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التاسع القرن لهأل اللماع الضوء
 السخاوي الماام

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

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

 الوراق موقع من نسخه تم
 )1( 

الكتاب ماقدماة
الرحيم الرحمن الله بسم

وسلم وصحبه وآله ماحمد سيدنا على الله وصلى
الكثار               على المقبل وماقيل المماتو وبعد الحياة في شاء مان ورافع الشتات جاماع لله الحمد

أخلص                 مان توبة وقابل الزلت مان عنه يصدر لعله ماا الهيئات ذوي مان يعد مامن الطاعات مان
العاقباتو               في النظّر ترك ماعه الغالب الصبا في الصادأرات سيما البليات مان اقترف عما ورجع
مان                المزيد ويمنحه عرشه ظل في الله يئله مامن ذاك بل الطاعات في نشأ عمن فضلً

زمان              لكل وجعل الدرجات، وسائر والعمل العلم في بعض على خلقه بعض فضل الكراماات،
القطعية             بالدألة قائمة الطائفة تزال ل بحيث والمهمات النوازل في إليهم يرجع رجالً

المحققات            شروطه يجمع واحد عدم لما ماجموعهم مان الجتهادأ تيسر فيمكن والنظّريات
تليها               التي على طبقة كل ًا ماميز الكفايات، فروض مان بأنه القول على التأثيم بوجودأهأم ويمنع

والقرب            الطبقاتو ماستقر عند المجموع على للمجموع بالنظّر وذلك والسكنات الحركات في
القرن               هأذا أوساط مان الكثر بل الكثير أن ماع والسمات، بالوصاف قبله عددأ بفضل ماتأخر

ونحوهأا              السلم ونسخة والحفظ العلم ماسمى في ماشاركتهم إنما الوقات آخر إلى جرا وهألم
والديانات،             الفهم في ماتفاوتون فضلء هأم المناط تحقيق وعند والستعاراتو العبارات ماجاز مان
والضعفاء             الثبات مان المزلزلين وبيان المعتبرات بشروطه مانزلته كل بانزال الشرع وردأ ولذا

إليه               يصل فيما بصيرة على المرء ليكون العقيدات فاسدي مان السنة وأهأل التقات العدول مان
في              لجريانه وهأو الروايات، بذوي فكيف المصنفات مان وماالهم والفتيا القضاء في ولو مانهم

الواجبات               مان بل المهمات أوكد مان يكرهأه بما المرء ذكر كان العاماات النصائح وكذا المصالح
. الحاجات             على زادأ فيما يسترسل لم إن المحرماات الغيبة أنواع مان استثنى ماما

السادأات             سيد ماحمد سيدنا على والسلم والصلة والجليات، الخفيات نعمه على الحمد فله
. والسموات           الرض دأامات ماا لهم والتابعين وصحبه آله وعلى السعادأات وماعدن

سنة                   أوله الذي القرن هأذا أهأل مان علمته مان فيه جمعت يعتني به ماا أهأم مان كتاب فهذا وبعد
والدأباء  -   -        والرواة والصلحاء والقضاة العلماء سائر مان بالحسنى ختم وثمانمائة إحدى

أو            ًا حجازي شامايا أو كان ماصريا والوزراء والمباشرين والماراء والملوك والخلفاء والشعراء
أهأل                مان ونحوه بفضل المذكورين بعض فيه وذكرت بل ًا، ماغربي أو ًا ماشرقي ًا هأندي أو ًا روماي ًا يمني

الغفير                الجم هأو مان لي اجتمع لنه عزوه في إليه أضفتهم بمن أكثرهأم في ًا اكتفاء الذماة
. اليسير       إل جمهورهأم في اللبس عني وارتفع

في           -   سيما والمقريزي العيني وتاريخي وأنبائه شيخنا ماعجم في مانهم كان مان ًا ماستوفي
كالذيل      -          التواريخ مان غيرهأا إلى لستيفائه ينهضها لم وإن فهد بن النجم رتبها التي عقودأه
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والوفيات             والطبقات للفاسي، أصله ماع فهد بن للنجم ولمسكة الناصرية خطيب لبن لحلب
مان              علقته وماا المعاجم مان وغيرهأا تخريجه وولده التقى فهد ابن كشيوخ والتراجم المدونة

مان               وسائر العيان، مان ونحوه شيخنا ابن استدعاآت في رأيته أو رضوان الزين مافيدنا ماجامايع
ل                    مان أثبت وربما اعتنا، كبير له يكن لم ولو عنه أخذت أو عني أو شيخنا عن أخذ مامن ضبطته

      . الموجودأين        مان ًا كثير أثنائه في وألحقت العتراض ماعها يحسن ل التي الغراض لبعض يذكر
شاء                مان ببقاء التوجيه عن الغني الظّن غلبة ماع المستفيدين مان عنهم يسأل لعله مان انتفاع

. يليه      الذي القرن إلى مانهم الله
والنساب             والباء السما في المعهودأ الترتيب المعجم حروف على الكشف لتسهيل له ًا مارتب

بعد             المهبمات وكذا واللقاب بالنساب ثم بالكنى ثم بالسماء الرجال مان ًا مابتدئ والجدودأ
ماثلً              اللف في أبدأ بحيث المقصودأة الكلمة حروف كله لذلك الترتيب في ًا ماراعي البناء

. كذلك                بالنساء ذلك ًا ماردأوف ألف، ماا على راء بعدهأا بالتي ثم وألف ماوحدة بعدهأا التي بالهمزة

      . لعله          ماما شيء ايرادأ أردأت وكنت أستاذنا حجر ابن به فمرادأي شيخنا فيه أطلقت ماا وكل
أيضاحه               حصل أن سيما التطويل فخشيت المترجمين مان الله شاء مان حديث مان عندي يكون

رضى.            يلقب مامن والمحيوي والعضد والسراج والزكى الرضى على اقتصرت ولذا بالتبيين
ماحتوى،                 عليه المصنف مامن الدين ماحيي أو الدين عضد أو الدين سراج أو الدين زكى أو الدين

ماثلً               ثلث سنة ماات قولي على فأقتصر به للعلم عليه بالمعطوف الفصاح عن لذلك وأعرضت
. يشتبه      ليس بأنه ًا وثوق وثمانمائة دأون

ولكنني              ماؤتلفة المحظّور في التباس بدون والعراض ماختلفة الناس في الغراض أن ليعلم ثم
يتلقون                 الكابر يزل لم ولذا ًا، قصد أرجو فيما العتدال عن عدلت ول جهدا التحري في آل لم

العز              كان حتى والتأثيم، ألقيه عما العراض عن فضلً العتراض ويتوقون بالتسليم أبديه ماا
كلماك             ماسطور تقول فيما إليك مانظّور أنك يقولن المعتلى ظهيرة بن والبرهأان الحنبلي

 : مان              وماقاماه سفره في العناق إليه وتمتد بكلماه يعتد مامن واحد غير وقال للعقول، المنعش
الئمة              مان الصادأرة اللفاظ مان غيرهأا إلى المعلل، فالضعيف مارضته ومان المعدل فهو زكيته
يخفي              لعله لترجمه حياتي في الموت بتمني يصرح المعتبرين الفضلء بعض كان بل اليقاظ،

وقته                   في يضمحل ماا يختلق بل فيمرق وزنا له أقيم ل أنني يعلم مان يشك قد نعم كثيرين، عن
. وظنا             ًا حدث كان ماا مانه فيتحقق نفسه على التنبيه به ويستفيد وماعنى ًا حس

والرضا              السخط في الحق كلمة يرزقنا وأن للنصاف المجانب العتساف يجنبنا أن أسأل والله
. القضا       شر ويقينا يرتضي ل عما ويصرفنا

        .( في (     عليه استدركته وماا شيخنا كتاب ماع وهأو التاسع القرن لهأل اللماع الضوء وسميته
. والمسلمين              به الله نفعني أرجو فيما القرنين أعيان مان أحد تفويت مان الثامان القرن

اللف?  حرف

آدم   اسمه من

               ( بها،( وزوج سنة عشرين مان ًا نحو قطنها المكي ثم الصل الكيلني عيسى بن سعد بن آدأم
.        . وستين      سبع سنة القعدة ذي في ماات ًا ماعتقد وكان سكر رباط بأخرة واسكن

              ( ًا( ماديم قطنها شابا بها والمتوفى ماكة نزيل الحنفي الجبرتي بكر أبي بن سعيد بن آدأم
على            وللتلوة وغيرهأا، والعربية وأصوله الفقه في عليها والواردأين فضلئها على للشتغال

النبي              وعبد العربية في القوي عبد بن ماعمر السراج شيوخه مان وإناقة، جميلة طريقة
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 . ماات              الدروس بعض عندي حضر بل وغيره الصحيح مان الكثير بمكة وأنا على وسمع المغربي،
بالمعلة               ودأفن الغد مان عليه وصلى وثمانين سبع سنة الحجة ذي خاماس الربعاء ليلة في

. الجنة   الله عوضه
.           ( وعشرين( بضع سنة ماات الوركاني حاجي بن الرحمن عبد بن آدأم

أبان   اسمه من

                 ( القرشي( ظهيرة بن عطية بن أحمد بن ظهيرة بن الله عبد بن بكر أبي بن عثمان بن أبان
. جماعة               له وأجاز المراغي الفتح أبي على وسمع وثمانمائة أربعين سنة آخر في ولد المكي

أبجد   اسمه من

              ( القادأر( عبد الزين صحبة ماكة إلى المقدس بيت مان التنقل يكثر كان ماجذوب رجل أبجد
. ماات        ماتى علمت وماا بلحظّه، وانتفع المقدسي النووي

إبراهيم   اسمه من

             ( ماحمد( وأخواه أبوه والتي ماكة نزيل البصري أحمد بن ماحمد بن إبراهأيم بن إبراهأيم
جاور               وكذا وتسعين، ثلث سنة في بها ورأيته ماكة قطن مامن زقزق بابن ويعرف وإسماعيل،

   . رماضان            في ماات الصلحاء مان وهأو البصرة علماء مان ماحمد وأخوه أبوه وكان سنين بالمدينة
. وتسعين   ثمان سنة

                ( بن( الفضل أبو المحب القادأر عبد بن ماحمد بن القادأر عبد بن ماحمد بن إبراهأيم بن إبراهأيم
وعمه              وجده أبوه التي الحنبلي النابلسي ثم المقدسي الجعفري الله عبد البدراني بن البرهأان
ماا               سوى البخارى بعض على وقرأ الخرقى على عرض واعتبار قضاء بيت مان ماحمد الكمال

. المقدس               بيت إلى وعادأ وثمانين ثمان سنة في ذلك كل غيره ومان مانه على سمعه
التي(                والدار المولد القاهأري ماسعودأ بن ماحمد بن الله عبد بن ماحمد بن إبراهأيم بن إبراهأيم

مان.               ًا يسير وقرأ القرآن وحفظ وثمانمائة الستين بعد ولد سابق، بابن مانهما كل ويعرف أبوه
أخذ              بل بالمنكوتمرية ونحوهأما والوقيد بالذان وتشاغل والده زوجه ثم حل أو ًا حفظّ المنهاج

         : الحوانيت    ببعض بعد وتكسب وحج أبيه، بعد وغيرهأا كالصلحية الوظائف مان وغيرهأا إمااماتها
. الله          وفقه ًا حاسب وعمل بالخياطة اشتغل وربما القنظّرة باب عند

            ( قريب( إنه ويقال الشافعي الدماشقي النووي الدين برهأان ماحمد بن إبراهأيم بن إبراهأيم
والحساب             الفرائض في وتميز بالشهادأة وتكسب شهبة قاضي بن التقى عن أخذ النووي

شرح              أنه وأخبرني الماام، بن الفضل كأبي جماعة به وانتفع الطلبة ذلك وأقرأ وماتعلقاتهما
زادأ              السكرية، الحلوة سماهأا ألفية في وماتعلقاته الحساب إليه ضم ثم فرائضه ونظّم المنهاج

      . بدماشق        وثمانين خمس سنة ًا تقريب ماات حسنه النظّم سريع وكان الجروماية، شرح أنه غيره
. وإيانا      الله رحمه السبعين جاز وقد

               ( ثم( البودأري الدين برهأان القاضي بكر أبي بن الرحمن عبد بن إبراهأيم بن أحمد بن إبراهأيم
بالبودأري            ويعرف التي ماحمد وولد السكالسي عبيد الزين سبط المالكي الزهأري القاهأري

القرآن                 وحفظ وثمانمائة ست سنة الول ربيع عشر ثاني في والده له ذكره ماما ظنه فيما ولد
بن              العز على وعرض وغيرهأا، ماالك ابن وألفية والرسالة الفرعي الحاجب ابن وماختصر والعمد
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وغيره            الفقه في عبادأة الزين ولزم وأجازوه، البيجوري والبرهأان العراقي والولي جماعة
الشهاب             عن ًا أيض وأخذ غيرهأما، العربية وفي فيه النويري القسم وأبي الصنهاجي كالشهاب

بعده             مان استنابه وكذا واستنابه البساطي دأروس وحضر بل المشدالي الفضل وابي البدي
السكندرية              ودأخل مانها اثنتين في وجاور ًا مارار وحج النواب، أعيان مان وصار لذلك وتصدى

     . سنة          صفر ثالث في ماات بردأس وابن الصاحية ناظر وابن الطحان ابن على وسمع وغيرهأا
. الله    رحمه وخمسين تسع

            ( ابن( الجمال الحافظ لقيه الموقت الشيرازي الدين برهأان إبراهأيم بن أحمد بن إبراهأيم
علم            في ماؤلفات له وقال الموقت الفاضل بالستاذ وترجمه باسكندرية المراكشي ماوسى
وذكره              فهد ابن مانهم لجماعة واستجازه وغيرهأا، النجوم مان ماتعلقاته في طولى ويد الميقات

.     . وفاته   وقت علمت وماا بذلك ماعجمه في
             ( التي( حيدر وأخو القاهأرة نزيل الحنفي العجمي الصل الروماي إبراهأيم بن أحمد بن إبراهأيم

. فيه   ذكر له
              ( ابن( الدين برهأان القاضي الواحد عبد بن ماحمد بن الميلق أحمد بن أحمد بن إبراهأيم

بابن    -   -      ويعرف الشاذلي الشافعي القاهأري لجدله نسبة الحسيني اللخمي البدر الخطيب
القرآن.              فحفظ بها ونشأ بالقاهأرة وسبعمائة وثمانين أربع سنة رماضان رابع في ولد الميلق
ابن                دأروس وسمع غيره حفظ وأنه الضرير الفخر على عمرو لبي به تل أنه يحكى وكان

والشمس           ودأروس وغيره، الفقه في الدأماى والنور القليوبي والشمس والبلقيني الملقن
الصلح              على سماعه على وقفت وقد مامكن، كله ماما وغيره التنوخي على وسمع البوصيري

والشروط            بالحكام ذادأربة وصار القضاء في وناب لي، وأجاز والسويداوي والحلوي الزفتاوي
ولذا              جهوري فيها وصوته الماس بجاماع خطيبا كأبيه كان لكونه الخطابة بجودأة يذكر ومامن

الجاماع               مان بالقرب أمارته أيام له ماجاورته حين خلطة به له وكانت جقمق الظّاهأر عينه
الولى               جمادأى في وذلك عنها النقاش بن اليسر أبي عزل بعد طولون بجاماع للخطابة المذكور
صفر               في جمعة أول في القلعة جاماع ولخطبة ًا أيض الميعادأية ماشيخة ماع وأربعين اثنتين سنة

. الشافعي        القاضي على تغيظّه حين وأربعين أربع سنة
وأبعده                 عليه غضب ثم السلطان عن ينوب صار أنه إل بطل ثم الكبر القضاء لولية حينئذ وذكر

فنهره               مانه صدر حكم في لينظّر النحاس الخير أبي ماع الشافعي القاضي إلى به وأرسل
سنة                 في ماات خامالًحتى يزل ولم ماني، إذن بدون الحكام في أفتيت أنك له وقال القاضي
أضر               أن بعد رماضان مان النصف نحو في البقاعي وأرخه شعبان عشرى ثامان وستين سبع

عنه،                  الله عفا القرافة مان الله عطاء بن التاج بتربة ودأفن عنه، به يكفر لعله ماا وقاسى وأمالق
ًا                جري أخصاماه على يجرئه لم لكونه شيوخه ماعجم في ترجمه حيث أذاه في البقاعي بالغ وقد

    . خطابته          المقريزي أوردأ ولما السلماة الله نسأل الذل وأنه الختلق إلى ونسبه عادأته على
بن              أحمد الدين شهاب ابن إبراهأيم الدين برهأان سماه شيخنا على غضب حين بالسلطان

. أشبه          والول ماياق، بن أحمد الدين شهاب الشيخ بن إبراهأيم

             ( ثم( الَحنفي الدماشقي الصل المقدسي ماوسى بن ماحمودأ بن أحمد بن أحمد بن إبراهأيم
 . ولد             أبوهأم وكذا ذكرهأم التي وماحمد الرزاق وعبد الهماماي الرحمن عبد الزين أخو الشافعي

والشاطبيتين             القرآن فحفظ بها ونشأ بدماشق وثمانمائة وأربعين إحدى سنة الول ربيع في
عن            وغيره الفقه في وخذ وغيرهأا، العزى وتصريف وايساغوجي والملحة الفرعي والمنهاج

ثم              عمران، بن الشمس على والسبع والده على العشر وجمع عجلون، قاضي بن النجم
في                حينئذ على وقرأ الهيثمي، الغني عبد الزين على وسبعين أربع سنة في قدماها إذ بالقاهأرة

ًا              وقت وقطنه المقدس بيت وزار ًا مارار وحج وجماعة البقاعي عن أخذ وأظنه وغيره الذكار
بكلسة             الطفال يؤدأب وكان على، ماحافيظّه فعرض ماحمد ولده ماعه ًا أيض بمكة ولقيتي

        . أربع       سنة رماضان ثاني الجمعة ليلة في ماات وخيرا فضلً كان الرجل ونعم الماوي، الجاماع
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. وإيانا            الله رحمه حافلة جنازته وكانت الغد مان عليه وصلى بدماشق وتسعين
              ( الدين( قطب بن الدين برهأان الفقيه إسماعيل بن ماحمد بن إسماعيل بن أحمد بن إبراهأيم
وسمع            وأخوته التي على العلء شيخنا أخو الطروش الشافعي المصري الصل القلقشندي

التنوخي              بمشاركة ذلك غير المجدو أبي ابن على الصحيح بعض وتسعين تسع سنة في
جماعة              له وأجاز وغيره الجزري ابن علي سمع وكذا مانه، الختم والهيثمي العراقي والحافظّين

وتكسب            والجمالية البيبرسية صوفية في وينزل المنسوب وكتب ًا يسير واشتغل تأخر مامن
اثنتين                 سنة الحجة ذي عشر ثاني الحد يوم في وماات لي، أجاز ًا خير وكان مادة الطفال باقراء

. ماحمد        الدين بدر والد وهأو الله، رحمه وخمسين
     .            ( وستين( ست سنة في ماات زمانه في قاضيها البجائي خليفة بن بكر أبي بن أحمد بن إبراهأيم

. عزم   ابن أرخه
               ( فتعلم( بها نشأ نابلس شيوخ القادأر عبد بني مان شخص النابلسي ثابت بن أحمد بن إبراهأيم
وخدماه              الجوبري بن ماحمد الفتح أبي الشافعي لقاضيها وانتمى القرآن مان ًا شيئ وقرأ الكتابة

ثم               ًا يسير حاله فترفع ًا حرير هأذا غضون في تكسبه ماع الشهادأات في يستعمله صار بحيث
بجاهأه              وحصل هأناك فراج خدماته في واجتهد عنده وحضر للبلطنسي وتردأدأ دأماشق إلى سافر

الجروماية               في قرأ بل دأروسه، حضر وربما خطاب للزين ماوته بعد وانضم الجاماع في وظائف
. المخاصمات                في تميز بل ذلك، مان شيء في عليه يفتح لم ولكن الحلوي العزم أبي على

جهات،              عدة في عنه وتكلم بدماشق القضاء في واستنابه الصابوني العلء عند وخدم ونحوهأا
أن              إلى السلطان لخدماة وترقى ونحوهأم المباشرين بين وذكر النوع هأذا في ماحاسنه وتزايدت

في               الملك وبين الناس بين تكلمه مان نكب حين ماخدوماه للعلء المرافقين أكبر مان كان
الخواص           مان وكثير بل الغوغاء فازدأحم ونحوهأا والمصادأرات والمخاصمات والعزل الوليات

تداريس              إليه وأضيفت أحد كل وهأابه السلطان وكيل وتسمى وبعد وقرب ووصل وقطع ببابه
ماشيختها            بقاعة لسكناه الجمالية وصارت ًا جد وتمول الجهات مان وغيرهأا وأنظّار وماشيخات

أن               إلى الحمدين في التي وبولده بنفسه الشاماية الديار يخرب أن وكادأ الشرطة وأتى كدار
ماع               الوصف يفوق ماا والذخائر الماوال مان مانهما وأخذ سلطته ماحل في مانهما كل أماسك

التلف              على أشرف حتى الكبير الدوادأار ثم السلطان يدي بين هأذا وضرب بينهما مازايدهأا
يوم                 في غفلة حين على ماات أن يلبث فلم الجمالية قفص في الدوادأار بيت مان حمل وحينئذ
عضد                بتربة دأفن ثم عليه وصلى وكفن فغسل وثمانين اثنتين سنة الول ربيع عشر ثاني الثلثاء

تدريس            وفي الباماي الشمس بمصر الخروبية تدريس في بعده واستقر الصيراماي الدين
تجاه             طلحة بابن المعروف المسجد نظّر وفي الجوجري الشمس زويلة حارة برأس القطبية
وماا             غانم، ابن المقدس ببيت الصلحية ماشيخه نصف وفي المحوجب بن الشهاب البرقوقية

بها                  يخبر كان ماناماات ماع مانه ماستراح هأو بل فقده على الخير إلى يميل مامن أحد عليه تأسف
. خير       خاتمة الله نسأل وأحوال نفسه عن

               ( المقدسي( ثم العجلوني الدين برهأان أحمد بن ماحمد بن أحمد بن حسن بن أحمد بن إبراهأيم
وقد               القدس حوانيت ببعض البر في ًا تاجر هأو فنشأ برادأعيا أبوه كان القاهأرة نزيل الشافعي

فورثه،                الطلبة بر في ًا راغب ًا خير التجارة في ًا ماحظّوظ ًا عطار كان حسن اسمه له أخ ماات
فطنة             مانه فرأى وصلحائه القدس، علماء أحد مااهأر بالزين يجتمع البرهأان كان وبواسطته

بيسير               بعد له وأذن التقسيم في الصغير الحاوي عليه وقرأ فيه ورغبه للشتغال فخطبه ًا وذكاء
وانتمى               المؤدأب الناصري علي أبي على النحو ألفية قرأ وكذا به، عرف بحيث التدريس في
القلقشندي               التقى صاهأر ثم لذلك ماديما لقرائهم بهم يحلق وكان الناس فقراء مان جماعة إليه

ابن                ماع تنافسه بعد صلحيتها ماشيخة في ًا ساعي القاهأرة قدم بها البناء قبل ولكنه ابنته على
في                وأرسلوا لذلك وأهألها الزوجة فتضررت فيها إقاماته ذلك مان ولزم أمار له ينتج فلم جماعة

على              طلقها علق حتى الظّاهأري أزبك الماير وساعدهأم للدخول المجيء أو الطلق بين تخييره
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فورثها               تحته ومااتت واستولدهأا بها ودأخل وتوجه انتهائها، قبل إليهم يتوجه لم إن مادة ماضى
الطلبة               وأقرأ مارادأه عن وتعبيره بذكائه أماره وراج وغيرهأا الشام ودأخل وحج القاهأرة إلى وعادأ

التبذير                مان هأو وأكثر إليه الحداث انتماء كثر لكنه العيان مان واحد عنه وأخذ فنون في
ماكان                مان ينتقل وصار الكثير المال بعد افتقر حتى عليه يجتمع لعله مان وعلى عليهم والنفاق

على                كتابته ماع الولى أهأل عند أماره لشتهار لخرى قرية ومان أجرته عن لعجزه ماكان إلى
للواقع                 ًا ماطابق يكون ل قد ماما للمقاصد الوصول عنه ينشأ ماا ترتيب في قصد ربما بل الفتاوي

الشلء                اليد له مامن وهأو والتساهأل الفقر شدة عليه يحمله ماما كليهما في الجعالة يأخذ وقد
خمس                سنة القعدة ذي تاسع الربعاء يوم في ماات حتى تقهقر في زال ول الكنيسة في

. وإيانا               الله ساماحه فيها المكيني الصلح بيت سكن قد كان لكونه الدين بهاء بحارة وثمانين
               ( الخضرين( بن رماضان بن خليل بن ماحمد بن خليل الغرس بن حسن بن أحمد بن إبراهأيم

ماحمد                أبي البدر بن العباس أبي الشهاب بن اسحاق أبو الدين برهأان الحسن أبي بن خليل
  . على           ولد الغرس بابن ويعرف أبوه، التي الشافعي الدماشقي ثم العجلوني الطائي التنوخي

ابن               ماحمد الشمس على سمع وكذا عنه، فأكثر الدين ناصر ابن ولزم ًا تقريب القرن رأس
لطيفة                وعلى مااجه ابن سنن مافلح بن الله عبد والشرف العرج المحب بن ماحمد بن ماحمد

آخرين                في الخباز ابن ابنة زينب على الثالثة في له بحضورهأا عرفة ابن جزء الياسي ابنة
مان               وببعلبك العجمي، ابن سبط البرهأان الحافظ مان بها فسمع حلب إلى شيخه صحبة وارتحل

للستملء               وقدماه جريء بلسان بظّاهأر عليه فقرأ أحد سنة في شيخنا ولقى بردأس، بن التاج
وصف                 ماع هأذا كادأ، ول يمهل ولم ًا وقت وطلب أظن فيما شيخه بإشارة بدماشق أماله فيما عليه

ترجمه               نعم بصاحبنا، آخر ماوضع وفي بالحافظ أجلي مان إليه كتبها ماراسلة في له شيخنا
. أشبه              وهأو انتهى، شيء بعض استحضر علم طالب بقوله ماجامايعه بعض في الماضي البرهأان

سقيمة             وعبارته ردأئ كعقله وخطه والناصري، الماوي الجاماع في العاماة على البخاري وقرأ
بها                النتفاع غيره على وعطل بل به ينتفع لم ماا شيخه وتصانيف والجزاء الكتب مان وعنده

الموت               عاينت إذا يقول كان أنه عنه نقل حتى عنه استفيض حسبما بعاريتها سماحه لعدم
الطلبة                بعض رأيت لكن ماجالسته مان أكثرت وماا بدماشق لقيته وقد قال وكما البحر في ألقيتها

فالله                الهادأي عبد ابن ابنة عائشة عن أخذ أنه وزعم الولدأ، بعض فيه استدعاء في استجازه
           . وتفرق   بدماشق وثمانين ثمان سنة شوال مان الثاني العشر في ماات باليسير وحدث أعلم،

. إبراهأيم            في وسيأتي هأذا عنه وعفا الله رحمه ثمن بأبخس كتبه الناس
               ( الخوة( أحد الصل الذرعي الرحمن عبد بن ماحمد بن علي بن حسن بن أحمد بن إبراهأيم

واختص              بالظّاهأرية البخاري في سمع مامن ماحمد الكمال وشقيق الدين شهاب الماام بني مان
. تليها            التي وجاور وثمانين تسع سنة في ماعه وحج الجيش ناظر بالكمال

             ( شيخنا( ذكره كذا ماكة نزيل المالكي المصري ثم الموصلي حسين بن أحمد بن إبراهأيم
. حسين     بن ماحمد بن والمقريزي

.           ( عشرة( ست سنة ماات الحتفي الصالحي خضر بن أحمد بن إبراهأيم

              ( الفتوح( باب خارج العمى بسوق التاجر المالكي القاهأري ثم النبي خلف بن أحمد بن إبراهأيم
والملحة              العمدة صغره في حفظ التلوة كثير ًا ماتعبد ًا خير كان التيين، وماحمد أحمد ووالد

وغيرهأا            الجمالية الخانقاه في وينزل وغيرهأما وطاهأر عبادأة الزينين عند واشتغل والرسالة
ثمان               سنة رجب عشر في ماات حتى والتلوة العبادأة ماع التكسب على واقتصر وجاور وحج

. وإيانا    الله رحمه وستين
                 ( بن( عثمان بن أحمد بن ماحمد بن جميل بن عثمان بن ماحمد بن رجب بن أحمد بن إبراهأيم

بن                اسحق أبو الدين برهأان ماسافر بن عدي بن البركات أبي ماوسى بن عيسى بن سعادأة
لكونه            بالزهأري ويعرف وأبوه التي أحمد الشهاب والد الشافعي الدماشقي البقاعي الشرف

     . وسبعين           سبع سنة في ولد عثمان بن أحمد في ًا أيض ماعه يجتمع بل الزهأري الشهاب سبط
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مان                يمكن فلم أعيد ثم عزل ثم شهر دأون طرابلس قضاء بعد وولى ?ً قليل واشتغل وسبعمائة
له                يحصل فلم طرابلس في للسعي القاهأرة إلى سافر ثم مادة صيداء قضاء ولى ثم المباشرة

باشر                كان أنه ماع ماعلوماها لقلة مانها استعفى بهاثم القضاء إليه أضيف ثم سرصفر كتابة فولى
عزل                ثم صيداء لقضاء أعيد ثم شهبة قاضي بن التقى عن نقل فيما حسنة ماباشرة قضاءهأا

وسعى                دأماشق قدم ثم وثلثين، إحدى سنة في قاضيها وكان أخرى بعد مارة حماه قضاء وولى
خمس                سنة في البارزي ابن استقر فلما يجبه فلم المحمرة بن الشهاب أيام بها النيابة في

قضاءهأا               لولده أخذ بل القضاة مان بيروت خطابة وأخذ بعده لمن ناب ثم استنابه وثلثين
وبين               ولده بين ليصلح إليها وتوجه قضاءهأا هأو فتولى ولده فعزل وشكى أماور له فجرت
الثلثاء                نهار آخر في فيه طلعت حمرة مان يقال المنية واخترماته ذلك له تيسر فما غرماائه
     : المداراة          كثير العقل جيد كان شهبة قاضي بن التقى قال أربعين، سنة صفر عشرى حادأي

ولم                قال الدين وتحمله عمره غالب في وضيق وكرم حشمة في لهم ًا ماساعد الطلبة في ًا ماحب
. العلم       قلة مان أعظّم عيب فيه يكن

              ( عن( العاماة بالجازة وحدث قيل فيما ًا دأهأر عمر شيخ السعدي عامار بن أحمد بن إبراهأيم
خمس                سنة حدودأ إلى بقي أنه وقال القلقشندي بكر أبو التقى عنه روى البخاري، بن الفخر

عشرة.
             ( أبوه( التي الشافعي القاهأري الصل الطنتدائي عوض بن الرحمن عبد بن أحمد بن إبراهأيم

بأبواب                ًا ماتصرف كان بل مانها ًا قريب ول والده طريق سلك مامن يكن لم الرحمن، عبد وأخوه
. عنه               الله عفا ثمانين سنة مان ًا قريب ماات حتى بالبيبرسية الرباط أمااماة نصف وبيده القضاة

                 ( بن( الدين سعد الدائم عبد بن أحمد بن يوسف بن ماحمد بن الرحمن عبد بن أحمد بن إبراهأيم
تقى              ابن الولوي خال القاهأري المصري الصل الحلبي المحب الجيش ناظر بن الدين تقى

ابن                بخط هأكذا نسبه ورأيت الدواوين بعض في ًا كاتب كان هأذا، أخت كافية فأماه البلقيني الدين
سنة               صفر في وماات الرازي سداسيات البلسي بن البدر جارهأم على بقراءته سمع وقد قمر

. عنه        الله عفا قبلها التي أو وستين اثنتين

                ( الحسني( الخير أبو الدين برهأان السيد الله عبد أو علي بن الكافي عبد بن أحمد بن إبراهأيم
بالمدينة            الكيلني ماحمد الشيخ عن القراآت أخذ الحرماين نزيل المقرئ الشافعي الطباطبي

عن               وعشرين ثمان سنة في بل عياش بن الزين عن قبلهما ومان بمكة الشوابطي والشهاب
رضوان              والزين الروماي يوسف بن حبيب عن بالقاهأرة أخذهأا وكذا الجزري، وابن سلماة ابن

تمرية،                 بن والتاج حاج أماير بن الحلبي سليمان بن علي بن حسن بن ماحمد الله عبد وابي
ثلث             سنة في الزراتيتي عن قبلهم ومان الهندي ماحمودأ الكمال عن سرياقوس وبخانقاه
النجار                بن أحمد بن ماحمد الله عبد أبي عن وبدماشق عمر، لبي البعض عليه تل وعشرين

الفتح                أبي على سمع وكذا للعشر، به مااتل واقصى بعض، مان أزيد عنه الخذ في وبعضهم
بالروضة              ماسلم صحيح أولهما وعلى أحمد ماسند عليه قرأ وماما فهد بن والتقى المراغي

عليه              وقرأ المطري والمحب الشفا، عليه سمع وفيه وأربعين اربع سنة رماضان في النبوية
عليه            وسمع الكازروني والجمال والشفا، والموطأ والترماذي دأاودأ لبي والسنن ماسلم صحيح

بن               كالعز بالقاهأرة وغيره شيخنا عن وأخذ وماكة بالمدينة ثم وغيره، دأاودأ أبي مان ماجالس
وسمع               واربعين ثمان سنة في ماسلم مان شيخنا انتقاهأا التي الربعين عليه قرأ وماما الفرات
جماعة                بن الله عبد الجمال على بتماماه وقرأه تليها التي الصلة إلى الترماذي أول مان عليه

مان                كم وثلثين اثنتين سنة رماضان في ذلك قبل وقرأ وخمسين تسع سنة في المقدس ببيت
ابن                الحنبلي قاضيها البعلي الله عبد بن علي بن أحمد الشهاب على اليمان إلى ماسلم أول

المؤيد،                 عن كندي بن عمر ابنة زينب أحمد أم على سمعه مان بعض على له بسماعه الحبال
الشمس             الشريف عشر للربعة عليه جمع ومامن المااثل، عنه وأخذ بالحرماين للقراء وتصدى

على             كتب أنه وبلغني الن، القجماسية الحنفي الوفائي المقسي ماحمد بن بنعلي ماحمد
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أحد              وكان وغيره، الهمام بن الكمال على بقراءتي وسمع بمكة لقيته ولقد ًا شرح الشاطبية
سمع               وأنه جقمق الظّاهأر إلى الرافعي فدعم ابن أمار أنهى الذي وهأو النبوية بالحجرة الخدام
السيد                 كف ذلك وبعد بقتله فأمار إليه أحضر حتى عليه الحتيال إلى فبادأر الكفر يقتضي ماا مانه

ليلة               ماغرب في بها ماات حتى والقراء والعبادأة للطواف ًا ماديم ماكة ولزم بالمدينة القاماة عن
ودأفن               الكعبة باب عند الصبح صلة بعد عليه وصلى وستين ثلث سنة المحرم ثالث الجمعة

          . الهندي   ماحمودأ ختن الطباطبي البرهأاني الشريف أحمد ابن إبراهأيم وينظّر الله رحمه بالمعلة
. هأذا   غير فأظنه

              ( عثمان( الفخر والد البرمااوي المعطي عبد بن نجم بن اللطيف عبد بن أحمد بن إبراهأيم
ست.               سنة ماوته فيكون سنين بعشر قبله ولده ترجمة في شيخنا قاله كما ماات وإخوته

وثمانمائة.

                 ( المعالي( ابي بن سعد بن عثمان بن علي بن عثمان بن علي بن عثمان بن أحمد بن إبراهأيم
القاهأري              الصل الدماشقي الفخر بن العباس أبي الشهاب بن الوفاء وأبو إسحق أبو البرهأان

والده              كان عثمان، بابن ًا وقديم حلب أعمال مان للرقة نسبة بالرقي ويعرف الموقع الشافعي
في                هأذا فولد الطنبذي وبوكيل الدولة قمر ابن بصهر يعرف حسنة وشكالة حشمة ذا ًا وردأي ماا

وألفية             والتنبيه والعمدة القرآن فحفظ بها ونشأ بالقاهأرة وثمانمائة عشرة اثنتي سنة رجب
والبيجوري             العراقي والولي البلقيني الجلل على وعرض قمر بن الشمس صاحبنا عند النحو

الزواوي              وصالح وشيخنا الحنبلي الله نصر بن والمحب الماانة بن والبدر والقمني الجزري وابن
بن            والبرهأان الشطنوفي كالشمس آخرين في وأجازوه البغدادأي السلم عبد والعز والتلواني

في              يصرح لم مامن العيان مان خلق على ًا أيض وعرض السبكي، والشرف البناسي حجاج
الحنبلي،          والشاماي والبساطي الديري وابن والهروى البرمااوي كالشموس بالجازة خطه

على              النحو فقرأ ًا يسير واشتغل أستبعده، ول الكويك بن الشرف على سمع أنه وبلغني
الحصني            التقى على قرأ وكذا السرواني الشمس على والبيان والمعاني الطنوبي الشرف

بالقلم               أجازه بحيث فيه وبرع الصائغ بن الزين على الخط وجودأ بلغني، فيما القاهأرة نزيل
أحد              استقر وبشارته الناقوي الدين بناصر التوقيع في وتدرب البيبرسية صوفية في وتنزل كلها

برغبة               الكمالية اليام في الدست لتوقيع ترقى ثم مازهأر ابن البدرية اليام في الدرج ماوقعي
مارة               غير وجاور ًا مارار وحج وبالسطل، الشهادأة في ًا أيض واستقر ذلك، عن له الحموي يونس

القلقشندي              بكر أبي التقى على هأناك وسمع والخليل القدس وزار ماصاحف، عد هأناك ونسخ
فما                ذلك ماني ورام بالقاهأرة أصحابنا مان الفضلء بعض على بنفسه قرأ بل جماعة بن والجمال

وكان              الستدعاءات، بعض في واستجيز ببعضها، عندي خطه أشياء عن يسأل كان لكنه تيسر
رياسة              فيه بالشطرنج ًا مااهأر سمعه ثقل بعد سيما السكون كثير العشرة حسن العقل تام

وقد               الديوان، أهأل أوحد صار رفقته عن بها انفردأ التي ولوصافه وتواضع، وضاءة ماع وحشمة
في                ماكة إلى لذلك وسافر ًا كثير عليه وحزن وسبعين ثلث سنة في آخرهأا أولدأ عدة أثكل

وهأو               أجله أدأركه أن إلي التلوة وكثرة والصلة الطواف مان حميدة طريقة على فأقام البحر
الحد                يوم وذلك العيد يوم بها فدفن المعلة إلى ونقل وثمانين أربع سنة عرفة عشية ماحرم

. وإيانا          الله رحمه كان الرجل ونعم هأذا على العقلء وغبطه
                ( بن( إسحق ابن الدين برهأان بدران بن العزيز عبد بن خلف بن علي بن أحمد بن إبراهأيم

قضاء             ماحمد الشمس أخيه بعد ولى المحتسب بابن عرف الدارماي الخليلي البرهأان ماحمد
. وتسعين              ثلث بعد ًا حي وكان حرم أماين بكر أبي صهره بسبب القاهأرة وقدماا بلده

                ( بن( السعودأ أبو الدين برهأان بدران بن العزيز عبد بن خلف بن علي بن أحمد بن إبراهأيم
مان           بالقرب الشرابشية نزيل القاهأري الحسينية لسكنى نسبة الحسيني الطنتدائي الشهاب

وهأو             الحمدين في وأبوه المحمدين في التي البوصيري الشمس سبط الشافعي القمر جاماع
             . ثلثة  ابن وهأو وأحضر بالقاهأرة ثمانمائة سنة الولى جمادأى عشر سادأس في ولد أشهر بكنيته
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بن                الشرف على ترعرع أن بعد سمع ثم المسلسل جماعة بن بكر أبي الشرف على أشهر
وماحمد              المصري وابن الجزري ابن والشموس خير بن والكمال الله فضل بن والجمال الكويك

وشيخنا            والواسطي الكلوتاتي والشهب الزبير وسبط الفوي بن والنور البيجوري حسن بن
المنصفي           والشمس الجوهأري والشهاب الحلوي له وأجاز آخرين، في القمني والزين

إعادأة           وولى الصلحية، وبالخانقاه بالمدارس وتنزل قليلً واشتغل القرآن وحفظ وآخرون،
وكذا              عليه يثيبه مان لبعض الجواماع بعض في ونحوهأما والشفا الصحيح قراءة ولزم بالسابقية

   . ماعجم            في وهأو لي أجاز ًا ماتواضع ًا ماتودأدأ ساكنا ًا خير وكان ترك، ثم ًا وقت بالشهادأة تكسب
.           . الله     رحمه وستين ست سنة الول ربيع أوائل في وماات باختصار وولده فهد بن التقى

                ( الدين( برهأان الفقيه الماام أحمد بن فريح بن سليم بن سليمان بن علي بن أحمد بن إبراهأيم
أو   -    -        الخمسين حدودأ في ولد الشافعي، القاهأري بالمنوفية لقرية نسبة البيجوري إسحق أبو

بعد             ورحل البلقيني ولزم السنوي بالجمال وتفقه وكتبا القرآن وحفظ القاهأرة وقدم قبلها
كان               بحيث ًا جد الفقه في وبرع وسبعين سبع سنة في بحلب الذرعي الشهاب إلى السنوي

النحو               في ماشاركة ماع ذلك في أماة كان بل المتأخرين كلم سيما استحضاره في ًا عجب
      : والسابقية      بالناصرية القاهأرة في عنده حضرت الناصرية خطيب ابن العلء قال والصول،

ذلك               في بها أر ولم المتأخرين كلم ًا خصوص الفقه مان ًا كثير يستحضر ورأيته عليه وقرأت
وقلة              فقره شبدة ماع كاستحضاره يستحضر مان وثمانمائة تسع أو ثمان سنة وهأو الوقت

أنه                 به اجتمع لما له شهد دأماشق عالم الحسباني العمادأ أن به أثق مان أخبرني بل وظائفه
فل               هأو ويلج يخرج حتى البلقيني يجاري شاهأدته ولقد وقال عصره في بالفقه الشافعية أعرف

إنه                الذرعي الشهاب بن الله عبد الجمال وقال النقل، في مانه يظّهر الصواب يزال ول يرجع
اليوم                في وينظّر شهرين في لبيه يعني القوت مان المجلد يكتب كان حلب عليهم قدم لما
الذرعي              فكان غيره زادأ بعضها، في وينازعه بعضها فيصلح الشيخ ويراجع ماواضع على والليلة

قال              المذكور الجمال يعني صاحبنا لي حكى شهبة قاضي بن التقى وقال بالستحضار، يعترف
القوت                أكتب قال تريد؟ ماا له فقال به يوصيه الحساني العمادأ بكتاب الوالد إلى البيجوري جاء

ًا                وكتب ًا أثاث إليه فأرسل شيء ماعي ماا فقال حوائجك هأات له وقال ًا بيت له فأخلى وأقرؤه
ماواضع                على ليلة كل في وينظّر شهرين في ماجلد كل يكتب فكان قال ورق دأسوت وخمس

ستة              في المصنف خط في والقوت فيه، ينازعه وبعضها يصلحه فبعضها الشيخ على ويعرضها
هأو                 وخرج ًا فرس له واشترى دأراهأم حلب أهأل مان له جمع فرغ ولما أربعة في والغنية أجزاء

بنظّيرات              ول بالقوت المصنف نسخة رأيت وقد التقي قال ودأعوه حتى بأسره البلد وأعيان
ووصل                حلب مان رجع ولما حرف أو كلمة لسقوط مانها وكثير البرهأان بخط أنها والظّاهأر كثيرة

فبلغ                مانه واشتراه الثمن في الجابي بن النجم فأرغبه إليها بالقوت وصل مان أول كان لدماشق
كان              وإنه القاهأرة إلى ماعه استصحابه وعدم تفريطه في عليه يعتب إليه فأرسل الذرعي

قال               وكذا ارتحاله، قبل ماات قد كان والسنوي انتهى، عليه السنائي ووقوف به دأخوله مارادأه
وكتب              بالعصرونية ونزل وسبعين سبع سنة في عليهم قدم أنه العجمي ابن سبط البرهأان

مان                ًا حياء ترك الطلق إلى وصل فلما الكتابة حين دأمااغه مان أمااكن على يعقب وكان القوت
وهأو              وثمانين خمس سنة فارقته البصروي الدين ماحيي وقال عنده، نازلً كان لكونه ماصنفه

إلى               سافرت ولما قال صبي وأنا ًا شيخ البيجوري كان كلماه وبقية انتهى، ًا حفظّ الروضة يسردأ
أنا                بيجوري يا اسكت له وقال عليه فغوش فتكلم البلقيني الجللي عند حضرنا الفتنة بعد ماصر

دأماعه                  مان حدر أنه بعضهم زادأ وبكته، فقط الفقه إل تعرف ماا أنت ًا نحو أصولًول تعرف ماا
في                  فزادأ البقر تفهم لم إذا علي وماا له وقال كالقرنين رأسه على يديه الجلل له فرفع فتكلم

انفصل              فلما بيده والحق هأذا المجلس مان أخرجوه حتى برجلة فشحطوه شحطوه ماعه الكلم
وانكى              بيدك، الحق له وقال وصالحه وقماشا دأراهأم له أرسل لبيته الجلل ورجع المجلس

مان                نقله واستغرب له وطنطن ًا فرح ابدى انه الشيخ مان االنكار بقصد ل مانه للجلل مااوقع
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          . مان      واكثر للفقه للنقل الناس احفظ هأو الطيماني الجمال وقال التنبيه في إنه له فقال عزاله
    . لم           إنه المقريزي وقال الدين ونور الدين وشمس هأو الثلثة البياجرة افضل وهأو بذلك وصفه

مامن                كان حتى الئمة عنه واخذ الفقه لنشر تصدى وقد مانه الفقه لفروع احفظ بعده يخلف
السندبيسي             والزين المختصرات جاماع ماعه وأتقن خضر بن البرهأان شيوخنا مان عنه أخذ

مان             بقايا الن المصرية بالديار كثرة اصحابه وفي والعبادأي، النسابة والشريف المحلي والجلل
التحقيق              مان فيها لما فيتحرك العراقي الولي تصانيف عليه يصححون الطلبة كان حتى أصحابه

ماما              ًا وفهم نقل الصواب خلف على فيها يكون لعله لما ويهديهم اليضاح وحسن والمتانة
مان              المزيد على ويحض نسخه ويصلح به فيسر بذلك المصنف ويطالعون مانه ماصنف ليسلم

واثنى              لولدأه شيخنا واستجازه تقانة، ل ماحافيظّهما والعم الوالد عليه عرضه مامن وهأو ذلك
وكذا    تاريخه، في خطيب           عليه وابن له الشافعية طبقات في شهبة قاضي ابن عليه اثنى

دأكان                في جلس بحيث الفاقة ومازيد العيال كثرة ماع هأذا كل حلب، تارخ ذيل في الناصرية
ماع               له الثانى جفاء لكثرة عنها اعرض ثم ًا وقت بالشهادأة للتكسب وغيره للشلقاني ًا رفيق الطلبة

     . بالناصرية       وكذا والخشقدماية بالغرابية ودأرس السنوي عن الخذ في المرافقة مان ماابينهما
مان               السورين بين التي مادرسته الفرج أبي بن الغني عبد الفخر بني ولما ًا، احتساب والسابقية

وعشرين             ثلث سنة في تحول ثم مادة فباشرهأا البرمااوي للشمس ماشيختها أعطى القاهأرة
سيما               عنه تبرع بمال الترجمة لصاحب النجم عنها فاستنزله حجى بن النجم صحبة دأماشق إلى
عبد                وهأو الناصر خط شيخنا له أخذ أن بعد اليه بالشهادأ وأرسل ابنته البرمااوي زوجة وكانت

ًا               تدريس وباشرهأا قبل حتى الطلبة به يزل فلم قبولها مان فاماتنع بالماضاء الواقف ابن القادأر
         . ًا       ماتواضع ًا جد الباطن سليم الخلق حادأ ًا خير ًا دأين وكان ماات أن يلبث ولم العادأة على وماشيخة

بل               غيره ول بملبس يكترث ل السلف طريق على العجين طبق وحمل بالمشي لنفسه ًا مامتهن
الفتوى              على الكتابة وعن فأباهأا عليه عرضت المقريزي قال كما التي الرياسة عن ًا ماعرض
وغيرهأا                الروضة على وله والمطالعة القراء مان يمل ول الدنيا بني مان لحد يتردأدأ ل ًا، تورع

التلوة              على وأقبل عمره آخر في الشتغال وترك نير وضيء وخطه مافيدة ماتقنة حواش
رجب                 عشر رابع السبت يوم في ماات حتى قريبها أو ختمه يوم كل في وردأه وكان والتحدث
ماثله،               الفروع حفظ في بعده يخلف لم لكونه فقده على التأسف وكثر وعشرين خمس سنة

بعد              وظائفه بقية عن فأعرض لذلك ولده وتألم الشلقاماي رفيقة الفخرية في بعده واستقر
رحمه             تمرية بن التاج والعشقتمية السبكي الشرف الغرابية فأخذ الناس فتفرقها لها ماباشرته

. وإيانا  الله

الكناني               الشهاب بن ماحمد أبو الدين برهأان الدأيب عمر بن علي بن احمد بن إبراهأيم
ثمانين           سنة ولد القمر جاماع خطيب الشافعي القاهأري المليجي الصل العسقلني

والمنهاج              القرآن حفظ أن بعد بها واشتغل القاهأرة إلى مانها وانتقل بمليج ًا تقريب وسبعمائة
كان               فانه القاضي السبكي البقاء ابي بن البدر على الفقه في وبحث المشايخ إلى وتردأدأ

ترك              ثم الشهودأ ماع وجلس وغيره القمني الزين على الحديث وسمع وفضل أولدأه، يقرىء
وقرأ               السنة بقية فجاور وثلثين خمس سنة في الرجبية ماع وحج ًا دأهأر القمر بجاماع وخطب

البلدأ             بعض في وناب ًا ماتفرج ودأماياط اسكندرية ودأخل الشيبي الجمال على البخاري فيها
وبرهأم            لنائلهم ًا التماس والقضاة العيان يمتدح فصار الشعر نظّم وتعانى وغيره لشيخنا

الجواهأر                 في أودأعته ماما الباري فتح ختم في شيخنا اماتدح مان أحد وهأو الجيد له يقع وربما
 : فمنه        سار كثير ونظّمه ًا أبيات في قال بل

ًا وافيت آمانـا بفضلك أضحى أماه مانبـأنـه فـيه قلـت بيت
كـاماـنـا التحرك بعد أرجائهفي فغدوت بجواره لي وماننت
 كامانا الجوانح في ذنب ثقل عنوردأ واصـفـح وجـد فاسمع
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قصة                نظّم في التحقيق وشواهأد الصلة أثناء إلى فيه وصل المنهاج نظّم إلى المحتاج غنية وله
وكان             بلغة، فيه خطب دأيوان أنشأ بل المحمدية والمناقب النبوية والمدائح الصديق يوسف

تكلم              وربما النحو في إخساس بعض ماع ًا ماتودأدأ الخطابة فصيح العبارة طلق المحاضرة حين
              . وأثكل    بل كف أن بعد تليها التي أول أو وسبعين إحدى آخر في ماات قيل فيما شهادأته في

. ًا        خير وإيانا الله عوضه واحتسب ًا ماحمد البدر ولده
. التي                الماام علي الدين نور أخو القاهأري ثم السويفي الدين برهأان علي بن أحمد بن إبراهأيم

ومان               الصحيح بعض المجد أبي ابن على بالقاهأرة وسمع وسبعمائة وتسعين ثلث سنة في ولد
عليه             سمعت الفضلء مانه سمع وحدث ختمه والتنوخي والهيتمي العراقي الزين بمشاركة ذلك

. الله              رحمه وستين ثلث سنة شوال في ماات ًا خير وكان وجاور وحج الصحيح ختم
بن                  البرهأان علي بن غانم الغنائم أبي الدين جمال الشيخ بن علي بن غانم بن أحمد بن إبراهأيم

أخي             وابن التي ماحمد النجم ووالد المقدس ببيت الصلحية الخانقاه شيخ المقدسي النجم
وماات             وسبعمائة ثمانين سنة ولد غانم بابن كسلفه ويعرف المقدس قاضي عيسى الشرف

أن                  قل ًا شكلًحسن البن وكان وثمانين تسع سنة مان واحد يوم في الدين ناصر وابنه وهأو أبوه
والعراقي              والتنوخي العلئي بن الخير أبي مان الترجمة صاحب سمع وقد ماثله، العين ترى

في              عيسى عمه ماوت بعد إليه المشار المشيخة في واستقر وآخرين الملقن وابن والبلقيني
في                غانم أبيهما بعد فيها المستقر أحمد النجم الكبر أخيه بعد فيها المستقر وتسعين سبع سنة

. ماات     حتى واستمر الستين حدودأ
التيين              وماحمد أحمد والد المقرىء ماؤذنيها أحد المدني البعلي غنام بن أحمد بن إبراهأيم

والعلم               صديق وابن فرحون ابن البرهأانين على وسمع بها ونشأ بالمدينة ولد علبك بابن ويعرف
ًا             ماجودأ بالموحدة بالمؤدأب وصفه ورأيت آخرين في المراغي بكر أبي والزين السقا سليمان

سنة                في عليه عرض مان ورأيت بالمقرىء وصف وكذا البناء يؤدأب ًا ماؤذن كونه ماع كان فكأنه
. به      عهدي آخر وهأذا عشرة تسع

أبو                 الدين برهأان المحدث سرور بن تميم بن هألل بن إبراهأيم بن ماحمد بن أحمد بن إبراهأيم
    . وخمسين        ثلث سنة ولد الشافعي المقدسي ماحمودأ أبي الشهاب الحافظ بن إسحق

فيحتمل              وخمسين أربع سنة صفر سادأس في الصغر إبراهأيم ولد أبيه بخط ورأيت وسبعمائة،
        . بلده      شيوخ على فأسمعه أبوه الترجمة بصاحب اعتنى غيره ويحتمل ًا غلط أحدهأما يكون أن

وناصر             والبياني والزيتاوي جماعة ابن الرحمن عبد بن إبراهأيم بن كالبرهأان إليها والقادأماين
الجواماع             جمع عليه سمعه وماما السبكي والتاج البقالي إبراهأيم بن وماحمد التونسي الدين

وعلى             بغدادأ تاريخ مان المستجادأ البياني وعلى العراقي الزين تخريج ماشيخته التونسي وعلى
الخباز                وابن الجوخي وابن كثير وابن العلئي له أجاز على سمع وكذا مااجه ابن ختم الزيتاوي

وأكثر             البي كالموفق عنه أخذنا مامن جماعة مانه سمع وحدث وآخرون والمنبجي والقلنسي
عبد                بن علي الحسن وأبو أحمد حاماد أبو أخيه وابنا القلقشندي بكر أبو والتقي هأو وتناهأوا

         . الحافظ     ماوسى ابن ولقبه فقرأ تميز وقد والده وماات المشهور التقي أخو القلقشندي الرحيم
 . ماات            المحدث المكثر المسند العالم بالماام ووصفه وخلق وولده فهد بن للتقي فاستجازه

السين                بتقديم سبع سنة وغيره فهد ابن النجم وبخط عشرة تسع سنة الحجة ذي في بالقدس
             . الشيخ  المقدسي الخواصي فقال عذيبة أبي ابن وذكره أنبائه في شيخنا أهأمله وقد أعلم فالله

الصلحية            مادرس المقدسي الدين علء الحافظ سبط الدين برهأان المسند العالم الماام
ًا                خير ًا جيد رجلً وكان الحفاظ أعيان مان فأسمعه به وبكر والده على وسمع ستين سنة ماولده

.       . تقدم         ماا انتفاء في بعمدة وليس وعشرين إحدى سنة توفي أن إلى بالشهادأة يتكسب ًا صالح
بمكة                 ماات قطره في الكتبة شيخ التونسي عريان أبي بن أحمد بن ماحمد بن أحمد بن إبراهأيم

ابن                أرخه لوماد ل شيكه بمقبرة ودأفن ثمانين سنة رماضان ثاني الحد ليلة مان المغرب بعيد
عزم.
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ماحمد                الشيخين أخو قاوان بن جهان الخواجا بن البرهأان أحمد بن ماحمد بن أحمد بن إبراهأيم
أخي             ابن الدماشقي الحصني ماحمد الدين شمس الشريف سبط الصغر وهأو التيين وحسين

بعد               بيده ماا وفني وسافر واتجر قليلً واشتغل فقرأ تميز وقد والده وماات المشهور التقي
. به              الله لطف وانجماع خير على بدايول الن وهأو ذلك بعد ثم عمه ماوت

في               أبوه المذكور الحنفي الصالحي الدماشقي ماسلم بن خضر بن ماحمد بن أحمد بن إبراهأيم
             . القضاء  في وناب أبيه على واشتغل وسبعمائة وأربعين أربع سنة رماضان في ولد قبلها التي
وافتقر               بآخره الشتغال ترك ثم ًا ماقداما ًا جريئ وكان العدل دأار افتاء وولي وأفتى ودأرس مادة

.     . النباء      في شيخنا ذكره عشر سنة الول ربيع في وماات
سمع              بشردأماة ويعرف الشافعي الزهأري الفيوماي الحميد عبد بن ماحمد بن أحمد بن إبراهأيم

. وفاته               ضبطت وماا ًا صالح ًا فقير وكان وغيرهأا الماالي في وماني بل الشيوخ بعض على ماعنا
المغربي               العباس أبي الشيخ بن الدين برهأان الله عبد بن ماحمد بن أحمد بن إبراهأيم

   . جمادأى          في ولد بالزعبلي ويعرف التي الله عبد والد المكي التونسي الصل التلمساني
وأبو              والذرعي والسنائي جماعة بن العز له وأجاز بمكة وسبعمائة وخمسين إحدى سنة الولى

الهبل               وابن أمايلة وابن عمر أبي بن والصلح القاري وابن كثير بن والعمادأ السبكي البقاء
للجمعة               إل يخرج ل ببيته ًا مانقطع دأينا ًا خير وكان ًا، أيض طائفة اخوته جملة ومان وآخرون

حادأي                الثلثاء يوم ضحى في ماات انه وقال فهد ابن عنه أخذ العمر، أوراق بعمل ويتكسب
      . ذكر        نعم وشيخنا الفاسي وأغفله قلت بالمعلة ودأفن بمكة وعشرين تسع سنة صفر عشر

. والده  الفاسي
أبي                  ابن في المكي الهاشمي فهد بن ماحمد الخير أبي بن ماحمد بن ماحمد بن أحمد بن إبراهأيم

. ماحمد   بن بكر

ابن                 ماحمد أبو الدين برهأان الدأيب ماحمد بن ماحمد بن ماحمد بن ماحمد بن أحمد بن إبراهأيم
الجمال                بن ماحمد أبي الجلل بن الله عبد أبي الشمس بن الطاهأر أبي الدين جلل العلماة

أخو              الحنفي المدني والمعجمة الهمزة بفتح الخوي الصل فتح ثم بضم الخجندي ماحمد أبي
   . سنة           في ولد ًا أيض ماحمد ويسمى ماحالهم في وأبوه التيين ماحمد الشمس ووالد طاهأر

والكافية            واللفية والكنز القرآن فحفظ بها ونشأ النبوية بالمدينة وسبعمائة وسبعين تسع
تحتانية             بينهما النونين وكسر المعجمة بفتح الشنيني الله عبد الشيخين على بالسبع وتل

وانتفع              الفقه وغيره أبيه وعن النحو أخذ الجلل والده وعن وعنه الضرير التلمساني ويحيى
وعبد             والمراغي العراقي والزيون أبيه وعلى الصحيح ختم صديق ابن على وسمع بأخيه

وابن            جمال ابن والبرهأان المدينة قاضي الحنفي الزرندي النصاري علي بن الرحمن
وابن              فرحون على وقرأ المراغي الفتح أبي على وبأخرى صالح بن الدين وناصر الجزري

والبلقيني             والتنوخي الذهأبي بن هأريرة أبو له وأجاز سميناهأم مامن غيره وعلى السيوطي
في                وبرع مارة غير وحج آخرين، في الكبير مارزوق بن الله عبد وأبو والهيثمي الملقن وابن

بذلك              بلده في انفردأ بحيث رسائل عدة وأنشأ ًا دأيوان لنفسه وجمع الدأب وتعانى العربية
وحدث             دأرس وقد والمحاسن الجيد الخط ماع الباعوني البرهأان سميه ماع يتراسل وكان

جيد               أن وزعم عنه فكتب البقاعي ولقيه الطلبة مانه وسمع ولده عليه وقرأ وغيره بالبخاري
وكثير                  واف غير بالعربية وهأو قال قفر إلى لجة ومان بحر إلى بحر مان فيه ينتقل قليل شعره
فإذا                الناس مادح في قلب له ليس كأنه السها إلى الحضيض مان انتقل وربما سفساف مانه
علي                 بن زيد رفضوا انهم الرافضة به وسم الذي المار أن بخطه وكتب أجادأ الغرام في قال

الله                  رضي وعمر بكر أبي مان تبرأ له فقالوا الملك عبد بن هأشام على خرج حين الحسين بن
فرقة                كل افترقت ثم فرفضوه عنهما الله رضي مانهما نبرأ ل عدل إمااماا هأما فقال عنهما

 : قوله         الستدعاءات بعض على كتب وكذا فرقة عشرة ثماني
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ماـا كـل الـلـه أبقـاهأـم لهم أجزت
 سالف في الشياخ عن رويت

الـدهأـر

بـشـرطة ونـظّـم نـثـر مان وماالي
 ومان الحديث يروي مان رأى على

 يقرى

ًا وأسال دأعـوة الـقـوم ماـن إحسـانـ
 في والمان الماال لي تحقق

الحـشـر
ًا                 ماحب ًا بليغ ًا ناثر ًا ناظم ًا بارع فاضلً وكان ذلك غير المدنيين ماعجم مان ترجمته في نظّمه مان وأوردأت

  . في              ماات وغرائب وآدأاب زائد كرم ذا والملح النوادأر كثير المحاضرة لطيف المجالسة حسن ًا كيس للفائدة
رحمه                بالروضة عليه الصلة بعد بالبقيع يوماه مان ودأفن النبوية بالمدينة وخمسين إحدى سنة رجب ثاني

بالدأيب.                ووصفه اسحق أبا وكناه أحمد جده فسمى وغلط باختصار عقودأه في المقريزي عند وهأو الله
 : له  وأنشد

كـــتـــابـــا لـــلـــجـــواب تــردأن لكـــتـــابـــي قـــرأت إذا جــوابـــي كن
مان خير وكن شغل ولي وسوف نعم مان واعفني

 فاجابا دأعي
الشافعي               المدني الصل المصري الدين برهأان ماحمد بن ماحمد بن ماحمد بن أحمد بن إبراهأيم

بابن              قديما وأبوهأما الريس بابن مانهما كل ويعرف أصغر وهأذا التي ماحمد الشمس أخو
بها.              ونشأ النبوية بالمدينة وثمانمائة وأربعين تسع سنة المحرم عشري ثاني في ولد الخطيب

المراغي            الفرج أبوي على وعرض النحو وألفية والصلي الفرعي والمنهاج القرآن فحفظ
اقاماتي            حين على سمع وكذا وغيره المطري المحب على وسمع والبشيطي والكازروني

أخيه              ماع وحضر ًا مارار القاهأرة وقدم بالمدينة، الرياسة وباشر وغيرهأا الستة الكتب في بطيبة
يكمل                لم للخلف ًا ماتعرض ًا جد فيه أطال ًا رجز ًا مانسك له ورأيت عندي حضر وكذا البكري عند

التقريظ               كتبت قائمة في لي كتبه برجز واماتدحني الجازة ماع له وقرظته مانه على قرأ
. له        الله كان ًا وتودأدأ سكونا مانه ورأيت بظّاهأرهأا

الشاذلي               القاهأري الشهاب بن المكارم أبو وفا بن ماحمد بن ماحمد بن أحمد بن إبراهأيم
ابن              وحسن، يحيى السعادأات وأبي ماحمد الفتح وأبي الرحمن عبد الفضل أبي أخو المالكي

    . وثمانين            ثمان سنة ولد وفاء بابن مانهم كل ويعرف أبوهأم التي ماحمد بن علي سيدي أخي
.      . بشأنه       يعرف ولم شيخنا أرخه ًا ماطعون وثلثين ثلث سنة في وماات وسبعمائة

    . سبع         سنة ًا تقريب ولد الشافعي الزهأري الدماياطي البللي ماحمد بن أحمد بن إبراهأيم
وأقرأ            فيهما وبرع والحساب الفرائض في الماردأاني البدر ولزم واشتغل وثمانمائة وخمسين
الحق               عبد تقسيم حضور ًا ماداوما ًا شاهأد فيها وتكسب القاهأرة قدم ثم سنين بمكة وجاور ذلك

. وغيرهأا       النووي ترجمة ماني سمع مامن وهأو
مادولب                عام التي التاجر أحمد أبو تين وماثنا المهملة بضم الحتاتي ماحمد بن أحمد بن إبراهأيم
             . حفل   ماشهد له وكان غائب وولده وثمانين سبع سنة الول ربيع في ماات شأنه على ماقبل

. بالقاهأرة      الليث ماقام مان بالقرب ودأفن
أبو                   البرهأان الرحمن عبد بن يحيى بن الله عبد بن فرح بن خليفة بن ناصر بن أحمد بن إبراهأيم

الشافعي           الصالحي الدماشقي الباعوني الناصري المقدسي العباس أبي الشهاب بن اسحق
وباعون              صفد عمل مان قرية وناصرة بالباعوني كسلفه ويعرف ماحالهم في واخوته أبوه التي

سابع                الجمعة ليلة في به أخبرني كما ولد عجلون، مان بالقرب حوران قرى مان صغيرة قرية
التي               في وقيل شهبة قاضي ابن جزم وبه بصفد وسبعمائة وسبعين سبع سنة رماضان عشري
إماام               الفرعني حسن بن أحمد الشهاب على ًا تجويد وتله القرآن فحفظ بها ونشأ بصفد قبلها

الفقه                 فأخذ الشام إلى أبيه ماع البلوغ سن مان ًا قريب مانها انتقل ثم المنهاج بعض وحفظ جاماعها
ودأخل               وغيرهأا الدأاب علوم عنه حمل حتى البياري النور ولزم وغيره الغزي الشرف عن بها
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عن               وأخذ سنة ولزماه البلقيني السراج عن فأخذ وثمانمائة أربع سنة مان ًا قريب أظنه ماصر
إلى               بها وتردأدأ والهيثمي العراقي على ذاك إذ وسمع ولزماه ماصنفاته مان ًا شيئ الدمايري الكمال
. طريقة                وأجمل حال أحسن على بها فأقام بلده إلى عادأ ثم وعلمائها شيوخها مان واحد غير

ابن               ابنة وعائشة سالم بن خليل بن صالح والتقى الشرائحي بن والجمال أبيه على وسمع
خطاب                 بن أحمد بن علي بن ماحمد بن ماحمد بن ماحمد الله عبد أبي والشمس الهادأي عبد

وماشيخة              أماية بني بجاماع والخطابة أبيه عن الحكم نيابة وباشر بالقصى المؤذن اليسر بن
ذلك              فباشر عشرة اثنتي سنة في عنها له أبيه برغبة الحرماين ونظّر بالسميساطية الشيوخ
في              البارزي بن الكمال استقرار حين بالقضاء التوقيع اليه وجهز صرف ثم ماباشرة أحسن

والرؤساء             الماراء أعيان مان وغيره النائب وراجعه وصمم فاماتنع المصرية الديار سر كتابة
مان                  لنا فعين له قيل أن إلى يأبى وهأو أخرى بعد مارة لذلك خطبه وتكرر أذعن فما وغيرهأم

ثم               المقدس بيت خطابة ذلك قبل باشر وكذا مارة غير الخطابة وولي أخاه فعين يصلح
ًا              غريب ذلك في لي وحكى دأماشق صالحية مان البيض الجسر عند الباسطية الخانقاه ماشيخة

بقدوماه               للتهنئة مادرسة إياهأا تقريره ظهور قبل قدماها قدماة في واقفها على دأخل أنه وهأو
السلم                مان انفصل فلما الجنة في إل ماثلها سكنى له ليتهيأ أنه نفسه في وقال فأعجبته

في                 وهأو تحدث القاضي أن فأخبره تبعه قد القاضي جماعة وبعض إل بابها إلى يصل لم عليه
ًا            خصوص كلها ماباشراته في سيرته وحمدت ماشيختها، في وقرره مادرسة بعملها الطريق
 . وأختصر             مارسلها جل ولو للحق ماصادأماة رسالة قبول مان اماتنع بحيث الحرماين ماال في

نظّمه             مان شعر ودأيوان إنشائه مان خطب دأيوان وجمع ًا حسن ًا اختصار للجوهأري الصحاح
العذار                وصف في الهاتن الغيث وله حجي ابن النجم بها اماتدح قصيدة ماالك ابن الفية وضمن
أودأع              ًا ماقطوع وخمسين ماائة نحو على اشتمل فائقة وماعان رائقة بمقاطيع فيه أتى الفاتن

نظّره                   سعة عل دأال هأو ماما ذلك في الناس قال ماا كثرة ماع الخر غير ًا غريب ماعنى مانها كلً
والنسجام             السلسة في الوضع عجائب مان النقط مان عاطلة رسالة وأنشأ فكره وحسن

ًا،              ماوت فيه مان خاتمة وهأو ماعجمه في وذكره شيخي، مانه سمعها والتكلف الحشو وعدم
حتى              وعمر صيته وبعد ذكره واشتهر خصائله وجميل فضائله على وأثنوا الئمة مان وغيره
بوجودأه               ولهم مادافع بغير الشاماية بالبلدأ الدأب شيخ وصار طبقة بعد طبقة الفضلء عنه أخذ
حجي              بن النجم صحبة الصالحية في بمنزلة اضافنا شهبة قاضي ابن قال والفخر، الجمال

مادح                في بالملحة نباتة ابن فعل كما النجم مادح في ماالك ابن للفية تضمينه علينا وقرأ
أشد              اللفية فتضمين الكثير البون والملحة اللفية بين أن على الجادأة كل فأجادأ السبكي

           . سيما     فنون عدة في ماميز انه وقال تاريخه في المقريزي وذكره الكلم له ألين مامن ولكنه
     . في          الناصرية خطيب ابن وأوردأ ًا كثير والده ماع إلى وتردأدأ قال الجيد النظّم فله الدأب

   . بدماشق          لفيته وقد انتهى البليغ الفاضل العام الماام بالشيخ ووصفه نظّمه مان تاريخه
الكثير             مانهما وعندي أحصيه ماالً ونثره نظّمه مان وسمعت أشياء بباسطيتها ليه وقرأت

وكان              الجميل، والذكر الثناء في وبالغ عليه بقدوماي وابتهج جملة مانه ماعجمي في وأوردأت
وتواضع             وماكارم ورياسة وحشمة وطلقة فصاحة ذا ًا ماهاب طوالً الشيبة مانور الهيئة جميل

بخطه              كتب بحيث والنثر النظّم على واقتدار ماقداره مان يحط بما تدنس وعدم وتودأدأ
ان                له قال الباسط عبد الزين أن يحكى وكان كثرة يحصى ل ماا انشائه مان الحسن

    . المتأخرين        بعض ترجمه وقد بغيرهأا فكيف ماجلدات أربع تبلغ إلينا المسجعة ماراسلتك
برهأان            الدأب ترجمان العرب لسان الشيوخ شيخ الخطباء خطيب العلماة الماام بالشيخ

والنظّم              والترسل الدأب وصناعة النشاء فن في برع الدهأر عين انسان العصر فريد النظّر
ترجمته                 في سأله لمن هأو وكتب ذلك في يدانيه مان زمانه في يكن لم انه بحيث والنثر

. الوبر                أهأل على والمتفاصح هأجر إلى التمر كجالب ذلك في انا أجاب أن بعد أبيه وترجمة
ًا               مارار بدماشق والده ماع به اجتمع وانه ًا جد باختصار العقودأ في المقريزي ذكره مامن وهأو
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           . بمنزله    سبعين سنة الول ربيع عشري رابع الخميس يوم في ماات هأو الرجل ونعم قال
الشمس             أخوه عليه الصلة في تقدم المظّفري بالجاماع يوماه مان عليه وصلى بالباسطية
حضرهأا             حافلة جنازته وكانت مانه بوصية قاسيون سفح مان بالروضة ودأفن التي ماحمد

عليه              فصلي المصرية الديار إلى بذلك الخبر وجاء والعيان الماراء مان دأونه فمن النائب
 :     . قوله       عنه كتبته وماما وإيانا الله رحمه الزهأر بالجاماع الغائب صلة

 عندهأم ماا الناس تسأل ولعـنـده ماا ربك الله سل
عبدهأم تكن ل عبده وكنالغنى سواه مان تبتغي ول

وقوله: 

أغـنـى بالله فكن جم لهمبمـال الدنيا بنو استغنى إذا
يفنـى ليس كنز القنع فإنفاقنع الكثار إلى ماالوا وإن

وقوله: 

مانـهـا نقلتي إلى مارتاحا وأصبحتأهأـلـهـا وصحبة الدنيا مان سئمت
 عنها راغب صحبتي في رغبت وإنوانـنـي عـلـيهـا آسي ماا ووالله

ًا عنها زال وماابـهـا ماحفـوفة الكدار زالت فما ينهـى النهي ذو دأائم
وقوله: 

قطـع وذا وصل ذا روصا الصديق استغنى إذا
نفعي على يحرص ولمبـي احتـفـال يبد ولم
والقـنـع الصبر بجاهواستـغـنـي عنه فأنا

سمعـي على الدنيا فيماـر ماـا انـه وأحسب
 : النحو             في الهائم بن الشهاب سماط على الصغر في به كتب مما وقوله

 ماحوا الشكال ماحا قدفـهـم الهـائم لفتى
نحـوا الطلب أشبعسمـاطـا بالقدس ماد

ومنه: 

ًا الباري إلى أشكو دأورهأـم المخـازي بأنواع مالىغـدت قد اناس
ًا صدورهأم على تغلي  قدورهأم الكثيف الجمر على تغليكمـا غيظّ

صـدورهأـم تكـن ماا يعلم واللهماـودأتـي التقـاء لدى يعلنون هأم
ومنه: 

ًا الدنيا في الناس أشد اثـيل ماجـد ماجده كريمعناء
سبيل الدنيا إلى له وليسماثلي الخلق ماكارم يحب

 : الوضوء    شروط في ومنه

ًا احفظ البـارع الفقيه يعني فيحفظّهانظّمتها للوضوء شروط
رابـع شرط بالطلق والعلمماـطـلـق ومااء اسلم تمييز

والسابـع اشترط الحدث وتيقنونفاسـهـا حيضها عن النقا ثم
ماـانـع يعتـريه ل وان عنهعـائق ل استعمالـه يمكن ان

ًاذا بعد مان اشترط الحدث ولدائم  التاسع وهأو الوقت دأخول أيض
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.          . وفاء     بن ماحمد بن ماحمد بن أحمد ابن في وفاء بن أحمد بن إبراهأيم
بن                العباس ابي الشهاب القاضي بن الدين برهأان بن ماحمد بن يوسف بن أحمد بن إبراهأيم

اثبته             فيمن رأيته القطب بابن ويعرف الحنفي الدماشقي المحاسن ابي الجمال الجماعة قاضي
البدر               على سمع وانه لمتبايناته وثمانمائة وثلثين ثلث سنة مانه الساماعين في الدين ناصر ابن
بن                  ماوسى بن ادأريس بن ماوسى ابن رسلن بن ماوسى بن الله عبد بن ماحمد الله عبد ابي
         " عبد   "  أبي مان الجزء لجميع بسماعه النصاري جزء مان أخاك انصر حديث السلمي ماوهأوب

ل                 مان ولية ترادأفت لما ثم ببلده الحنفية قضاة عن وناب الشيرجي بن ماوسى بن ماحمد الله
عنه              بالعجز وصرح مانه طلب ماا فاستنكر الكبر للقضاء وخطب النيابة عن اعرض يصلح
عن                ًا عوض ًا ظن وتسعين ست سنة في وذلك أذعن أن إلى ًا شهر بلده بقلعة عليه فضيق

تركة               بسبب وثمانين ثمان سنة الثاني ربيع في ًا ماطلوب القاهأرة قدم وكان القصيه ابن المحب
ثمان                 سنة الثانية جمادأى في فمات ًا ماطلوب ًا أيض قدم ثم الطلبة بعض عنه فأخذ فيها ًا وصي كان

. السعداء     سعيد بتربة ودأفن وتسعين
في               بمكة ماني سمع مامن التاجر الدماشقي ثم الصل القدسي يوسف بن أحمد بن إبراهأيم

. المسلسل      وتسعين ثلث سنة الول ربيع
الصل               الغزي الدين شهاب الفاضل بن اسحاق أبو الدين برهأان يونس بن أحمد بن إبراهأيم

بالتصغير            الضعيف بابن ويعرف أبوه والتي بحلب الشرفية المدرسة نزيل الشافعي الحلبي
الصحيح              بعض الصديق ابن على وسمع وسبعمائة وتسعين اثنتين سنة حدودأ في ولد والتثقيل

ًا              خير امايا وكان وغيرهأا الصحيح ثلثيات عليه فسمعت بحلب ولقيته الفضلء مانه سمع وحدث
الناس             عن والنجماع والتقلل الفاقة ماع للغرباء الحسان كثير والخير الصلوات على ًا ماحافظّ
أسر            مامن وهأو أشياء يستحضر صار البرهأان وماجالس للمواعيد ماواظبته ولكثرة والسذاجة

.        . تحرر        ماا على وثمانين إحدى سنة ماات العلم أهأل ماجالس العجم ببلدأ وحضر الفتنة في
بن             ماحمودأ الكمال وختن سرياقوس خانقاه نزيل الطباطي البرهأان الشريف أحمد بن إبراهأيم

. فيحرر          الكافي عبد جده فيمن الماضي أنه يحتمل الهندي علي

بالبيبرسية             الصفة قراء أحد المقرىء القاهأري ثم القليوبي الدين برهأان أحمد بن إبراهأيم
  . بعد           ماات لنا وأجاز الكويك بن الشرف الشفاعلي ختم سمع ومامن ونحوهأما والسباع

. الله         ارحمه خير وكان السبعين، جاز وأظنه ًا تقريب الخمسين
مامن             بالبدوي ويعرف المالكي قاضيها المالقي المغربي النصاري اسحاق أبو أحمد بن إبراهأيم
عليه                  وتل الزرق بن علي ابن ماحمد بن علي بن ماحمد الله عبد أبو والفرائض العربية عنه أخذ

. وخمسين           إثنين سنة بمالقة ًا تقريب ماات أنه له وقال كثير لبن
.          . سليم    بن سليمان بن علي بن أحمد ابن في البيجوري أحمد بن إبراهأيم

. ًا              شيئ خبره مان الن علمت وماا شيخنا عن أخذ مامن الجبرتي أحمد بن إبراهأيم
لزماه             مامن فتوح بابن ويعرف المالكي مافتيها الغرناطي المغربي العقيلي أحمد بن إبراهأيم
وقال                به انتفاعه جل كان بحيث الزرق بن الله عبد أبو والمنطق والنحو والصلين الفقه في

. وستين       سبع سنة بغرناطة ماات أنه إلى
الفدا                أبي ابن إسحاق ابو الدين برهأان ماحمد بن عيادأ بن إبراهأيم بن إسحاق بن إبراهأيم

وتسعين              اثنتين سنة رجب في ولد الكتبي الحنفي المقدسي نابلس مان لقرية نسبة العينوسي
القاضي             على والتفسير الفقه في واشتغل القرآن فقرأ به ونشأ المقدس ببيت وسبعمائة

الحدث                في قرأ وكذا ماسلم صحيح لبعض عليه سماعة رأيت بل وولده الديري بن الدين سعد
وزعم             وآخرين، القلقشندي الكريم عبد والزين الدين ناصر وابن المصري بن الشمس على
قراءة                وباشر الجهات بعض في وتنزل العلئي الخيربن أبي مان إجازة له أن عديبة أبي ابن

الشعر            ونظّم الشروط ماعرفة في وتميز الكثير بخطه وكتب القصى بالمسجد الحديث
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بتجليد            والتقنع والتواضع الحسن والسمت الخير ماع المجون فيه عليه والغالب المتوسط
 : قوله              عنه فكتبت المقدس ببيت ولقيته نظّمه مان الفضلء بعض عنه كيب وقد الكتب،

سورا حوت قد حسن ليات فأعجبماـبـينة آيات حـتـى وجـه في
الشـعـرا حير قد عارضه ونورماـقـلـتـه صادأ ماع حاجبه فنون

وقوله: 

ولوعه قلبي أذابوحـبـي المقل أنا
 دأماوعه المقل جهدبجهدي عليه أبكي

 : بالستفاضة           الشهادة مسائل في نظمه ومن معجمي، أودعته مما ذلك وغير

وقوف وغير رؤياهأا غير مانبـهـا وأشهد ستة ماسائل أفهم
 وقوف وأصل القاضي ووليةونـاكـح والولدأ وماوت نسب

 : المصري    بن للشمس وكتب

 أماله ماا الورى في مانه نالله أم مان الذي المولى ياأيها
الجسبلة ووضع اليد ضيقةالحسبلة بعد لك أشكو جئت

  . في               ماات فوصله اللغة فقه في الثعالبي ذكره كما العيال كثرة فقال الجسبلة هأي وماا له فقال
. الله         رحمه وستين أربع سنة المحرم عشري الجمعة يوم

سنة                في سمع البعلي، الدين عمادأ بن الدين برهأان غنيم بن إبراهأيم بن اسماعيل بن إبراهأيم
أنا               قالت الصحيح مان تيمية ابن انتقاء المائة ماعبد ابنة كليم على وسبعمائة وستين ثلث

وحدث               وغيرهأما المعلي الكريم عبد بن أحمد والشهاب عمر أبي بن الصلح له وأجاز الحجار،
وآخرون              البي الموفق شيخنا مانه وسمع وغيرهأم فهد لبني واستجازه ماوسى ابن الحافظ لقية

مان                الثاني القسم في ذكره وقد شيخنا قال وكذا أبيه، وماعجم ماعجمه في عمر النجم وأوردأة
. لولدأي   أجاز ماعجمه

الحكم             في ينوب كان الحنبلي النابلسي المقدسي البدر إبراهأيم بن اسماعيل بن إبراهأيم
       . ناهأز       وقد ثلث سنة رماضان في ماات ماشكورة وسيرته الفرائض ويتقن ًا جيد نقلها ويستحضر

. أنبائه.     في شيخنا أرخه الستين
. قطنى              الدار سنن مان الكثير شيخنا على سمع السروسي أحمد بن اسماعيل بن إبراهأيم

ولد             التي ماحمودأ ووالد القاهأرة نزيل الكتبي السهروردأي ماوسى بن اسماعيل بن إبراهأيم
بالقرب             ًا كثير يجلس سكينته طوال وكان وغيرهأا بالكتب فتكسب القاهأرة وقدم القرن مازاحم

. الحسينية  مان
    . إبراهأيم        بن اسماعيل صوابه التعزي اليماني الجحافي الدين برهأان اسماعيل بن إبراهأيم

وسيأتي.
. وثلثين        إحدى سنة ماات الجبرتي اسماعيل بن إبراهأيم

أبي               شيخ المؤيد عند ًا ماقرب كان المغني العوادأ الدين صارم الموحدتين بفتح بابي بن إبراهأيم
سنة               الول ربيع ماستهل الجمعة ليلة في ماات بالعودأ الضرب جودأة في المنتهى إليه النفس
يخلف              ولم وعمره إستأجره قد وكان النيل على المطل يعني الحلي ببستان وعشرين إحدى

          . في      زماانه اعجوبة كان وماغنيه المؤيد ندمااء أحد غيره وقال إنبائه في شيخنا قال ماثله بعده
انتهت                الموسيقى فن وفي العودأ في ًا راس كان بل الصوت جيد يكن ولم والغناء العودأ ضرب

. جزيلً               ماال وخلف عجمة العربية باللغة حديثه وفي الصل روماي وهأو ذلك، في الرياسة إليه
العزيز              عبد والمنصور فرح الناصر أخو القاهأري الجركسي أنس بن برقوق الظّاهأر بن إبراهأيم

الناصر               أخيهما إختفاء بعد أخاه مالكوا فلما بالقلعة المنصور أخيه ماع سكن الثلثة أصغر وهأذا
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يوم                كل في لهما ورتب اسكندرية إلى بهما أرسل أن إلى ماقيمين استمرا المملكة إلى وعادأ
يقال                 تسع سنة الثاني ربيع سابع ليلة في مانهما كل ماات أن يلبث ولم آلف خمسة للنفقة

. أخيه           في سيأتي كما بالصحراء أبيهما لتربة نقل ثم ودأفنا ماسموماين
ماحمد              الجمالي وأخو الحجاز صاحب ابن الحسني عجلن بن حسن بن بركات بن إبراهأيم

بهم                توجه جماعة إليه وانضم أخيه على المخالفة بأخرة رام التي أخيه مان أكبر وهأو صاحبه
حي                وتسعين سبع سنة الن وهأو بلغني فيما بينهما وأصلح صاحبهما مان يوافق فلم جازان إلى

. تليها          التي السنة مان الزيارة في ماعه ورأيته لخيه مانضم
ذو               سابع ليلة في ولد بالبشيري ويعرف الوزير المصري القبطي الدين سعد بركة بن إبراهأيم

المحب               بن التقي الجيش ناظر بيت في ترعرع لما وخدم وسبعمائة وستين ست سنة القعدة
الدين                جمال عند وباشر الدولة نظّر ولي أن إلى وغيرهأم الماراء عند الخدماة في تنقل ثم

الدولة                في عليه قبض أن إلى بعده بالوزارة استقل ثم الوزارة أمار في عليه واعتمد التتري
سنة                صفر عشر رابع الربعاء ليلة في ماات حتى مانزله فلزم عشرة ست سنة في المؤيدية

بالمباشرة              ًا عارف وكان أعداؤه ولتمكنت يضرب أن القبض عند له يتفق ولم عشرة ثماني
الجاماع              جددأ بحيث السلم جيد كونه ماع والترتيب الحشم في السالفين الوزراء طريق سلك

. الرطلي      ببركة سكنه مانزل مان بالقرب
مان            النصارى ماسالمة وأحد المنصوري البيمارستان ماستوفي الدين برهأان برية بن إبراهأيم
يبد                ولم ردأته على أصر بل فأبى الرجوع ًا مارار عليه وعرض السلم عن ارتد القباط كتاب

شاهأين              الطواشي بحضرة احدى سنة في القلعة مان القلة بباب عنقه فضربت لذلك ًا سبب
. السلطان    خاصكية احد الحسني

ودأاره               بدماشق الحجاب حجوبية صفر نائب وكان أبيه بعد ولي الدين صارم بيغوث بن إبراهأيم
دأنياه               بأماور ًا عارف وكان وسبعين ثلث سنة سوار تجريدة في ماقتولً وماات بيوتها أجل مان

أربع                   سنة في بمكة على سمع بكر أبو اسمه ولد وله أبيه في ذكر له وسيأتي فضيلة عن ًا عاري
. الله     شاء إن وسيأتي وتسعين

كتاب                أحد الهول أبي بن الدين سعد بن الدين برهأان ماوسى بن البركات أبي بن إبراهأيم
عدة               في وسافر التلوة كثير سمعت فيما وهأو الي يتردأدأ مامن التي خليل وأخو المماليك

. ًا   جد فاضل تجاريد
الدين                صارم حسن بن ماحمد بن اسماعيل بن ماحمد بن إبراهأيم بن بكر أبي بن إبراهأيم

ماحمد              بن بكر أبي يحيىبن شيخ وقريب التي الطيب ماحمد والد الحرضي اليماني العاماري
رواية                  يحيى عن أخذ ثم لقريبه ًا رفيق يحيى قريبه والد ماحمد بن بكر أبي عن أخذ فقيه العاماري

ست                 ابن حي وتسعين أربع سنة الن وهأو ةزار وحج بعده ثم يحيى حياة في الفقه وأقرأ
 : وقال          يستجيزني بمكة وأنا ماوسمها في لي كتب وقد وخمسين

الـرضـاب ماـن ألذ ماذاقتهالنـاب مان العبيق على سلم
لـلـكـتـاب زين ذكراه مانالثبت الحافظ الجل الشيخ على
ًا هأمرت ومااجـنـوب مااهأبـت اليام مادى  السحاب وطب حي

. به    الله نفع فأجزته

التية                بركة أخو البيطار بابن ويعرف الدماشقي الصالحي علي بن أحمد بن بكر أبي بن إبراهأيم
فظّن               اللم مان يقاسي لما والتأوه البكاء كثير ماتوعك وهأو دأماشق بصالحية لقيته النساء في

استدعاء                 في استجزته ولكن ًا شيئ لذلك عليه أقرأ فلم إختلطه هأذا في له تمييز ل مان بعض
نحو                في وخمسين تسع سنة رجب عشر ثاني في شهر بنحو ذلك بعد وماات فأجاز الولد

ًا                جزء الحديث طلبة مان هأناك مان بعض عليه قرأ وقد قاسيون بسفح الغد في ودأفن الثمانين
. على        الولي في له بحضوره للضياء المختارة مان
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وعلي               أحمد أخو بمكة العطار القباني المصري الرحمن عبد بن بكر أبي الزكي بن إبراهأيم
. الثالثة          ماجاورتي في بمكة علي سمع ماحالهم في المذكورين وعمر

بالقرافتين               الزوار ماشايخ أحد الحنفي القاهأري الدين برهأان الله عبد بن بكر أبي بن إبراهأيم
. المنير           ارخه ستين سنة شوال عشر ثالث الجمعة يوم في ماات

ونزيل               الشرفية صوفية أحد الحنبلي القاهأري ثم الشنويهي الله عبد بن بكر أبي بن إبراهأيم
الطلبة              بعض عنه وأخذ وغيرهأا الفخر ماشيخة في الجزري ابن على سمع مامن القراسنقرية

. حي      الن وهأو الستدعاآت في وكتب
.      . جده         يسم لم فيمن يأتي الماحوزي الموصلي الله عبد بن بكر أبي بن إبراهأيم

فهد                  بن التقي على سمع فيمن رأيته تمرية بن الدين برهأان الله عبد بنم بكر أبي بن إبراهأيم
بمكة.

. عشر                 سنة ماات اليماني العزيزي اسماعيل بن عمر بن علي بن ماحمد بن بكر أبي بن إبراهأيم
. عزم   ابن قاله

سعد                  عثمان بن الخالق عبد بن ماحمد بن أحمد بن ماحمد بن ماحمد بن بكر أبي بن إبراهأيم
الحدب             الشافعي القاهأري الصل الدماشقي النصاري البدر بن الصدق أبي الزيني بن الدين
سعد               أبوه وزوجة وثواب الشاوي على وسمع أبيه بني أكبر وهأو مازهأر بابن كسلفه يعرف

          . المشار    مان أولدأه وترك وتسعين خمس سنة رماضان في ماات النصاري الشرف إبنة الملوك
. ًا    خير الله عوضه إليها

قدم               سيأتي، كما والده الشهير الخوافي علي ماحمد بن ماحمد المسمى بكر أبي بن إبراهأيم
 : سيأتي              بما والده مادح حين لشيخنا فقال وعشرين أربع سنة في القاهأرة إلى ماعه

التصـاف عن ماستغنيا علوقدر شرف مان المجد شهاب
ًا العلم طودأ العلم ماحيط خلف بل العظّيم الفضل لهحقـ

. ماات    ماتى علمت وماا
الهاشمي                      فهد بن ماحمد بن الله عبد بن ماحمد بن ماحمد الخير أبي بن ماحمد بن ماحمد بن بكر أبي بن إبراهأيم

             . بل    جماعة له واستجيز بمكة وثمانمائة وخمسين أربع سنة الخرة جمادأى في ولد أحمد يسمى وأبوه المكي
تسع                   سنة رجب في يتميز أن قبل بها وماات جده على أحضر وكذا المراغي الفتح أبي على بقراءتي أحضر

وخمسين.
مان                  بالغربية حسن ماحلة لها يقال لبلدة نسبة الحسني البرلسي الدين برهأان ماحمد بن بكر أبي بن إبراهأيم

السبعين                 عشر في بها سمع أنه وقال ماكة تاريخ في الفاسي التقي ذكره الفرضي القاهأري ماصر أعمال
عن               أخذه ذلك في ًا بارع وكان والحساب الفرائض بها وأقرأ وغيرهأما، والنشاوري ألمايوطي على وسبعمائة

تردأدأ                 أنه إل ماتوالية سنة عشرين نحو بها ماجاورته وكانت الناس به وانتفع الشهير المجموع صاحب الكلئي
ودأفن                   إثنين سنة المحرم عشرى ثالث في لها قدوماه إثر بها أجله وأدأركه للرزق طلبا لمصر السنين بعض في

        . فقال          باختصار إنبائه في شيخنا ذكره وقد قلت أحسب فيما الستين قارب وقد النصر باب بمقابر أحسب فيما
. الفرائض           في المكيون به فانتفع ماكة ثم القاهأرة سكن الكلئي صاحب

الطلبة                 ماتوسطي ماع ودأار السماع أحب العقادأ الحريري القاهأري ثم القدسي ماحمد بن بكر أبي بن إبراهأيم
. ماات         حتى علمت وماا جناق بن بالمحب واختص مادة

المعلي                     بن النور بن التقي بن الدين صلح بكر أبي بن ماحمودأ بن إبراهأيم بن ماحمودأ بن بكر أبي بن إبراهأيم
          . الحنفية       قضاء وتسعين ثلث سنة في أبيه بعد ولي مامن وأبوهأما التي الرحمن عبد شقيق الحنفي الحموي

. وفضلً      ًا سن أخيه مان اصغر وهأو
    . أربع                سنة في ولد ماكة نزيل البصري الجمال بن الدين برهأان أو الدين كمال يوسف بن بكر أبي بن إبراهأيم

 : لنفسه          فأنشدني الولى الحجة في بمكة ولقيته التجارة وتعاطى وثمانمائة

 ماحمد المرسلين خير بروضةليلة أتيتن هأل شعري ليت أل
ماقصد كل إلى مانه وأرشدناعبادأه مان اصطفى الله له نبي

الكعبة                   باب عند الغد صبيحة عليه وصلى بمكة وخمسين تسع سنة القعدة ذي ثامان الثنين يوم آخر في ماات
. بالمعلة  ودأفن
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المتين               الدين ماع التصوف طريق قليلًوسلك تفقه الشافعي الدماشقي الصل الماحوزي بكر أبي بن إبراهأيم
وتزايد                   والده طريقة تلك وكانت لحد الكل عن أصحابه ينهي بل ًا شيئ لحد يقبل يكن لم بحيث المال وكثرة
مارة                    كل في فبقي حجة عشرين حج وقد رسالته، الماراء مان أحد يردأ أن قل كان حتى فيه الناس اعتقادأ
    . يكمل              ولم بتبوك ودأفن عشرة أربع سنة المحرم في الحج مان ًا راجع وماات الزائد النفع للناس به يحصل

               . فإن   الموصلي بكر أبي الشيخ ابن بأنه الترجمة أثناء في وصرح أنبائه في شيخنا ترجمه الله رحمه الستين
. وسبعمائة               وتسعين سبع سنة في الب يعني ماات وقد الله عبد ابن فهو كذلك يكن

.    . عزم        ابن قاله خمسين سنة ماات بجاية نزيل ثابت بن إبراهأيم
. وخمسين            سبع سنة عزم ابن أرخه الزواوي ماوسى بن جابر بن إبراهأيم

         .     . فقال     آخر ماوضع في ونسبه ًا أيض عزم ابن أرخه وستين سبع سنة ماات الميقاتي الغزي الحاقر بن إبراهأيم
. حاقر      بن ماحمد بن ماحمد بن

الجمال                 على سمع الحنفي الدين زين العسكر وقاضي برقوق تربة شيخ بن الدين صارم حاجي بن إبراهأيم
. ماات           ماتى أعلم ولم وغيره البقاعي ولقيه وسباعياته النجيب ثمانيات الحنبلي

عبد                 الزين والد الشافعي القاهأري ثم البناسي اسحق أبو البرهأان ماالك بن ماحرز بن حجاج بن إبراهأيم
صغير                وهأو مانها وقدم وغيره القرآن وقرأ بأبناس وسبعمائة الثمانين بعد ولد بالبناسي ويعرف التي الرحمن

عنه                  أخذه أستبعد ول وبعده حياته بقية بها وأقام بالمغنم زاويته في البناسي ماوسى بن البرهأان سمية على
للمجلس                 نفسه مان سماعه أثبت العراقي الزين رأيت وقد سيما الكبير كالبلقيني الطبقة تلك أهأل عن وكذا

البيجوري                البرهأان على وقرأ الكتب ببعض سنده عنه البرهأان وساق أمااليه مان الثلثمائة بعد والسبعين الرابع
سليمان                الصدر فيه شيوخه مان وأظن وغيره الفقه أخذ وكذا تركيبه يذم وكان المختصرات جاماع في
كالعجيمي                جماعة عن والعربية بعدهأا، أو وثلثمائة ثلث سنة إجازة في عليه شهد رأيته فقد البشيطي

        . كان           التي فنونه في جماعة بن العز ولزم مانه إل الكلمة ماعنى يعلم لم إنه يقول وكان البوصيري والشمس
ولم                 المصرية بالديار إقاماته مادة البخاري العلء لزم وكذا به انتفاعه جل كان بل البساطي ةالشمس يقرئها
     . وكذا            والحاشيتين العضد عليهما وقرأ العلوم بقواعد عارف أنه ويقول سيأتي كما غيره عليه يقدم العلء يكن

الجزري                 ابن على بأخرة وسمع الشنشي الشمس عن وغيره المنطق مابادأىء في وأخذ يجله؛ جماعة ابن كان
رفيقه                على يقدماه شيخنا وكان واسماعه دأروسه في ولزماه النخبة شرح في شيخنا على وقرأ وغيره؛

أن                   حتى له البرهأان تعظّيم مازيد ماع هأذا يمينه جهة مان بالقلعة وثلثين أربع سنة في أجلسه بحيث القاياتي
وهأو                    عليه وقرأت تلميذه أنا بل البرهأان له قال شيخك يكون أن يصلح انه لشيخنا قائلً تجرأ لما الروماي العلء

مان                    أولى كان انه فقال عنه البخاري العلء سألت قال أنه شهبة قاضي بن التقي عن بلغني وكذا السلم شيخ
مان                  أحد هأو بل الزاهأد صحب وكذا مانه وتلقن الدأكاوي البرهأان وصحب الفقه غير في والقاياتي هأشام ابن

ًا                 شهم للتكلف ًا طارح التواضع كثير الهمة عالي ًا مافوهأ ًا فصيح ًا مافتي علماة ًا إمااما وكان وجاماعه بنيه على أوصى
به                    ماايدخل تيسر لعدم البئر في بحبل نفسه فيدلي يحتلم ربما ًا أحيان كان أنه بحيث تقلله ماع ًا كريم النفس أبي

الجوالي               يسيرفي مارتب وبيده الواقف بتنزيل بالمؤيدية التصوف سوى الوظائف مان باسمه يكن ولم الحمام
              . لنفع  وتصدى المحقق، النادأرة بالعلماة ًا شيئ عنه السنباطي العز عن روى حيث البقاعي ووصفه رزق وبعض

عليه                 وكتب الثلثين على مااينيف المصنف وابن مارة سبعين مان أكثر التوضيح قرأ أنه وحكى مادة الطلبة
بعض                  عليه قرأ شيخيه حياة في صباه في العضد أقرأ بل المسطيهي الشهاب عند كانت أنها يقال حاشية

بن                والجمال خضر ابن شيخنا عليه قرأ ومامن وعشرين اثنين سنة المتوفي الشموماي الزين وهأو طلبتها
المرخم              وابن النوشي والشمس والطوخي والعبادأي والمناوي والوروري انتفع وبه ماات حتى ولزماه هأشام

البلقيني                  للجلل لسانه على نظّمه ماما له وأنشدني قمر وابن ترجمته مان ًا كثير لي وحكى السنباطي  والعز

فـيقـعـده شـئ لكم الدعاء عنليفـنــده دأاع الرض يقـبـل
 يقصده المرء غياث القضاة قاضيوسـيدنـا ماـولنـا يسـأل والعبد

ًا ينتـهـي ل الذي العلوم بحر يحـددأه بـر لـه بـحـر وكـلأبـد
ماـؤيده والـمـولـى الحق ماؤيدلـه الجلل وهأو الهدى دأين جلل
وحـسـده اعادأيه ارتضاهأا حتىإمااماـتـه شاعت الذي الماام نجل

ماـشـيده يحيي الذي الفروع هأاجماـن احفظ القرآن وحامال امار ان
ترشـده الشرع ولعلم الفتى تهديماوقـعـهـا جل علوم في وغيره
ًا يسـألـكـم فالعبد يبـعـده الفقـر فإن اشتغال مانيقـربـه شـيئ
ًا أنهيتها أحـمـده اللـه وحسبي النام خيرعـلـى الصـلة ثم شاكر
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 : فقال        به البرهان شيخه امتدحه مما أنشدني وكذا

 غريبا الخصال مان مانك ورأيتعجيبـا تكون قمر مان الشمس
أريبـا فأنـت نحو مان كان أوإماـاماـه فأنت فقه مان كان إن
تـهـذيبـا ماقـالة كل هأذبتماـهـذب فأنت غيرهأما كان أو

 : قوله     نظمه من أن وبلغني

ًا خلقت ماراكبه مان نفور قلبي وعنديتلفني البحر ومااء طين
ًا ليس والبحر براكبـه بر اسمه ماثل والبرله بالرفيق رفيق

ان               عنه لي وحكى حذيفة اخو والنور السيوطي الولوي الحياة بقيد هأو مان مانهم وآخرون
يساعده               أن إل فأبى ماعرفته بعدم له فاعتذر العرج يشبك عند ماساعدته مانه التمس ًا شخص
خصمه               ماع دأفعه في وسأله شأنه في وكلمه الملهوف ماساعدة في رغبته لمزيد إليه فتوجه

ل                أنك البرهأان له فقال بالشرع نعمل ألسنا وقال الخير بمحبة ذكره ماع الماير فانزعج للشرع
إلى               فبادأر تعمل كيف ًا غلط اليسرى فقطعت اليمنى يده قطع امارئ علي وجب لو تعرفه

            . وثلثين   ست سنة الول ربيع عشري سابع في طويل مارض بعد ماات الغرض وحصل إرسالها
       . وقال        باختصار أنبائه في شيخنا أرخه وقد الشعرية باب خارج شهاب الشيخ ضريح عند ودأفن

الله               رحمه الطلبة به وانتفع البناسي الدين برهأان الشيخ سميه زاوية وسكن ًا كثير اشتغل انه
وإيانا.

أبو                المعمر الشريف قاسم بن إبراهأيم بن خضر بن عيسى بن علي بن حجي بن إبراهأيم
فيه              جازف أنه ذكر جبريل بن سليمان وربيب الخليل نزيل الصل الطرابلسي الحسني اسحق

الربعين                 حدودأ في يكون أن يمكن ماولده وأن فيه الحد تجاوز أنه فعرف ذلك في اماتحنه وأنه
                . قال   وكذا يصح، ولم الحجار مان سمع أنه له ذكر أنه الدين ناصر ابن قول ونحوه بقليل قبلها أو

قال                بقوله الطلبة بعض عليه فقرأ أجزاء عدة الميدوماي الصدر على سمع أنه ذكر أنه غيره
ادأعى                ثم صحة الميدوماي مان سمعه أي لذلك يظّهر ولم ماعجمه مان الثاني القسم في شيخنا

بعض                عليه وقرأ الستدعاآت على وكتب وعشرين خمس سنة في ولد وأنه له أجاز الحجار أن
         . هأذا        أهأل مان وغيره الفاسي التقي الحافظ لي وذكر حاله تبين ثم أماره في يمعن لم مان

يظّهر              لم لكن فممكن الميدوماي مان سماعه واماا الحجار إجازة دأعواه وبطلن ماجازفته الشأن
             . في  الحجار الضاهأي ًا صادأق كان ولو وثلثين اثنتين سنة الخر ربيع في وماات بذلك أصل

ست                سنة سمعه شيء أقدم الحجار فان وأدأائه تحمله وقت بين فيما عليه وزادأ المائة ماجاوزة
بعد                  تأخر وقد قبلها أو ثلثين سنة فتكون له أجاز الحجار كان أن وهأذا ثلثين سنة وماات وثلثين

أبو               الزين شيخنا المحققة الخاصة بالجازة الحجار عن حدت مان آخر أن والحق قال الثلثين
أنه               قال ولكنه باختصار عليه للطعن ًا أيض ماعجمه مان الول القسم في شيخنا وأشار حسين
    . وفاته             غيره وأرخ قلت وعشرين تسع سنة في لنا أجاز وزادأ وعشرين اثنتين سنة ولد أنه رغم

أن               وبلغني إنبائه مان أغفله ماعجمه قسمي في ذكره كونه وماع الول ربيع ماستهل في
بن              سليمان بن إبراهأيم فقيل أماه لزوج نسبته الميدوماي على التي الطبقة في المكتوب

ختمنا                وبذكره قال الدين ناصر ابن خاصة إجازة الحجار له أجاز مامن كونه اعتمد وقد ماروان
. أكثر           وغيره شيخنا قال لها، والميل الحجار لسماع بالنتصار المسمى ماؤلفنا

على                وشقيقه وأبوه ًا قريب جده التي عليبة بن حسن بن إبراهأيم بن حسن البدر بن إبراهأيم
البلوغ               سن دأون وهأذا وتسعين سبع سنة الول جمادأى في بالطاعون مااتا لبيه صيبه أماهما

. الجنة   الله عوضها

ثانيه               وتشديد أوله بفتح العرابي الدين برهأان الكريم عبد بن إبراهأيم بن الحسن بن إبراهأيم
سنة               في ولد الشافعي المقدسي صفد ضواحي مان لقرية نسبه تخفيف ثم بكسر بخطه ورأيته
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تيسير             بحث عليه سمع العجلوني ماحمودأ بالبدر وتفقه بخطه قرأته كما وسبعمائة خمسين
خاله              عن وأخذ سواه عنه أخذ وكذا ماؤلفه أصحاب على بسماعه البارزي الشرف الحاوي

على               الصحيح سمع أنه وذكر النووي تلميذ العطار بن العلء عن الصلين أخذ العرابي الشمس
والبرهأان            الرجبي الدين وماحيي الحنبلي المنجا بن والصلح الزيلعي والتاج القلقشندي التقي
المقدسي              القفاصي التاج ومان ماسلم، وصحيح الخير ومان العلئي بن الخير وأبي جماعة بن

ابن               ولقيه الفضلء مانه سمع وحدث وغيره حاماد بن الشمس على سمع وكذا الترماذي جاماع
  . في              ماات ًا غالب يوم كل يختم بحيث التلوة يديم مامن الصلحية فقهاء أحد وكان وغيره فهد

. بالقدس      وأربعين إحدى سنة ًا ظن رجب
   . سنة            في ولد بالرهأاوي ويعرف الشافعي الحلبي ثم الرهأاوي الله عبد بن الحسن بن إبراهأيم
وكتب              وشيخنا البرهأان حافظّها على بها فسمع الثلثين بعد حلب وقدم بالرهأا وثمانمائة خمس

ثم             الخيضري بقراءة للمحامالي الدعاء بدماشق عليه وسمع الناصرية خطيب ابن بباب التوقيع
ولزم                عنها أعرض ثم البقاء أبي حفيده عن القضاء في وناب الشحنة بن للمحب التوقيع كتب
. حي              وتسعين خمس سنة في وهأو المنصور أبي بن الشريف عليه سمع وحدث الشهادأة

. ذكرهأم               التي وعلى وبركات أحمد أخو المكي الحسني رمايئة بن عجلن بن حسن بن إبراهأيم
السلطان               وكان علي كأخيه ًا غريب دأماياط بثغر وخمسين خمس سنة الحجة ذي رابع في ماات

الله               رحمهما بها المنية وكانت دأماياط إلى ثم اسكندرية إلى نقلهما ثم بالبرج أولً حبسهما
. الجنة  وعوضهما

صوفيتها              وأحد السعداء سعيد نزيل الشافعي القاهأري ثم الجراحي علي بن حسن بن إبراهأيم
البلقيني              والعلم الشنشي الشمس على وقرأ وثمانمائة عشرة اثنتي سنة لي ذكره فيما ولد
القضاء              في وناب الماراء مان وغيره الفقيه يشبك وصحب ينجب ولم غيرهأما دأروس وحضر

. خمد    ثم القرى ببعض
بن                فرج بن الحسن بن إبراهأيم على فسمع بمكة لقيني الشحري علي بن حسن بن إبراهأيم

مانتصف             ولد المهملتين بفتح الحطب بابن ويعرف بالدست الموقع الشافعي الدين كمال سعد
للدار             السنن المرحل بن الشهاب على وسمع وسبعمائة وسبعين أربع سنة الولى جمادأى

زيادأة               شأنه مان علمت وماا الثلثين بعد وغيره شيخنا لبن استدعاء على وكتب بفوت قطني
ثانيهما                  رأيت ثم أحدهأما أو رأياه والبقاعي فهد ابن يكون أن وأجوز ماات ماتى ول أثبته ماا على

. أربعين        سنة حدودأ في ماات انه وقال ذكره
بابن                كسلفه ويعرف الدماشقي ماحمد بن بكر أبي بن علي بن ماحمد بن حسن بن إبراهأيم

بعد               القاهأري ماحمد الشمس وأخوه هأو وقدم أبيه حياة في الجوالي نظّر في استقر المزلق
ماات                 أن هأذا يلبث فلم بطالين رجعا بل الوظائف مان شيء في الدخول على يوافقا ولم ماوته

. أخيرهأما       وهأو وسبعين تسع سنة في وذلك
وتعقبه               هأنا تاريخه في المقريزي ترجمه هأكذا البناسي أيوب بن ماوسى بن حسن بن إبراهأيم

. الباء            أسماء مان الميم حرف إلى فتحول غلط حسن زيادأة بقوله شيخنا

المهملة              بضم عليبة بابن ويعرف التاجر القاهأري ثم المناوي الدين برهأان حسن بن إبراهأيم
وبركة               ًا حظّ فيها فرزق التجارة وتعانى سلسل بن ماسه في ماولده كان بموحدة علبة تصغير
كأحمد             اشاراتهم ماع والوقوف واعتقادأهأم الفقراء وماحبة الخلص مان عليه ينطوي كان لما

مان               وغيره الغمري ماحمد الشيخ صحب بل الكثير ماعهم وقائعه مان يحكي كان بحيث الخشاب
كل              في الماء وتسبيل الوقودأ زيت في كثيرة بمصارف القاهأرة في لجاماعه وقام المسلكين
ذلك               ولغير الثلثة الشهر في وللبخاري شهر كل مان الوقت ليلة وللطعام القراءة وكذا يوم

بيته                وصار القرب مان غيره وعلى عليه حبسهما ورزقه مانه ًا قريب أنشأه ًا ربع له أرصد ماما
ماحلً             بل الغمري شيخه وابن الجمال وابن الكامالية وإماام والصندلي كالفوي للصالحين ًا ماوردأ

وعدم             الجميلة والوصاف والمراقبة التلوة على المداوماة ماع ذلك كل بعياله غيرهأم لقاماة
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عبد               والمحيوي حسن البدري ولديه على وإنكاره الحاجة بقدر إل الدنيا بني ماخالطة في الرغبة
بمكة                 وجاور مارة غير حج وقد طائل، على فيه يحصل ولم بسببه تعبا ماما عليها الزيادأة القادأر

ماثله               جنسه أبناء في يخلف ولم بالمعلة ودأفن وسبعين خمس سنة رجب ثالث الخميس ليلة
. وإيانا   الله رحمه

نسبة                التلوي المخزوماي الخالدي عمر بن بكر أبي بن حمزة بن إبراهأيم بن حسن بن إبراهأيم
جليلً               كان مانهما كونه فضلًعن يسكنها لم كونه ماع بالحصني ويعرف اسعردأ بظّاهأر لقرية

       . وهأو        بالقاهأرة وستين تسع سنة في ماات وخير فضل ماع ونحوهأم الحصنيين جماعة في مابجلً
. التي   حسن والد

وغيره              بالترخيم تكسب خير رجل التي الشهاب أخو المريني علي بن حسين بن إبراهأيم
شيخه               لبن ًا رفيق لزوجته قدماها وكان وتسعين ثمان سنة في بمكة حتى علي اجتماع وتكرر

. الركب           في ماعه رجع ثم قبلها التي ماوسم في مادين الشيخ
المولد              الحلبي الصل السرمايني البدر بن البرهأان حبيب بن ماحمد بن حسين بن إبراهأيم

اثنتين             سنة رماضان عشري سابع في ماولده الحلبي بابن كسلفه ويعرف الشافعي والدار
المعر               علي بن ماحمد على بلده في وجودأه القرآن فحفظ بها ونشأ بحلب وثمانمائة وسبعين
الحلبي               الدركوشي عمر على كثير وابن لعاصم قرأ بل الدهأن بابن ويعرف حلب نزيل ماصيني
ًا            افرادأ وللسبع الشافعي، الزهأري المنهاجي القادأر عبد على عمرو لبي وبالقاهأرة الضرير،

الفقه             وأخذ الفرائض إلى المنهاج ومان الشاطبية جل وحفظ السنهوري جعفر الزين على
العربية               في قرأ أولهما وعلى وغيرهأما، البار بن القادأر وعبد السيوفي حسن البدر عن هأناك

أصول              في الورقات وقرأ الشافعي، الزهأري الدلجي الشمس على الصرف وفي فيها قرأ ثم
ماا              غير القاهأرة وقدم قليلً، غيرهأم عند وحضر المحلي، المسيري أحمد الشهاب على الفقه

التتائي               عمر فقيهه بملحظّة جماعة على الحديث وسمع التجارة في ماستقل ثم أبي ماع مارة
وتسعين               خمس سنة ذلك غير في ولزماني ماسلم صحيح وعلى البخاري الديمي على قرأ بل

وثمانمائة.
ولد              العجمي بابن ويعرف التاجر الشافعي البعلي الدين برهأان ماحمد بن حسين بن إبراهأيم

عند              واشتغل المنيظّرة قاضي على القرآن فقرأ بها ونشأ ببعلبك وسبعمائة وثمانين أربع سنة
الحجاز،             إمااماة الزعبوب ابن الرحمن عبد الزين على البخاري وسمع وغيره السقيف ابن

. في              البرماات في يتجر ًا خير وكان حج وقد مانه الثلثيات عليه فقرأت ببعلبك ولقيته
ابن               يقرىء كان الذي أظنه الفاضل النحوي الحلبي هأبة بن يوسف بن حسين بن إبراهأيم

. أبوه       يسم لم فيمن وسيأتي الصغير الشحنة
بن                   هأشام بن سوار بن فياض بن خضر بن أحمد بن يحيى بن بكر أبي بن حمزة بن إبراهأيم

إلى              نسبه سقت الحنفي الحلبي الجعفري الهاشمي الدين عز بن الدين برهأان السيد مادركة
والرياسة              بالكرم ويذكر وغيرهأما والديوان الجاماع نظّر يلي مامن أبوه كان ماعجمي في انتهائه

فيما                بها ونشأ بحلب وسبعين سبع سنة رماضان مان الول العشر في الترجمة صاحب له فول
جبريل                ماع الرب كلم وأوله الصحيح ختم صديق ابن على بها وسمع الطريقة مارضى غير قيل

المال               بيت ووكالة الجيش نظّر ببلده وولي الفضلء مان سمعه بذلك وحدث الحجار أنا قال
. وأربعين              تسع سنة المحرم عشر سابع الحد يوم عصر قريب وماات الحنفية أوقاف وعمالة

المسلسل             الميدوماي مان سمع الحنبلي الداراني الدين برهأان سليمان بن خالد بن إبراهأيم
المراكشي            ماوسى بن الجمال كالحافظ الفضلء مانه سمع وحدث وغيرهأما البطاقة وجزء

   . حدودأ           في ماات رابعة لبنتي أجاز وقال ماعجمه في شيخنا وذكره التي الموفق وشيخنا
العشرين.
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الدين               كريم ابن عثمان بن أحمد بن المعجمتين الضادأ وسكون الخاء بكسر خضر بن إبراهأيم
بن                  إبراهأيم بن يحيى ابن عكاشة بن فضالة بن فوارة بن ماحمد بن جاماع بن ماحمد بن جاماع

بن                  عمرو بن مايكائيل بن ماحمد اسحاق أبي بن الله هأبة بن الطيب أبي بن إبراهأيم بن ماحمد
الصعيدي              العثماني الزين بن اسحاق أبو الدين برهأان الفريد العلماة شيخنا عفان بن عثمان
     . المولد       القاهأري والمهملة القاف بضم القصور تسمى اعمالها مان لقرية نسبة القصوري

       . وسبعمائة       وتسعين أربع سنة شوال في ولد خضر بابن ويعرف أبوه التي الشافعي والدار
وغيرهأما            والتنبيه والعمدة الضرير السعودأي الشمس عند القرآن فحفظ بها ونشأ بالقاهأرة

أبي                عمي عن ًا أيض أخذا أنه لي يذكر وكان الفرائض وأخذ وخلق العراقي الزين على وعرض
تفقه                  وكذا بكر أبي عمي عن ًا أيض أخذهأا أنه لي يذكر وكان الفرائض أخذ وعنه تفقه وكذا بكر
شيخنا،            تصانيف واستكتبه البلقيني وبالجلل وشرحها، والده ألفيه عليه وسمع العراقي بالولي

تحرر             ماا على السيوطي والشمس به فيها انتفاعه وجل القرافي الجمال عن والعربية
الغلي              ابن والعلء التسهيل في عنده حضر هأشام بن والشهاب البناسي حجاج بن والبرهأان

وغيرهأما             ًا أيض الصلين رماضان، في الحديث عنده وقرأ وغيرهأما الصلين أيضا في أخذ وعنه
شيخنا              لزم وكذا وغيره العضد في القاياتي ولزم البخاري والعلء البساطي عن الفنون مان

تصانيفه              مان والكثير السلم كتب عليه قرأ أنه بحيث بملزماته عنايته واشتدت الحديث في
ويونس               الكويك ابن الشرفين على وسمع غيره، ًا تاما عليه قرأه أعلم فما الباري فتح ًا خصوص

حسن           بن أحمد والشهابين الجزري وابن الحنبلي والشاماي البرمااوي والشموس الواحي
الدنديلي          عثمان والفخر الهداية قاري والسراج الكازروني والجمال والواسطي البطائحي

الشرابي            والتاج الزركشي والزين حجي بن والنجم البرمااوي والمجد البوصيري حسين والبدر
ذلك             مان والكثير آخرين، في الصاحبية ناظر وابن بردأس وابن الطحان وابن والفاقوسي
العلوم                تحصيل في يدأب ولزال واحد وغير بمكة لقيه حين بغا طولو ابن له وأجاز بقراءته
والفهم              الثاقب الذهأن مان أوتيه ماا ماع والمفهوم مانطوقها في النظّر فكره بصافي ويديب

في               وضرب والحساب الفرائض في وتقدم وأصله الفقه في وفاق النحو في برع حتى الصائب
القاياتي               كان حتى إليهم المشار الئمة أحد ذلك كل في وصار نصيب بأوفر الفنون غالب

شبوبيته                حال في كان أنه بلغني بل النفس، فقيه أنه ويقول الونائي على الفقه في يرجحه
يكن                 لم وأنه كتبه كان ماا على ويضرب قوله إلى فيرجع الفقه في البلقيني الجلل على يرجح

بجاماع             أدأرى عصره في يكن ولم يعدله أحد البرمااوي والشمس البيجوري شيخه عند
قبل              نظّرهأا غير مان فيها السير وسرعة المتنوعة الخطوط قراءة في وأماا مانه، المختصرات
ضبط                عن الكابر عجز بحيث العربية في سيما الستقاماة تمام ماع غيره فيه يشاركه ل فشيء

بخطه               التي المسودأة مان شيخنا تصانيف مان ًا جزء بقراءته سمعت وقد ذلك في مانه هأفوة
ولم               ذكرته، ولما أجهر كان لكونه مارور أحسن فيه فمر بالمدرسة المعلق القنديل ضوء على

الصحة                ماع ًا جد الكتابة سريع كان وكذا غيره رماضان في القراءة في عليه يقدم شيخنا يكن
شيخنا،              تصانيف مان ًا خصوص الكثير بخطه كتب وقد نيرة ظريفة طريقة وهأي التقان ومازيد

على               يبقي ل بحيث المفرط الكرم مان الجميلة الحسنة والصفات والماانة الديانة ماع ذلك كل
ماركبه              في التأنق وعدم التكلف وطرح بذلك أوصاه أنه شيوخه بعض عن ويحكى شيء

يحكى               وكان قليل كل تعتريه النزلة وكانت سيما الثياب دأنس لبس يتحاشى ل بحيث ومالبسه
ول                  يخفها ول عماماته يرفع يكن لم ولذا رابع مان الولى حجته في ًا ماتجردأ أحرم أنه سببها في

بهاء               ماع ذلك ونحو الحقن وتعاطي الدأوية استعمال مان لجلها ويكثر ًا نادأر إل طيلسانه ينزع
لكنه             صفاته لكثر المنافي المفرط السمن ماع الروح وخفة العاشرة وحسن وضوئها صورته

بحيث             القراء في والسترواح للكابر التردأدأ وعدم الشهاماة ماع التواضع ومازيد ًا طارئ كان
نفسه              قصر ولو وتكلف انزعاج بدون الكابر ماع ويبحث ماطالعة تبييت بدون المشكلت يقرىء
مان              عنه أخذ ومامن للستفادأة، يقصده مان لستيفاء أوقاته اتسعت لما للقراء التصدي على
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الن              وهأو شيخه حفيد البيجوري الشهاب ًا كثير ولزماه البلقيني والعلء أسد بن الشهاب العيان
مان         أكثر مامن وكنت تلماذته مان الموجودأين اللفيه      أماثل شرح ماعظّم عليه وقرأت مالزماته

يمرن               كان مافيدة وضوابط حدودأ على تشتمل ماقدماة الفن في علي أمالى بل عقيل لبن
أروم                 ماا عليه أقرأ المار أول كنت بل الفقه ماعظّم عليه وقرأت جمعة مان وكأنها بها المتعلمين

وفي              للمحلي الجواماع جمع شرح قراءة في عنده وحضرت تصانيفه مان شيخنا على قراءته
وماا             الكثير لفظّه مان وسمعت ذلك وغير المختصرات وجاماع والتوضيح البيضاوي مانهاج قراءة

العديدة               والمناقب الحميدة الوصاف هأذه ماع يكن ولم مانه أجل شيخنا بعد أخذت أنني أعلم
بذلك                يغبط شيخنا كان حتى وماحبته إليه والنتماء صحبته على نفسه قصر بل مانه أجل عنده

والمودأة                المصاهأرة مان بينهما كان ماا ماع إليه التردأدأ مازيد مان اماتنع القضاء القاياتي ولي ولما
بل              بصداقته ًا وتوق ذلك مان شيخنا تحيل وعدم وغيرهأا التردأدأ ماجال في الزائد والختصاص

عليه                  عد فقد كله هأذا وماع الذى ودأفع النفع جر في وسيلة ليكون وقع لو يتمنى أنه بلغني
يتردأدأ              يكن لم وكذا ًا قاضي كان حين السلطان بمجلس القلعة في البخاري قراءته بعضهم

فؤادأه                أحرق بما بيسير ماوته قبيل قبله مان أوذي ولذلك البتة البلقيني بن الدين علم للقاضي
شيخنا                يكن ولم الخصوم، تلتقي الله وعند ًا ونصير ًا ولي ول ًا ظهير لذلك يجد ولم رقادأه ونفى

العالم                بالماام الباري فتح في وصفه وقد عليه استملى وربما غيره أصحابه مان عليه يقدم ًا أيض
حيث             آخر ماوضع وفي المدرسين، جمال الطالين مافيد المعين الماهأر الباهأر الفاضل العلماة

تصور               وحسن وحافظّة وفهما ودأيانة صيانة ماثله ماجموعه في بعده يخلف ولم بقوله وفاته أرخ
ضيق                 ماع الكابر إلى التردأدأ وعدم يفيده أو ًا علم مانه يستفيد مان ال الناس أكثر عن ًا وانجماع

المستمر            والصبر التشكي ترك والجانب القارب على والتوسعة النفس وبسط والعائلة اليد
ولزماني              غيره بقراءة وقليلً بقراءته الكثير وسمع وجماعة العراقي شيخنا له أجاز وقد قال

ثم                المبادأىء في ًا استملء ماني وتلقاه الباري فتح جميع على وقرأ سنة أربعين نحو مان ًا كثير
الله                 وعند مانها كل مان رماضان شهر مان سنين عدة في الكبار الكتب على وقرأ ًا وتحرير ًا عرض

الفائق             المفنن القرضي الفقيه المحدث العالم الفاضل الشيخ آخر ماوضع في وقال أحتسبه،
فعند                 والحضور الغيبة في وانتفاع سرور به لي كان فلقد الله فرحمه قال ثم العلوم، جل في

. انتهى        العوض خير وأسأله فيه ماصيبتي احتسب الله

وحواش                نفيسة تقاييد كتب مان الكثير على له نعم بتصنيف نفسه يشغل فلم كله هأذا وماع
الخذين               بعض افردأهأا بحيث كثيرة وهأي للزركشي الزوايا خبايا على ذلك مان ذلك مان مافيدة

الساكت              ماسئلة وعلى المختصرات جاماع على حواش له وكذا إليه ضمها زيادأات ماع عنه
ماع              والرشاقة والتحرير الجودأة غاية في وعبارته بالبديهة ذلك مان يكتبه ماا وأكثر للسوسني

بمصر            وبالخروبية الطنتدائي الشهاب شيخه بعد بالمنكوتمرية الفقه تدريس ولي وقد ذلك،
وكذا               شيخنا عن البيبرسية بالقبة الحديث تدريس في وناب البكري الحسن ابي بن المحب بعد

جميعه               في حمد ماما ذلك وغير ساروجا جاماع على والنظّر المنكوتمرية في التكلم في ناب
ماا                ًا كثير شيخنا كان بل الفتوى على كتب وربما باليسير وحدث بعضها في وجاور ًا مارار وحج

بالمسائل             إليه أرسل وربما ذلك ونحو والفرضية الفقهية المسائل في أجوبته عليه يعرض
يروم                  بمن إليه يرسل كان وكذا عليه تعين ماما أهأم هأو بما لشتغاله بل عنها لعجزه ل الدقيقة
سنة              كل في ويعطيه بنفسه وثوقه لعظّم ونحوه القضاء لولية صلحيته اختبار مانه السلطان

لكونه               الفضلء بعض عادأاه حتى فيه يتحرى وكان والفقراء الطلبة على زكاة يفرقه ًا ماالًجم
          . يزل      ولم ذكر ماا على زيادأة ماعجمي مان ترجمته وفي استحقاقه بعدم لعلمه اعطائه مان اماتنع
في                  خراج له ظهر ثم توهأجه مانه عظّم باطنه في بمرض تعلل أن إلى العلم في طريقته على

أحشائه                في وشب المار به فزادأ طاعون أنه يعالجه كان الذي الجرايحي عن نقل حتى ماقعدته
المسفر               الليلة مان بساعة العشاء صلة بعد الله ماستغفر وهأو وماات النفس ضيق ماع اللهيب

في              الغد مان عليه وصلى وخمسين اثنين سنة المحرم عشر خاماس الخميس يوم صباحها
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حضور              وكذا وحضوره شيخنا بإشارة المالكي السسي بن البدر فيه الناس تقدم حافل ماشهد
السفطي               أدأركه أن بعد حوش بتربة ودأفن النصر باب ماصلى باب على الحنبلي البغدادأي البدر

ل                فقده على الناس تأسف وعظّم طائفة في هأناك عليه فصلى الشافعية قاضي ذاك إذ وهأو
بن              البهاء عنه واستناب ولده الخروبية في السفطي فقرر ًا ذكر يخلف ولم شيخنا سيما

النيابة             وفي القلقشندي التقى المنكوتمرية في واستقر استقللً شيخنا له أعطاه ثم القطان
ونفعه               وإيانا الله فرحمه بها ًا جدير كان صالحة ماناماات له ورؤيت حسان ابن البيبرسية في

ببركاته.

ثمانين              سنة قبل ولد النحال الشافعي البلبيسي صدقة بن تاج بن خلف بن إبراهأيم
مانها              الله يخرجه فيما والتجارة النحل بتربية اشتغل ثم القرآن بها وقرأ ببلبيس وسبعمائة

وجاوز              صفد إلى وسافر والخليل القدس وزار القرن أوائل في الولى مارتين وحج فنسيه
الطنبدي                 له يقال واعظ عليهم قدم أن إلى نفسه به يحدث ول ًا نظّم يعرف ل وهأو الربعين

        " آدأم    "    ذرية استخرج لما الله أن إلى فنقل بلى قالوا بربكم ألست تعالى قوله على فتكلم
وقسم               بلى قالوا فقسم قسمين انقسموا بربكم ألست لهم وقال الذر صور في ظهره مان

هأؤلء               أجاب كما أجبنا ليتنا الساكتين مان قسم فقال قسمين قسم كل انقسم ثم سكت
هأؤلء              سكت كما سكتنا ليتنا المجيبين مان قسم وقال السكوت على الخر القسم واستمر

الجابة            على مانهم استمروا والذين المجيبون فأماا إجابته على الخر القسم واستمر
أجابوا            لكونهم ماؤمانين يعيشون سكتنا ليتنا قالوا والذين كذلك ويموتون ماؤمانين يعيشون

مانهم            السكوت على استمروا الذين الساكتون وأماا السكوت تمنوا لكونهم ًا كفار ويموتون
ويموتون             أولً لسكوتهم ًا كفار يعيشون أجبنا ليتنا قالوا والذين كذلك ويموتون ًا كفار يعيشون

حضرته                ثم سنة ماائة الله عبد ًا عابد أن حكي ثم الحال ثاني في الجابة لتمنيهم ماؤمانين
لها               حصل نفسه أن ماعناه ماا له فقال ذلك خادأماه فاستعظّم المشرق نحو فاستدار الوفاة

هأو              فبينا النحيب وأكثر ًا خوف الخادأم قلب فطار التوحيد غير على وماات فخذلت إعجاب
إلى                 فوجهناه ماات مانا ًا راهأب أن قال شأنك ماا فقال راهأب فإذا فخرج الباب طرق إذ كذلك
أن               فقال به نصنع مااذا شيخك لتسأل إليك فجئت ًا ماسلم وماات القبلة إلى فتوجه الشرق

ونقلوا              بالزاوية الراهأب فدفنوا مايتكم وخذ مايتنا فهات ًا كافر الشرق إلى ماات قد شيخي
إلى               لذلك خوفه فاشتد الخليل في وكان ًا علي الخادأم اسم وكان الرهأبان ماقبرة إلى الشيخ

صاحب                قال البكاء، علي الشيخ فسمى النحيب مان يهجع ول البكاء مان يفتر ل كان أن
وأدأهأش              عقلي وأطار نفسي أزعج ماا مانها لي حصل الحكاية هأذه سمعت فلما الترجمة

ول                  العليل يأكل كما إل آكل ول أصلً أنام ل ًا أياما بقيت بحيث هأمي وأدأام غمي وأطال فكري
كلم                  لساني على جرى إذ أفكر ليلة أنا فبينا أكون قسم أي مان وأني الفتكار إل لي شغل

بعد                   واستمر القطعة هأذه في تم حتى تتابع ثم عندي كان لوح في وكتبته فيه أنا ماا ماعنى في
في                فنظّمه النحو يعرف ل أنه غير ًا جد عليه سهل والنظّم والبحر الفنون في ينظّم ذلك
وقد                نظّمه ماا أحسن مان القطعة وهأذه ًا لحان النحال كان أن عجب ول اللحن كثير البحور

 : وأولها       ببلبيس وأربعين ست سنة عنه كتبتها

الـخـبـر ماا أدأري ولافتكاري في عمري ضاع
الـمـقـر أين ترى ياحـزين قلـبـي وأصبح

. في    ذلك بعد ومات

الصل              الصنهاجي النصاري الدين برهأان إسماعيل بن ماحمد بن إبراهأيم بن خليل بن إبراهأيم
 . ولد          بالرخاصي العدل الشعري الشافعي القاهأري ثم بالشرقية للمنصورة نسبة المنصوري

أشبه             والثاني كبير بون وبينهما تسعين سنة وقيل وسبعمائة وسبعين خمس سنة ًا تقريب
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العمدة             فحفظ وثمانمائة خمس سنة في القاهأرة إلى انتقل ثم القرآن وحفظ بالمنصورة
علي             عمرو لبي فتل الشتغال على وأقبل ماالك ابن وألفية والصلي الفرعي والمنهاجين

وآخرين           العراقي والولي العراقي والشمس والدأماي البيجوري عن الفقه وأخذ الزراتيتي
الحنبلي           الباهأي الفتح عن والصول وغيرهأما والبرمااوي الشطنوفي الشمس عن والفرائض

فقه             في بحث بل الحلواني والجلل البخاري العلء عن والصلين والتصوف العجيمي والشهاب
حبيب               بن طاهأر نظّم وفي المختار بعض عليه قرأ بغزة الياسي الدين ناصر علي الحنفية

ماشايخها             دأروس وحضر دأماشق إلى وتردأدأ بها، ذلك وأقرأ الكشك لبن الكامال لكتاب
وحج              والخليل القدس وزار الفقه، في وغيره الكفيري والشمس النحو في العيار بن كالشمس
وهأو             وغيرهأما ودأماياط دأحيبات، عن الفرائض بها وأخذ السكندرية ودأخل وعشرين خمس سنة

له             وأجاز وآخرين العراقي والولي الحنبلي والجمال الكويك بن الشرف على سمع مامن
في              ًا فاضلًماشارك ًا إمااما وكان النعيم أبي شيخنا باستدعاء وخلق الهادأي عبد ابنة عائشة
باليسير             حدث بالشهادأة ًا ماتكسب ًا ساكن ثقة عدلً ًا مابارك والحساب الفرائض في ًا بارع الفنون

          . كف      أن بعد بالقاهأرة وخمسين ست سنة رجب في وماات الجزاء بعض عليه قرأ مامن وكنت
. وإيانا        الله رحمه خير بجهات وأوصى كتبه ووقف

ماحلة               وهأي الصل المحلي الدين برهأان ماوسى بن ماوسى بن إبراهأيم بن خليل بن إبراهأيم
      . وثمانمائة       وعشرين تسع سنة في ولد الشافعي القاهأري ثم السلموني الغربية مان دأماتا

شجاع            أبي وماختصر الفاقوسي البرهأان عند ببلبيس القرآن وحفظ الشرقية مان بسلمون
الكثير              علّي قرأ وكذا والعربية الفقه في أخي ولزم ًا يسير واشتغل المنهاج وبعض والجروماية

أبي                عن وأخذ مانه الكثير أو للناظم العراقي ألفية شرح غالب بحث وحضر وغيره البخاري مان
في             البوتيجي على قرأ بل وطائفة المحلي والجلل المنوفي خالد والزين البلقيني السعادأات

بخطه             وكتب الدائم وعبد الماام والنور السكندري الشهاب على القرآن وجودأ وغيره الفرائض
وحج               وفقر، وستر خير ماع يمهر ولم عليها نفسه وقصر بالشهادأة وتكسب وأم وخطب أشياء

. الفخر         وأخيه البرهأان دأروس هأناك وحضر مارة غير وجاور
اللم              وتخفيف المعجمة وضم والمهملة القاف بفتح غلم القرا إبراهأيم بن خليل بن إبراهأيم
ًا              ماصغر بالجيم جميلة وبابن بالمدبر ويعرف الدولة في المدير السودأ الغلم أي ماركبة لفظّة

والبناسي             والغماري الجوهأري على مااجه ابن بعض سمع الفيل سويقة قرب ماسكنه وكان
. وماات       ًا شيئ عنه يفد فلم البقاعي ولقيه

بابن               ويعرف الحائك الفارسكوري إبراهأيم بن خليل بن أحمد بن عمر بن خليل بن إبراهأيم
ًا            تقريب وثمانمائة عشر سنة أوائل في ولد والمعجمة والموحدة النون بفتح النبشاوي

الله               صلى النبي فمدح النظّم وتعانى بالحياكة ارتزق ثم به وصلى القرآن بها وقرأ بفارسكور
 : قوله               عنه فكتبا وثلثين ثمان سنة في والبقاعي فهد ابن ولقيه عدة بقصائد وسلم عليه

ًا تم بدر وجهك فاق قد ًا فاق قواماك وكذاماقمـر ًا غصن  ماثمر
.   . في              ماات النحو في فضيلة عن يخلو ل والسكينة الخير آثار عليه ًا رقيق ًا وقور ًا جيد وكان

.    . قبله    الذي هأو الكردأي خليل بن إبراهأيم
 . نشأ               المتوكل ابن المعتضد المؤمانين أماير ولد العباسي بكر أبي بن ماحمد بن دأاودأ بن إبراهأيم

كان              عليها شكر حسنة خلفة سافر لما والده وخلف ًا كثير واشتغل والمنهاج القرآن فحفظ
            . الربعاء   ليلة في السل بمرض سنة ثلثين إكمال قبل حياته في وماات الرياسة كبير ًا حسن

        . ًا        ذكر وعشرون ثمانية لبيه تم وبه ذكر ولد بالقاهأرة وثلثين سبع سنة الول ربيع عشر ثالث
. أنبائه.     في شيخنا ذكره ثكلهم

المقدسي                الحسيني الدين برهأان أحمد بن علي بن ماحمد الوفاء أبي التاج بن دأاودأ بن إبراهأيم
 . ولد               الوفاء أبي بابن كأبيه ويعرف التيين الكريم عبد المقري وأخو بكر أبي الشيخ أخي ابن
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الكمال              باستدعاء جماعة وخمسين أربع سنة في ولخيه له وأجاز وثمانمائة عشرة تسع سنة
. فاضلً        وكان ترجمته في كما شريف أبي بن

ماع             الضيافة ويكثر الفقراء يحب ًا رجلًحسن كان الدماشقي السرحموشي دأاودأ بن إبراهأيم
سنة                رماضان في ماات أن إلى وسكنها النجيبية الخانقاه ماشيخة عمره آخر في ولي وقد فقره

.     . أنبائه    في شيخنا ترجمة سنة ستون وله خمس
.        . دأقماق   بن ايدمار بن ماحمد ابن في دأقماق بن إبراهأيم

مامن              كان بأبيه ويعرف القاهأرة نزيل الشافعي الحلبي الدين برهأان الشيخ رضوان بن إبراهأيم
في              وناب المدارس بعض بها وولي ببلده المدارس في وتنزل وتميز وماهر بالفقه اشتغل

لما                ثم الشرف دأولة آخر في بحلب والده ماع أقام لما السلطان ولد بالناصري واختص الحكم
نمو                 في زال ول وظائف تجاهأه له وقررت ًا امااما به استقر حتى ًا أيض لزماه القاهأرة عليه وفد

ماات                حتى مارضه مامن كان ثم المهمات بعض في حلب إلى الرسلية في أبوه ندبه وسفارتهن
فسقط               بعد للحج وتوجه مانه انتزعه كان مان التداريس بعض مانه استعادأ بحيث جانبه وانخفض
القاهأرة                ودأخل ًا أيض رجوعه في سقط أنه فقدر برأ حتى وتداوى شيء مانه وانكسر الجمل عن

قال                شيخنا ذكره خمسين سنة المحرم انقضاء قبل ماات أن يلبث فلم سالم وهأو الركب ماع
. بسريرته         أعلم والله ذكره يستقبح شيء إلى ينسب وكان

أحضره              مانكرة أماور إليه ونسبت وغيرهأا أذنة نائب التركماني الدين صارم رماضان بن إبراهأيم
اسبوع               بعد ماات أن يلبث فلم بالقتل ًا ماهددأ السجن وأودأع فعزز القاهأرة إلى بسببها السلطان

. الوفيات         في ذكرته حسبما خمسين سنة الول ربيع في
أوائل               مان أنه القدسي العباس أبو بلديه لي ذكر البصير المجدلي البرهأان رماضان بن إبراهأيم

. بهم   تخرج مان
. التيين           وماجد أحمد شقيق الزبكي القاهأري ثم العبادأي سالم بن إبراهأيم

              . ولده   وماضى سابق بن ماسعودأ بن ماحمد بن الله عبد بن ماحمد ابن في سابق بن إبراهأيم
. ًا    أيض إبراهأيم بن إبراهأيم

الندلسي              الحضرماي الحسن أبي بن المكارم أبو ماحمد بن إبراهأيم بن سعد بن إبراهأيم
عليه            ويقرأ بالسنباطي الجتماع يكثر شاب الصباغ وبابن بالحربي ويعرف المالكي المغربي
في              ليسوا لناس وتوسع وغيره العجمي يوسف الشيخ حفيد على يقرؤهأا أجزاء مانه ويأخذ

فأبيت               أعرفه لم مان خطوط عليه ًا استدعاء لي أحضر بحيث الزماان لهذا بالنسبة الرواية عدادأ
على               العربية في يقرأ مامن وهأو له فقررتها الصطلح مان ماسألة في وسألني عليه الكتابة

وقرأ              لزماني إنه ثم الحديثية اللفية شرح في الديمي عند جماعة ويشارك ونظّام السنهوري
ذا               ًا ذكي ًا فهم ورأيته التقسيم على ًا جزء فيه وقرأ وغيره لللفية شرحي وحصل أشياء علّي

نحصل                لم أنا علمنا الن وقال إلي التردأدأ على بكليته وأقبل التحصيل إلى ومايل بالطلبة أنسة
بل                طائل على يحصل ولم ًا ماجد السكندرية ودأخل تعب ماتمولً ًا تاجر وكان أبوه ماات ولما ًا شيئ

كأبيه              وحرصه اماساكه يفده ولم التركة وتفرقت وتسعين ثلث سنة أول في ًا سريع ماات
. وإيانا   الله رحمهما

ابن                 مان سمع أنه ذكر وأنه ماعجمه في فهد ابن ذكره الطرابلسي سالم بن سعيد بن إبراهأيم
. وفاة            ول ترجمة له علمت وماا للترماذي والجاماع دأاودأ لبي السنن أمايلة

تسعين               سنة أول في القاهأرة قدم الدماشقي إسحاق أبو البرهأان أحمد بن سلطان بن إبراهأيم
. له    وأجزت ماني فسمع

الرجبية               ماع حج مامن الناصري باي تمر استادأار الفزاري البرهأان سالم بن سليمان بن إبراهأيم
أن              الماشاطي كادأ بل ًا ساكن وكان المجالس بعض هأناك عندي وحضر وسبعين إحدى سنة

. بعيدهأا       أو الثمانين قبل وماات بالخير يصفه
الزين               شيخه بخط قرأته هأكذا السرائي سعيد أبو البرهأان الرحمن عبد بن سليمان بن إبراهأيم
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بن                 الرحمن عبد بن إبراهأيم قال أنه وذلك عليه فانقلب شيخنا وأماا نفسه بخط هأو بل العراقي
قدماته            ماا والصواب الشيخ ابراهأيم ويعرف القاهأرة نزيل الشافعي السرائي البرهأان سليمان

ماا               جملة ومان العراقي الزين فيه ويعرف فيه ولزم تاماة عناية بالحديث واعتنى القاهأرة قدم
ماع              وتحسينها بضبطها وقام المليحة بخطه كما ووصفه الصلح لبن الحديث علوم عليه قرأ

ونظّم             المنسوب وكتابة دأرسه ويديم الصغير الحاوي يحفظ مامن وكونه بالفقه تاماة ماعرفة
 : شيخنا      عنه كتبه ماما ومانه الشعر

ًاالـرافـــعـــي الـشـافـعـي الماـام ولـد فـــعـــي؟ وخـمـســمـــىء خمـسـ
ًا نعاماته شالت وستمىء عشرين بعد ثلث
 فاسمع أسائل

ًا            دين ًا خير وكان بالبيبرسية الرباط مشيخة ولي وقد بيده صنائع لعدة واتقانه
ًا. صين

سنة                عشريه حادأي الجمعة ليلة في شيخنا وقال الول ربيع عشري رابع الثنين يوم في ماات
   " أن            " إلى يشير عذاب سنة في تمرلنك خروج أول كان قوله لطائفه ومان ماائة، وثمان اثنتين

بسبعمائة            المعجمة والذال بسبعين العين لن وسبعمائة وسبعين ثلث سنة ظهوره أول
مان               سمعت وقال أنبائه وفي ماعجمه قسمي ثاني في شيخنا ذكره وقد بثلثة، والباء واللف

الناصرية،              خطيب وابن والمقريزي بعده، مان كتبه ضيع ولده أن وأفادأ نظّمه ومان فوائده
. بالشيرازي    نسبته العيني وحرف

ماعين                القان ابن زاه أماير السلطان جده في نسبه وباقي تيمورلنك بن رخ شاه بن إبراهأيم
فأضاف               وعدله نجابته به فظّهرت وأعمالها شيراز في أبوه به استقر الشهير الطاغية بن الدين

شعبان                في البصرة إلى ًا عسكر أرسل مادة بعد ثم رعيته في سيرته وحسنت والهأا ماا إليه
عيد                ليلة في فاقتتلوا أهألها وبين بينهم الختلف وقع ثم فملكوهأا ماائة وثمان وثلثين ثمان سنة

عليهم                وردأ أن يلبث فلم مالكهم مان وخافوا عدة مانهم وقتل إبراهأيم عسكر فانهزم مانها الفطر
تسع                  سنة مان رماضان في ماوته شيخنا أرخ انما ولكن قيل كذا مانها رماضان في ماات وأنه ماوته

وكان               شيراز وأهأل أبوه عليه ووجد ًا عظّيم ًا سرور بذلك البصرة أهأل وسر أعلم، والله وثلثين
انه                قيل بل المثل بحسنه يضرب بديع وخط تاماة فضيلة ماع الملوك عظّماء مان جميلً ًا شاب

مالك              ًا جيد الخط فاضلًحسن كان فقال باختصار شيخنا ترجمه وقد ياقوت، خط يوازي
. بالجميل.      يذكره مان وسمعت قلت البصرة

  . بالبلدأ            ولد الظّاهأري المحمودأي النصر أبي المؤيد بن الدين صارم الماير شيخ بن إبراهأيم
  . ابن              ذكره أبيه سلطنة قبل مااتت نوروز اسمها ولد أم وأماه ًا تقريب القرن أوائل في الشاماية

أيام                 في ماعه قدماها ثم حلب نائب كان حين صغير وهأو أبيه ماع كان وأنه الناصرية خطيب
مان               عدة وماعه القرماانية البلدأ لفتح وعشرين اثنتين سنة في أبوه جردأه لما ثم سلطنته

بالعساكر           نزلها الطبلخاناه ومان شاوي الرغون وجقمق القردأماي وقحماز كططر المقدماين
قيصرية              أولًعلى فنزل القرماانية البلدأ ودأخل صحبته وحماه وحلب بطرابلس والنواب رجع ثم

حلب                  إلى عادأ ثم أشهر ثلثة هأناك وأقام السلطان عن ًا نواب بها وولى نكدة بلدأ إلى ثم ففتحها
بالرجوع                 له رسم أن إلى شعبان مان الخير العشر إلى بها وأقام بقلعتها ونزل رجب آن في
عشري              سابع في لملقاته أبوه وبرز شعبان أواخر في بالعساكر فرجع المصرية الديار إلى

ثلث               سنة الخرة جمادأى مانتصف الجمعة يوم في ماات أن يلبث فلم بطلعته وتيمن رماضان
ومالوكية             حشمة عنده ًا شجاع ًا حسن ًا شاب وكان العشرين، حدودأ في وهأو ًا ماسموما وعشرين

على                اسراف ماع غيره زادأ الناس، أماوال عن والعفة والعدل الخير إلى ماائلً ًا عاقلًساكن ًا كريم
عاين              أن وبمجردأ راكب وهأو بأجمعهم عليهم سلم بالحظّارة الماراء لقيه لما وأنه نفسه
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عادأ                ثم أبيه عند بتمكنه لعلمه وتعانقا فرسه عن له نزل السر كاتب البارزي بن الناصري
القادأماون             الماراء فنزل هأناك السلطان ماع فتلقوا العكرشه مانزله إلى خدماته في الجميع

لفرحته                فبكى أبيه ركاب قبل حتى وماشى قام ثم الرض وقبل هأو نزل ثم الصارماي صحبة
بها              وباتا سرياقوس خانقاه إلى بموكبهما سارا ثم عظّيمة ساعة فكانت لبكائه الناس وبكى

ووافق             واصطادأ بالبركة الطير فرماى الليل مان السلطان وركب عشرية تاسع الخميس ليلة
مان               القاهأرة إلى السلطان ودأخل الموكب في فركب ضحى الشام نائب العلء مايه تنبك قدوم

أخذهأم              الذين السرى وخلفه هأائل بتشريف وهأو لولده بالزينة الناس احتفل وقد النصر باب
على                واستمر دأاره إلى ونزل ًا، ماشهودأ ًا يوما وكان الغلل في المائتين نحو وهأم نكدة قلعة مان

توعده                 عنه بلغه لنه فيه يبغضه مان لبيه ذلك غضون في السر كاتب ودأس ًا أشهر أول حاله
إل                بسببه مانها يتمكن ول حظّاياه بعض يعشق لكونه ماوته يتمنى بأنه أبوه فأعلم بالقتل إياه

يمت                لم إن بغيره أو بالسم قتله على صمم وأنه وعلماات بأماارات ذلك على وبرهأن خفية
ذلك                 وقع إذا بمواعيد الماراء يعد وأنه الستبدادأ ماحبة مان نفسه في ماا ماع المرض مان عاجلً

إليه                فدسوا اسراع غير مان لقتله ًا سبب يكون ماا يعطيه أن خواصه لبعض السلطان إذن فحينئذ
الطباء               فعالجه جوفه في بالمغص أحس شربه فلما الحديد فيه يطفأ الذي الماء سقاه مان

نصف               فلزماوه علجه في الجتهادأ في للطباء فتقدم مانه فرط ماا على السلطان وندم مادة
بشاطىء                الباسط عبد الزيني بيت إلى ماحفة في وركب مارضه مان قليلً أبل أن إلى شهر

بغير                 ًا ثاني سقاه مان عليه فدسوا يتعافى أن وكادأ بها فأقام بالجيزة الخروبية إلى ركب ثم النيل
إلى              الخروبية مان يومائذ فتحول الولى جمادأى عشري خاماس إلى واستمر فانتكس أبيه علم

إلى                 به عادأوا الثانية جمادأى عشر ثالث في كان فلما فيها لعيادأته أبوه له ونزل ببولق الحجازية
الجمعة              ليلة في فمات المحفة في الركوب عن لعجزه الكتاف على ماحمول وهأو القلعة

الترحم                وأكثروا فقده على كافة الناس وأسف تجلد أنه إل عليه أبيه جزع فاشتد عشرة خاماس
بعده                أبوه يعش ولم بذلك، التصريح يستطيعون ل أنهم إل سمه أباه أن بينهم وشاع عليه،

وطريقة                ماستقرة عادأة فتلك الملك على ابنه أو أباه قتل مان كدأب ًا وأياما أشهر ستة سوى
إلى               وينسبونه ماعايبه ذكر في يبالغون ذلك له حسنوا الذين وصار قال شيخنا، قاله ماستقرأة

وغير            أبيه لحرم والتعرض والخمر والزنا اللواط مان بالفسق والمجاهأرة والتبذير السراف
بالجاماع               ودأفن ماصابه، عن أبوه ليتسلى أكثره يختلقون بل أكثره عن ًا بريئ كان ماما ذلك

الكتاف               على يحمل وإنما للقيام نهضته عدم ماع الجمعة يوم عليه الصلة أبوه وحضر المؤيدي
خطبة                البارزي ابن به وخطب الجمعة صلة إلى به وأقام ينزل حتى يحمل ثم يركب حتى

يسخط                ماا نقول ول القلب ويحزن العين تدماع وسلم عليه الله صلى قوله فيها سبك حسنة
وأقام               القلعة إلى عادأ ثم حضر ومان السلطان فأبكى لمحزونون إبراهأيم يا بك وإنا الرب

ووقع              القراء  المؤيدية دأخل ذلك بعد السلطان أن يتفق ولم ليال سبع قبره على يقرؤون
قبل                 ًا أيض البارزي ابن وماات بجمعهم عيش لهم يتهن ولم واحد بعد ًا واحد دأولته أهأل في الخلل

. وإيانا        الله رحمه السنة مان أشهر أربعة استكمال
في                صغير وهأو ماات سنين عشر الوفاة في وبينهما قبله الذي أخو شيخ المؤيد بن إبراهأيم

مان               القبة في أبيه بجوار ودأفن القاهأرة إلى جثته حملت ثم بها ودأفن بالسكندرية الطاعون
. وثلثين         ثلث سنة شعبان مانتصف الثنين يوم المؤيدي جاماعه

فتح               بن اسحاق أبو الدين بهان المكثر المسند اسماعيل بن إبراهأيم بن صدقة بن إبراهأيم
الحنبلي           والمنشأ المولد القاهأري دأماشق لصالحية نسبة الصالحي الصل المقدسي الدين

   . سنة          في ولد بالصالحي وهأو بمعجمتين وبالبزار ماعجمة وآخره بمهملة بالصائغ أبوه ويعرف
جده             خالة المقدسي أحمد بن ماحمد ابنة خديجة وأماه بالقاهأرة وسبعمائة وسبعين اثنتين
في              والعمدة القرآن فحفظ نشأ لماه التي الكناني إبراهأيم بن أحمد الدين عز القاضي

حاتم            وابن والبناسي الملقن ابن على وعرض فروعهم في الخرقي وماختصر الحديث
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والنجم                الباجي والجمال أماه على سمع وكذا لول عدا مان على سمع بل له وأجازوا والعراقي
الطاهأر               أبي الشرف وولده الكويك بن اليمن والعزأبي رزين بن حفص أبي والصدر رزين ابن

الرحمن             عبد الفرج أبي والزين القاصح بن البقاء وأبي العسقلني الشمس الثلثة والقراء
حسن             بن ماحمد بن وماحمد البلبيسي والصلحين الشيخة بن الزين وكذا الحنفي السلماسي
الربعة           والشموس والجوهأري والسويداوي بنين وابن المقري ابن الربعة والشهب الشاذلي

له              وأجاز وآخرين، القاياتي والفخر الدجوي والتقى الجزولي ياسين وابن زبا أبي وابن الرفاء
غيرهأم                 ومان السلوي الله عبد أبو المغاربة مان فمنهم عليهم سماع على له أقف لم مامن خلق

خلدون              ابن والقاضي البرزلي القاسم وأبو عرفة بن الدين ناصر القاضي ماذهأبه علماء مان
علماء               مان غيرهأم ومان السلوي، الله عبد وأبو القيرواني أحمد بن عثمان عمر أبو والفخر

البغدادأي،               أحمد بن الله نصر والجلل الكناني أحمد بن الله نصر الدين ناصر القاضي ماذهأبه
الفصيح              وابن المجد أبي وابن المليجي بن والعز والتنوخي الكوماي السراج الناس سائر ومان

الميلق            بن الدين وناصر والمناوي البشيطي بن والصدر الفرسيسي والشمس الصردأي والتاج
 . واشتغل            السبع بن والعلء الحريري والشمس الحلبي القطب ابن ماحمد بن الكريم وعبد

في              وتنزل عليه، وأثنى التدريس في البغدادأي المنعم عبد الشرف له وأذن وغيره بالفقه
الطلبة             وقصده بمنزله وأقعد عجز ثم فيها وماهر وقتا بالشهادأة وتكسب كالشيخونية الجهات

مان               ترجمته في وأوردأتها كثيرة أشياء عنه حمل مامن وكنت الكثير الفضلء عنه وأخذ للستماع
قليل                وأهأله الحديث في ًا ماحب يضجر ول يمل ل التحدي على ًا صبور ثقة ًا خير وكان ماعجمي،

الكناني               العز قريبه وصفه وقد والنادأرة، الحكاية أوردأ وربما ووقار سكون ماع ذلك في المثل
   . مان          فهو وبالجملة أعلم فالله المداراة وعدم الظّن وسوء النجماع وشدة النحراف بمزيد

           . وخمسين  اثنتين سنة الثانية جمادأى عشري سادأس الحد يوم في ماات المسندين ماحاسن
الله                  رحمه الزهأر بجاماع الغد مان عليه وصلى عندي ذلك ثبت وماا قيل فيما قليلً تغير أن بعد
حتى.                شقيه أحد أبطل فالج مان وأربعين اثنتين سنة أول مان اختلط انه البقاعي وقول وإيانا

. صريحة   ماجازفة ماات

عبد                   بن الله عبد بن دأاودأ بن خليل بن أحمد بن ماحمد بن أحمد بن الرحمن عبد بن إبراهأيم
المقدس             بيت نزيل الشافعي الخليل السعدي النصاري الدين برهأان الله حزب بن الملك

سنة              المحرم عاشر في ولد ماوحدة وآخره واو بينهما مافتوحتين بقافين قوقب بابن ويعرف
حتى             والونائي القلقشندي بالعلء وتفقه ًا وكتب القرآن فحفظ ونشأ ماائة وثماني عشرة تسع

المالكي              بالشمس فيه وتخرج شهبة قاضي بن والتقى رسلن وبابن بهما تفقهه جل كان
وأخذ                القاياتي عن الصول وأخذ قديد بن بعمر فيه وانتفع المغربي بكر أبي بابن النحو وفي

عنه                كتبتها دأالية بأبيات واماتدحه البخاري عليه قرأ بل ذلك وغير ًا بحث النخبة شرح شيخنا عن
عليهما            سمعه وماما حجي بن وإبراهأيم والتدماري القبابي وسمع الجواهأر، في أثبتها

أولهما            بحضور عرفة ابن وجزء الميدوماي على الثاني وسماع أولهما بحضور المسلسل
بل               بالخليل وعشرين ست سنة التشريق أيام في الدين ناصر ابن بقراءة مانه الثاني وإجازة

تسع               سنة في الجزري ابن على سمع وكذا لنفسه تخريجه حديثه مان بجزء القارىء حدثهم
وآخرين           الكنانية وعائشة الصاحبة ناظر وابن الطحان وابن الزركشي وعلى وعشرين

رسلن              كابن واحد غير له وأذن الفضائل في وبرع بالجازة، الناصرية خطيب ابن وشافهه
ثم              جماعة ابن عن القضاء في وناب ونثر ونظّم ووعظ وأفتى ودأرس والتدريس، بالفتاء

     . والقاهأرة         الشام ودأخل وجاور وحج وصياماا وقياماا تلوة العبادأة على وأقبل ذلك عن أعرض
ذلك               كل البيضاوي تفسير في المغربي المعطي عبد عند بمكة ماجاورته في وقرأ مارة غير

المقدس             ببيت التي اليهودأ كنيسة بسبب اماتحن وقد الحميدة والخصال والوقار السكون ماع
وترسيم              وحبس الحديد في ووضع ضرب مان كبير ماكروه وماسه وسبعين تسع سنة في

المجلس              في وتكلم بسببه له الجر ماضاعفة أرجو ماما ذلك وغير ولعن وسب وغراماة
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حمية              المقدس لبيت التوجه مان مانع لكونه سنين القاهأرة وقطن ماتين، بكلم لهم المعقودأ
   . يوم            في وماات إليها فتوجه بالخليل بالقاماة له سمح ثم وتشتيتا وضيقا فاقة وتجرع لهم
التربة              في ودأفن الخليل ببلد مابطونا وتسعين ثلث سنة الثاني ربيع عشري سادأس الثلثاء

تاسع               الجمعة بعد الغائب صلة بمكة عليه وصلينا مانه بوصية البكاء علي الشيخ بزاوية التي
      . ماشيخة       في استقر حين نظّمه ومان ببركاته ونفعنا وإيانا الله رحمه شعبان عشري

ابن            شيخه عن لها المتلقي المقري القباقبي الشمس عقب بالقصى الحنينية المدرسة
 : قال       لما لشيخه ًا تبع قال حيث رسلن

 حوله المبارك القصى بمسجدهبقـبـلة بالتصاقي إلهي حباني
ًا ًا فحمد ماـثـلـه المحبين لخوان أودأوإنـنـي إلهي يا وشكر

فقال: 

 سؤله نال لقد أستاذي الشيخ حباماـا بمثل حباني قد إلهي كذاك
ًا ًا فحمد لـه أخ ماحـب أني على دأليلوانـه إلهـي يا وشكر

المدني               اسحاق أبو الدين برهأان قاسم بن حسن بن حسين بن الرحمن عبد بن إبراهأيم
        . وثمانمائة      عشرة تسع سنة الحجة ذي في ولد القطان بابن ويعرف أبوه التي الشافعي

على            وعرض والكافية الفرعي والمنهاج والعمدة القرآن فحفظ بها ونشأ النبوية بالمدينة
جميع              أولهما على وقرأ العربية في له ماقدماة أخذ وعنه السكاكين والنجم المطري المحب

مان               البعض وعشرين ثمان سنة في والده على وسمع ذلك غير عليه وسمع والشفا الصحيحين
السيد            على وقرأ وغيرهأما الكازروني والجمال المراغي الفتح أبي الشرف وعلى الصحيحين

بل              وغيره البخاري صحيح وخمسين خمس سنة في المدنية الباسطية شيخ على الدين نور
وبعض           وايساغوجي العزى وتصريف والمتوسط وشرحها والكافية المطول قراءة في لزماه

ترجمه               في سيأتي كما والصلح العلم في غاية كان لكونه عليه بركته وعادأت الشمسية شرح
البخاري             وسمع ماسلم صحيح بالمدينة كان حين ظهيرة بن السعادأات أبي القاضي وعلى

ولزم             ذلك وغير والجمل والصلي الفرعي المنهاجين في هأناك أقرأهأا التي دأروسه وحضر
حينئذ               وكتب وثلثين سبع سنة في أولها مارة غير القاهأرة وقدم وغيرهأا، دأروسه في البشيطي

النسائي               بعض النسابة السيد على وخمسين سبع سنة في وقرأ أمااليه مان ماجالس شيخنا عن
وعلى            ًا سماع أشياء في للترماذي والشمائل الصول جاماع ماختصر القصرائي الماين وعلى

شرحه              مان قطعة الكامالية إماام وعلى وغيره ماسلم صحيح الديري بن الدين سعد القاضي
الناس              ولقي وغيرهأا الشام دأخل وكذا تصانيفي، مان وغيره البديع القول وعلّي الصلي للمنهاج

ماوت               بعد النقاش بن أمااماة أبي ماعتق النقاشي لمختصر الحديث تدريس وولي ودأرج دأب ومان
    . أثكل             خير إنسان وهأو النقاش بن هأريرة أبي ناظره عن له المتلقي أبيهما عن له المتلقي أخيه

والمعامالة              المدينة أماراء ببعض الخلطة يكثر أنس وعليه الرجال مان ولد غير شيخوخته في
وهأو               بتعاطيه وتسعين ست سنة في يصفه مان ورأيت لثروة ينسب بل كتب وعنده لهم

       . للمسجد       المجيء عن وعجز حاله تضعضع وقد أعلم فالله ذلك ذكر وكرهأت الكيمياء بالقاهأرة
ولم                الروضة في ماسلم صحيح علّي الصلحي ولده ختم حين حضر بل بتكلف الجمعة في إل
نعرفه                 مان خاتمة وهأو وتسعين ثمان سنة القعدة ذي عشر ثاني الربعاء ليلة في ماات أن يلبث

. الله     رحمه المدينة قدمااء مان
العنبتاوي               الدين زين بن الدين برهأان بالتكبير حميد بن حمدان بن الرحمن عبد بن إبراهأيم

نابلس                جبل مان قرية عنبتا إلى نسبة فوقانية بعدهأا ساكنة ماوحدة ثم النون وكذا المهملة بفتح
       . بصالحية       وسبعمائة وثمانين ثلث سنة في ولد التي أحمد أخو الحنبلي الصالحي ثم المقدسي
في              بالحكام المسمى والده تصنيف وحفظ رماضان في به وصلى القرآن بها وقرأ دأماشق

الفقه            وعمدة المردأاوي الدين كمالل للقاضي النتصار فيه اختصر الذي والحرام الحلل
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الفقه              في وبحث النابلسي الشمس القاضي على وعرض ماالك ابن وألفية قداماة بن للموفق
بينهما             ماا على النحو في المردأاوي يوسف بن والشهاب الصالحي القباقبي الشمس على

آخرين              في البالسي حفص وأبي المردأاوي الله عبد بن وماوسى الصامات المحب على وسمع
الفضلء               مانه سمع وحدث الهادأي، عبد ابنة وعائشة زريق بن الدين ناصر ووثقه باخباره، مانهم

نشأ               الفطرة سليم شأنه على ماقبلً الجماعات على ًا ماواظب ًا دأين عدلً وكان فهد ابن كصاحبنا
بجاماع               الشهادأة باشر وقد السني الزهأري خليفة ماع له وقعت كراماة يحكي وكان خير على
وعرف               والروم العجم وطاف مارة غير بسببه القاهأرة إلى وتردأدأ للمتجر انقطع ثم أماية بني

.     . ًا       ظن الخمسين بعد ماات الحج له يتيسر فلم ذلك وماع لسانهما
. القاهأرة            نزيل الشافعي السرائي الدين برهأان سليمان بن الرحمن عبد بن إبراهأيم

والده              سمع شعر بأبي والده ويعرف الحنبلي الصالحي سليمان بن الرحمن عبد بن إبراهأيم
كبار               مان جماعة على سمع أنه أشك ول تصانيفه مان المسددأ والقول المسلسل شيخنا مان

على                وسمع وجاور وثلثين تسع سنة أبيه ماع وحج الدين ناصر ابن حافظّه سيما بلده ماسندي
في               وأربعين إحدى سنة في فمات ورجع وغيرهأم المايوطي النويري اليمن وأبي فهد بن التقي

. أبيه  حياة
كما                 الخواجا الثنا جمال بن المحسن عبد بن علي بن الله عبد بن الرحمن عبد بن إبراهأيم

القدس             وزار وغيرهأا لدماشق سافر مامن التجار وأحد ماكة نزيل المصري الشيباني الدين
 : قوله           عنه وأنشد ماعجمه في فهد ابن ذكره بكمال ويعرف  والخليل

 سهادأ بجفنيها كأن تخالسعادأ دأل في تختال بدت
يكـادأ وان الدخان بحمعوذوهأا لناظريها فقلت

              . سنة    في عنه كتب فهد ابن رأيت فقد وأربعين أظنه ثمان سنة في ماات ذلك غير عنه وأنشد
.               . لهذا   أخ ابنا فكأنهما الرحمن عبد بن الله عبد ابنا الله وعبد أحمد وسيأتي بجدة وأربعين إحدى

الموصوفين              العوام بين المعتقدين أحد القاهأري النصاري الله عبد بن الرحمن عبد بن إبراهأيم
             . الخرف  باب ظهر بزاويته خمسين سنة الول ربيع رابع الثلثاء يوم في ماات بالجذب لديهم

. بها  ودأفن
جيشها               ناظر الغزي الصل اللدي الزين بن البرهأان الوهأاب عبد بن الرحم عبد بن إبراهأيم

ماع                ًا وحسن ًا كرما عليه فاق انه ويقال أبيه بعد استقر فليب بابن قديما ويعرف ناظره وبان
أبي               ماع مانها وسافر وثمانين تسع سنة في مانها مارة غير القاهأرة وقدم بالمباشرة الخبرة

عشري               خاماس الخميس يوم في رجوعه في فمات وعادأ حج ثم فزارالمدينة الجيعان بن البقاء
يكمل               ولم البلد خارج هألمان بجاماع بالينبوع فدفن جماعة ماع وجهز بالبرقين مانها الحجة ذي

. عنه     الله عفا وعشرين ثمانية
الزين               ابن الفضل وأبو الوفاء أبو البرهأان اسماعيل بن ماحمد بن الرحمن عبد بن إبراهأيم

إماام              الحنفي والدار المولد القاهأري الصل الكركي المجد بن الشمس بن هأريرة أبي المقري
رماضان              تاسع الجمعة يوم مان الزوال وقت ولد الكركي بابن ويعرف أبوه والتي السلطان

 . نشأ            التابك المشد يشبك ماوالي مان جركسية وأماه بالقاهأرة، وثمانمائة وثلثين خمس سنة
وعرض            وغيرهأا ماالك ابن وألفية القدوري وماختصر والشاطبية النووي وأربعي القرآن فحفظ

الين            وسعد السفطي والولوي القلقشندي والعلء البلقيني والعلم كشيخنا عصره أئمة على
ابن              والبدرين وفاء الفتح وأبي الهمام وابن المحب أخته وابن لقصرائي والماين الديري بن

الفاضل            بالشيخ والده شيخنا ووصف له، كلهم وكتبوا الحنبلي البغدادأي المالكي التنسي
وبلغه               ينفعه ماا وعلمه علمه بما تعالى الله نفعه بقوله لولده ودأعا المرتضى المفنن الوحد

الدين             زين المفنن الماام الشيخ بصاحبنا والبلقيني وترفعه، قدره تعظّم التي المراتب أسنى
الزين             على أكثره أو ماسلم صحيح وسمع كتابتهم، في والعلء وأجازاه الطالبين، مافيد

مان              وأكثر بها دأرسها ماع القراءة وجودأ الحمصاني بن الشمس على القرآن وتل الزركشي
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وهأو             وزوارهأا أربابنا بركة عليه وعادأت الجليلة الشاهأد مان وغيرهأما والليث الشافعي مالزماة
البدر              عن الميقات فأخذ وماعقوله لمنقوله ماتوجه وتحصيله العلم على ماقبل ذلك غضون في

قاضي             القرماي النجم عن أخذ وكذا الشيخونية إماام الشمس عن والعربية والفقه القيمري
بسيدنا             ووصفه قارئين بقراءة مالفقا الشفا عليه وسمع البغدادأي السلم عبد والعز العسكر

 : قال        العالم الماام بالشيخ ووالده المحصل الفاضل وماولنا

كمل ثمت القوت سماع بجمعوالعل المكارم حاز لقد لعمري
الحـل طيب كامال وجهد بجدماعظّمـا أوحديا فريدا وأضحى

حضر                 بل دأروسه وحضر العطار، ابن الحنفي الحلبي صلح بن ماحمد بن أحمد الشهاب على الصحيحين وفي
الخواندار                بن والسيف الشمني التقى وكذا كثيرة فنون في الحصني التقي ولزم الهمام بن الكمال دأروس
الحديث              وعلوم التفسير الشمني عن أخذ وماما عليهم، وتفننه بهم اختصاصه وعظّم الكافياجي والمحيوي
وبقراءته             ودأراية تحقيقا غيره وقراءة بقراءته وغيرهأا والمنطق والبيان والمعاني والعربية والصلين والفقه

اقرائها                 في له وأذنوا وغيرهأا الفنون هأذه كتب ماشكلت مان كثير في ماعهم ودأخل والبخاري الشفا ًا أيض
وسللة             الفضلء خلصة الذكياء صفوة والمماثل النظّير العديم بالفاضل وثانيهم فأبلغ أولهم ووصفه

آخر                 ماوضع وفي العيان رتبة إلى بذلك رقى أن إلى للشتغال طويلة مالزماة لزماه وأنه التقياء الصلحاء
القراء                 في فيها له أذن التي إجازة في قاله ماما فكان الكافياجي وأماا الجليل والبارع الصيل بالفاضل

 : والتأليف   والفتاء والتدريس

 ونظّاماه لفظّه استفدنا مانكمانطقا لك إهأداءنا تنكرن ل

ومنه: 

 أحشائي في أخفيت ماا عنوانفانـه إليك نظّري إلى أنظّر
شيوخ                 مان غيرهأم إلى تستقصى ول تعد ل الحسنة وماناقبه تحصى ول تحد ل الجمة فضائله وان

الجلء             لمخالطته التركي باللسان حذقه ماع هأذا كل والرعاية التحقيق أولى والدراية الراوية
استصحبه              البحيرة إلى الشربخاناه شادأ وهأو قايتباي الماير سافر لما أته حتى أمارائهم مان

وأدأناه                فقربه السلطنة ارتقى أن يلبث لم فانه الدنيوية السعادأة بذلك تقدم ماا ماع فنال ًا إمااما
أوقات               في سيما بمحادأثته وتأنس التفردأ فيه وتفردأ عداه عمن به واختص ماناه فبلغ وأحبه

عن              بالقلعة البخاري قراءة وأعطاه بنعم مانه يلتمسه فيما وشمله النعم مازيد وخوله التعبد
ونظّر              حياتهما في البارزي بن الرحيم عبد الزين عن الصحبة واستيفاء أسد بن الشهاب

والينالية          والبوبكرية والمحمودأية السلطان أم وتدريس النصاري الشرف عن الكسوة
بالمنشية           الرسلنية الصوفية وماشيخة بالصحراء الكبير يشبك وتربة الزهأر بجاماع وخشقدم

والعادأة              التفهني الزين أيام مان للحنفية انتقلت انها ال للشافعية شرطها كون ماع ونظّرهأا
فيها             النظّر نيابة ماع الماردأيني جاماع مان بالقرب بالمهمندارية وكذا الصنادأقيين في بالسيوفية

رغبته                 مان بعضهم زعمه لما يلتفت ولم الله عبيد ابن البدر عن أوجله ذلك كل البوبكرية وفي
عليه                   توزيعها مان الماين بن أشار لما يصغ لم أنه كما به اليقاع كان بل ماوته قبل عنها لهم

والفقه               الجميل، إل قصده كان وماا مانه البرهأان استيحاش إلى ذلك أدأى بحيث غيره وعلى
البشيهي           الزين طازعن ماغلباي مادرسة وخطابة السيف ماشيخة بعد العتيقة بالشرفية

رزق               عن ًا خارج أضبطه ل ماما ذلك غير إلى تنازعهما حين الصوفي يوسف ابن والشهاب
بجاماع               أبيه وماع ماعه كانت وظائف وعدة وجوالي يوم كل دأينار وهأو وماسموح وانظّار واقطاع

الشيخونية            كمباشرة ونحوهأا المباشرات مان عنه رغب وعما وغيرهأا رياسة مان طولون
في              المستقر أن قبل بحيث عنها لرتفاعه بالدوادأارية مادح ووظيفة بها القرا في وتصوف

والنعام                 والخدم الهدايا مان إليه يساق ماا سوى لكثرته به أفوه ل ماا جهاته مان اليوم جملته
وقس                 زائد بل ماثلها الداوادأار ومان السلطان مان دأينار ألف قيل فيما له ابنة جهاز في كاعطائه

مان                 وغيرهأم القضاة كان إذ ذلك مان أعلى شأنه وكان الحنفية قضاء في به ونوه هأذا، على
وسماع               مانه الستفادأة إلى وغيرهأم الغرباء مان الفضلء ماال بل ويتلذذ لبابه يتردأدأ مامن العيان
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الشافعي           ماشيخة في الحصني شيخه استقر وبمساعدته وماساعدته، بتنويهه والنتفاع ماباحثته
في             السيف وشيخه تيسر فما البناسي الرحيم عبد الزين لصاحبها اعطاءهأا بعده ورام

ماات               ولما دأينار بثلثمائة عليه فأنعم السلطان إلى به طلع وقبلهم بل الشيخونية ثم المؤيدية
لدار             المجاور الجركسي قايتباي جاماع ماشيخة إعطائه في ولده ماع قام الشمني شيخه

ًا               ماعدن كان بحيث تزعزع حتى عنه وناب تعلقاته مان ذلك غير به والسكني وخطابته الضيافة
أعلم               ل وقت في للملك قال ولقد بانتسابه للعلم ينتمي مامن لكثير ماحسنا وأصحابه لشيوخه

إمااماة               في رفيقه إعطاء في البيضاء اليد وله كالسخاوي، علم في عليه الجماع مان الن
الحنابلة             قضاء في المساعدين أجل مان أنه كما الماشاطي بعد البرقوقية ماشيخة السلطان

بالقلعة              البخاري ماجلس في السئلة ببعض زكريا الزيني تبكيت رام مان لبعض وقال بمتوليه،
به                   ارتدع ماما هأذا غير إلى نعلمه ل نسيه الذي أن ماع السؤال بهذا العالم هأذا ماثل تواجه ياماس

ماعه             جاء حتى السيوطي الولوي الشافعي بالقاضي عنده وتوسل يحتمل لم بحيث المتجرىء
يعد              ولم وإقداماهم بجراءتهم لعلمه الشرفية صوفية مان واحد غير ومانع بل واستغفر إليه
اختصاصه               وعظّم حركاته مان كثير في البقاعي عضد وكذا عنده التوسل في بمبالغة ال بعضهم
عن              يتخلف يكن لم بل الماراء خواص مان وغيره ودأاخله الدوادأار يشبك المملكة بعظّيم

وسمعته              والمدينة وماكة المقدس وبيت وحلب الشام ماعه دأخل أنه حتى أسفاره في السلطان
مان                فانزعج حياته في الموت بحضرته تمنى إنه لي وقال السلطان حج في له أرجوزة ينشد

في                  تقريره في سؤله يجب لم ولذا ذلك ونحو وتزورني قبري عند لتقرأ اتمناه انا بل وقال ذلك
وفضله،                له عطائه سعة في الرب شاكر كله هأذا في للنعمة ذاكر وهأو المكية مادرسته ماشيخة

ووصل              وقطع ووعظ وخطب وتعقب ونقب ونثر ونظّم وروى وحدث وأفتى وصنف دأرس وقد
             . هأشام،  ابن توضيح على وحاشية ماجلدين في مابوبة فتاوى الفقه في تصانيفه ومان وأخر وقدم

الخط              وجودأة والشكالة والربط لليجاز المقتضية العبارة وحسن والبلغة الفصاحة ماع هأذا كل
البديهة            وسرعة والتفنن الذكاء ومازيد واللطف النادأرة إلى والميل والظّرف العشرة ولطف

ل              الذي المستقيم والطبع بالنعمة قدمات كما والعتراف النغمة وطراوة التبين بها يتضح التي
        . الشرفية      ماشيخة في عوضه استقر القصرائي ماات ولما لئيم ول لدنيء ًا غالب به يميل

ذلك             غير فيه وله المنصوري الشهاب فيها هأنأه ماضموماة سينية بقصيدة واماتدحه برسباي
العادأة             ماع المهمندارية ونظّر الينالية تدريس وظائفه مان أخرج وحينئذ وقوة بشهاماة وباشرهأا

المناوي            عمر للسراج خشقدم وتدريس الن القجماسية شيخ الوفائي المقسي للشريف بها
ازدأيادأ              في وهأو بالمدرسة وأسكنها الشيخ بن السعودأ لبي خطيبة وتزوج النواب فضلء أحد
أكثره                 في حمد ماما غيره له يرتق لم ُا مابلغ بلغ حتى والتوقي الجهات مان ونمو الترقي مان

لفلحي              عليه تجمد بما لشخص ماطالبته حين وثمانين ثلث سنة أوائل في ولكنه سيره
سنة                ذلك أن ولده وزعم وماات شهر نصف فعاش بضربه أمار بحيث اشتط أنه ونسبته الكسوة

استمراره              ماع أرجح فيها البرهأان جانب وعواطل قلقل فكانت النوب نوبة رأس عند اجتمعا
السلطان               ماهتار شكاه وثمانين ست سنة الخرة جمادأى أواخر في كان أن إلى وجاهأته على

كان               الذي البشير مادرسة مان بالقرب الفيل بركة على بيته في ببروزه تضرره ًا زاعم إليه
الشارع               مان بالسكاكين سكنه بعد إليه وتحول سلطنته أوائل في له اشتراه الذي هأو السلطان

ماع                هأدماه مان لرسال فبادأر يليق ل بما التكلم في المشتكى وبالغ الكاتب، الشمس بيت في
لذلك               الملحظّين عند جانبه انخفض فحينئذ إليه الطلوع مان مانعه ثم باذنه كان البروز كون
للشافعي              ماعه بالتوجه فأمار للشكوى إليه المشار الولد حينئذ وتحرك أسبابه في الناس وخاض

اختفى              بحيث طباعه فخارت الماام وهأددأ ذلك السلطان فنقم دأينار بمائة لمصالحته المار وآل
قراءة                 عنه أخرج أن إلى جهاته استمرار ماع هأذا أنجع فما الماراء ببعض عنده التوسل في وأخذ

للصلح             الشرفية ماشيخة ثم المهتار لغريمه الكسوة نظّر ثم شيخنا لسبط بالقعلة الحديث
بن             الشهاب طلب سنين بعد ثم ذلك وغير المااماة ووفر للخيضري والمسموح الطرابلسي
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مادة                بعد ثم ماخالفته مان تمكن فما جهاته مان عنده له تحصل ماا باحضار وألزماه القريصاتي
اجتماعه               وتكرر الخضيري بعد المسموح له أعادأ ثم المولد بطلوع له والذن عنه الرضا حصل

هأو               وكان يديه بين الدوادأارية القبة في بالجتماع المأماورين الحنفية ماع للضحور طلبه بل به
ذكائه                 بديع مان عنده ماقرر هأو بما التمسك مانه وظهر به ينهضوا لم بما وتكلم إليه المشار

يبديه               ماا بإيضاح ماباحثه في وتقيده فيه اجتمع بما سائرهأم عن وتفردأه وإيمائه اشاراته وحسن
في                وبالغ بالمبيت أماره النصراف رام لما وتسعين خمس سنة مان المولد ليلة في أنه بحيث
قائم                وهأو ذلك كل الحوادأث، مان تواريخه في هأذا كل بسطت حسبما عليه والقبال إليه التودأدأ

ماتزودأ               النفس طيب والفتيا العلم لفنون بيته في للقراء ماتوجه وظائفه مان تأخر ماا بمباشرة
 : علمه            مان المقتبسين الفضلء لبعض ًا ماقرض نظّمه مان بخطه رأيت وقد  الهيبة،

كتاب في يسطر لم ماا حوىكـتـاب ماـن دأرك فياللـه
الـجـواب ماحررة وأسئلةلـفـظ وفصيح ببلغة أتى

الصـواب لمعرفة يهدى بهنـفـيس وتـدقـيق وتحقيق
الحساب يوم أجره وضاعفخـيرا الـلـه جزاه ومانشئه

ارتـياب بل المرسلين اماامالبرايا خير المصطفى بفضل
الـمـآب في الوسيلة وآتاهعـلـيه ماولنـا الله فصلى

الحسـاب عند شفاعة يرومبـاب عبـيد الماام وناظمها
النـواب بتحسين وامانن وجدماـنـاه بلـغـه ماولي فيا

خلف                الشيخ بن النجا أبي في قوله نظّمه مان وتسعين ثمان سنة حوادأث في كتبت وكذا
الفوى.

بن                 توفيق بن ماحمودأ بن مانصور بن شرف بن ماحمد بن ماحمد بن الرحمن عبد بن إبراهأيم
الدماشقي               الصل الزرعي الشمس بن الزين بن اسحق أبو الدين برهأان الله عبد بن ماحمد

ويعرف              واخوته النجم وعم أحمد والشهاب الله عبد الولوي وأخو ماحمد المحب والد الشافعي
الشهاب              على وسمع وسبعمائة وتسعين إحدى سنة ولد وجده، عجلون قاضي بابن مانهم كل

ناصر               ابن الحافظ على وقرأ الهادأي عبد ابن ابنة وعائشة الشرائحي بن والجمال حجبي بن
بابن                وتخرج صديق وابن المجد أبي ابن أجازه انه قال عذيبة أبي ابن رأيت بل الدين

           . وكتب   فهد بن والعز السبطي لقيه ومامن الطلبة مانه وسمع وحدث أعلم فالله الشرائحي
القضاء               في وناب البخاري صحيح اللبودأي ابن عليه قرأ بل الولدأ بعض استدعاآت بعض على

وماحتشميهم              القضاة خيار مان وكان السرى وقف في والمشاركة بها اليتام نظّر ماع بدماشق
للقاضي              ًا صديق كان والده أن يحكي وكان للتكلف، ًا طارح والمكارم التودأدأ كثير السيرة حسن

ًا                 ذكر جاء إن أبوه قال أماه به وحملت تسعين سنة في ماات فلما جماعة بن الدين برهأان
         . اثنتين     سنة المحرم عشري ثاني الحد يوم في ماات كذلك وكان البرهأان باسم سميته

جنازته             وكانت الصغير الباب بمقبرة ودأفن الماوي بالجاماع يوماه مان عليه وصلى وسبعين
. الله           رحمه فائية بقصيدة اللبودأي ابن ورثاه عليه، الثناء وكثر حافلة،

حسام                 ابن أيوب ابن غازي الشهاب بن ماحمودأ بن ماحمد بن ماحمد بن الرحمن عبد بن إبراهأيم
المحب               أخي ابن المالكي الحلبي اليسري أبي الدين فتح بن اسحق أبو الكمال ماحمودأ الدين

بعد              بحلب المالكية قضاء في واستقر الشحنة بابن كسلفه ويعرف الحنفي ماحمد الوليد أبي
. وثلثين     إحدى سنة في أبيه

        . ًا       قريب الماضي عجلون قاضي ابن يكون أن يحتمل الذرعي ماحمد بن الرحمن عبد بن إبراهأيم
. الزرعي    مان يحرف والذرعي

         . بن       أحمد بن ماحمد بن أحمد جده فيمن ماضى قبقب بن النصاري الرحمن عبد بن إبراهأيم
خليل.
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ويعرف           المجودأ المقرىء الفقيه التونسي المحتد الشهرزوري الرحمن عبد بن إبراهأيم
. وثمانين.           ثلث أو ثمان سنة الحجة ذي أواخر في ماات بزعبوب

الصل                السكندري الدين شمس بن الدين علم بن الدين سعد غراب بن الرزاق عبد بن إبراهأيم
القباط               الكتبة أبناء مان أصله غراب، بابن ويعرف الكبر وهأو مااجد الفخر أخو القبطي المصري

الخاص             نظّر وله حتى ورقاه به واختص الستادأار ماحمودأ الجمال بخدماة فاتصل بالسكندرية
ذي                في ماوسى الدين تاج بن الفرج أبي الدين سعد عن ًا عوض سنة عشرين استمكاله قبل

القائم               هأو كان إليه المشار الجمال أماسك فلما ذلك وماع وسبعمائة، وتسعين ثمان سنة الحجة
بذلك               وتزايدت مانه قهره شدة مان يبكي رآه إذا كان أنه بحيث وماحافصته خباياه باظهار

أن                يلبث ولم الوزارة، نظّر في فرج الناصر ابنه به استقر وبعده برقوق الظّاهأر عند وجاهأته
إلى               نقل ثم نوبة رأس أزبك وتسلمهما ماعهما كان ماما وخلعا بموجودأهأما وأحيط عليهما قبض

كذلك               زال ول عزل ثم لوظائفها وعادأا عنهما أفرج أن إلى بخاناه شادأالشر الكركي قطلوبغا
بيته                إلى ونزل ألف بتقدماة عليه وأنعم ماشورة أماير الناصر به استقر أن إلى وانخفاضا ارتفاعا

سنة               رماضان عشر تاسع نهاره ضحوة أو الخميس ليلة في ماات حتى ًا ماريض الفراش ولزم
في                السعادأة نالته ًا رئيس ًا مامدح ًا جوادأ ًا كريم جميلً ًا شاب قيل فيما وكان الثلثين يبلغ ولم ثمان

فيه                 فعل فانه ست سنة في كان الذي الوباء في سيما والصدقة الخير فعل إلى ماائلً ماباشرته
دأخل                  ماا ماات أن وإلى الوظائف ولي إنه قبل بل عنه ماستفيض به ماذكور هأو ماا الخيرات مان

ثم               المذاب السكر وسقاه إل حاجة في ًا صغير أو كان ًا كبير السلطانية، المماليك ماملوك عليه
            . مان    أول غراب جده كان فقال أبنائه حوادأث في شيخنا ترجمه وقد حاجته قضاء في يأخذ
على                هأجموهأا لما الفرنج دأل مامن كان بأنه اتهم أن إلى بالسكندرية وباشر آبائه مان أسلم

أن               إلى وترقى الرزاق عبد ابنه ونشأ وسبعين سبع سنة عزام ابن فقتله المسلمين عورات
وإبراهأيم             أكبرهأما ماجد صغيرين ولدين وخلف الثمانين نحو في وماات السكندرية نظّر ولي

في               يكتب يومائذ وهأو إبراهأيم إليه فأوى السكندرية دأخل الظّاهأر مان ماحمودأ تمكن فلما هأذا
ودأربه              ماحمودأ فقربه ًا ماحمد ويسمى الدين فخر يلقب الذي مااجد أخيه كنف تحت العرضة

مانه               وتمكن به فاختص وسيرته ذهأنه ماحمودأ وحمد كتابته وجادأت سريعا ماهر أن إلى وخرجه
بخيانة                عليه عثر أنه فاتفق فيه حذق حتى الترك لسان وتعلم أماوره جميع يدري صار بحيث

قرب               قد يومائذ وهأو الطبلوي ابن إلى وانضوى نفسه فاستدرك سطوته مان غراب ابن فخاف
أماواله               استنفاذ إلى أماره وآل بمحمودأ بطش حتى بالظّاهأر يزال فلم برقوق الظّاهأر قلب مان
ولزم               لكثرته ذكره مان يستحي فيما مااله مان غراب ابن وتقلب الجرائم أولى بحبس وماوته

عليه                 قبض أن إلى الطبلوي ابن ناطح ثم الخاص نظّر فولي رقاه أن إلى الطبلوي ابن خدماة
الحروب               تلك في ًا ظهير ماعه فكان بيشبك اختص ثم الظّاهأر أوصياء مان وكان الظّاهأر باذن

الباقين             أكثر شمل وتشتت الظّاهأرية أكابر مان وغيرهأما وتنم ايتمش ذهأب حتى والمتقلبات
السر                كتابة في استقر لما ثم ًا وزير فقرره الدين فخر أخاه استحضر حتى غراب ابن وتمكن

بابه               على وضرب الجندي بزي وتزيا الستادأارية لبس ثم الخاص نظّر إليه أضاف الجيش ونظّر
هأو                وكان أرجلهم على ًا قياما يعودأونه الكبار الماراء كان مارض لما انه حتى ًا جد ونعم الطبول
أرادأ               ماما تمكن حتى ًا ماختفي المدة تلك عنده وإقاماته المملكة وتركه الناصر فرار في السبب

غراب                ابن بتدبير المملكة إلى الناصر عادأ فلما أبغضه مان وتقريب الناصر يودأ مان إبعادأ مان
ماا                إليهم وأعادأ بهجتهم لهم أبقى بأنه الماراء جميع على الماتنان يكثر فصار بالمقاليد إليه ألقى

أعادأ                ثم أخرى وأقام دأولة أزال بأنه يصرح وكان فاقتهم عند بماله وأمادهأم مالكهم مان سلبوه
فتح                  السر كاتب وأهأان ماانع غير مان لنفسه الملك أخذ شاء لو وأنه لذلك حاجة غير مان الولى

المزوق،                بن الفخر يقال عنده كاتبا فولهأا السر كتابة عن ترفع ثم ماكانه ولبس وبادأره الله
بالقولنج              طويلة مادة فمرض بالنقص الكمال عين لحظّته أرادأ ماا جميع له تكامال ولما

الناس               تعجب وكثر الجمعة ليلة قبره في وبات ماشهودأة جنازته وكانت ماات أن إلى الصفراوي



ماشكاة ماكتبة                   التاسع القرن لهأل اللماع الضوء
السلماية

غراب                ابن كان ولكن رماضان مان وعشرين سبع ليلة الحجاج ماات فقد فيه عجب ول لذلك
مااله،                مان للماوات وتكفينه الفقراء إطعاماه مان والفناء الغلء في به قام لما العاماة إلى ًا ماحبوب

يدخل                ل ماا الديون مان وعليه ماات بل المال مان أمار كبير له يوجد وأعيد   ولم الحصر، تحت
. السر    لكتابة الله فتح

التعفف             ويظّهر بالرياسة النفرادأ يحب والعجب الزهأو شديد الصورة ماعرق الشكل ماليح وكان
كثير              مافضالً ًا وهأاب الدولة أهأل بأخلق التاماة والمعرفة والمكر الدهأاء ماع التركية باللغة ًا عارف

ألف                  بتقدماه ًا أماير صار حتى يمت لم فانه أحد يبلغه لم ماا المملكة في بلغ الحرماة وافر البذل
تلعب            ولقد وغيرهأا، السر وكتابة والستدارية والجيش الخاص نظّر الوليات في وتنقل

. السلطنة                يلي أن بد ل أنه شاع حتى قدره وعظّم الضدادأ عند وخدم لبطن ًا ظهر بالدولة
. يساماحه       والله ماطولة المقريزي عقودأ في وترجمته

بابن               ويعرف المصري القبطي الدين ماجد بن الدين أماين إبراهأيم بن الغني عبد بن إبراهأيم
ثم.                أبيه نظّر تحت السعادأة كنف في بها ونشأ بالقاهأرة القرن أوائل في ًا تقريب ولد الهيصم
ثم                جهات عدة في فباشر الحساب في وبرع المنسوب كتب أن إلى الرزاق عبد التاج عمه
ثمان                سنة الولى جمادأى بن حكم كاتب بن الكريم عبد الكريمي عقب الدولة نظّر إلى انتقل

بعد              المصرية بالدار الوزارة في حينئذ فاستقر وثلثين سبع سنة إلى فيها فدام وعشرين
اينال                بشفاعة ظهر أن إلى اختفى ثم ًا شهر إل يلبث ولم المناخات كاتب بن الكريمي صرف

سنين                فيها وماكث الدولة نظّر إلى أعيد ثم المفردأ نظّر ذلك بعد وولي فيه الخازندار البوبكري
ابن               عوض الوزر إلى الظّاهأر فأعادأ وخمسين إحدى سنة الخرة جمادأى ثامان الثنين يوم إلى

أربع                سنة في والغلء الشراقي وقع لما سيما ل جيدة ماباشرة حينئذ فباشره ًا أيض المناخ كاتب
واستعفى                عجز ثم إياهأا سده على له ًا شكر خلع عدة اليام تلك في ألبس بحيث وخمسين

وأعيد               أعفي أن إلى وخمسين ست سنة شوال في القلوي بردأى تغرى عوضة واستقر فأعفى
ماستهل                في وذلك أشهر بعد ثم وخمسين ست سنة صفر عشر تاسع المنصور أيام في المايني
الترجمة               صاحب ظهر أن إلى النجا بن فرج المماليك كاتب عوضه وقرر لعجزه اختفى رماضان

وطلبه              عجزه مان بأسرع كان فما وخمسين ثمان سنة الولى جمادأى في فأعيد بأماان
أن                إلى هأذا اختفاء واستمر فرج، وأعيد مانها القعدة ذي أثناء في فاختفى يجب فلم للستعفاء

يوم                في وقيل الخر ربيع ماستهل الجمعة ليلة في ماات حتى ببيته بالقاماة له وسمح مارض
في               التجمل كثير بالنسبة الظّلم خفيف رئيسا وكان وخمسين تسع سنة صفر عشر ثامان الحد

وحفر              وحج المسلمين مان تزوج بحيث القباط عن مانعزلً الترف في غاية وماركبه مالبسه
اعتقادأه             وعظّم والصالحين الفقراء إلى وماال وغيرهأم للمصلين بها النفع عظّم ًا بئر بالكامالية

  . فكان            بالجملة زيارتهم مان الكثار مان وغيره بالبذل إليهم الحسان في رغبته واشتدت فيهم
كاتب                بن الجمالي قريب وهأو وإيانا، عنه وعفا الله رحمه جنسه أبناء مان الموجودأين أصلح مان

. الترجمة             صاحب عم الرزاق عبد التاج ابنة سارة أماهما ًا قريب التي وأخيه حكم
لدين                  فخر بن الدين سعد يعقوب بن الوهأاب عبد بن مااجد بن شاكر بن الغني عبد بن إبراهأيم

اخوته            وأصغر وكاتبها الخزانة ناظر الجيعان بابن كسلفه ويعرف القاهأري الصل الدماياطي
ًا              عاقلًماحتشم ًا رئيس كان الناصر أيام في المماليك كاتب المجد ابنة أماهم الشقاء الخمسة

مانظّره               مان بالقرب بولق جاماع مانها حسنة ماآثر وله لهم ًا ماكرما العلماء في ًا ماحب ًا وقور
لكل               واتفق المكان لشيخ عنها رغب ثم بعد الشام قضاء وصوفية شيخا فيه وجعل الحجازية

مالك                بل هأائلة عمائر له مانه وبالقرب الحوادأث، في أودأعتها ذلك في جرية ماا الولين مان
وتقدم               والخليل المقدس بيت وزار مارة غير وحج عليه، ًا وقف صرا ماما وغيرهأا البراحية مانظّرة

خالها              ابن تزوجها شقرا فاستولدهأا أخته على حكم كاتب بن الجمالي وصاهأر الرياسة في
ماع               للجمالي يكن ولم البقاء أبو البدري عمها حفيد عليها خلفه ثم الجيش ناظر الكمالي

زوجها                 له سرية مان وهأي ماخاطة بني مان بعض تزوجها مانها أكبر ابنة وله أمار الترجمة صاحب



ماشكاة ماكتبة                   التاسع القرن لهأل اللماع الضوء
السلماية

     . ثالث         الجمعة ليلة في وماات النبوية بالمدينة تحته ومااتت الخيار اخصائهم بعض حياته في
مان                ًا قريب الرحمن عبد المجد أخيه بتربة الغد مان ودأفن وستين أربع سنة الول ربيع عشري

لم                انه ويقال بالزهأر الجمعة صلة بعد عليه صلى أن بعد الصحراء مان برسباي الشرف تربة
. عنه      وعفا الله رحمه الستين يبلغ

القبطي                الدين سعد بن الدين كريم بن الدين سعد بن بركة بن الكريم عبد بن إبراهأيم
كاتب              بابن ويعرب التيين يوسف الجمالي وأخو الهيصم بن الرزاق عبد التاج سبط المصري

القرآن.               أقرأه مان إليه وأحضر أبيه كتف تحت ونشأ وثمانمائة العشرين قبل بالقاهأرة ولد حكم
في             وبرع المنسوب حتب حتى والعربية الشافعي ماذهأب على كالفقه والعلم الكتابة وعلمه

على              به الخاصة السلطان ووكالة الخاص نظّر في استقر أبوه ماات فلما والمباشرة الحساب
الشرف               صحبة آماد إلى وسافر سيرته فحسنت سنة العشرين مان نحو وسنه دأينار ألف ستين

واستقر               وضربه الوزر في الستقرار على يوافقه لم لكونه عودأه بعد عليه تغير ثم برسباي
على               الترجمة صاحب واستمر به قاماا ًا جد كثير بمال وألزماا أعفى ثم فيها الجمالي بأخيه

صرح                له حصل بحيث أثنائه في وبالقولنج بالسل طويل مارض بعد ماات أن إلى الخاص وظيفة
إحدى                 سنة الول ربيع عشر سابع الخميس يوم في سما عليه دأس بأنه طبيبه واتهم يكثر ولم

ليلة              ودأفن دأونه فمن السلطان حضره حافل ماشهد في المؤماني بمصلى عليه وصلي وأربعين
الشكالة              حسن ًا شاب وكان بعده، أخوه واستقر الثلثين، يبلغ ولم بالقرافة أبيه عند الجمعة

        . وكثر        فقال أنبائه في شيخنا عليه أثنى وقد وزهأو وإسراف تيه ماع ًا سيوس ًا دأري ًا كريم ًا جوادأ
في               بعده واستقر طائفته، في نادأرة الوجه طلق البذل كثير الذى قليل وكان عليه الثناء

أبيه               ترجمة في وقال عليه، للسلم الناس وهأرع السبت يوم يوسف الدين جمال أخوه وظائفه
استهان                 لكنه سنه لصغر يستمر أنه أحد يظّن ولم فاستمر أماردأ وهأو بعده استقر هأذا ابنه أن
المعاشرة               ويحسن بالتركي يتكلم وكان تدرب وقد وفاته بعد بالماور استقل ثم لماه بجده أولً

المنغمسين              اللذات في المنهمكين المترفين مان كان انه المقريزي وقال لسانه في لثغة ماع
. الشهوات  في

ماحمد               الشمس الخواجا أخي ابن القاهأري ثم الدماشقي عمر بن الكريم عبد النجم بن إبراهأيم
              . بمكة  وابتني وتفحل التجارة في وسافر ووحده عمه ماع بالمدينة ثم بمكة أقام شاب الزين بن

الخير                في ورغبة سكون ماع وغيرهأا لكالكوت التجارة في سافر ثم عمه دأار مان بالقرب ًا دأار
ثم                 وتسعين ثمان سنة في فحج بقليل عمه ماوت بعد عادأ ثم فيهما بورك عمه بابنة واتصال

. القابل    الركب ماع رجع
وغيره              الجرجاني الشريف عن وأخذ العجم بلدأ دأخل الحلبي الكردأي الكريم عبد بن إبراهأيم

أجلها               فنون عدة في ًا كثير به تنفعوا بالطلبة البشر كثير الخلق حسن وكان بمكة وأقام
        . شيخنا       قاله أربعين سنة المحرم آخر في ماات ًا واضح ًا تقرير يقررهأا كان فانه والبيان المعاني

عشر                ثامان الحد ليلة في وفاته وأرخ أعلم، والله خليلً والده فهد ابن وسمي أنبائه، في
وكذا             ومانهاجه البيضاوي تفسير وأقرأ قطنها أنه غيره وقال بالعلماة، ووصفه بمكة المحرم

. المرشدي              الول عبد الوقت أبو صاحبنا عنه أخذ أنه ذكر ومامن وغيرهأا، والعربية المصابيح
بن                  ماحمد القطب بن ماحمد الماين بن ماحمد الزين بن حسن بن أحمد بن الله عبد بن إبراهأيم

          . وسمع     بمكة ماائة وثمان ثلث سنة الحجة ذي في ولد المكي القسطلني علي بن أحمد
ابنة             وعائشة والهيثمي والعراقي صديق ابن به وأجاز وغيرهأما ظهيرة بن والجمال المراغي

تسع              سنة في بالطاعون صغير وهأو ثانيتهما في فمات مارتين القاهأرة ودأخل الهادأي عبد
. فهد.    ابن ترجمه عشرة

الدين                   برهأان هأاشم بن صالح بن القسم بن ماحمد بن علي بن أحمد بن الله عبد بن إبراهأيم
أبوه             التي الشافعي القاهأري العرياني الشهاب الحافظ بن الجمال المحدث بن الوفاء أبو
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          . وسبعمائة   وتسعين إحدى سنة الخرة جمادأى عشري ثامان في ولد بالعرياني كسلفه ويعرف
في              ًا كتب وحفظ الزراتيتي الشمس على عمرو لبي وتله القرآن فحفظ بها ونشأ بالقاهأرة

البيجوري           والبرهأان والغراقي والشطنوفي البرمااوي الثلثة الشموس عن الفقه وأخذ العلوم
البرمااوي            وعن العربية أخذ الدماامايني البدر ماع الشطنوفي وعن والنور، الشمس وقريبيه

عن                والصول العربية أخذ وكذا غالبه أو العمدة على شرحه عليه قرأ بل والصول هأي أخذهأا
الولي             عن الحديث وعلم وغيره العضد في القاياتي عند بأخرة وحضر البرمااوي المجد

أبوه               به اعتنى بل الجمال بوالده والحديث والفقه النحو في ابتدائه في وانتفع وشيخنا العراقي
والنجم             الصردأي والتاج الزفتاوي والصلح المنقر بن والشهاب حاتم بن التقي على فأحضره

ابن             ابنة وستيتة الدجوي والتقي والمراغي الشيخة ابن والزينين الكوماي والسراج الكشك ابن
المناوي            والصدر والهيثمي والعراقي والبلقيني المجد أبي وابن التنوخي على وأسمعه غالي

عبد             بن أحمد والشهاب البالسي والنجم جماعة بن بكر أبي والشرف والسويداوي والحلوي
به              وأجاز الصنفين، مان آخرين في الذرعية وماريم الحنفي اللحجازي السلمي رشيد ابن الله

    . في           الولى مارتين وحج وشيوخا سماعا ماكثر وهأو وخلق العلئي وابن الذهأبي بن هأريرة أبو
المفرط              الذكاء ماع الفضلء في يعد وصار برع حتى الشتغال ولزم وعشرين ثمان سنة

شيخنا             عن القضاء في وناب الجمة، والفوائد والشعار والنوادأر الحكايات مان بكثير والمذاكرة
الكافية               شواهأد شرح وجمع رماضان في عنده الحديث قارىء كان وهأو البلقيني عن قبله ومان

النحو                في رائد اطلع على يدل حسن شرح وهأو شيخنا بخط رأيته كما مالك لبن الشافية
أنه              بعضهم زعم وان عليه بكثير وليس والماثال العربية والشعار للحديث غزيز وحفظ وغيره

عليه،               وزادأ أخذه يكون أن فيمكن عليه وقف كان فان للغماري شرحها المقريزي بتركة وجد
وتنزل            وجده أبيه وظيفة بالصحراء بالطويلية المعروفة الطويل طيبغا العلئي ماشيخة وولي

بكثرة              نفسه ضيع الشريفة الوصاف هأذه ماع ولكنه الجهات، مان وغيرهأا البيبرسية صوفية في
الحال              به وأفضى ذلك مان العجب مانه شوهأد بحيث بالمعاصي وماجاهأرته نفسه على إسرافه

اثنتين                سنة رجب عشري سابع الخميس يوم قيل فيما ثمل وهأو البحر في سقط أن إلى
تغيرت                أن بعد ودأفن الغد مان فغسل شعبان ماستهل في وجد ثم يوجد ولم فغرق وخمسين

أن              القلقشندي التقى صاحبنا وزعم النحاس بن الخبر أبو الطويلية في بعده واستقر رائحته،
عنه               وأخذ باليسير حدث وقد أعلم، فالله إليه أشرت بما لتجاهأره فيها استقربه كان شيخنا
كراماه               ول عنه للرواية بأهأل وليس ًا جزء عليه قرأت أن على الطالب شره وحملني أصحابنا

. عنه    وعفا الله ساماحه
التاجر               الشافعي البعلي العمادأ بن الجمال بن الدين صارم إسحق بن الله عبد بن إبراهأيم

             . ابن   عند القرآن فقرأ بها ونشأ ببعلبك وسبعمائة وثمانين تسع سنة في ولد العمادأ بابن ويعرف
خمس             سنة في الزعبوب بن الرحمن عبد الزين على البخاري وسمع المنيطرة قاضي

مانه             سمع باليسير وحدث وسبعمائة عشرة سبع سنة الحجار أنابه بعلبك بجاماع وتسعين
يتكسب              الهيئة جميل الشيبة نير ًا خير وكان تيمية لبن المائة ببعلبك عليه وقرأت الفضلء

. في   ماات بالتجارة
ثم                السلماسي القسم أبي الشرف بن الفضل أبو الصدر أيوب أبي بن الله عبد بن إبراهأيم

     . سنة       ماوسم في بمكة لقيني المعتقدين لبعض نسبة بالزنهاري ويعرف الشافعي التبريزي
ثمان               سنة ماولده أن وأخبرني المسلسل ماني فسمع قبلها يحج ولم الحج عقب وثمانين ست

وكتبت                فنون، في دأرس وأنه عنه أعرض ثم تبريز قضاء ولي أنه غيره ادأ بسلماس، وعشرين
. إجارة  له

التقى               وولداه أبوه التي الزهأري الماردأاني يوسف بن خليل بن الله عبد الجمال بن إبراهأيم
          . خاماس     في وماات ماائة وثمان تسع سنة أول في ولد ماحمد والمحب الصغر الرحمن عبد

. ماوقتا          وكان ولديه أصغر أثكل أن بعد سبعين سنة شعبان
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المالكي               المدني الصل الصنعاني إبراهأيم بن ماحمد بن الرحمن عبد بن الله عبد بن إبراهأيم
. النبوية      بالمدينة ماني سمع مامن المادأح

شيخنا                 ابن البرهأان جماعة بن الدين سعد بن الرحمن عبد بن ماحمد بن الله عبد بن إبراهأيم
إسماعيل            العمادأ ووالد الحنفي الديري بن الشمس سبط الشافعي المقدسي الكناني الجمال

    . الجمادأين         إحدى في ولد ذكرهأم التي أحمد المحب والخطيب الصلحية شيخ ماحمد والنجم
صحيح               في لماه جده على وسمع القرآن فحفظ بها ونشأ المقدس ببيت وثمانمائة خمس سنة

وأوردأ              ودأيانته سيرته في وتكلموا وخطابتها بلده قضاء وولي ًا يسير واشتغل غيره وعلى ماسلم
        . بعد         وسبعين اثنتين سنة صفر آخر في ماات حادأثة أنبائه مان وأربعين أربع سنة في شيخنا له

. الستدعاآت    ببعض استجير أن
ماع                قدم أنبائه في شيخنا قال خرر ويلقب المهمندار الشاماي الدين سيف الله عبد بن إبراهأيم

ذي                مان الخير العشر في وماات ولية مارة أولى وكذا لقى أن بعد المهمندار فوله المؤيد
. وثلثين    إحدى سنة القعدة

. وتسعين              أربع سنة في بمكة علّي سمع مامن الخليلي النصاري الله عبد بن إبراهأيم
           . جاماع     مان ًا قريب بمصر بزاوية ًا ماقيم كان أنبائه في شيخنا قال الرفاء الله عبد بن إبراهأيم

.       . أربع        سنة الولى جمادأى في ماات كراماات عنه ويحكى كبير اعتقادأ فيه وللناس عمرو
أنبائه        -  -     في شيخنا قال بالمهملة بالحطاب ويعرف المدني المغربي الله عبد بن إبراهأيم

. اثنتين             سنة في ماات اعتقادأ فيه وللناس واستقاماة خير على طويلً المدينة سكن
مان              الندلس غرب مان لحصن نسبة البرنتيشي الجذاماي إبراهأيم بن الملك عبد بن إبراهأيم

بن  -             ماحمد بن القاسم أبي عم وابن السلطان تاجر القاهأري ثم المغربي أشبونة أعمال
       . أول        أو رجب أواخر في بالسكندرية ماات الني ماحمد الله عبد أبي صاحبنا والد إبراهأيم

أصحاب               مان كان وأنه وعقل بخير يصفه مان وسمعت الثمانين نحو عن ثمانين سنة شعبان
ماعظّم                ماته قبيل جهز أنه له اتفق ماا غريب ومان المملكة، في استقراره قبل قايتباي الشرف

وماع                  الدولة تغتصبه ًا شيئ يدع ل حتى لدينه ًء وفا يكون ماا إل عنده يترك ولم ببلدأه لهأله تركته
. الجنة                الله عوضهما وهأناك هأنا اجحاف إليه المشار الله عبد أبي لوارثه وحصل سلم فما ذلك

أحمد             والد المنصوري بالبيمارستان القاهأري ثم القليوبي الدين فخر المهيمن عبد بن إبراهأيم
. ماوته             بعد لولده تعرض ولذا الستادأار الجمال خواص مان كان المذكورين ماحمد والشرف

الجلل                 بن البرهأان الوهأاب عبد بن بكر أبي بن أحمد بن إبراهأيم بن الواحد عبد بن إبراهأيم
         . عشرة      تسع سنة صفر مانتصف الثلثاء يوم في ولد الواحد عبد والد الحنفي المكي المرشدي

الكبير               النسك عمه على سمع بل أبيه على واشتغل والقدوري القرآن وحفظ بمكة ماائة وثمان
.    .            . فهد  ابن أرخه بمكة وسبعين سبع سنة صفر عاشر الجمعة يوم ظهر في ماات جماعة لبن

اسحق                  أبو الدين برهأان دأرع بن ضوء بن كثير بن عمر بن إسماعيل بن الوهأاب عبد بن إبراهأيم
أبوه             التي الشافعي المزي الدماشقي البصروي القرشي العمادأ الحافظ بن التاج المسند بن
           . في    وأحضر بها ونشأ ببعلبك وسبعمائة وثمانين تسع سنة في ولد كثير بابن كسلفه ويعرف

كتاب                 كثير بن عمر بن الوهأاب عبد ابنة عيسى أم القضاة ست والده عم ابنة على الثالثة
بيت                مان وهأو بالمزة لقيته البستي ولد خال السري بن حاماد بن ماحمد الحسين لبي السنة

. وماات      ًا جزء عليه فقرأت وحديث علم
الدماشقي                 ثم الصلتي الحسني التاج بن ماحمد بن أحمد بن بكر أبي بن الوهأاب عبد بن إبراهأيم

على               هأناك ورأيته وتسعين سبع سنة في جاور مامن للتجارة وتوجه بثروة أبوه التي الشافعي
. ويذكر    لبيه بالنسبة خير

التاج                بن إسحاق أبو الدين برهأان القادأر عبد بن السلم عبد بن الوهأاب عبد بن إبراهأيم
       . ثلث        سنة الحجة ذي ثالث في ولد التي علي والد التاجر الحنبلي القاهأري ثم البغدادأي

بها               وسمع فجاور ماكة إلى أبيه ماع وسافر القرآن فحفظ بها ونشأ ببغدادأ وسبعمائة وتسعين
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وقطن              وغيرماا الدارماي وماسند البخاري صحيح ماائة وثمان ست سنة في صديق ابن على
ًا              ماواظب ًا خير وكان أشياء عنه وأخذت الفضلء مانه سمع وغيره، بالصحيح فيها وحدث القاهأرة

في            ًا ماحب والقربات الخير على ًا حريص السعداء بسعيد التصوف وحضور الجماعات على
     . ثالث          الربعاء يوم في ماات وخير سدادأ على التجارة مان ًا ماتكسب الصدر سليم وأهأله الحديث

. وايانا             الله رحمه الغد مان عليه وصلى وستين سبع سنة الحجة ذي عشر

ووالد               والجل الكبر وذاك الرحمن عبد أخو الغزي اللدي الدين سعد الوهأاب عبد بن إبراهأيم
وغيرهأا               سرهأا كتابة في استقر ثم بغزة السعادأة بدار أخيه عن ناب التيين ماحمد الكمال

ماستهل               في ماات حتى تحته واستمرت أخيه بعد الدين جمال بن ماحمد الناصري ابنة وتزوج
. ًا             ظن تركته لضبط زوجته أبو وتوجه ًا عاقلًسيوس وكان وتسعين اثنتين سنة شعبان

هأادأي                    بن الله عبد بن ماحمد بن الله عبد بن ماحمد بن ماحمد بن ماحمد بن الله عبيد بن إبراهأيم
الصل               اليجي الحسيني العفيف بن العلء العارف بن النور العلماة بن الدين جمال السيد الولد

بابن               وجده كأبيه ويعرف مانهم كل الني وماحمد الرحمن وعبد الله حبيب أخو الشافعي المكي
           . بمكة   وثمانمائة وثمانين أربع سنة الولى جمادأى عشري ثالث في ولد الدين عفيف السيد

فحدثتهما                 المجاورة تلك في وثمانين ست سنة الثالثة في وهأو أبيه ماع إلّي حضر ولد أم وأماه
بالعوامال              النحو وفي القرآن قراءة في البخاري على مال أماه زوج فدربه ونشأ بالمسلسل

إلّي              أحضره بمكة وتسعين ثلث سنة في كنت ولما العزى بتصريف الصرف وفي والكافية
بكمالهما             والشمائل الصحيح أصل علّي سمع بل البخاري ثلثيات ثم النووي أربعي فقرأ

النافع              والقول الحجاج بن ماسلم صحيح ختم في المحتاج وغنية الحاج المسافر بأذكار والبتهاج
لبيب               فطن وهأو أولها مان نسخة بحضرتي وقابل تأليفي، مان ثلثتهما الجاماع الصحيح ختم في
أبيه                ماع سافر ثم فيه بورك وتربية أدأب ماع الماساك فيحسن ماعه نسخة سماعه حين يملك

. أخرى         لجهة زوجها ماع وسافرت أماه مان به ًا ماتعلق
يقرئ               ًا رجلًصالح كان الوزيري ماحمد الخطيب والد النجار بن سعيد بن عثمان بن إبراهأيم

في              سيأتي كما صلحه على وأثنى اللقاني الدين برهأان القاضي عنده قرأ ومامن البناء
. في.   ماات ترجمته

.      . غنائم   بن أحمد ابن في علبك بن إبراهأيم
مادين               أبي بابن ويعرف الشافعي المقدسي سعيد بن أحمد بن إبراهأيم بن علي بن إبراهأيم

.           . وتسعين   اثنتين سنة شوال في المسلسل ماني فسمع القاهأرة قدم أبيه كنية وهأي
القاهأري               الصل المناوي الدين برهأان ماحمد بن اسمعيل بن إبراهأيم بن بن علي بن إبراهأيم

ضيق               ماع لخويه بالنسبة بمله يذكر ومامن القرآن أهأل مان كان الشويهد وماحمد أحمد أخو
ابن              فخشي مادة وأقام انقطع أن إلى الصلحية لحضور والملزماة العيال مان والتقلل المصرف

حتى                يرافقه مان يعدم فلم عليه التقتير في وزادأ فحازه بيده ماا على لميراثه المستحق أخيه
بعد                التسعين قريب ماات حتى يكفيهما ماا ولجاريته له وفرض الشافعي يد تحت ووضع مانه أخذ

. الله        رحمه أخويه ابنتي على دأاره وقف أن
العلء                 بن الدين برهأان السيد الله عبيد بن سعيد بن ماحمد بن إبراهأيم بن علي بن إبراهأيم

بصالحية           ًا تقريب الخمسين بعد ولد الحنفي الصالحي الدماشقي الصل البقاعي الحسيني
في              وأخذ وأصوله النسفي ومانظّوماة الحنبلي اللولوي عمر عند القرآن فقرأ بها ونشأ دأماشق

في              أخذ وعنه النيسابوري شهاب بن والكمال عبيد بن والشرف الروماي قاسم عن الفقه
لزم               ثم الحمراء ابن عن الفقه أصول في وأخذ ًا أيض والمعاني المنطق والنحو الدين أصول
على             القرآن وجودأ وغيرهأا والمنطق البحث وأدأب والحكمة الصلين في المغربي النبي عبد
القاضي               مافلح بن البرهأان على الحديث وسمع الوفاء العجمي بن الله وعبد الخدر بن الشمس

ولزماه           الناجي والبرهأان البخاري قرأ وعليه الشافعي الخيري والشمس البلبلي وعثمان
ماولى            الشهيد الدين لنور المجاورة الريحانية إمااماة في ببلده واستقر الخيضري والقطب
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اثنتين              سنة الحجة ذي في المتوفى أبيه بعد وظائفها مان وغيرهأا واقفها ريحان الطواشي
وجاور              وتسعين ثلث سنة في بها وحج المردأاوي العلء ابنة وتزوج بالشهادأة وتكسب وتسعين
في               وسمع بل بخطه وكتبه للنووي التقريب على شرحي قرأ حتى حينئذ ولزماني تليها التي

المعطي              عبد على وقرأ ذلك وغير البخاري مان وجملة المصنف شرح وكذا لللفية شرحي
فاضل             خير إنسان وهأو للسهروردأي العوارف في غيره بقراءة عليه وسمع القشيري رسالة

. له            الله كان أشياء بخطه وكتب ونحوه البخاري مان ًا كثير يستحضر فقير

الوفاء                 أبي ابن الصفاء أبو علي بن الرحيم عبد بن يوسف بن إبراهأيم بن علي بن إبراهأيم
ماحمد            الوفاء أبي الكمال والد الشافعي المقدسي العراقي الحسيني الفضائل أبي بن

          . وثمان     عشر سنة الحجة ذي ماستهل الجمعة ليلة في ولد الوفاء أبي بابن ويعرف الحنفي
بكر                دأيار إلى أبويه صحبة ثمان ابن وهأو وانتقل أبيه عند القرآن بها وحفظ بالعراق ماائة

كل               مان وماختصر ًا أيض المحرر قرا أنه زعم بل الفرعي الحاوي وحفظ بها فنشأ العليا
عليه              وتل بوالده انتفع وأنه بالشافعي للتقيد استماله وجده والده أصحاب بعض وأن ماذهأب

أنه               زعم حتى وارتقى كيفا بحصن الشيرازي الله عبد الشيخ على وكذا ًا وجمع ًا أفرادأ بالسبع
ووجهه              للقبلة وظهره زاويتهم بمحراب وهأو ثلثين سنة وسلم عليه الله صلى النبي رأى

عليه               الله صلى فلقنني قال لساني فتلجلج ذلك في فأخذت قال بالقراءة إليه وأشار للشام
أخرى               ثم عليه فقرأتها وخمسين نيف سنة في أخرى مارة رأيته ثم قال الفاتحة وسلم

لم                التي الحادأيث بعض مانه وسمع العهد عليه أخذ وأنه الجوق قراء نحو على ماعه فقرأتها
             . أبيه  عن والسلوك التلبية شارح أخت ابن الجلل الرحمن عبد عن ًا أيض وأخذ عنه نعرفها
ماحمد               بن يحيى والمحيوي الجيلني القادأر عبد السيد ذرية مان السلم عبد بن يوسف والعز

والمحيوي            الخراساني وماحمودأ العجمي وعلى الحافي والزين الرفاعي بن أحمد ذرية مان
عرض              أنه ادأعى حتى الشتغال ولزم ًا ماطلع ًا عالم وكان قال الغزالي ذرية مان الطوسي

ماع               وردأه كان وأنه فأباهأا وظائف وغيرهأا وحلب والموصل واربل بغدادأ مان كل في عليه
صفات              بعض ذكر في اللطائف ألطف مانها تصانيف جمع وأنه اليوم في ختمة الشتغال

لداء            والدواء الصدور لصدور والشفاء الدين أركان ماعرفة إلى الطالبين وعمدة المعارف
ماولد             في وكفى حسبي الله وفتح اليماني الدين شرح في الرباني والفتح المصدور

       " القدسية "    والرسالة العارفين ماقام إلى السالكين ومانهاج وسلم عليه الله صلى المصطفى
وتحفة             والحقيقة الطريقة وعلم عقائد على يشتمل الدين أصول في النسية اللهاماات في
مان             للولدأ والب الوالد ووصية والصحاب الشيخ بين الدأاب في الوهأاب ومانحة الطلب

شرح            في الفريد البرهأان ولمح المحققين طريق في الناسكين وابتهاج والقلب الصلب
سنة               في وحج أكثره رأيت ماما ذلك وغير شعر ودأيوان التوحيد في رسلن الشيخ كلمات

جاماع              مان بالقرب الحصى بميدان زاوية بالشام وابتنى وخمسين ثلث سنة في وأربعين أربع
وابن               البوتيجي الزيني بعضها في إليه وتردأدأ مارة غير القاهأرة وقدم مادة به وأقام مانجك

اماتدحه             أنه ويقال المسطيهي لشهاب صحبه وكذا تصانيفه بعض عنه وأخذ الموقع المهندس
سنة              المقدس ببيت لقيه حين الدين عفيف بن العلء للسيد بخطه كتب ورأيته وآخرون

الزين              وسبعين ثلث سنة في عنه أخذ ومامن كبير، خطأ على ماشتملة إجازة خمسين
مافصلة            أثبتها وحروب خطوب وجرت وغيرهأما الفخرية خطيب بن البدر ورفيقه البناسي

ماع               به للجتماع الخاطر انشرح وماا وسافر أطرافه لّم إل يسعه فلم وغيرهأا الحوادأث في
المشار             البناسي حركني أن إلى أحوالهم واختبار والوافدين الغرباء لقاء على حرصي شدة
ًا                 ماتردأدأ ًا ماتصنع فرأيته به ًا ماتصف أعلمه ول آخر ماوضع في بعضه أثبت ماما به أطراه بما إليه

ل                 اختلقه ماا أكثر أن يحقق ماا التناقض مان فيها مانمقة وألفاظ ترهأات ذا كلماه أكثر في
ول                   له يقال ماا يدري ل مان إل كلماته مان ًا شيئ يثبت ول العقول ضعفاء على إل أماره يروج

ولو               نقية بيضاء وشيبته الفضال بعض في وماشاركة الجملة في استعدادأ ماع يقول، ماا يتدبر
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والونائي              القاياني أن ومانه النفاس لضاقت عنه سمعته ماا كل إثبات في قلمي أطعت
عندي               وتبرم إليه، للمنتهي حاجة ول المبتدئ، يضر بأنه فأجابهما عربي بن كلم عن سأله
   . علّي            أماله وماما السلماة الله نسأل ماقاله في الكذب حاله مان والظّاهأر التبرم غاية مانه

 : نظّمه  مان

والخـلـد الحشاء دأاخل وحبهكبدي وفي قلبي في تحكم مان يا
البـد إلى فضل أزل ونرتجيرحمته الدارين في نؤمال مان يا
 بمستند عبد الورى في مان وكلمافتقـر الخلق جميع إليه مان يا

     . جمادى        سادس في بزاويته مات آخر موضع في ترجمته ذلك غير مع أكملتها
. بها           دفن ثم بابها تجاه علي وصلى وثمانين سبع سنة الولى

الصطلح             في قرأ المالكي الزهأري التتائي العسقلني البرهأان إبراهأيم بن علي بن إبراهأيم
مان               وهأو تأليفي، مان النووي ترجمة ماني وسمع الماالي كتابة في ولزماني التقريب مان الكثير

ذكاء              ماع الفقه في وتميز وغيرهأما والعربية الفقه في اشتغل مامن السنهوري النور جماعة
مامن                كثير يجيئه ولذا الكيمياء عمل إليه وينسب المقبول فيه يكون ماا ونظّم أقرأ وربما وفهم

. الشتغال            مان تقلل وقد تصح ل بأنها وتصريحه مانها تبرماه ماع يعانيها
ابن                 الفتح أبو الجمال علي بن إسماعيل بن ماحمد بن اسماعيل بن أحمد بن علي بن إبراهأيم

. وجده             أبوه التي الشافعي والدار المولد القاهأري الصل القلقشندي القطب بن العلء شيخنا
ونشأ              القاهأرة مان بالصيرماية وثمانمائة وثلثين إحدى سنة الثانية جمادأى عشر حادأي في ولد

هأشام            ابن وقواعد الجواماع وجمع والبهجة والبردأتين واللفيتين والشاطبيتين القرآن فحفظ بها
وشيخنا             الله نصر بن والمحب كالبساطي خلق على وعرض والتلخيص العروض في والشافية

ناظر           وابن والزركشي والفاقوسي الشرابسي والتاج وجده وأبيه الخيرين على وسمع
  . بنفسه          وقرأ آخرين في والواسطي الحنبلية وعائشة بردأس وابن الطحان وابن الصاحبة

العلم               المؤلف ابن على الصطلح ماحاسن في قرأ بل المسندين مان واحد غير على الكثير
ذلك               وغير والحديث التقاسيم في أبيه على وقرأ البخاري العلء مانهم خلق له وأجاز البلقيني،

وغيرهأا،              التفسير مان كتبه وماا والبردأة الجواماع وجمع للمنهاج شروحه المحلى على قرأ وكذا
وعلى               وغيره التلخيص في الشمنى على قرأ أنه وزعم الماام البلبيسي النور على السبع وتل

           . إحدى    سنة رجب في ماكة دأخوله وكان أبيه حياة في وحج وغيره المتوسط في الشرواني
سنة              في بالمدينة أخذ ثم وغيرهأم، فهد وابن والمايوطي المراغي على بها وسمع وخمسين

واستقر                وثمانين، تسع سنة في تاليه حج ثم بقراءته، فرحون بن الله عبد عن وخمسين سبع
تدريس             في وكذا أبيه بعد وغيرهأا برسباي الشرفية كتب وخزانة الدوادأارية ماشيخة في

تدريس               وفي به المباشرة ماع ماوته بعد به استقل ثم لعمه ًا ماشارك طولون بجاماع الحديث
تدريس             وفي بمصر بالسكرية الفقه وفي الشحنة بن البر عبد برغبة بالجمالية التفسير

حدث              بل الطلبة بعض ودأرس بالصالحية النظّر نيابة عن أصيل ابن بني واستنزل بالسابقية
شيخنا                 على قرأه ماا بعض في والده اسم كشط رأيته بل توقف ماقاله مان كثير وفي باليسير،

تاماة              وخبرة زائد بأو ماع هأذا بخلفه، يشهدان والتاريخ واللقاب نفسه، باسم ذلك وجعل
في              بولق وسكن طولون، بجاماع يستقل أن وكادأ وغيرهأا الناصرية في باشر بحيث بالمباشرة
ماع                 بلده مان إليه يحمل فيما جماعته عن لستره يظّهر فيما ًا قصد جاره زكريا الزين ولية أيام

للذخيرة               بلده إضافة في ماساعدته ماع الخصم به اعتنى ولكن عليهم الترسيم حين طلب أنه
             . غالب  عن رغب بل السابقية وعن الحنفية نواب لبعض الدوادأارية عن بأخرة ورغب قيل فيما

عنه                 يعبر ل ماا وقاسى جلها أو كتبه وباع الشرفية، كتب لخزن إليها المشار المحنة في جهاته
. وإيانا        عاقبته يحسن والله ذلك في له وتألمنا
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المصري                 الدين برهأان المكرم بن بكر أبي بن علي بن بركة بن أحمد بن علي بن إبراهأيم
. بركة  -        -        ابن له قيل وربما يعرف وبه النعمان بن الله عبد أبي للشيخ نسبة النعماني الشافعي

اصطناع              في النووي وأربعى القرآن فحفظ بها ونشأ بمصر وثمانمائة وعشرين ثمان سنة ولد
وتدرب              التي الكريم عبد بن علي بن حسن بن أحمد الشهاب السيد وصحب المعروف،

الحنفي             ًا وماحمد ومادين المتبولي إبراهأيم المشايخ صحب وكذا عليه بركته وعادأت به وتهذب
وأخذ                بعدهأم، طائفة على ثم البلقيني والعلم شيخنا على وسمع آخرين، في وفاء بن الفتح وأبا

البكري             والجلل القطان بن والبهاء والمناوي المذكور كالبلقيني جماعة عن وغيره الفقه في
الهمام            ابن عن الصول وفي السرسي العباس وأبي الخواص الشهاب عن والعربية

وغيره،              ًا نحو عنه أخذه ماع الكافياجي عن الدين وأصول وغيره، النحو في ولزماه والقصرائي
        . والفقه      العربية في الطلبة ٌاقرأ و الفضائل في وشارك المغربي يونس بن أحمد عن والمنطق

في               الله يظّلهم الذين في جمعتها التي الخصال نظّمه ماما فكان الشعر بنظّم وتولع وغيرهأما،
في                شرع بل عنه، الكبير والتاريخ المعجم في المثبتة فوائده مان غيرهأا ماع وكتبتها عرشه ظل

اشتمل               ماا حاصل إضافة ماع جملة مانه فكتب البخاري على والعيني شيخنا شرحي بين الجمع
قراءة               عليه انتقادأه السيوطي ابن على وردأ ذلك غير جمع وكذا لذلك العتراض انتقاض عليه

. أجله              مان بالشيخونية الحديث قراءة وظيفته عن أعرض بل بالتثنية الشفا آخر في خصيصي
شاطئ               على مادرسة بل زاوية وابتنى المقدس بيت وزار ًا ماوسمي وسبعين تسع سنة في وحج

الصالحين            مان لكثير ماقصودأة فكانت والجماعات الجمعة فيها تقام المقياس تجاه النيل
وفي              وابتدائه، انتهائه في وتواضعه وذكائه وماددأه ورفده وتودأدأه أدأبه مازيد ماع سيما والفضلء

. صنف               كل مان العيان عنده فيجتمع نظّره تحت التي النعمانية بالزاوية المولد يعمل سنة كل
عني               حمل ومامن علينا بفضله والمقبلين أحبابنا قدمااء مان وهأو وماعنى ًا حس شيخ هأو وبالجملة

العز              المؤمانين بأماير اختصاصه عظّم بل ويجله ًا كثير به يعتني القصرائي ابن وكان أشياء،
جمة              وأوصافه رماضان، في عنده الحديث قارئ كان ولذا الخلفة في استقراره قبل المتوكل
     . في         أثكل أن بعد ماات عشرته ولطيف لفطنته المجاماعة جثته ضخاماة ماع ماعلوماة ورشاقته

وتأسفنا               وتسعين ثمان سنة المحرم ثالث الخميس ليلة في به ًا ماغتبط كان له ًا ولد الطاعون
. وإيانا     الله رحمه فقده على

الديري       -   -        اسحق أبو الدين برهأان الشيخ صاحبنا بردأ تصغير بريد بن أحمد بن علي بن إبراهأيم
إبراهأيم             الشيخ له فيقال يعرف وبه القادأري الشافعي الدماشقي ثم القاهأري ثم الحلبي

وسافر.               ماالك ابن رحبة مان العشاري بدير ًا تقريب وثمانمائة عشرة ست سنة في ولد القادأري
في                فنشأ الطواعين بعض في مااتا أن يلبث ولم فاستوطنها حلب إلى أبويه ماع طفل وهأو

قاسم              الزين هأناك وصحب الماقريزي إبراهأيم مانهم جماعة عند القرآن وقرأ ماحمد عمه كفالة
على               يقرأ وكان عمر أبي بزاوية فأقاماا الشام جملتها مان أمااكن إلى وترافقا وتواخيا الحيشي

فسمعا               وثلثين ثلث سنة بعد القاهأرة دأخل ثم وغيره شعر أبي ماجلس وحضر الحبشي حسن
بالشمس               إليها توجههما في واجتمعا حلب إلى ثم القاهأرة إلى ورجعا حجا ثم شيخنا على

وجاورا                 ًا ثاني حجا ثم المقدس بيت وزارا الخرقة مانه فلبسا الديري خضر بن بكر أبي بن ماحمد
ماكة                إلى ًا أيض وعادأا تزوجا ثم الكامالية إماام وصحبا القاهأرة إلى عادأا ثم فأكثر شهرين بالمدينة

الكثير                بها وسمعا ًا وقت القاهأرة وقطنا رجعا ثم فجاورا عجلن بن حسن بن علي السيد صحبة
على              وغيرهأا وماكة المقدس وبيت بدماشق سمعا وكذا وآخرين الفرات بن والعز شيخنا على

           . العلم    عند الفقه دأروس وحضر أسد بن الشهاب على القرآن وتل عنهم أخذنا مامن طائفة
ولبس             العبادأات أبواب وأتقن الكامالية إماام على وغيره الصول في وقرأ وغيره البلقيني

واعتنى               آخرين، في الفوى الفتح وأبي القادأري ماحمد بن القادأر عبد الشيخ مان ًا أيض الخرقة
النصيحة              ًا أيض وعمل واحد غير له وقرضها تصنيفها فأجادأ الجيلني القادأر عبد الشيخ بترجمة

ستين              سنة في صنعه والرقص الطبل في الصمادأية الطائفة على النكار في الفضيحة لدفع
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بجمع             ًا كثير ولهج ذلك، وغير الطالب ورقية المطالب ومافاتيح الوسواس ودأفع اللتباس ورفع
لما                 التحري كثير يعمله ماا كل في ماتقن وهأو ماجلدين، في جملة ذلك مان فكتب الصوفية أخبار

الهمة               ماع البدع عن والتنفير السنة اتباع على والحرص اللهجة وصدق الورع في غاية ينقله
ماخالطتهم             وعدم الدنيا بني عن والنجماع باليسير والتقنع أحبابه على الفضال ومازيد العالية

ماثله،              ماجموعة في رأيت إن قل الخير ووظائف والعبادأة المطالعة مان شأنه على والقبال
عرض               وكم أحد عندهأما يعدله ل ماملكته وأتابك وقتنا سلطان أن حتى ماستفيض عليه والثناء

           . عنه    أخذ ومامن الفضلء بعض عنه أخذهأا تصانيفه ببعض حدث وقد فأباه شيء مان عليه
التراجم                 مان ًا كثير ماني استفادأ وقد بوصفه، أنهض ل ماا الودأ مان وبيننا فهد بن النجم صاحبنا

عني                كتبه ماا بعض وافتتح خطه بغير عنده ماا سوى جملة تصانيفي مان بخطه وكتب والحادأيث
      . في         مانها سافر ثم بالقاهأرة وكان فلن العلماة الستاذ الحافظ الماام الشيخ ًا شيخن أنبأ بقوله

السبت                ليلة نصف مان ًا قريب ماات حتى بها فأقام استيطانه ماحل دأماشق إلى الثاني ربيع أوائل
بمسجد               الخميس يوم الصبح صلى فإنه يوماين نحو توعك بعد ثمانين سنة رجب عشر ثامان

يصلي                 حتى فيه الجلوس عادأته مانه ماكان في فأقام بيته إلى رجع ثم عمر أبي مادرسة تجاه
قام                كما نفسه عن غلب ثم فجلس استطاع فما ًا قائم ليصليها قام وقتها دأخل فلما الضحى

حين                 عادأته على ًا جري بهمة لله الحمد قول سوى مانه يسمع ل يليه والذي يوماه باقي واستمر
ثم                الغد مان عليه وصلى ماات حتى عهده آخر كانت الصلة لكون الصلة في الفاتحة قراءته

بها               القاماة مانه يرام بالقاهأرة إقاماته حين كان فإنه أمانيته وبلغ قاسم ماواخيه بجوار دأفن
قبري                   يفارق لم قبله مات لو أنني مانه أعلم لنني أخي فيه ماات الذي غير ببلد أماوت ل فيقول

وإيانا                الله رحمهما مانها بوصية وكأنه بعده بزوجته تزوج قد وكان الكلم مان هأذا أشباه في
. به  ونفعنا

البهنسي                 البرهأان ماحمد بن الرحمن عبد بن ماحمد بن بكر أبي بن أحمد بن علي بن إبراهأيم
 -          . وقول   بخطه كتبه فيما وسبعمائة وستين إحدى سنة في ولد الشافعي القاهأري الصل
ماحمد     -          الشيخ على عمرو لبي القرآن بها وقرأ بالقاهأرة غلط وستين خمس سنة غيره
على           وعرض ماالك، ابن وألفية والصلي الفرعي والمنهاجين العمدة وحفظ التروجي
الشهاب               عن النحو وأخذ له، وأجازا الفرات بن علي بن الخالق وعبد الملقن بن السراج

بن              علي على الصول في وبحث السيوطي والعز التزمانتي الدين فتح عن والفقه المايوطي
ودأخل             وثمانين، ست سنة في والخرى البلوغ قبل الولى مارتين وحج المنوفي، حمران

       . مانه        أتى بحيث فيه وبرع بالنظّم وولع البيبرسية صوفية في وتنزل التجريد قدم على دأماياط
بعجزه             وختم الصل بيت بصدر افتتح فإنه ًا غريب ًا تخميس البردأة وخمس يستطرف بما

  . في             وماات والبقاعي فهد ابن عنه كتب ومامن الفضلء نظّمه مان عنه وكتب بينهما وكلماه
 :   . نظّمه       ومان بالقاهأرة وأربعين ست سنة الول ربيع أوئل

دأائر علـيه آس وعذارهبخده ضاع الوردأ رأيت لما
دأائر قلبـي وعليه لجمالهماثمر غصن القد أن أيقنت

ومنه: 

 السرور وولى وافى قد والحزنبعـدهأـم مان الصبر فبان بانوا
الماـور تـصـير الله إلى ألالسـى حلـيف الصب وخلفوا

الصل                البناسي الطائي الدين برهأان يزيد بن أحمد بن ماحمد بن أحمد بن علي بن إبراهأيم
الني -        -      أحمد والد الشافعي القاهأري نون وآخره خفيفة نون ثم المعجمة بضم الخناني
           . الدروس،  وحضر القرآن فحفظ القاهأرة وقدم المنوفية مان خنان بأم ولد بالبناسي ويعرف

بالفرائض           الشتغال ولزم والعبادأي، والونائي السبكي الشرف الفقه في شيوخه ومان
ابن              تلميذ على بالشريف ذلك في وانتفع جيدة ماشاركة فيهما له صارت بحيث والحساب
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وجودأ             وغيره، المنطق في البناسي الزين وعلى المتوسط في الكافياجي على وقرأ المجدي
مانه               النسخة باع وربما البخاري مان ًا نسخ ونسخ فيه وبرع الصائغ بن الزين على الخط

الوقت            بحسب النشاء على ًا قادأر وكان التوقيع وباشر بالشهادأة وتكسب ًا، دأينار بخمسين
في                أحمد المؤيد عند التوقيع في أصيل بن الدين ناصر عن وناب الخطب، بعض أنشأ وربما

 . وحج              والده تربة ماشيخة في به استقر بحيث به واختص اينال الشرف أبيه سلطنة أيام
في               فمات ماتوعك وهأو مانها ورجع ماوته قبيل آخرهأا ًا مارار السكندرية ودأخل الشام إلى وسافر

للزين             وصيته وأسند ًا أولدأ وخلف الخمسين جاوز وقد وسبعين ثلث سنة الثانية جمادأى
والقدرة             والحساب الفرائض في عليه الثناء وسمعت لبنته أوسطهم زوج كان لكونه البناسي

. وإيانا               الله رحمه وصوم وتهجد الفقه في شيء ماع قال مانه والخطب الرسائل إنشاء على
أخو              الشافعي القاهأري الصل البلبيسي الدين برهأان إبراهأيم بن إسمعيل بن علي بن إبراهأيم

في       -     -   وناب التحتانية وتشديد المعجمة بالظّاء الظّريف بابن ويعرف التي المالكي أحمد التاج
وحسنت             وماصر بالقاهأرة الحكم أماانة إليه أضيفت بالحسينية وجلس البلقيني ابن عن القضاء
  . في            ماات نفسه على السراف كثير كان لكنه وماعامالته عشرته حسن ماع لذلك ماباشرته

في               بالطاعون بعضهم وأرخه سنة، ستين نحو عن طويل مارض بعد وثلثين أربع سنة شوال
 .       . وقال      وغيرهأما والمقريزي أنبائه في شيخنا ذكره وثلثين ثلث سنة رجب عشري خاماس

وجمع                الحاجب ابن ماختصر ويحفظ الرؤساء مان بقي مان آخر كان إنه شهبة قاضي ابن التقي
حسنة              ماباشرة فباشرهأا أنفس ثلثة بين ماتفرقة وكانت والحسبة والقاهأرة ماصر أماانة بين له

أماوال                 أن وقيل القاهأرة ارتجت وقد فجاء كبير مابلغ له فسرق البحر على بيته إلى خرج بل
شيء               ذلك مان يذهأب لم أنه عليه وأشهد والشهودأ القضاة بعض فطلب ذهأبت والوادأئع اليتام

. الله              رحمه أدأاه حتى كله ذلك على أمالكه ورهأن ًا كبير ًا مابلغ واستقرض ذهأب ثم

المولد              الفاوي الصل التلحنيني الزهأري الدين برهأان صخر بن بركة بن علي بن إبراهأيم
  . في            ولد بها الشهادأة في هأشام ابن ورفيق الحسينية نزيل الشافعي والدار المنشأ القاهأري

عزار               مان بالقرب حنين تل مان وأصلهم الصعيد مان بفاو ًا تقريب وثمانمائة عشرة خمس سنة
فتزوج              القاهأرة إلى اللنك مان أبوه فانجفل والدعاء للزيارة يقصد هأناك ضريح ولجده وكلني
الترجمة                 صاحب له فولدت فاو إلى بها وتوجه عنتاب مان أماها ماع ًا أيض انجفلت قد وكانت أماه
سنة                مان ًا قريب وذلك حج حين بمكة وجودأه القرآن فحفظ القاهأرة إلى صغير وهأو به وعادأا
الولدأ              به وأدأب الهيثمي الغني عبد الزين على وبالقاهأرة الكيلني ماحمد الشيخ على أربعين

مان               وغيره الكامالية إماام وصحب هأناك اينال ابن بجاماع وخطب ًا وقت كمال جاماع مان بالقرب
البديع             القول علّي وقرأ وآخرين والحناوي النسابة والشريف شيخنا على الكثير وسمع الخيار،

رفقاء               مان استدرج وربما الخير عليه والغالب أشياء بخطه وكتب ذلك وغير بخطه نسخة مان
  . في               ماات راحة بعده له يحصل لم أنه ماع هأاشم ابن مان ًا ماقهور وكان الشهادأات في السوء

. يختلط              أن كادأ بحيث حركته وانقطاع عجزه بعد وتسعين اثنتين سنة الول ربيع أواخر
الواعظ             الموردأي الحريري الموسكي القاهأري اسحق أبو البرهأان حسن بن علي بن إبراهأيم

عثمان.              الفخر عند القرآن وحفظ بطالة ابن زاوية مان ًا قريب الموسكي بقنطرة ولد الشافعي
وابن            الحنبلي والعز والمناوي البلقيني العلم على وعرضها والعمدة الشمس وأخيه المقسي

كان              بل وغيرهأما والجوجري الفخر فقيهه دأروس في وحضر التنبيه وبعض آخرين في الديري
النحو              في عنه وأخذ المغلى بن اسمعيل عند والمنهاج والحاوي التنبيه في المقسمين أحد

مان              غيرهأما ماع وكتبهما والترغيب كالبخاري الكتب مان كثير قراءة في الديمي ولزم وغيره
   . مارة           غير وحج العراقي كألفية وغيرهأا الجروماية الديمي على قرأ بل وغيره الحديث كتب

مان                البيوع مان علي فقرأ وتسعين أربع سنة في بمكة ولقيني الحديث، العاماة على وقرأ وجاور
في               ماصنفي كتب بل باقية غيره بقراءة وسمع نصفه وهأو والذبائح الصيد إلى البخاري صحيح

يتمنى              كان إنه لي وقال الدروس بعض عندي وحضر وقرأهأما الميزان وفي البخاري ختم
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البخاري               يقرأ ساكن خير إنسان وهأو له، تيسر فما عني للخذ القاهأرة في بي الجتماع
       . بالفالج       وانقطاعه ماكة مان رجوعه بعد ماات وغيرهأا بالعربية أنسه ماع ًا جيد ونحوهأما والترغيب

. وإيانا             الله رحمه بالقرافة ودأفن وتسعين خمس سنة الثاني ربيع في شهر نحو
بماردأين               عليه جودأ مامن المقرئ الماردأيني العلء بن البرهأان سعيد أبي بن علي بن إبراهأيم

. لي         قاله فيما الضرير الحلبي رماضان بن أحمد الشهاب
القلقشندي               علي بن إسماعيل بن ماحمد بن الرحيم عبد بن علي الدين علء بن إبراهأيم

وباشرهأا              بالقصى الخطابة نصف مان باسمه كان فيما بعده استقر وجده أبوه التي القدسي
على                   زادأ وقد وسبعين تسع سنة الحجة ذي في مار بطن في الحج مان راجع وهأو ماات أن إلى
تقلهأا             الصلحية ماعيدي ومان أبيه عن تلقاهأما والطازية الكريمية مادرسي أحد وكان الربعين،
سمع                مامن وهأو وستر الناس عن انجماع ماع ًا يسير ودأرس ذلك، وغير الدين شهاب عمه عن

. الله    رحمه هأناك ماعنا

النور                 بن الوفاء أبو الدين وبرهأان الدين ماحب حسين بن حسن بن عمر بن علي بن إبراهأيم
   . سنة          في ولد بالتلواني كأبيه ويعرف القمر جاماع نزيل الشافعي القاهأري الصل التلواني

والمنهاج            البدراني الجمال عند القرآن فحفظ بها ونشأ بالقاهأرة وثمانمائة عشرة اثنتي
واشتغل            وآخرين، البلقيني وابن ووالده شيخنا على وعرض الجواماع وجمع واللفيتين الفرعي

السلم               عبد العز على العربية وفي قال فيما الدماوشي والسراج الونائي على الفقه في ًا يسير
باستدعاء             طفل وهأو له وأجاز الدأكاوي، رماضان الزين مان الخرقة ولبس وغيره البغدادأي

واستجيز              الحنبلي الله عبد والجمال الكويك بن الشرف عشرة أربع سنة الولى بجمادأى ماؤرخ
في               المقس بجاماع ودأرس وثلثين ثلث سنة في وحج حدث، ربما بل الستدعاآت بعض في

وولى              القمر جاماع في وتكلم أوقافه، بسبب كائنة له وجرت بالحاجبية، وكذا البحر باب
النقيب،              بن القادأر لعبد وثمانين تسع سنة في بأخرة عنها ورغب بالبيبرسية الرباط ماشيخة

السيد                لملقاة بسببها توجه حين سيما فاقة إليه أشير ماا بعد تجرع الجانب لين إنسان وهأو
       . الله        رحمه وتسعين سبع سنة في ماات أعضائه بعض وانكسر سقط فإنه فيها ليعينه الكردأي

وإيانا.
المعتقدين              أحد الحمدي القاهأري ثم المتبولي النصاري الدين برهأان عمر بن علي بن إبراهأيم

ونزل                القاهأرة إلى تحول ثم مادة بضريحها فأقام طنتدا إلى الغربية مان ماتبول بلده مان قدم
ذلك               وغير وتحويل عزق مان فيها العمل بنفسه ويباشر مازرعة بها يدير فكان الحسينية بظّاهأر

تعرف               التتر بدرب هأناك بزاوية ونزل الغنام إبراهأيم بالشيخ ذاك إذ يجتمع وكان ماصالحها مان
كان                بل عبادأة والزين الهيثمي الغني عبد المقرئ بها إليه يتردأدأ بلغني فيما وكان رستم بالشيخ

السباع               دأرب مان بالقرب غيرهأا زاوية قطن ثم فيها عنده للقضاء طلب حين اختفائه ابتداء
خبره،              وتزايد أماره فاشتهر وغيره زرعه مان بكلفتهم ويقوم فيها عليه يردأون الفقراء وصار

ًا              ماتسع ًا وبستان والجماعات للجمعة كبيرة زاوية هأناك وأنشأ الحاج لبركة وانتقل مارة غير وحج
بطنتدا                ًا كبير ًا جاماع أنشأ وكذا الحج أيام في سيما به النتفاع عم هأائلً الطريق على وسبيلً

أردأب                على زيادأة يوم كل لهم يخبز صار بحيث أتباعه وكثرت ذلك غير وأمااكن بدماياط ًا وبرج
ثمانية               بلغني فيما وهأو ونحوهأا مازدأرعاته برسم التي البهائم عليق سوى أرادأب ثلثة بلغ وربما

الكراماات              مان جماعته إليه ونسب به، والتبرك لزيارته دأونهم عمن فضلً الكابر وهأرع أرادأب،
بل                  احتلم ول يتزوج لم فإنه جماع مان ل قط غسل عليه يجب لم أنه بينهم واستفيض الكثير
وانتفع                الحمدي البرلسي يوسف الشيخ عن أخذ أنه ويقول نفسه عن ذلك يذكر قيل فيما كان

في                عليه الناس وتزاحم مادة فيه أقام لنه الظّاهأر جاماع سطح في عليه فتح وأنه بصحبته
أمايته                ماع ذلك كل مانها المهم في بنفسه هأو توجه ربما بل برسائله يرفدهأم وكان الشفاعات
فريقان              فيه والناس ونحوهأا بستانه فاكهة مان ونحوهأم الماراء مان لكثير الهأداء على وماداوماته

صلحه                 في شك ل قال أنه الحنبلي العز عن بلغني بل ماحبيه ماع ومالت زرته مامن وكنت
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ماا                    ذكر أنه قيل بل الطعام على الغفير الجم جمعه إل يكن لم ولو ماثله آخر ثم كان لو وودأدأت
يصلح                 ل أنه يؤذن ماا فذكر الخطيب عن له قيل وأنه بعده مان السعدي البدر بولية يؤذن

عليه                أنكر ماا وأكثر قبله، بموتهما يلمح ماا فذكر جناق وابن الشيشيني الدين نور وعن لصالحة
برسم             هأناك للقاماة يتوجه العجلوني البرهأاني وكان سيما بغيرهأم أتباعهم مان المردأان اختلط

   . توجه              وقد ماات كله بهذا أعلم والله صالحة ماقاصد ذلك في عنه ماجيئه ذكر ماع الطلبة إقراء
مان               بالقرب سدودأ له يقال والرمالة غزة بين بمكان مادة توعكه بعد والخليل القدس لزيارة

وسبعين              سبع سنة الول ربيع عشر ثامان الثنين ليلة في سليمان للسيد المنسوب المقام
. وإيانا          الله رحمه الثمانين على يزيد ًا ظن ّنه وس هأناك ودأفن

اليماني              الملحاني الحبولي المقدماي اسحق أبو البرهأان إبراهأيم بن ماحمد بن علي بن إبراهأيم
. وأجزته.            غيره علّي وسمع للنووي المنسوب الحزب علّي وقرأ بمكة لقيني الشافعي

اسحق                 أبو البرهأان الله عبد بن رستم بن شمس بن دأاودأ بن ماحمد بن علي بن إبراهأيم
أمارهأا              يلي كان كأبيه لكونه زمازم لبئر نسبة بالزمازماي ويعرف الشافعي المكي ثم الشمباري

       . وسبعين        سبع سنة الولى جمادأى في ولد العباسي المؤمانين أماير عن نيابة العباس سقاية ماع
والزين             السحولي الطيب وأبي والبناسي صديق ابن على فسمع بها ونشأ بمكة وسبعمائة

وأجاز             آخرين في الجزري وابن العراقي والولي ظهيرة بن والجمال اللغوي والمجد المراغي
بن             الجمال عن الفقه وأخذ وخلق الذرعي وماريم والصردأي والمليجي والتنوخي النشاوري له

الخوافي             والركن انتفع وعليه تخرج وبه ولزماه الكازروني النسيم وعن عنه والعربية ظهيرة
الميقات          وعلم والهندسة والهيئة والمقابلة والجبر والحساب والفرائض المعيد والشمس

المجد              الخر أخيه عن والعروض حسين البدر أخيه عن والتواريخ الزيج مان التقويم واستخراج
تلميذ           السمرقندي الله لطف عن الدين وأصول والمنطق والبيان والمعاني إسماعيل

بن              ماحمد بن ماحمد بن ماحمد بن ماحمد والمحيوي الزهأراني ماوسى عن والتصوف التفتازاني
التصوف               في التعرف عليه قرأ أنه وذكر البيوردأي وحسن الغزالي ذرية مان ماحمد بن ماحمد

   . حتى           الشتغال ولزم إلباسها في له وأذنا الخرقة لبس الغزالي ومان ومانه الحافي والزين
وصار              ذلك في وصنف وتوابعهما والفرائض الميقات بعلمي بلده في وانفردأ فنون في تقدم

مان              الوصاف على والشتمال الفضائل مان غيره في المشاركة ماع بقطره فيه عليه المعول
النفس                وإطراح والتواضع قط يتزوج لم كونه ماع صبوة له تعلم لم بحيث والعفة والثقة الديانة

أخيه             ترجمة في شيخنا ذكره وقد والمهابة، والبهاء والوقار الصدر وسلماة التكلف وعدم
والحساب              الفرائض علم حسين أخيه عن وأخذ فنون عدة في اشتغل إنه وقال إسماعيل،

. انتهى   فيهما فمهر
بمكة                انفردأ ودأينه علمه في الرجل ونعم ًا مارار به اجتمع وأنه عقودأه في المقريزي ذكره وكذا

       . الئمة       عنه وأخذ وأفادأ ودأرس وحدث قلت ويره بفقه ويذكر والميقات التركات قسم في
       . عشر        خاماس الخميس يوم ظهر في وماات وصفي في وبالغ أشياء عليه فقرأت بمكة ولقيته

. وإيانا               الله رحمه فقده على المكيون وتأسف بالمعلة ودأفن بمكة وستين أربع سنة الول ربيع
 : نظّمه     مان عنه كتبته وماما

أول وفـصـل آخره فالبابللفظّة الصحاح كشف تردأ وإن
يحـصـل آخر فصول فمنعـلة الخير الحرف يك وإن

القاهأري              ثم التتائي الخزرجي النصاري الدين برهأان سليمان بن ماحمد بن علي بن إبراهأيم
      . بتتا،        وثمانمائة عشرة تسع سنة ولد التي النصاري ماوسى الشرف أخو الصالح العبد المالكي

طاهأر                الزين على فتله وثلثين ثلث سنة في مانها وقدم هأرون الفقيه عند القرآن بها قرأ
وعلى              فقط الكهف إلى ولكن كثير وابن لنافع وكذا للكسائي عليه وتل السكندري والشهاب

النوري               القسم وأبي وعبادأة طاهأر الزينين عن الفقه في وأخذ لرسالة وحفظ عمرو لبي غيره
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في                شيخنا عن وكتب الوروري ماع الثلثة أول عن العربية وفي بمكة الحاجب ابن عليه وقسم
وعلى               بل الديري بن الدين سعد القاضي على وسمع ًا، وبحث رواية غيرهأا في ولزماه الماالي

وقرأ               سنة ثلثين على تزيد مادة في للمناوي الملزماة مان وأكثر ماسلم في الزركشي الزين
واحد              غير وصحب جماعة مان الخرقة ولبس والرقائق والتفسير الحديث كتب مان الكثير عليه

غير              وحج وغيره البيضاوي تفسير قراءة في القصرائي الماين ولزم مادين كالشيخ الكابر مان
المراغي               الفتح أبي على بمكة وقرأ الخمسين بعد وجاور وأربعين إحدى سنة في أولها مارة

المطري              المحب على المنبر على والمنبر القبر بين وبالمدينة والشفا الستة الكتب مان اليسير
الرجل                 ونعم شيء، في ماعه يدخل لم كونه ماع مادة أخيه بعد الترسيم في وأقام بكماله الشفا

الحديث            ماجالس في ورغبة والصوم بالصلة التعبد على وماداوماة ووضاءة وصفاء ًا صلح
         . ودأفن      وتسعين خمس سنة رماضان عاشر ليلة في ماات ظاهأرة عليه الخير سيما بل والعلم
روماية               أماة مان عشرة بضع ابن ًا ذكر وخلف السطنبولي ماحمد الشيخ مان بالقرب أخيه بتربة

. الله       رحمه حي الن وهأو يحيى اسمه

الصحراوي              القاهأري الصل الشاماي العلء بن البرهأان عيسى بن ماحمد بن علي بن إبراهأيم
      . في         ماحمد وأخوه هأو ًا تقريب ولد والده شيوخ لحد نسبة بالقطبي ويعرف أبوه التي الشافعي

فقرأ              ونشأ وثلثين، إحدى سنة والدهأما وماات وثمانمائة، عشرة سبع سنة المحرم في بطن
الشيشيني             الشمس وعلى والعمدة الملحة في البغدادأي السلم عبد العز على وقرأ القرآن

الثلثة               ثم ًا جمع ثم ًا أفرادأ بالسبع وتل البخاري جل ثانيهما وعلى الفقه في النسابة والسيد
ماني              وسمع الجزري لبن الهداية في علّي وقرأ السنهوري، جعفر الزين على العشرة لتكملة

الكامالية               إماام الكمال عن أخذ وكذا وغيرهأا الماالي في ولزماني حصله، أن بعد البديع القول
النقيب               لبن السالك عمدة التلواني حاماد أبي على وقرأ وغيره ًا أيض الفقه في زكريا والزين

وقد                وثمانين سبع سنة في مانها مارة غير وحج وغيرهأا، السعداء سعيد صوفية في وتنزل حل
. الرجل             ونعم لزيارتي يجيء ماا ًا وكثير لخيه البلد دأخل وربما بالصحراء وانقطع كف

بن                  ظهيرة بن عطية بن أحمد بن علي بن حسين بن ماحمد بن ماحمد بن علي بن إبراهأيم
ابن                الحسن أبي النور بن إسحاق أبو الرضى لقب وربما البرهأان علي بن ماحمد بن مارزوق

عالم            الشافعي المكي المخزوماي القرشي السعودأ أبي الجمال بن البركات أبي الكمال
. ظهيرة             بابن كسلفه ويعرف تلبيسه، المشتبه عن بهما المزال جماله ووالد ورئيسه الحجاز

الخير               أم وأماه بمكة وثمانمائة وعشرين خمس سنة الولى جمادأى مان النصف ليلة في ولد
بالمسجد              التراويح به وصلى القرآن فحفظ بينهما بها ونشأ النويري، الدين عز القاضي ابنة

وكذا                 الثانية في يكمله لم لكنه عياش بن الزين على به أخبرني فيما أخرى بعد ومارة الحرام
على               الشاطبية طريق مان ونافع عمرو لبي تله أنه قيل بل الشوابطي الشهاب على جودأه

المفتاح           وتلخيص الصلي والمنهاج الفرعي والحاوي النووي أربعي حفظ وكذا أولهما
      . بن       أحمد الشهاب على ببلده وسمع جماعة على وعرض وغيرهأا والحديثية النحوية واللفيتين

الكبير              المنسك ومان للبغوي السنة شرح مان والختم البخاري بعض المرشدي أحمد بن إبراهأيم
الوالد              تحفة بعض الزمازماي علي بن ماحمد الجمال ومان للبوصيري البردأة وجميع جماعة لبن

الصالحي               المعالي أبي ومان غيره ومارويات ماروياته مان له فهد بن التقي تخريج الرائد وبغية
أول             مان يسيرة وقطعة للنووي كلها والتبيان الرياض مان والختم القيام في الترخيص

في             بأفوات الستة والكتب بالولية المسلسل المراغي الفتح أبي ومان عساكر لبن البلدانيات
وكذا               للشافعي والرسالة لزكاة إلى أوله مان خل يحيى بن يحيى رواية والموطأ فقط البحاري
آخرين               في ذلك وغير لوالده المدينة وتاريخ عساكر لبن الزائر وإتحاف المزني رواية له السنن

الشوايطي              والشهاب فهد بن والتقي شعر بأبي عرف والحنبلي عياش بن الفرج أبي كالزينين
          . وجدته     ووالداه الفاسي التقي بلده مان مانهم خلق له وأجاز ظهيرة بن السعادأات أبي وعمه
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النويري              علي القاضي ابنة ًا أيض كمالية ولماه الحرازي الدين تقي القاضي ابنة كمالية لبيه
علي            بن ماحمد والجمال الشيبي والجمال الواحد عبد الجلل وأخوه المرشدي والجمال

والمحب           المحلى والنور الخجندي وطاهأر الكازروني الجمال النبوية المدينة ومان النويري
والزين          الحنبلية وعائشة والكلوتاتي الحنبلي الشاماي الشمس القاهأرة ومان المطري

ومان           الفرات بن والعز الواحي والشرف الواسطي والشهاب المقريزي والتقي الزركشي
بن              الله عبد والشرف الكفيري والشمس حجي بن والنجم الدين ناصر ابن حافظّها دأماشق
ابن               ابنا والعلء التاج بعلبك ومان الصاحبة ناظر بن والشهاب المحب بن الرحيم وعبد مافلح

ومان               العجمي بن الضياء ابن جعفر وأبو العجمي ابن سبط البرهأان حافظّها حلب ومان بردأس
ومان              مانها آخرين في حجي بن وإبراهأيم التدماري الخليل ومان القبابي الزين المقدس بيت

الجزري                وابن سلماة ابن بعدهأا وماا وعشرين سبع سنة أخوته جملة في له أجاز بل غيرهأا
أجدادأه               أحد عطية ذرية جملة وفي ظهيرة بن الشهاب بن ماحمد الفضل أبو الخطيب وقريبه

إلى              ارتحل بل إليها والواردأين بلده شيوخ عن وأخذ الخياط، بن والجمال البرمااوي الشمس
ثلث              سنة في والثانية وخمسين إحدى سنة في الولى مارتين الطلب في المصرية الديار

والعلء              شيخنا الحديث علم في شيوخه ومان سنة، مانهما مارة كل في وأقام وخمسين
وسمع               له النخبة شرح مان الول النصف نحو أولهما على فقرأ الولى رحلته في القلقشندي

وعلى                ذلك، وغير البخاري مان والكثير يعلى أبي ماسند أول مان ماتوالية ًا جزء عشر سبعة عليه
حسين              البدر وكذا ًا كثير ولزماه المذكور عمه الفقه وفي للناظم اللفية شرح في ثانيهما

سنة            في الول الثلثة ماجاورة حين السيوطي والكمال البلطنسي والشمس اليماني الهأدل
ثانيهم               على فقرأ وأربعين ثلث سنة في والثالث وخمسين سبع سنة في والثاني وأربعين سبع

القلقشندي             والعلء البلقيني والعلم وشيخنا ًا بحث ذلك كل الحاوي الخرين وعلى الروضة في
ماع              ماوضعين مان الروضة في ثانيهم على فقرأ الولى الرحلة في كلهم المناوي والشرف
مان               كل وعلى الحاوي مان النكاح ربع مان قطعة أولهم وعلى وغيره للحديث عليه السماع

البجائي             الفضل وأبو الهندي البرهأان النحو وفي للقونوي شرحه ومان مانه ًا شيئ الباقين
مانها              ًا شيئ ثانيهما على وسمع ماالك ابن ألفية أولهما على فقرأ ماجاورتهما حين المغربي

ابتدائه              في والشوايطي عليه حاشيته ماع المغني الولى رحلته في عليه قرأ الشمني والتقي
إماام              وابن الهمام بن والكمال المذكورون الفضل وأبو والهندي الهأدل الفقه أصول وفي

المتن            الثاني وعلى للسنائي البيضاوي شرح الول على فقرأ القصرائي والماين الكامالية
أكثر               في انتفاعه جل كان حتى ًا كثير ولزماه العضد خمسين سنة ماجاورته في الثالث وعلى
تليها              والتي وخمسين ثمان سنتي ماجاورته في التحرير ماؤلفه جميع الرابع وعلى به، الفنون
للمنهاج               الصغير شرحه مان الول النصف نحو الخاماس وعلى رحلتيه في عليه غالبه قرأ وكان

فيها               وسمع الولى رحلته في والباقي وأربعين ثمان سنة ماجاورته في أوله مان فقطعة الصلي
الركن               الدين أصول وفي عمه الفقه أصول في شيوخه مان وكذا العضد، بعض السادأس على
على               فقرأ الفضل وأبو الكامالية إماام وابن الشمني وكذا حسان بن والشمس قديد بن عمر

كل              وعلى للدارحديني الطوالع شرح مان النصف نحو وخمسين ست سنة ماجاورته في الول
الثالث               على مانه قطعة وخمسين سبع سنة ماجاورته في والرابع الولى رحلته في الثاني مان

ًا               أيض البوشي النور وعن المواقف شرح مان قطعة فيها الخير وعلى جميعه الثانية رحلته في
الملحدين             فاضحة البخاري العلء شيخه رسالة البلطنسي على قرأ وكذا الدين أصول أخذ

قديد              ابن المنطق وفي للغزالي العابدين مانهاج ماختصر شرح عليه فقرأ التصوف أخذ وعنه
الشمسية              شرح مان قطعة مانهم كل على فقرأ الفضل وأبو والقصرائي والشمني حسان وابن

المنطق              أخذ وكذا ايساغوجي وأربعين ثمان سنة ماجاورته في عليه قرأ سارة بن والشمس
واليبان             المعاني وفي العاجم مان وغيره العجمية الباسطية شيخ الشيرازي علي السيد عن

الكافياجي             المحيوي مانهم وغيرهأا العلوم هأذه في آخرين في سارة وابن والسيوطي الهندي
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وشيخنا           بالقراء والسيوطي والشمني والبلقيني فالهأدل بذلك له خطوطهم وكتبوا وأجازوه
وابن           المعقولت فن بإقراء الفضل وأبو والقصرائي وبالفتاء بذلك والمناوي والقلقشندي

البارع               الماام بالشيخ شيخنا إجازة في وصفه بحيث وعظّمو به ونوهأوا له أجيز بما الهمام
ماا                 كل فوائد وأثار طولى الفهم في يد عن قراءته حال أبان أنه وقال العلماة المقتن المفنن

صادأف                 لقيه ماا أول بل الولى مان لك خير وللخرة أختها له قالت مانها فائدة الساماع أطربت
على                ونبه وماتانة بتؤدأة ماعه فبحث المسائل بعض في يتكلم وهأو عنده شهبة قاضي بن البدر
مان               التعجب يكثر شيخنا فصار قال كما فوجد إليه المعزو الكتاب وأحضر بذلك النقل ماحل

الدأب             وكثرة البحث في الرياضة ومازيد العقل ماتانة م المثابة بهذه نسيب حجازي
بالشيخ             البلقيني ووصفه ذلك، أشبه وماا الثياب صغير في ماسالكهم سلوك وعدم والستحضار
وقرأ              سآماة غير مان ولزم والعاماة الخاصة دأروسه حضر وأنه المجيد المفيد المفنن الفاضل

العلم             في جد وأنه العلماة الماام بالشيخ والقلقشندي وتدقيق، وتنقيح وتدقيق بحث قراءة
الرقادأ               ونفى الوطن وهأجر لذلك وهأاجر ًا وشرق ًا غرب أقرانه وعل مارقى أبلغ فيه ورقي واجتهد

دأأبه               وجعل واستفادأ فيها أفادأ واستعدادأ نظّر وعن واجتهادأ جد عن قراءته في وأبان والوسن
قال                 بل كتاباته في يبسه ماع هأذا الفرادأ، مان بعضه فاهأم يعد الذي الكتاب هأذا حقائق ماعرفة

العلماء               زاحم رآه وأنه الحبر العلماة الماام بالشيخ والمناوي يترقى، يزال ل أنه فيه ًا ماتفرس
فوائد             وأفدته مانه فاستفدت قال سبب بأوثق والعقلية النقلية العلوم مان وتمسك بالركب

المحقق              المتقن الماام بالشيخ الهمام وابن ماتزايد، فيه تعالى الله فضل أن وخلت فرائد
الصحيحة              البحاث مان أظهر وأنه الكلوم مان لها يعرض لما الطبيب العلوم لشتات الجاماع

نعم               لعمري لمرتادأهأا وأنه عريق أي النظّرية التحقيقات في أنه به استفدنا ماا الرجيحة والراء
الصحيحة              أفكاره أبكار مان لسماعنا وحل النفوس تسربه ماا كلماته زلل مان ارتشفنا الرفيق
بجودأ                العاطل الزماان جيد وحلى الجلل لذوي به طاقة ل ماا قواطعه مان فتح عروس كل

وأهأاج               بيننا زنده أقداح هأممنا سواكن مان وحرك ابتهاج أي ماجالسنا به فابتهجت الحلل سحره
أحاطت               أن بعد فرقته أحزنتني ولقد قال يحلها عالية ومانزلة يحلها لمشكلة تعالى الله أبقاه

 : علقته   بي

السلـوان إلى جزعي يؤل لم لوماداماعي فاعتصرت زفيري قدحت
المسؤول                   هأو تعالى والله استفادأ أنه ظن على لكن أفادأ الذي هأو أنه ماع له أذن أن بعد وقال
بسيدنا             والقصرائي وجودأه لطفه بمعنى إليه النظّر حسن ويديم بوجودأه الوجودأ يجعل أن

الرحمن            رضا ماساعي في الساعي الجنان ماسالك في السالك المكارم ماجمع العالم
فوق              الصاعد الرشادأ بأيدي العلم بحار في السابح الجتهادأ بأقدام الفهم طرق في السائح

والليالي             اليام عد المعالي ذروة أعلى على الطالع السهادأ ماراكب على العلوم أعلم
وتوضيح            وتنقير وتفيتش وإتقان بإيقان ًا بحث بحث وأنه البرهأاني العالمي العلماي الشيخي

وتوقد              استعدادأه وتمام أهأليته بكمال بعلمه له شهد ثم وأجادأ فأفادأ وإماعان وإنعام وتنوير
مارتبته،           وعلو العلوم أصناف على واحتوائه أريحيته واسترسال سليقته وسلماة فطنته

شوك             فرشه كان حتى والرقادأ الوسن هأجر وأنه العلماة العالم الماام بالشيخ والشمني
بالشيخ              والبلطنسي الوائل، العلماء مان فيه سبقه مان وأدأرك بطائل العلم مان وظفر القتادأ

كره             ذا وأنه المكي الشريف الحرم خطيب الطالبين ومافيد المسلمين مافتي العلماة العالم
وعرف               زماانه أهأل مان ًا كثير فاق المذهأب في ًا عالم فوجده الروضة مان كثيرة ماواضع في

ثوبه                يدنس ماا عنه السماع على ظن ول بريبة يزن لم أنه استفيض بحيث والديانة بالصيانة
ل                لشهرته أنه حتى وبالتفنن بذلك صيته وطار هأفوة عنه ضبطت ول صبوة له تعلم ولم

يلتفت                 ول أحد كبير أذاه مان يسلم لم مان وهأو البقاعي قال وقد والتبين، اليضاح إلى يحتاج
            : الفضل    في إليه يشار وهأو وأربعين تسع سنة ماكة في مارة لقيته اعتضد إن إل لمقاله

قال                  أن إلى ًا ظهير بغيره ينتفع لم ماا به وانتفع ًا كبير ًا علو الفضل بأبي عل أنه وقال والدين
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السيادأة              حظّيرة في وربي والعلم الشهاماة حجر في نشأ والمعنى الشكل حسن شاب وهأو
أقرانه              وتقدم ًا جدير بسيادأتها صار حتى العلم فنون في وماهر ًا صغير فبرع والحلم والصيانة

ماراتب                اماتطى وقد إل القاهأرة مان يخرج ولم قال ًا كبير له قرين ل أن المظّنون فهو
رياسة               إليه تنتهي أنه التحقيق مان عندي ويقرب قال خلف بل مانهم ًا كثير وفاق السلف

له               باستكتابه المناسبات تأليفه في قبحه مان على احتج بل وعقلً وفضلًوشهاماة ًا دأين الحجاز
قاضي:               العلماة استكتبه ماا ًا حق عليه والتشنيع ذماة في الشافعية يقول ماا كان ولو وعبارته

     . شيوخه        جمهور حياة في وتصدى كلماه آخر إلى والديانة بالعلم المشهور بمكة الشافعية
تقيد               وخمسين ثلث سنة أوائل في ثم فيه يجلس بمحل ماتقيد غير الحرام بالمسجد للقراء

وعدم               ماعيشته في واقتصادأه تقنعه ماع ذلك كل الظّهر صلة بعد العجلة باب أماام بالجلوس
إلى               للعلم هأمته وصرف الشياء جميع في أهألها على تطفله وترك الدنيا مان وتقلله توسعه

 : قيل          حتى رشده ألهم مان به وتبرك سعده تحرك أن

تيمنا أخشبيها في مان وألبسماكة بطحاء البرهأان زين لقد
الفضل                وأبي القسم أبي الخطبين الخوين عن ًا عوض الحرام بالمسجد الخطابة في استقر أن يلبث فلم

يوم                 في بذلك توقيعه وقرئ وخمسين خمس سنة شعبان عشر سادأس في وذلك النوري الفضل أبي ابني
 : القائل                دأر ولله بذلك الحسادأ وأكمدت عشرة تاسع الجمعة يوم مان وباشر رماضان عشر سابع الربعاء

إمااماـه عليه استولى والمنبرأياماـه استبشرت الزماان إن
ًا رآك لماماـسـرة العتيق البيت وتبسم وماقـاماـه ماصلي

أعلماـه مانشورة ماجده مانماستوى في برهأانه يا وغدوت
نظّاماه لديك ماشمول فالجمعوالهنا المسرة جلبيب فالبس

واستقرار              وجاهأته استمرار ماع وخمسين سبع سنة الخرة جمادأى أول في عنها انفصل ثم
لهما               وكان جهته إلى بضمه وترويجه بابنته تزويجه في وشيخه عمه رغب بحيث ودأيانته شهرته

تسع              سنة المحرم في بيقين واستولدهأا القهر غاية أجله مان ولمناوئهما الفخر مازيد بذلك
على             النظّر ولى أوائلها ففي والسعودأ المسرات له وسيقت السعودأ أبا الجمالي وخمسين

بعد             ماشيختها إليه أضيفت ثم واقفها مان وأوقافها حزودأة بباب المستجدة الجمالية المدرسة
صلة              بعد بالصوفية وحضر مانها فر عشري في المراغي الفتح أبي الشرف شيخها ماوت

العصر               في لشتغاله النهار أول يحضر المنوفي وكان الثانية جمادأى سابع الحد يوم مان العصر
ثم              جقمق للظّاهأر الحديث إسماع ماشيخة ًا أيض ماوته بعد إليه أضيف وكذا الزمااماية، بمشيخة

يوم               في توقيعه وقرئ شيخ طوغان عن ًا عوض مانها شوال في الحرام المسجد نظّر ولى
سنة              الخرة جمادأى عشري سابع في بمكة الشافعية قضاء ثم الحجة ذي ماستهل الخميس

السبت               يوم صبيحة في توقيعه وقرئ السعادأات أبي المحب عمه ابن عن ًا عوض وستين اثنتين
والقضاة             بركات بن ماحمد الدين جمال السيد ماكة صاحب بحضرة رماضان عشري رابع

وأماانة             وضبط ودأيانة وافرة وحرماة ووجاهأة وهأمة ونزاهأة بعفة كله ذلك وباشر والعيان
على              وحرص والغائبين اليتام أماوال حفظ في ومابالغة الحرام المسجد ماصالح في تام واجتهادأ
على              الجرأة تعدي في الكرب وخف مارتبتهم عند الجمهور وقف بحيث والمعتدين الفسادأ كف

كلمته             وعلت شوكته وقويت يشير به فيما الدهأر وأجابه والصغير الكبير وهأابه ضعفتهم
علمه             في الظّاهأري جانبك جده وشادأ الخاص ناظر الجمالي اعتقادأ بمزيد بركته وانتشرت

القائم              هأو بل لشيء عندهأما يحوجه ل البركات أبو الكمالي وأخوه سيما وصلحه وأماانته
المصرية               الديار أهأل مان والعقد الحل أرباب سائر وعند بل عندهأما عنه والذب ماعه بالمحامااة

وتأيد                غيره عليه يقدم ل صار بحيث بذلك الحجاز صاحب السيد وانتفع إليها الخ دأخول لتكرر
في                مان اعترض ول لخفضه دأونه فضلًعمن الفضل أبو الخطيب ينهض ولم بالخر مانهما كل

في               إليه المشار كمال حدس وقد سيما وفرضه الشرع ماسنون مان يقرره فيما مارض قلبه
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البلد               مافارقة إل وسعه فما العيان الئمة مان واحد غير شهادأة بالبرهأان فيها نازع ماسائل
عاشر             في المذكور لخيه ًا شريك الخطابة إلى الترجمة صاحب وأعيد والجلد الكمد وماعانفة
صفر                سادأس في بهما عنها انفصل ثم ًا أيض النويري ابني عن ًا عوض وستين ست سنة صفر

أن                 يلبث لم ثم بذلك العلم حين الول ربيع عشر سادأس مان المباشرة وتركا وستين ثمان سنة
توقيعهما                وقرئ مانها الخر ربيع عشري ثاني في بكر أبي الفخر لخيه ًا شريك ًا أيض إليها أعيد

تسع                سنة شعبان في ًا أيض النويري بابني انفصل ثم الولى جمادأى عشر سابع الجمعة يوم في
شوال               عشر في فقط القضاء عن صرف أن إلى والنظّر القضاء وظيفة على واستمر وستين،

في              التوقيع بوصول بصرفه العلم حين المباشرة وترك المحب عمه بابن وسبعين خمس سنة
لما                بناء في له لمعارضته الملك خواص أحد الزمان بن الشمسي بسفارة وذلك القعدة ذي آخر

كان              مان القاضي وساعد المسعى في لكونه الحفر مان العمال ومانع بالمسعى رباطه أنشأ
فأجيب              لعزله انبعاثه يقتضي بما السلطان إلى كتب حيث ونحوهأم المجاورين علماء مان هأناك

وسائر             والتجار والعلماء والماراء القضاة بحضرة الموسم أيام في عزله بعد وأحضر لذلك
ألف               عشر ستة نحو وهأو والغائبين لليتام يده تحت كان ماا والمعاندين المساعدين مان العيان

كان                لكونه الضرورية المصارف مان ونحوهأا زكاة ول كسوة ول نفقة مانه يخصم لم ًا ذهأب دأينار
ربما              بل الربح مان إليها المشار المصارف جميع تكون بحيث وبغيرهأا بالمضاربة لهم ينميها
أماير               الجمالي يشبك يوافق فلم يسلم أن المستقر وأرادأ الصل إلى يضاف ماا مانه يفضل

يده                 تحت إبقاءهأا مانه التمسوا بل ذلك على غيرهأما ول عليه القائم الزمان ابن ول بل الحاج
الظّاهأر                بن ماحمد الجمال أو الزمان ابن يد تحت تكون بأنها وأشار فاماتنع السلطان يراجع حتى

اليتام               استقلل إلى عليه وافق كله بذلك السلطان علم ولما يده تحت فتركت يوافقا فلم
بأزيد               مانه التشفي يحصل لم ولما الترجمة لصاحب الفخر كله ذلك في وكان الغائبين وحضور

أوائل               في ًا أيض الحرام المسجد نظّر عن صرفه التشفي لمزيد إليه أضيف العزل ماجردأ مان
الشتغال            على القبال لمزيد البرهأان حينئذ وتفرغ ًا أيض بالمحب ست عليه  سنة وعكف

كتب               الحاوي شرح القونوي على له حاشية وفي البهجة شرح في وأقرأهأم الحج لوفور الطلبة
أحد             عليه فوثب عنه السلطان ليسترضي القاهأرة إلى الكمال أخوه وسافر كراريس مانها

وشافهه             بحضرته اللسان طلق وبالتفصح بمكان التفنن في وهأو الفاكهي الدين نور الفضلء
أن                بعد نفسه في أضمره ًا غرض لموافقته حسه وإخمادأ زبره عن وسكت ببهجته يليق ل بما

الحال              في له استحقاقه زعم عما دأفعه بتضمن القاضي حكم على استفتى الخصم كان
والمقسي           والبكري كالعبادأي وتدبيجه ترويجه عليه ماشى مان فأفتاه والماضي والمستقبل

حكم              ان إلى ذلك وبغير حينئذ بسكوته ماعه فسد السلطان أعلم بمن وتوصل والجودأي
ضمنها             التي للفتاوى ذلك في ًا ماستند الحكم بإلغاء وغلبة ًا قهر السيوطي وهأو الشافعي

يقظّته               لوفور ماعه ماشى فما يتفق لم ماا تسجيل في الموثق استدراج المخاصم ورام السجال
كما                أو تنساهأا ل نطفنا يقول أنه بلغني حتى وأحبابهما وأخيه الكمال قلب الكائنة هأذه وجرحت
سنة                 ماوسم في ذلك وقبل وماات، القهر أشد قرب عن قهر بل أماره الفاكهي على وتكدر قال

صاحب             بن بركات السيد صحبة فبادأر المصرية للديار القاضي السلطان طلب وسبعين سبع
بني                مان الله شاء ومان الجمالي السعودأ أبي وولده والفخر الكمال أخويه مان كل وماعه الحجاز

عشري              رابع السبت يوم في الحاج ماع القاهأرة ووصل الماتثال إلى وغيرهأم وأقربائه عمه
بل             الملقاة بتجهيز وإكراماهم بتلقيهم الماراء بأمار السلطان احتفال بعد ثمان سنة المحرم

التي              بتربته ونزل ذلك وغير السمطة لهم ومادت بغلة وللقاضي ًا فرس مانهم لكل وأرسل
إلى              لملقاتهما الكابر وهأرع انتهائها قبل وذلك المنوفي الله عبد الشيخ مان بالقرب استجدهأا

وهأو              لقاماتهما المعين المحل إلى ونزل عليهما وخلع وأجلهما فاكرماهما السلطان إلى طلعا أن
والتفكهات            المآكل أنواع وسائر الضيافات إليهما وسيقت البشيري جاماع جوار البركة على

عمل                بعد يلبث ولم الوصف على يزيد ًا عجب ًا شيئ فكان دأونه فمن السلطان مان ذلك ونحو
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قاصد               وجهز مانها صفر أوئل في وذلك والنظّر القضاء لوظيفتي أعيد أن السيد مان المصلحة
القاضي                عمه وابن نائبه عنه ذلك وباشر الول ربيع سابع ليلة في فوصلها بذلك للعلم بمكة

أسر               على المصرية بالديار ماعهما ومان والسيد هأو ًا ماقيم واستمر الدين نجم بن الدين جمال
عقله               وفور مان ذلك وعد والقراء الفتاء مان ًا مامتنع المعينة السنة ماوسم إلى وأبهجه حال

أربع               سنة في السلطان حج أن إلى ضخاماته وتناهأت وجاهأته تزايدت وقد ماكة إلى فعادأ
وتبعه               تعظّيمه في فزادأ ونحوه السدرة رباط بمكان له أنشئت التي مادرسته انتهاء بعد وثمانين

بها              والدرس الصوفية شيخ وقرره تعلميه مان فيه استرشد ماما ونحوهأما والسعي الطواف في
في              استنابه ثم لمعارضتهما الجمالية ماشيخة عن لبنه رغب وحينئذ يوم أول ماعه وحضر

كل               التصوف ويحضر والكشاف الروضة في الجمع في ًا أياما بها الدرس يعمل هأو وصار القضاء
يبرز                 كان فإنه الهاشمي فهد بن النجم بصاحبنا غيره وفي إليه أشرت ماا جميع في وانتفع يوم،
يزدأادأ               بما وغيرهأم المصريين لصحابه ويكتب غيره بها يجبن التي المواطن في وفعلً قولً ماعه

لو                ودأدأت الفضل أبو الخطيب قال بحيث به يغتبط الترجمة صاحب كان حتى ووجاهأة قوة به
نفسه               في بالذى وماس النجم عودأي ولذا وأقاربي، أصحابي سائر عني تخلف ولو ماعي كان
قليل               والتقرير التدريس حسن ماقنن علماة إماام بقوله وصفه بل عنه ينقني ل وهأو وجهاته

بالحكام             وماعرفة صيانة ماع النصاف كثير ماحتشم ماتواضع الفطنة جيد الفهم قوي التكلف
وحسن             والغرباء لصحابه سيما ل جزيل وفضل تاماة وماروءة ووضاءة القضاء في ودأربة

هأو            بل والوقائع والنوادأر والخبار والفضائل والتواريخ المتون مان لجملة واستحضار ماحاضرة
ماثله              جنسه أبناء في وليس ودأيانة ًا وادأب ًا وتواضع وبهاء ًا ووقار وفصاحة ًا علم الوقت نادأرة
ذوي.                 في الجهال مان الشأن هأو كما حماه عن ظاعن عله في طاعن مان يعدم ولم انتهى

تحت              جاورت وقد الجليلة، الوصاف في ماؤثر غير واللباس فضيلة لرب أعداء فالناس الكمال
وكادأ                 بسببه له الحمد زادأ ماا مانه ورأيت ماسرة كل أماره اختبار في وجاوزت مارة غير نظّره

فيها                  عنه أضبط لم نمط على له صحبتي طول في وهأو تعجبه مان له الساماع يزيد بما انفرادأه
بذلك             ليدفع الفوائد مان والستمدادأ بالثناء يراسلني وطالما والسخط الرضا في الجميل غير

للحق         الصلة في وليس ماعاند بخطابه هأو بدون         مان ًا جر وهألم الهمام ابن شيخنا حياة مان بعائد
     : لمفارقتهم         الوافدين عقول يوازي عقله وصفه في الفضلء بعض قول أحسن وماا واماترا، شك

ويستمدون             ماجالسه بحضور يتشرفون أكابرهأم بل ولطفه علمه على والثناء عنه بالرضا له
العصر               أعيان مان أحصره ل ومان وماصر الشام قاضي عيد بن كالشرف ونفائسه علوماه مان
إليه               تصانيفه مان ًا شيئ تأليف له مان يحضر وربما وحازه علمه لما الجازة مانه ويلتمسون

لنمطه                هأو لمن به بالتنويه ويتفضل ذلك مان يعجبه ماا هأو فيحصل عليه ويثني له ليقرضه
بحيث               وصلة أتم ماقصودأهأا في أنها ورأى بها واغتبط جملة تصانيفي مان حصل وقد سالك،

لكونه                وسيره فيها ماشيه ويحسن ونفيسه القول بليغ مان فيه ماا ويتعقل دأروسه في عنها ينقل
البليغة              الطنانة بالقصائد العيان بلده أهأل ومان مانهم واماتدحه غيره، ماصنفها على يقدم ل

ماع                   صحبا له ومان للفضلء التواضع غير يعتادأ ول ًا أدأب إل يزدأدأا ل كله هأذا ماع وهأو والبيان المعاني
سمعت             وطالما المسلمين ضعفاء على الملبسين مان والنفرة العبادأ خلص في العتقادأ حسن

تحقيق                طويل دأهأر بعد يتبين ثم والطاعة الفضيلة في تمكنه يظّهر مامن جماعة مان التنفير مانه
ورياسة              الكشف تشبه فراسة عن نشأت أماور مان ذلك غير إلى وادأليل بالبرهأان ماقاله

وكان              الهأدل شيخه حفيد حسين للشريف كتب رأيته وقد والعطف، التميز أهأل بها يستميل
ماا                الفوائد مان المجالس تلك بعض في أبدى أنه العدل الطريق عنه الخذ في يسلك مامن

ثم               أين مان هأذا فيقول حسنها مان ساماعها ويتعجب والعين الرأس على ويحمل باليدين يتلقى
على               إيرادأهأا في جرى الحسين وابن والحسين الطاهأر البيت مان فهو عجب ول ويقول يتراجع

الستقاماة              واضح فيه لسلوكه مالماه يلقيه فيما عليه يتوجه ل الدأبية والموادأ العربية قانون
عبارة              بأفصح المقصودأ إلى فيصل العواتق الغيد ماحاسن مان وأنقى الحدائق مان آنق بألفاظ
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وأبقاه            وماحاسنه بفوائده الله ماتع الصحيحة الفطرة ذكي القريحة جيد إشارة وألطف
ماا                آخر إلى ورفاته سلفه روح ورحم حياته الله طيب أجزته وقد ماعادأنه مان الدر لستخراج

المفيد                السمهودأي السيد كتاب به وقرض عيد لبن كتبه ماما غيرهأا إلى بعجب، ليس ماما كتب
أعلمنا                بل وماولنا بسيدنا وصفته ولذا هأذا مان أعلى والمقام آخر ماكان في عندي هأو حسبما

بركة              العلم الئمة علماة السلم شيخ وقضاه الله قدره بما والراضي القضاة قاضي وأولنا
والغرة              العصر أهأل مافخر واليام الليالي بتوالي العلوم مان اندرس لعله لما والمحيي النام
والخرة            الدنيا لعلوم القاصدين وماشرع الوافرة المحاسن ماجمع الدهأر جبهة في المشرقة

في             الغرباء مارفد والرامال اليتام ماسعد ورحمته بمداراته والسابق وذريته سياسته في الفائق
بوجاهأته             نزاع بدون وانفردأ رياسته على الجماع انعقد مان والفاضل والعدام الجدة حالتي

ائتماماه              في إل تطمئن ل اللينة والرؤوس كلماه لغير تركن ل المطمئنة فالنفوس وجللته
صفات             عن فعله المعرب الصعلوك عن فضلً الغني يرتقي وبسفاراته الملوك تصغي لشاراته

واستعبد              الحرار به استرق ماما الكافة عن به انفردأ بما والمغرب تأكد تمييزهأا بالعطف
المشارق            أهأل مان بالنبلء ماشرفة ومادارسته المذاهأب سائر مان بالفضلء ماحتفة ماجالسه

أماده              يبلغوا لم لكنهم ويروا عنه للخذ بالستعدادأ ويتعبد مانه الستمدادأ يقصد مامن والمغارب
في                يكن ولم كثيرة ًا علوما أقرأ وقد وتصريفه تصرفه علموا لما به شبههم قولو نصيفه ول

ل                 بطل هأو إذ البصيرة تام النظّر وحسن التحقيق في هأو مان إل ماعه للمشي ينهض الجملة
وكذا               العتساف في الرغبة بعدم والشهرة النصاف كثرة ماع يمارى ول يتزحزح ل وجبل يجارى

أفكار               فيه ودأارت الركبان به سارت ماا والنفار البحاث مان يبدي فكان الكبار بالكتب حدث
وجللته               علىمكانته يزل ولم يتلل، بالمحاسن هأائلً ًا تخريج فهد بن العز له وخرج العرفان، أئمة

ماآربه                 جميع إلى ماعه يصل ول الجبال تحتمله ل بما تكره وشديد وقالبه قلبه تعب مازيد ماع
بعد                مان ًا أسبوع انقطع أن إلى بحقنه التداوي لذلك ووالى بدنه في النقص عليه توالى بحيث

ضعف               لقوته حصل بحيث بطنه به وانطلق ماخرج له عمل ثم الباردأة بالحمى الجمعة صلة
ليلة                عشاء في روحه طلوع حين إلى الذهأن حاضر وهأو بالشهادأة ًا ماكرما ماات حتى به واستمر
عليه              وحصل عظّيمة فجعة لذلك الناس ففجع وتسعين إحدى سنة القعدة ذي سادأس الجمعة

في         فجهز عنه يعبر ل ماا وبكائهم نحيبهم الحجر       مان عند الجمالي ولده عليه وصلى ليلته
الفقراء              بأبي ووصفه زمازم قبة فوق عليه للصلة الرئيس نداء بعد عادأتهم على السودأ

إل              ماشهده عن يتخلف ولم لذلك ًا نحيب الناس فازدأادأ ذلك وغير والرامال واليتام والمساكين
وأولدأه                الحجاز صاحب وحضر ماشهده مان بأعظّم فيها سمع ول بمكة ير لم بحيث شذ مان

بناحية                  البر كان وإنما ماماته وقت بمكة يكن لم أنه ماع كذلك لبيته ولده ماع وعادأوا بل ماشاة
ًا                كثير وبكى البيت إلى ليلته مان وبناته وعياله هأو فجاء الخبر فبلغ ماكة مان بالقرب اليمن

الربعة                يحضر ذلك بعد واستمر أماره في لعيادأته جاء أنه ماع مارضه بشدة إعلماه لعدم وتأسف
سواء             أخويه خلف القبة خارج بالحوش بتربتهم ودأفن وعشاء، ًا صباح والمعلة المسجد في

أن                  قيل بل ًا غفير ًا جم العيال ومان ًا ولد عشر ثلثة الولدأ مان وخلف مانه بوصية ذلك أن ويقال
          . واستقبل      ماعه كان ماا وسائر القضاء في بعده ولده واستقر دأينار آلف ثمانية الديون مان عليه

الجنة                 قراه وجعل وإيانا تعالى الله رحمه واحد غير رثاه بل وتهنئة تعزية له وكتبت ًا كثير ًا تعب
. جزاء      أوفر المسلمين وعن عنا وجزاه

القاضي               عنه أخذ مامن المالكي التونسي المغربي الربعي هألل بن ماحمد بن علي بن إبراهأيم
سنة               مان ًا قريب وذلك تدريسهما في له وأذن وأصوله الفقه بها المكي المالكي القادأر عبد

ثلثين.
.    .    . عزم       ابن أرخه ثلثين سنة ماات القادأري المالكي ماحمد بن علي بن إبراهأيم

     . خمس          سنة أوائل في ولد الشافعي الحلبي الدماياطي الدين برهأان ناصر بن علي بن إبراهأيم
شرف              والقاضي السفاح بني ولزم البلوغ قارب حين حلب سكن ثم بالقاهأرة ونشأ وستين
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وغيرهأما             صديق وابن الحراني الشرف مان الحديث وسمع العديم، بن والكمال النصاري الدين
قضاء              وولي وغيره، الغزي الشمس على واشتغل خيثمة لبي العلم الول على ماسموعه ومان

وكان               الخيرة، رحلته فوائد في شيخنا عنه كتب بل الفضلء مانه سمع وحدث بحلب العسكر
ونحوهأم               للعلماء والعصبية الغرباء ماع القيام كثير لعدوه حتى الذى عديم ًا رئيس عاقلً ًا دأين ًا خير
     . ثالث           الخميس يوم في ماات واحدة رجل على حلب إلى جبرين مان ماشى أنه الغريب ومان

. الله            رحمه الصلة قبل الجمعة يوم ودأفن وأربعين سبع سنة المحرم عشري
المالكي              القاهأري الصل النمراوي الدين برهأان الله عطاء بن نصير بن علي بن إبراهأيم

القراءة              ماأنوس ًا خير كان الفوال بابن ويعرف القادأر عبد الفاضل والد الجوق في المقرئ
.     . أضر       أن بعد ماات الخانقاه لحضور ًا مالزما الطفال وبتأدأيب بها ًا ماتكسب

سمع              الحنبلي النابلسي الكمال خادأم علوة بابن ويعرف النابلسي يوسف بن علي بن إبراهأيم
. ماخدوماه   ماع علّي

رأيته             مامن الملح بابن ويعرف المكتب الشافعي الدماشقي الدين برهأان علي بن إبراهأيم
 : نظّمه                 مان عنه كتبت بل عليه كتب إنه لي وقال وستين تسع سنة في البدري ماجموع قرط

بالسـلـويوسـوس فكري وخناسأطعـتـه والغرام عذولي عصيت
الحب في العشاق شكت وإن

يونـس البرية في قلبي فمحبوبوحشة

الفقه                في عنه الفضلء أخذ مامن وهأو الثمانين قارب وقد قيل فيما وسبعين ثلث سنة ماات
ولم               جده اسم ًا علي أن قال مان ورأيت نفائس، بخطه وكتب وغيرهأا والمنطق المعاني والعربية

الفقه               في ماشاركة ذا والمنطق والصرف العربية في ًا بارع ًا خير كان وأنه أبيه اسم يعرف
. الله              رحمه البدري عنه كتب الحبشي على كتب مامن حسن وخط ونظّم وفوائد وغيره
ماشيخة              مان الول الجزء سمع الجوزة ماسجد إماام الشاهأد الدماشقي الباري علي بن إبراهأيم

        . وقد        عشرة إحدى سنة الحجة ذي في ماات بدماشق العدول أحد وكان أمايلة ابن على الفخر
.     . أنبائه  في شيخنا ذكره الخمسين جاز

          . علي     بن ماحمد ابن وصوابه المقريزي نسخ بعض في كذا المالكي التادألي علي بن إبراهأيم
وسيأتي.

عليه               فسمع باليمن ثمانمائة سنة في شيخنا لقي العلوي إبراهأيم بن الرفاعي عمر بن إبراهأيم
. خبره          مان ًا شيئ علمت ووماا للتنوخي تخريجه العشاريات المائة بعض

ويعرف            الشافعي الطرابلسي السوبيتي الصل الحموي البرهأان إبراهأيم بن عمر بن إبراهأيم
وسائره.               بها بعضه القرآن وقرأ حماة قرى مان قرية بموبين ًا تقريب القرن قبيل ولد بالسوبيني

والشمس             الجوبان بن والتقي البدر بن أحمد والشهاب زهأرة بن بالشمس وتفقه بحماة
الغبار             أخذ وعنه بالقاضي وليس الهروي والشمس المادي الدين وسعد السراج وولده النويري
وأخذ              بل الحديث سمع الحبال بن والشهاب الولين وعلى الحساب في كلهأما التجنيس وعلم

العربية              أخذ وعنه وغيره المختار جميع عليه بحث القاضي الصفدي الشمس عن الحنفية فقه
الشهاب              عن والوصايا والفرائض الحنفي الشاماي يهودأ بن الشهاب عن الصرف ماع أخذهأا وكذا

والمقنطرات            والمساحة والمقابلة الجبر وأخذ مارة غير القاهأرة وقدم المالكي، المغربي أحمد
مان                وأكثر وشيخنا البلقيني وابن القاياني ابن عن أخذ وكذا المجدي ابن عن وغيرهأا الوقت في

سنة                رجب أوئل في الطبري المحب عن ًا عوض ماكة قضاء ولي حتى به شيخنا نوه مالزماته
مان                 شوال في انفصل أن يلبث ولم به ارتفق بما قيل فيما السلطان عليه وأنعم وأربعين ثمان

وحمدت                الشام قضاء ولي ثم حلب قضاء في خمسين سنة مان صفر في واستقر تليها التي
دأربة                 وعدم ويبس وسذاجة غفلة ماع تنطع مازيد فيها أشياء به لصقت لكن كله ذلك في سيرته

في             يكن لم ولكنه والحساب بالفرائض ماعرفة ماع للفقه الستحضار كثير وكان بالجملة،
          . تكون    ماسائل في جزء كتبته ماما مانها كثيرة تصانيف وله بالبلوغ التصور وحسن التحقيق
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أكثرهأا              وتعقب الئمة مان وغيره شيخنا قرضه قول لساكت ينسب ل قاعدة مان ماستثناة
المذهأب                شافعي أنه قال فإنه شيخنا على أماره راج وقد خضر، ابن شيخنا نسختي مان بهاماش

فقه               في يشتغل طرابلس عالم اليوم وهأو الفرائض في رأس علوم عدة في المعارف كثير
له                ًا صالح كان السوبيني عمر الشيخ لماه جده أن لي وذكر قال أن إلى والحنفية الشافعية

          . ماع  إل والتواضع المرضية والفعال والتهجد والتلوة العبادأة كثير وكان انتهى كراماات
في             البقاعي وأفحش ماعجمي، في ترجمته أطلت وقد عليه غالبة الفطرة وسلماة المتكبرين

بمقبرة.                ودأفن وخمسين ثمان سنة الحجة ذي في المقدس بيت زار أن بعد بدماشق ماات شأنه
الدماشقيين              بعض به إلي كتب حسبما حافلة جنازته وكانت الشمال جهة مان الفرادأيس باب

الله               رحمه تصانيف عدة له السلف طريقة على التكلف ماطرح العلم أوعية مان وكان قال
وإيانا.

بكر      -      -      أبي بن علي ابن خفيفة ماوحدة بعدهأا الراء بضم الرباط حسن بن عمر بن إبراهأيم
تلك              وصاحب دأماشق ثم القاهأرة نزيل البقاعي الخرباوي الحسن أبا نفسه وكنى الدين برهأان

عويجان           ابن يلقب أنه ويقال المتناقضة المتعارضة والمسائل والقلقل والنوائب العجائب
              . ونشأ  البقاع عمل مان روحا خربة بقرية وثمانمائة تسع سنة ًا تقريب زعم فيما ولد أعوج تصغير
وهأو                أهألها على للستفتاء القاهأرة ثم المقدس بيت ودأخل فارقها ثم دأماشق إلى تحول ثم بها

ولم                 ًا يسير بها واشتغل فقطنها قرب عن ورجع إليها عادأ ثم والعرى والقلة البؤس مان غاية في
به                 وناهأيك النويري القسم أبو العلماة قال بل غيرهأما في ول والنحو الفقه في كتاب له يعرف
             : فيه   المقالة هأذه بعد له يعلم لم أنه بالنجوم يشتغل وعينه لصاحبك قل الترجمة صاحب لصهر

قراءته،              في باللحن العلء أخيه مان ًا ظن سمعه ماما القلقشندي التقي وصفه ولذلك اشتغال
الرواة              ماشتبه مان الكثير وكذا ماعانيها على أعرابها يتوقف كثيرة للفاظ بالنسبة صحيح وهأو

الكبرى                السنن في وكاتبه يعلى أبي قراءة في عليه الديمي ردأ كثرة النوعين في له ويشهد
في                 بهادأر بن التاج على قرأ أنه وزعم بالهوينا ًا أيض غيره في اشتغاله بل ذلك وغير للنسائي

عن                أخذ وأنه البقرة سورة أثناء في للعشر ًا جمع الجزري ابن على قرأ وأنه والنحو الفقه
المقدس،             ببيت وآخرين شرف بن والعمادأ الغرابيلي والتاج بها وغيره الشاماي الحصني التقي

أبو            مانهم وطائفة وشيخنا والقاياتي القلقشندي والعلء السبكي الشرف عن بالقاهأرة وأخذ
مانا                أتقن علمته وماا بها الله كتاب على تجرأ التي بالقاعدة أعلمه الذي وهأو المغربي الفضل

وتكسب               قلته، بما شاهأدة وتصانيفه الفضلء في إدأراجه أماره قصارى بل العلماء مارتبة بلغ ول
ذلك            وبغير الطفال وتعليم وبالنساخة وغيره السيوطي الفخر شيوخه أحد عند بالشهادأة

ًا                 أيض ذلك في يمعن ولم وبغيرهأا بها الرواية شيوخ عن وأخذ حلب إلى شيخنا خدماة في وسافر
مانهم               واحد كل شيوخ عن الكثار بتقصيره وفوت السلم أصول الستة أكمل علمته ماا بحيث
مان                الثاني الجزء الفرات بن العز على كقراءته لغرض ل مانها أولى غيرهأا أشياء وقرأ رحلة

عمر               بن الحسن على بقراءته جماعة بن العز مان بإجازته ساعد لبن ماسعودأ ابن حديث
بالسماع               ماتصلً يرويه مان الموجودأين في وكان اللتي ابن على الرابعة في له بحضوره الكردأي
بمكة              وأقام وحج وغيرهأما واسكندرية لدماياط وسافر به، انفردأ ماما الكثير الفرات ابن وعند

في                بنيته أعلم الله مارة غير ورابط غزوات عدة في البحر وركب والمدينة الطائف وزار ًا يسير
الظّاهأر               مانعه ثم بالقلعة الحديث لقراءة جقمق الظّاهأر حياة في فعينه شيخنا ورقاه كله ذلك

الشرف               أي لنه قال ولذا الماانة بابن عوضه واستقر الجرائم أولى حبس وأدأخله حياته في
يكن                 لم هأذا أن ماع الباطن في الدين شرائع مان النسلخ في جقمق أي للظّاهأر ماوافق اينال

وإظهار               بالشرع التمسك مان يبطن ماا خلف إظهار على الصبر مان الظّاهأر عند ماا عنده
. انتهى    لناماوسه إقاماة تعظّيمه

يليق                 ل ماا الهجو مان فيه الذي والنظّم والقراء التصنيف على زعم وانجمع الطلبة عنه أخذ وقد
في               الطلبة عادأة على الخر مان مانا كل واستفادأ بقراءتي وسمع بقراءته سمعت مامن وكنت
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        . التيه    أهألكه ماستفيضة ودأعاوية شهيرة وأحواله كثيرة ووقائعه ماعجمه في وترجمني ذلك
وأنه              رسوله وسنة الله بكتاب العصريين قيم أنه زعم بحيث والسمعة الشرف وحب والعجب

الكتاب               عن يخرج ل وأنه سنة أربعين عنه ًا واقف السبكي التقي ماكث ًا جواب ببديهته أبدى
وذكر              والجهل والكذب والفسق بالقذف للناس رمايه ماع الصحابة بطباع مانطبع هأو بل والسنة

شيخ               قول أحسن وماا تام وحقد سيئة وأفعال ماتناقضة وأماور عاقل مان تصدر ل ًا ألفاظ
مان               واحد غير مانه سمعه ماما أصحابه أكبر مان ًا قديم وكان الكناني العز وقاضيهم الحنابلة
وإخراجها:               الخبيثة المقاصد تنميق في بالخوارج لشبه وأنه واحدة سنة يتبع لم أنه والله الثقات

 : قيل      وقد انتهى الديانة قالب في

ًا المملوء أنا تقول جـاهأـل غير الناس جميع وأنوحـكـمة علم
فاضل بأنك يقضي الذي ذا فمنعالم غيرك الناس في ماا كان فإن

مان                 رأيته فيه بخطه قرأته ماما قال حيث إليه المشار النويري به هأو ترجم بما أحقه وماا
دأينه                عليه ويغتال قلبه به يملك ًا وتنسك الدين مان ًا أثواب يجهله لمن يظّهر الله عبادأ أفجر
بالشهرة                  شغفة نفس له نفس ول بل عرض ول له ماال على عليه بصره وقع مان يأمان ليس

ًا             ماكر مامتلئ وقلبه التهور حد إلى أوصلته مافرطة باللسان جرأة وعنده للعلو وماشفة
في               سكن ماا النواصي وتبيض الصحائف تسودأ حكايات ذلك مان كل في وله ًا، وكبر ًا وحسد

وإعجابه                طيشه شدة مان به تعالى الله أعاذنا ولول ًا فجور وشحنها ًا شرور بها أقام إل بلد
قال                  أن له قال القسم أبا أن غيره نقلًعن قال أن إلى العبادأ وأهألك البلدأ لسعر برأيه

شيء                في له يكن ولم قال ثم بالقتل قلت بالعصمة قالوا وإن بالعصمة قلت بالقتل المالكية
وماا               انتهى القضاء وليته عليه يرتب رجاء بالخلف غرضه كان إنما ماعين غرض ذلك مان

بالنظّم                 دأخله بلد كل مان يليهم مان ول القران ول الشيوخ ل أذاه مان سلم ًا أحد علمت
كالنظّر               يستحقها ل ًا أماور بجاهأه وأخذ والعدم الفاقة بعد النعم في خوله مان حتى وبالنثر
بالمؤيدية            القراآت وكتدريس وقائع فيهما وجرت اويداني خان وعلى الفكاهأين جاماع على

به                 يشهر لم أمار في هأذا ماثل وقوع ذاك إذ الناس واستغرب ماوسى بن الدين أماين عقب
السنهوري                جعفر الزين أمار كادأ بل أسد بن الشهاب مادافع بل القراء شيخ وجودأ ماع ًا خصوص

الله                  نصر بن المحب عند له ماساعدته حق له يرع ولم ماخدوماه بجاه عليه فقوى فيه يتم أن
جعفر               عنده شهد حتى تقريضه في فتوقف التجويد في عمله ًا ماصنف له أحضر حيث الحنبلي

شيخه              عمل مان أنه عنه ضبط ًا إجلس المناوي الشرف بحضور البقاعي وعمل أجادأه بأنه
القبح                غاية في عنده اقتضاه لمار عنه يخرجه أن الناظر كادأ ثم له المغربي الفضل أبي

توقفه             لعدم وحاباه الناظر أصحاب مان لكونه المذكور الشهاب عنه ورغب فبادأر والشناعة
مان              لخوف في اينال الشرف أستاذه غرض إليه المشار المخدوم وخالف له الماضاء عن

نفست               لو سلطنته قبيل الخازن بن للشرف عنه لي صح فيما قال فإنه تقديمه غائلة
أن               بعد فإنه الكردأي الشريف على ارتفاعه في زبره تسلطن لما ثم الدنيا لخرب للبقاعي

والله                 الثقات مان لي حكاه لمن قال حتى الله عليه يقابله ماا المكروه مان أسمعه عزه زال
أنه                  ماع هأذا ذلك نحو أو أحد كل صحبة مان وخيلني فقيه كل مان اعتقادأي البقاعي أزال لقد

شكوى               حين رأسه السابقية مان بالقرب سكنه حين ماحنته أثناء في وهأو أستاذه ماوت بعد
حاكمهما             إلى يرفعانه حتى ماسجده في وجلوسهما بنقيبين له جيرانه مان الترك بعض

هأو                وغرم صفح حتى به يتلطف زال ول التركي إلى فحضر التركي ذاك عرض في لخوضه
وأنه                ًا كثير لزماه أنه زعم الذي القاياتي وحتى ًا دأينار بستين ذاك إذ عليه وأنعم بل للنقيبين

المعاني             والنحو وأوصله الفقه في دأروسه وسمع والمنطق الدين أصول في عليه قرأ
سمج               الثواب دأنس الظّاهأر غلس يزال ل أنه فيه قال الكشاف في دأروسه ومان والبيان
كثرة                 في وليته ماثل أر ولم قال للوعد إخلفه كثرة إل ًا سبب لذلك نعلم ولم قال اللحية

قلة             على قلعت لقد حتى والقيل القال وكثرة الماور واضطراب العظّائم وتوالي التقلب



ماشكاة ماكتبة                   التاسع القرن لهأل اللماع الضوء
السلماية

أر                 لم أني على قال المحبة مان فيها غرسه ماما ًا كثير الناس قلوب مان زمانها وقصر أياماها
ول                عنده الناس أقرب أنه يريه وهأو للنسان البغضة غاية في يكون مانه ًا باطن أوسع بعيني

وهأو                 بفطنه قالوا كما النسان يذبح فعلً أنكى ول ًا سر أحفظ ول ًا كيد أخفى ول ًا ماكر أدأق
مان                أكثر بفعلها أماره هأو بقضية اليقظّة غاية في ًا إنسان ماطل رأيته ًا اعتذار أرضى ول يضحك
أنه                  الخصال سيء مان فيه إن حجر ابن السلم شيخ عن قال بل كلماه آخر إلى سنين ثلث

مان                 شمائله على له يظّهر بما بل المار نفس في الكرام مان يستحقه بما ًا أحد يعامال ل
ترجمه               مان بعض تجاه وكتب نحس بشيخ ووصفه غلطه في ويلج يغلط وأنه الرفعة ماحبة

مان               يعلمه لما وضمه شيخنا عليه ووقف العلو إلى يرجع ًا انتقادأ ماجامايعه بعض في شيخنا
في              الزماان عنوان كتابه في ًا خصوص الحد على وزادأ الناس تراجم في وتعدى فجوره،
بتجريد            العنوان عنوان المسمى ومالخصه ماوته بعد طالعته الذي والقران الشيوخ تراجم

ببعض             أولً يترجمهم كان فإنه كثيرين في نفسه وناقض والقران، والتلماذة الشيوخ أسماء
ماا                  يغير أو تراجمهم في يزيد ذلك ونحو أغراضه في له ماخالفتهم بعد صار ثم بهم يليق ماا

أولًكما     أثبته علم              كان مان كل ماع يكون أنه بأخرة فيه قال فإنه القصرائي الماين ماع فعل
يحبون                بما الجاه ذوي إلى يتقرب وأنه إليه ًا مانقطع كان وإن الضعيف أمار ويهمل جانبه قوة

كلمة              بين ًا تفريق الحنفية إمااماة وسلم عليه الله صلى النبي ماسجد في أحدث وأنه
بها              نفسه أنزل التي المنزلة إنزاله بعدم علمه بعد وكذا الدين لركان ًا وتشعيب المسلمين

في                  الحق كلمة الله فنسأل خطأه مان به يظّفر ماا عليه ينتقد أو يضفه لم ككونه ذلك ونحو
ماقبول             غير والقدح المدح في كلماه كان أغراضه مان الناشئ ولتناقضه والرضا، السخط

 : بعضهم          قول أحسن وماا والمنقول المعقول أئمة مان المتقنين عند

وعـقـوقـه وماحـالـه ولكذبهلـفـحـشـه البذيء البقاعي إن
في تظّهر الشمس أن قال لو

تصديقـه عن اللباب ذوو وقفتالسما

قاطبة                الناس شيخ شهادأة في وطعنه شهادأته في بالتحري التيزيني كوصفه ماجازفاته مان ذلك غير إلى
وماا                 الروم بلدأ مان المناسبات طلب في به توسل لكونه الكوراني للشهاب حمية البغدادأي السلم عبد العز

العلم                  ماع له اجتمع مان على بالساءة شحنه الذي له الجواماع جمع بإشهار له التزم حتى بذلك اكتفى
بالتزوير              الدين ناصر ابن الشام لحافظ تجريحه وأبشع وأشنع المحلي، والجلل والولية القطبية وتحقيقه

أفردأته              حافل بمصنف اكتفاء بسطه عن أضربت ماما وتصحيفه والنساب والوفيات المواليد في وكأغاليطه
قبلي               ومان شيخنا وترجمة والمعجم القراء ذيل في لغيرهأا ماضموماة ماختصرة وذكرتها وقبحها لكثرتها لها

في                  أشبه ذاك إذ كان ولكنه عذيبة أبي ابن المتأخرين ومان الحلبي والبرهأان رضوان والزين فهد ابن ذكرهأا
بن                 العلء قول ومانه ماجلد في فيه الشعراء أهأاجي بجمع بعضهم اعتنى بل غيري أفردأهأا وكذا الجملة

اقبرس: 

نـزاع بل بالعطاء وفضلاماتنان بل الجزيل الحمد لك
البقـاع مان الخبيث وجنبناغـل كل مان قلبك فطهر

لم                    ًا أقواما المدينة يعني البلدة بهذه أدأركت قال أنه الله رحمه أنس بن مالك الهجرة دأار إماام عن روينا وقد
عيوب                 عن فسكتوا عيوب لهم كانت ًا أقواما بها وأدأركت عيوب لهم فصارت الناس فعابوا عيوب لهم تكن

 : القائل      دأر لله عيوبهم فنسيت الناس

ماا الناس ماساوي مان تهتكن ل
ًا الله نبيتكستروا ماـسـاويكـا ماـن ستر

ًا تعب ولذكـرو إذا فيهـم ماا ماحاسن واذكر فـيكـا بـمـا مانهم أحد
والنجيل                  التوراة مان النقل تحريم في الصيل الصل مانها تصانيف عدة في له ماسألة غير عليه ردأدأت وقد

الحسيني               المتبولي الشهاب الثانية في عليه ردأ ومامن المعروف مانكر على الردأ في المألوف والقول
 : لغيره            فيه وأنشد بذلك ليس المصنف أن مان فأبلغ الكافياجي له وقرضه
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 دأعواه صحح ادأعى مانلمـوله الحب مادعي يا
ًا ادأعى مان دأعـواه تبطل أن بد لحجة بل شيئ

ولنفسه: 

للنـقـص عرض قد فذاكبه يوصف ولم العلم ادأعى مان
وبالفـحـص بالنطق يظّهرلربـابـه ماعـروف فالعلم

وذاك               ماظّلمة بترجمة البقاعي ترجمه قال حيث السفطي في ماقاله عذيبة أبي ابن ردأ وكذا
ابن                 ترجمة في قوله ونحوه فيه كلماه يسمع ل أن ينبغي فالذي الشر مان بينهما كان لما
  . علم               ولما لخيه الفوت إنما به عبرة ل الجهم أبي جزء في فوته في البقاعي وقول حاماد

يرتب                أن المالكي رام بل دأونه فما تكفير مان ماكروه كل إياه وإسماعهم له الناس ماقت
في                 يفصل أن سأله المغاربة بعض أن قال كونه مان العادألة الينة به أخبرت ماا ماقتضى عليه

على               فتراماى يتوهأم لعل لما ًا دأفع ونحوهأا بأي وقوله الله كلم بين عملها التي المناسبات
واحد                غير فيها المالكي ماقاوماة عن جبن أن بعد بإسلماه وحكم عززه حتى مازهأر بن الزيني

يعلوه             الذي والمسجد الظّاهأر بجاماع كالميعادأ باسمه كان عما ورغب النواب، أعيان مان
الذل               غاية في وهأو دأماشق إلى وتوجه أطرافه ولم وفراقع قعاقع أمارهأما في وله سكنه

هأو            وأحسن الصالح أم بتربة القراء ماشيخة وأعطاه الغزالية بالمدرسة ماتصرفها فأنزله
ًا                أيض دأماشق أهأل نافره حتى طباعه عن يتحول فلم له عجلون قاضي بن التقي سيما وغيره

بها                العسكر اجتياز حين رام أنه حتى فيها أصدقاؤه وعادأاه الوصف يفوق ماا قاس أن إلى
أبي              السلم حجة في هأناك وهأو وعارض خذلن أعظّم فخذل أمايره عند فيهم المرافعة

  " أهأل        "      كلم كان ماما أبدع الماكان في ليس قوله أن وقال عليه بالحط ولمح الغزالي حاماد
ل               بما وجهه أنه ًا أيض وقال الوجودأ، هأو الله بأن القائلين والسلمايين الفلسفة مان الوحدة

التاج                 على حط وكذا ًا، بخلًوعجز تركه لكان الوجودأ هأذا مان أحسن فرض لو قال حيث يليق
المسائل                مان فيه يخالف كان لما تيمية ابن يبغض بأنه نفسه عن وصرح الله عطاء بن

الماشاطي            الشمس ماعه وبذل يستفتي وراسل عليه الطوائف جمهور مان الناس وتحرك
لتعويل            المقتضي القديم المار بمساعدته الناس تذكير يتدبر ولم الجهد الحنفية قاضي

تفتت               أن بعد ماات حتى ويناهأد يكايد فاستمر ذلك وماع كائنته، في عليه الترجمة صاحب
الغد                مان عليه وصلى وثمانين خمس سنة رجب عشر ثامان السبت ليلة في قيل فيما كبده

بن               التقي عليه يصل لم عاتكة قبر جهة مان دأماششق خارج بالجمرية ودأفن الماوي بالجاماع
المحلى              قريبه لبن وغيره تصنيفه مان بخطه كان ماا بكل وأوصى وغيره عجلون قاضي

فكان              الشاماية جوالية وأماا المصريه جواليه في استقر الذي وهأو فأخذهأا الشام إلى وسافر
   . قبل              نفسه ورثى الشام في عليه لم مان أحد المغربي النبي لعبد ماوته قبيل عنها رغب هأو
عليه               يستكثرهأا الحنبلي الدين عز القاضي كان أبيات في فقال القاهأرة في وهأو بمدة ماوته

 : لها               سجيته نبعثت نفسه مادح في حبه لمزيد كأنه وأقول لغيره، بها ظفر لعله ويقول

الحدثان على يبقى الذي ذا ومانلـمـيت قـريب عما إنني نعم
ًا ترىوعـنـدهأـا إليك أنعى بي كأني الذنـان لـه صمت خبر

ماـعـان بأي مادحي مان فتنطققـلـى ول لديك يبقى حسن فل
ماكـان أعز في مادان عن علتأنـهـا فتعلـم أوصافي وتنظّر

الـهـمـلن دأائم لي فمدماعهمركنـهـم تهدم قد رجال ويمسي
وهأـوان شقـا ذو فيه ويطمعجماحـه يذل بي عزيز مان فكم

ًا كنت ولوبـودأه بهـول يفجا مان رب فيا دأعانـي إليه ماوجودأ
الخفقـان دأائم أماسى القلب لهاماصـيبة دأهأته قد شخص ويارب
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ولسـانـي يدي جلتها كنت ولويرى فل صداهأا يجلو مان فيطلب
جـنـان ضعيف ماظّلوم لنصرةغـضـاضة ماني نالته ظالم وكم
وطعان يدي مان بضرب أعيذتماـعـرة ذويها سامات خطة وكم
رثـانـي فالوفاء شملي بتشتيتشمله أجمع كنت مان يرثني فإن
وبكـانـي شائن عن هأممي بهترفـعـت خلق كل نعاني وإل

أنشدني                    منصور أبو ابنه وقال الكوفي ناقة بن زيد بن يحيى بن أحمد العباس أبو موته قبل نفسه رثى وممن
 : بساعة   موته قبل

وفاتـي ذكر عند سيف وجاذببزعمه هألكت إن بي شامات وكم
ماماتي قبل ماات بعدي الذل مانيصـيبـه مااذا المسكين علم ولو

 :          . أنكر     ترجمته في بسطته ماما ماناقضاته مان لشيء الشارة ذكر تقدم بما شبه نوع وفي
مان               الكفار بأيدي ماا وأخذ الكذب مان فيها لما البكري سيرة قراءة العامالي الشمس على

ماعه              يقابلها كان وأنه سقيمة نسخته بكون اليهودأ بعض تصريح ماع عنهم والنجيل التوراة
التصوف             فلسفي الذهأبي قال كما كونه ماع تفسيره في الحرالي اعتمد اليهودأي والقارئ

إل                عليه القدام ينبغي ل عظّيم أمار الكفير قال الفارض ابن وكفر فيه شيخنا يخالفه ولم
نسب                 ماا إلي يصل لم قلت لكوني قال بل الفارض ابن وكفر كلماه، آخر إلى صريح بنص

وإنما                 تكفيره في فائدة ول سيما ماحتمل بأمار نكفر ل ونحن صحيح بسند عنه الشعر مان إليه
وابن              الحنبلي العز وعذلني الفارض ابن ماع مالت أنني المقالة مان التنفير في الفائدة

السنة،             أهأل رؤوس أعظّم وأنه والبهتان والنحس بالكذب الشحنة وصف يفد فلم الشحنة
الماين              بمجازفة صريح غيره تجريح في عليه اعتمادأه ثم الفضل أبي للخطيب تكذيبه ونحوه

بأوصاف             ولده عرض في العجيمي بن الدين أوحد المحلة قاضي وقف حيث القصرائي
ًا                 ماتأيد له خطه أخذ ثم أوقافها في ماعلوماه صرف في توقف ربما لكونه يستحقها ل أنه زعم

ليستعين                جاءه ثم ماعه قوله يقبل ل عظّيم بأمار الكامالية لماام وصفه ونحوه تصانيفه، في به
وبالغ                 له خضع ثم الفقيه يشبك الماير في الوقيعة في بالغ وكذا الفارض، ابن كائنة في به

ماع               وبسيس بطنتدا المولد بإنكار قام مازهأر بن الزيني ماع ذلك ماثل وفعل إجلله في
يطوفون               الذين إنكار في قياماه ونحوه إليه، بردأبك ماخدوماه ماع توجه ثم إبطاله في القائمين

الدكة             على باللة للعمال سماعه ثم بالمسحرين ويسمون ليلً ونحوهأا بالشبابة رماضان في
عليه               ًا ناظر كان حين الفكاهأين جاماع أبواب مان القضاة جاماع يمنع قام ًا أيض بردأبك عند

ونحو             غيره وأماتعة أماتعته بوضع المصلين على لبيته المجاور بالمسجد لنتفاع هأوا وعطل
باسمه              الذي الميعادأ لوقف المباشر شاقق ثم وظائفهم في للفقهاء مانازعته عدم زعم ذلك
مان                 دأكان أخذ رام بل الوظيفة ماعلوم في له بزيادأته أفتيت ماا له ليثبت الظّاهأر جاماع في

لصل              اقتلعه كان وكذا الحنفية قاضي ذلك عن فكفه وظيفته إلى ليحوزهأا آخر وقف
الشهاب             باسم كانت وظائف شرعي بنزول بيده مان ونازع مارضية غير بطريقة الوظيفة

الدين              ناصر خاصم وثمانمائة وثمانين اثنتين سنة في كتبته لما الذرعي إبراهأيم بن أحمد
كتاب                عليه قرأ ثم الخباز ابن على الباز أشلء وسماه ًا جزء فيه وجمع النواب أحد الزفتاوي
السيد             رأيته بحيث وجافاه فماقته ليحضر النسابة السيد وجاء شيوخه في وصيره النسائي
زاوية               في الكلوتاتي كالشهاب شيوخه مان جماعة كون ماع هأذا يبكي أن وكادأ وجهه احمر
ترجمته              في بخطه كتب حتى بهذا اكتفى ماا عليه قرؤه البدراني والجمال بحضرته الحنفي

له                شيخنا بإجلل ماعرفته ماع هأذا الصراح الكذب ترجمته في عنه ونقل عليه الله يقابله ماا
جلوسه                  بعد إل بدخوله يعلم لم وربما عليه دأخل إذا له القيام عن يتخلف يكن لم أنه بحيث

: نصه                ماا لشام قاضي البلقيني الدين تقي بن الولوي في قوله مانه وأبلغ له القيام فيستدرك
للكابر           والضحاك والسخرية الخلعة إلى والنقطاع الفسق بأنواع بالمجاهأرة ًا ماعروف وكان
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ونحوه              ًا، شيئ وساق الدين ولي المفنن البارع الفاضل القاضي حدثني فقال عنه روى ثم
فهو               وإل قال عليه شيخنا وصدقه بشيء شيخنا بحضرة حدثه أنه القلقشندي العلء في قوله

لم                 أنه آخر ماوضع في وقال يقوله، ماا جميع إلى ساكن غير قلبك وجدت بحديث حدثك إذا
وهأي                سلوكها على حض عدة وذكروا دأين ول علم في ماثله بمصر الشافعية في بعده يخلف
أبي               كالشيخ الصالحين مان ًا خلق آذى كونه ماع المنافقين على والشدة اللين أهأل ماع اللين

ولم              إجازته مان اماتنع لكونه المقرئ الضرير المصري السعودأي ماحمد بن أحمد بن بكر
فتح              الشيخ عند الشفاعة في العراقي الزين مانه التمس حين السبكي التقي أثر يقتف
التقي               فاماتنع ًا تورع يتعسر كان لكونه ليحدثه الفارقي ماروان بن الله عبد بن يحيى الدين

عبد                أبي الولي المحلة لشيخ قوله ونحوه تكليفه أحب ل صالح رجل هأذا وقال إجابته مان
 : عليه         القراءة مان يمكنه لم لكونه قطب بن الله

ًا ماكـانة للدنيء قل ماكسـر أنت الرفع تستطيع لوخـلئقـ
ًا السعادأ لك أنى  يذكر عندك الخلق خير وحديثتـرى أن يوما

ماعتدي              سماه جزء في ذلك وجمع بالقدس حديث تدريس في عارضه مان على استفتى
عارض             مان ماع طويل دأهأر بعد بسبس ثم والمعارض الناظر بتفسيق وأفتوه المقادأسة

هأذا                أشباه إيرادأ وفي ًا قديم ول ًا حديث يحسن ل لمن جميعه المصرية الديار في بذلك المنفردأ
أن               مازهأر بن الزيني المقر يسأل أن ماعه الشامايين كوائن بعد قريبه ابن وراسل طول،

مانا                 كراهأة عن إل فارقناه ماا نفسه يعني ًا فلن شيخنا أن والحنبلي المالكي مان كل إلى يكتب
لفراقه            ماتألمون عنه راضون والصلحاء بالقاهأرة العيان وجميع لقربه عظّيمة وماحبة لفراقه

بالثناء               أرسل إليكم وصل فلما البلدأ بقية على بلدكم واختار الناس بقية على اختاركم وقد
في                 بلغنا وقد مانه ذلك نعرف نحن القليل على يشكر مامن وهأو ذلك مان ًا كثير وقال عليكم

نعرفه                ونحن السفلة بعض فيه يتكلم فصار الناس بعض إلى دأب الحسد دأاء أن اليام هأذه
إل                  فيه يتكلم فل بحاله ماشتغل هأو بل دأنيا في ًا أحد يشاحن ل أنه ونعرف سنة خمسين مان

: عنه               الله رضي علي الماام أو الشافعي قال كما والجهلة الرعاع وهأم دأينه في ماتهم
           " مان"    الردأع غاية فيه يتكلم مان تردأعوا أن بكم المظّنون فكان أعداء العلم لهأل والجاهألون

عالم                تألم يريد مان فإن المنكر عن والنهي بالمعروف المار باب مان لذلك مانه طلب غير
فإذا                ويحتسب يصبر فيه أحد تكلم إذا أنه عادأته مان والمعروف السنة هأدم بذلك يريد إنما

نفع               في سمعية أحواله وأغلب ل وكيف عنه الذب الناس على وجب المندوب هأو فعل
إليه                ماحتاجين كانوا لما إليه يتردأدأون كانوا لهم ًا كهف إل كان ماا الشامايين سيما ل أصحابه

مان                  وأهأون ماعهم يفعل كان ماا ماعه يفعلوا أن عندهأم مااله فأقل به لينتفعوا العز بلد في وهأو
أي                فإنه هأذا، ونحو بالميعادأ والتذكري بالتدريس الله عبادأ نفع مان عليه هأو وماا تركه ذلك

نفعه                زادأ الكركي الماام يعني البرهأاني كتاب ماعه كان وإن قال النفع غاية ينفع الزيني كتاب
قال                 أن إلى حامالها مان استفدته بل لضرورة إل المار هأذا في إليك كتبت أني تظّهر ول

بالعلم                إلي ترسل ولكن نفسه يعني العبد إلى ل إليهما يوصله ثقة ماع إليهما الكتاب وليكن
         . ماوضع     ماا غير في فيه بالكذب واعلم وتعجب فانظّر بحروفه انتهى الكتاب ماعنى بجميع

          . الجبل   الهأرام على أنشدناهأا قصيدة في قوله نظّمه عنوان ومان السلماة الله نسأل
بالجيزة: 

حنق في الحرب وأسد النزال وقتتـعـرفـنـا والنـاس حسن بنو إنا
ًا جئت كم عنقي في السيف إل أنس ول غيريبـشـر به يسلك ولم قفر

عـلـيه: حـجة هأـو ماما وقوله
مانـتـقـمـا الغيظ بأدأنى تزال فماقساوته زادأت قد قلبك بال ماا

ًا فاكظّمه ًا وأحسن عفو الرحمـا بها ماخصوص الله فرحمةأبـدا راحمـ
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 : عليه     حجة وهو ًا أيض وقوله

ًا رمات إن ًا عيش  شانا تعظّم الخمس بهذي فاعملازماـانـا صافي
عثمـانـا بها أوصى قد حناءالش واكتم واصبر تحبب اصفح

 : البارزي     بن الكمال في وقوله

الـفـائز للبـيب شيخ بفردأحـاصـل الكمال قال وعاذل
 البارزي الكمال تتمات شيخييا الكـل الزماان أعيان فقلت

 : ًا   أيض نحوه وقوله

التغالـي هأذا ماتى إلى وقالفعلـى علّي العذول عاب إذا
ًا تجمعها الرض تطوف الكـمـال لتحصيل له أقولشيوخ

.     . محمد      جده فيمن يأتي التكاوي زيادة بن عمر بن إبراهيم

    . أربعين           سنة ًا تقريب ولد المالكي القاهأري ثم الدمايري الدين برهأان شعيب بن عمر بن إبراهأيم
ترقى               ثم قبرس بن العلء بيت في علم ترعرع ماا وأول وغيره القرآن وحفظ وثمانمائة

والعربية               الفقه في مالزماته مان وأكثر السنهوري عن ثم التنسي الدين نور عن وأخذ للشتغال
العلء              على وحضر السنباطي الحق وعبد البلقيني السعادأات أبي البدر عند العربية في وقرأ

سماع                ماع زكريا الزين على العقائد شرح في وقرأ عليه قرأ وربما وغيره المنطق في الحصني
ورباه              فيها وتميز بالشهادأة وتكسب حجي، بن النجم شيوخ مان وكذا التوضيح مان شيء

التقي              عليه أغراه حين عليه أثنى ثم السفطي يحيى على أجله مان وأغلظ الماشاطي
سيما               الشغال عنده وازدأحمت بعده فمن حريز بن السراج عن القضاء في ناب وقد الوجقي،

وخدماة              خدماته مان وإكثاره حكمه أوقات قرا برسباي النوب نوبة رأس عند جلوسه حين
خمس              سنة وجاور وحج المالك، واشترى البغلة وركب تمول بحيث قضاته وخدماة بل جماعته

له             وصارت الشغال عمل وربما ظهيرة بن البرهأان الحضورعند يكثر وكان وثمانمائة وثمانين
ماع                فيه الصواب ماما الحليبي الشمس على وكذا شرف ابن على مارة قام الجملة في وجاهأة

اقتضى              إحسانه عدم ماما البيبرسية فلح النصراني على قياماه مان ذلك غير إلى الشمس
. أجادأ   ولقد لخذلنه

الشهاب              أخو الشافعي الدماشقي الخوارزماي الدين برهأان علي بن عثمان بن عمر بن إبراهأيم
        . وسبعين       ثلث سنة الستدعاآت بعض في كتب رأيته قرا بابن ويعرف الكبر وذاك التي أحمد

كثير                تهجد ذا ًا صالح وكان وسبعين ثمان سنة الولى جمادأى عاشر في ذلك بعد بدماشق وماات
يجله               كان فإنه أخوه سيما والعاماة الخاصة عند وجللة الترك أبناء تشبه صغيرة وعماماة وصيام

أخيه                  عن الثقة وحكى إبراهأيم، بركة في أنت البخاري العلء له قال بل به جدير هأو ماما ًا كثير
الفقراء                 بجمع فامار خمارة الشام في له قيل دأماشق قدم لما ًا سليم الشيخ أن له قال أنه

بالباب                وقف فيها ماا أراق فلما الخمر مان فيها ماا ليريقوا ماعهم وإياه وأنا وذهأبوا فاجتمعوا
اخرجوا                 قال ثم الباب ركن على واحدة كل فوضع يديه وماد الخروج يريد مان على بوجهه ماقبلً

ًا                 مارار فردأه جاء ثم ردأه أخي جاء فلما وخرجت يده وقبلت فجئت يديه تحت مان الناس فخرج
يده                 يمسك أن ًا شخص أمار ثم بيده وأماسك بالخروج أماره أحد يبق لم فلما عليه ًا خائف فبقيت

. وقبلهما                قدمايه على أكب ثم ظهره يمسك أن آخر وأم الخرى يده يمسك أن آخر وأمار

أحد       -          الله عبيد بن لطلحة يقول كان فيما نسبة الطلحي البرهأان علي بن عمر بن إبراهأيم
سنة -             في ولد اللبان بن الشمس سبط الكبير التاجر الشافعي المصري المحلى العشرة

غير              واليمن الشام إلى فيها وسافر التجارة فتعانى بها ونشأ بمصر وسبعمائة وأربعين خمس
ابنه                إليه ضم سلم ابن ماات فلما له وسافر التاجر السكندري سلم بن ماحمد وخالط مارة
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الدنيا               بأماور ماعرفته ماع حظ أوفر التجارة في ورزق بابنته وزوجه ماحمد الدين ناصر الكبر
ناخوذة                يجيء بأنه أباه وبشر ماولده عقب له دأعا حيث لماه جده دأعوة استجابة ظهرت بحيث

الخروبي                علي بن بكر أبي الزكي ماوت بعد التجار برياسة وانفردأ ًا جد أماره آخر في وتمول
الدولة                عند مانزلته وعظّمت فنهبت، قافلة في ول فغرق ماركب في كان ماا أنه يقول وكان

مااله              مان السكندرية إلى ًا عسكر وجهز بل عمرو جاماع ماقدماة وجددأ باليمن وكذا بالقاهأرة
الحسن              غاية في فجاءت الفاضل صاغة دأاخل النيل شاطئ على ماصر بظّاهأر ًا دأار وأنشأ

الملون            بالرخام مافروش الجميع وأروقة قواطين وعدة ماصطفة قاعات ثلث على تشتمل
بجوارهأا               عمل مادة بعد ثم دأينار ألف خمسين على زيادأة عليها أنفق والتقان، الهائلة والزخرفة

كما              فقط المدرسة وسلمت وثلثين ست سنة في المذكورة الدار احترقت وقد بديعة مادرسة
واستعد               للسلطان وأخذهأا اليمن بغزو نفسه وحدث المال مان نمو في يزل ولم شيخنا قاله
وولده               بمصر، ست سنة الول ربيع عشر ثاني الربعاء يوم وفاته وكانت دأونه فمات لذلك

أنه                 قيل الحصر تحت يدخل ماالً الماوال مان وماعه ماكة إلى فوصل باليمن ذاك إذ التي أحمد
بأيدي                ماذر شذر أماوالهما فتفرقت البهار أصناف مان زكيبة آلف ستة السنة تلك في ماعه كان

ماائة                ماصر صاحب فرج والناصر الكثير ذلك مان واليمن ماكة صاحب ونال البلدأ جميع في العبادأ
الصفي               بن يوسف الجمال كتابه جملة مان وكان يضاهأيه، ًا تاجر بعده يخلف ولم دأينار ألف

أنبائه               في شيخنا ترجمه وقد برسباي، الشرفية اليام في ماصر سر كتابة ولي الذي الكركي
ركبت                ماا يقول وكان جمعي مان البخاري ترجمة علي وسمع فوائد عدة مانه سمعت وقد قال

أصير               أني أبي فبشر ولدت لما جدي عند أحضرت يقول وسمعته فغرقت قط ماركب في
المال                  مان هأو فرزق ًا ماملق أبوه وكان قال سنين أربع ابن وأنا جدي مان ذلك سمعت ثم باخودأة

بسنة               البخاري بترجمة تحديثه وأرخ ماعجمه مان الثاني القسم في قال ولذا سماه رقي ماا
فإنه                 بخير له ختم وقد دأينه في ًا ماحمودأ يكن ولم قال بمدرسته كان ذلك وأن وثمانمائة خمس

السكندرية              إلى العسكر وجهز ًا كثير ماالً عليه فصرف العاص بن عمرو جاماع ماقدماة بنى
المقريزي             وترجمه وماروءة، حشمة عنده كانت غيره وقال بقليل، وفاته قبل الفرنج بسبب

. عنه      وعفا الله رحمه عقودأه في
. المسلسل            ماني سمع العجمي بابن ويعرف البلبيسي ماحمد بن عمر بن إبراهأيم

مان              السادأات أحد الشافعي القاهأري التكاوي البرهأان زيادأة بن ماحمد بن عمر بن إبراهأيم
ويقال             السري دأاودأ القاضي على بتماماه وعرضه شجاع أبي وماختصر القرآن حفظ العارفين

صاحب              الشبريسي الرحمن عبد التقي عن وأخذ بعد، حفظّه وكأنه الحاوي ًا أيض كتابه أن
والبناسي             الغراقي الشمس عنه وأخذ ًا ظاهأر الحج له يتيسر وماا العجمي يوسف الشيخ

والشهاب         المقري السكندري والشهاب الماشاطي والجمال والمناوي والونائي والقاياتي
عبد          والزين العاصفي والشمس القلقشندي والعلء والوزوري الجمالية خادأم الطوخي

أهأل             مان ومانهم الشافعية أئمة مان وخلق والعبادأي الكامالية وإماام المقري الزهأري الدائم
الحنابلة             ومان الدين وأفضل الهمام وابن البخاري العلء الحنفية ومان وسلماة رماضان بلده

الكثير              وثنا حذيفة أخو والنور الفوي ماحمد الشيخ مانهم كثيرين جماعة في الكناني العز
الجان              مان تابعة به تعقبت البخاري العلء كون ذلك فمن الغائقة والحوال بالكراماات مانهم

جاء                 انه بحيث لذلك ماعه انقيادأه تزايد وأنه يديه على كان حتى مانها خلصه عن الكابر عجز
ذلك                يحسن فلم ماكانه وأجلسه إليه فقام ماذهأب كل مان الماثل يديه وبين يقرئ وهأو إليه

العلء               جلس فما كالمستهزئ هأذا نحو أو الدرس يقرئنا مان سيدي يا فقال بعضهم بخاطر
خضعوا                حضرو مان كل أبهر بما التقرير في وأخذ بالقراءة القارئ وأمار هأو فبادأر بهذا يكلمه

في                 لي فصور قلته ماما ًا شيئ أعلم كنت ماا والله الشيخ قال وقد سيما رؤوسهم وطأطؤوا له
 : لنفسه            الكامالية إماام الكمال عند أنشدني بل قال كما أو المحفوظ اللوح
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 زائر كل عن الشوق ماحاني أن إلىماساماـري الغرام زال وماا صبوت
حـاضـر غيبة الحوال عن أغيببـحـبـه خيالـي أفنى الذي بذكر

سـائري ترجـم وبالمحبوب أقولأنـا وهأـا بالحبـيب فؤادأي وعاش
قـادأر ألـفة الصحو شموس لنورنـوره آلـف السـر كمال فخاص
ناصـري ينصر الصبح فرق وفلقنـوره أدأهأـش الجمع جمع وجاماع

نـاظـري كل حوى نور دأنا ومانكالـهـنـا به زادأ ماولي يا وعفوك
بن                  الشمس صاحبنا لي وحكى عنها وينفره عربي ابن كتب ماطالعة مان يحذره كان أنه الكمال لي وقال

للشيخ                  ذلك وحكى ًا واحد ًا بيت مانها يذكر وهأو فاستيقظ لنفسه كأنها ًا أبيات وأنشده المنام في رآه أنه سلماة
 : وهأي            إياهأا أنشده ثم وحفظّتها ماعك كنت قد له فقال التي رماضان

 شغلي اجعله وذكركلي كن الملك ماالك يا
ًا لي وهأب ًا قلب بالتـجـلـي وأحيهسليمـ
ًا أكـون وأن ًادأواماــ كـلـي لك ماشاهأد
وماـثـل شبه وغيروكـيف أين غير مان

بسؤلـي علي تمننربـي الـلـه سألتك
        . ودأفن         وثلثين أربع سنة الول ربيع في ماات وأجازه له أذن مان أسماء فيها قائمة بخطه ورأيت

بأدأكو                التي ماوسى بن علي بن أحمد يوسف أبو أصحابه وأحد صهره له أنشأهأا التي بزاويته
ماع               ذكروه عليه وقفت مامن غيرهأما ول المقريزي ول شيخنا رأيت وماا الغربي طرفها مان

. أعلم        والله زيادأة جده يسمى مان ورأيت جللته،
ًا               شيئ يفهم فاضلً ًا مابارك كان الحديدة صاحب النابتي الدين صارم ماوسى بن عمر بن إبراهأيم

فيها               النظّر ولزم العربي ابن كتب بأخرة وأحب الصوفية، وكتب التواريخ في وينظّر العلوم مان
ووقفها               ًا كثير ًا شيئ الكتب سائر مان واقتنى بل جملة مانها عنده اجتمع بحيث بتحصيلها واغتبط

صاحب                 الزيلعي بكر أبي بن المقبول ابنته زوج لستيلء ذلك يتم فلم الحزم أهأل على ماوته بعد
  . وفاته               وكانت أحد بها ينتفع فلم خزانة في وضعها ثم اللحية قريته إلى ماعه وحملها عليها الحال

.         . عني      أخذ مامن اليمنيين الفضلء بعض لي أفادأه وسبعين ست سنة الولى جمادأى في
    . ماوفق          القاضي عن أخذ الصواف بابن ويعرف الحنبلي القاهأري الدين برهأان عمر بن إبراهأيم

بن                ماحمد والشمس حسن البار ولده عنه وأخذ دأرس بل الحكم في وناب وفضل وغيره الدين
.        .    . ثمان     سنة رماضان مان العشرين في ماات فاضلً ًا فقيه وكان وآخرون الغزولي علي بن أحمد

قاضي                  البغدادأي البدر أم عم وهأو أباه يسّم لم كونه ماع هأذا عن باختصار أنبائه في شيخنا ذكره
الحنابلة.

أبو                    الله عبد بن الرحمن عبد بن عمر بن الله عبد بن بكر أبي بن إبراهأيم بن عيسى بن إبراهأيم
            . على  ًا مااشي العلوم في ًا ماشارك ًا صالح ًا خير رجلً كان وقال العفيف ذكره الناشري اسحق
       . سبع       سنة التشريق أيام ثالث في ماات الخلق وماحاسن والزهأد التعفف في أبيه طريقة

. بالكدرا  عشرة
ًا               ماقلد الشافعي ًا بلد اليمني ًا ماحتد الشرعبي عبيد بن ماحمد بن إبراهأيم بن عيسى بن إبراهأيم
           . القاهأرة  فدخل البلدأ وطوف وغيرهأا والقراآت والعربية الفقه في فاضلً كان ًا ماعتقد الشعري
بعد               بها ماجاورته حين وبمكة بها وأقرأ سنين بها وقطن والهند العجم وبلدأ والروم والشام

  . ماا               وآخر نظّمه مان وغيره فهد بن القسم أبو عنه كتب بل بغيرهأما أقرأ وكذا الطلبة الخمسين
دأريهمات                بيده وكانت وتسعين ست سنة في بها فمات عدن إلى ورجع التسعين بعد بمكة كان

ًا                كتب ووقف السلمي الفخر وجيره عليه قرأ ومامن الله رحمه وخير دأيانة ماع مانها له يكتسب
. ًا         خير جوزي العراقي ابن نظّر تحت الصفا برباط حسنة

بنابلس            سمع الحنبلي الطوباسي الدماشقي الصالحي المقدسي غنائم بن عيسى بن إبراهأيم
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جاماع                أمايلة ابن على سمع وكذا مااجه ابن في الزيتاوي على وسبعمائة وستين ثمان سنة في
  . ابن.              ذكره قاسيون بسفح تليها التي أوائل في أو وثلثين ست سنة أواخر في وماات الترماذي

. ماعجمه   في فهد
النجار                الزواوي النبروني سعيد بن علل بن سعيد بن عمر بن ماوسى بن فائد بن إبراهأيم

           . إلى   انتقل ثم جرجرا جبل في وسبعمائة وتسعين ست سنة ولد المالكي الدار القمنطيني
إلى                  رحل ثم عثمان بن علي الحسن أبي على الفقه في بها واشتغل ًا ظن القرآن بها فقرأ بجاية

عن                التفسير وكذا ًا أيض والفقه البي الله عبد أبي عن المنطق وكذا ًا أيض الفقه فأخذ تونس
الواحد              عبد عن والصول الزعبي يعقوب عن وحده والفقه القلشاني الله عبد أبي القاضي

إلى                 انتقل ثم فراج بن العالي عبد الستاذ عن العربية فأخذ بجاية جبال إلى رجع ثم الفرياني،
الرحمن             عبد زيد أبي المذهأب حافظ عن والمنطق الصلين بها وأخذ فقطنها قسنطينة

عليهم              وردأ الندلسي الحكم اللبسي ماحمد الله عبد أبي عن والبيان والمعاني بالباز الملقب
الله              عبد أبي عن المتداولة العلوم وغالب الفقه ماع والبيان والمعاني والمنطق والصلين ًا حاج

عن               ينفك ولم أشهر، ثمانية نحو بها فأقام قسنطينة عليهم قدم المغرب عالم مارزوق بن
ألفية               وشرح ًا تفسير وعمل الفقه سيما ل الفنون هأذه جميع في برع حتى والشغال الشتغال
الشيخ              وماختصر التلخيص تلخيص وسماه ًا أيض ماجلد في المفتاح وتلخيص ماجلد في ماالك ابن

كان                إن آخر في وكذا خليل الشيخ ماختصر في السبيل تسهيل سماه ماجلدات ثلث في خليل
بل                عياش بن الزين على لنافع وتل وجاور ًا مارار وحج النيل، فيض سماه ماجلدين في كمل
بل               يونس بن الشهاب عنه أخذ ومامن وعشرين ثمان سنة في الجزري ابن ماجلس حضر

سنة                في البقاعي ولقيه ماشايخه أحد الدلدوي عيسى بن ماحمد بن ماحمد عن أخذه في شاركه
والعلم               بالدين المغاربة بين المشهورين مان صالح رجل أنه وقال ًا أيض حج حين وخمسين ثلث
       . سنة         في عزم ابن قال فيما وماات ًا أيض لقيته أنني الظّن وفي سكونهم الزهأادأ سمت وعليه

. الله    رحمه وخمسين سبع
يوم              في هألك العافاني الداودأي اليهودأي السرائيلي الكافي عبد بن الله فرج بن إبراهأيم

ولم               قال المقريزي أرخه السبعين على زادأ وقد وأربعين أربع سنة الحجة ذي عشري الجمعة
في                تنكسه وفي النبياء وكتب التوراة نصوص حفظّه كثرة في ماثله ماصر يهودأ مان بعده يخلف

وسلم                عليه الله صلى النبي بنبوة يقر وكان به وتكسبه بالطب لمعرفته علجه حسن ماع دأينه
يقوله               لما ًا خلف صديق أنه السلم عليه المسيح في ويقول العرب إلى رسول بأنه ويجهر

.     . الترجمة   صاحب وكذا قلت الله لعنهم اليهودأ
هأو                التي ماحمد أخو المالكي المغربي العقباني ماحمد بن ماحمد بن سعيد بن قاسم بن إبراهأيم

         . الخذين     بعض لي أرخه وسبعين إحدى سنة بالطاعون ماات تلمسان قضاء ولي مامن وأبوهأما
يد                تقبيل أحدث مان أول وجده بالكنية، القسم أبا والده عزم ابن وسمى المغاربة، مان عني

. القصى   المغرب مالوك
. المالء              في ماني سمع الجيراني حسين بن علي بن قاسم المقرئ الشيخ بن إبراهأيم

بالفتح                -  - جعمان بن عمر بن ماحمد بن الله عبد بن إبراهأيم بن القسم أبي الشرف بن إبراهأيم
    . إحدى           سنة في ولد أبوه التي الشافعي عجيل أبي الفقيه بيت مان اليماني الدوالي الصيرفي

بالفقه            وكذا والعربية بالفرائض واشتغل القرآن فقرأ ونشأ الفقيه ببيت وثمانمائة وثلثين
بن                 أحمد بن الطاهأر ماحمد الجمال خاله عن وأخذه الفقه في جد ماات فلما أبيه على والحديث

وتصدى             وبرع الشيرازي، السيفي الشرف عن الفقه أصول وأخذ بل الناشري والطيب جعمان
  . في             ماات وورع وضبط وخط شكالة ماع وزار وحج قضاءهأا وولي والفتاء للتدريس بلده في

إلي                كتب وقد بمكة الغائب صلة عليه وصلينا وتسعين سبع سنة صفر عشر سابع الربعاء يوم
وقرأ               الطلب في ماعه ترافق وأنه به صدرنا كما ماولده وأثبت الدوالي ماوسى الكمال بترجمته

كتب             مان وجملة الواحدي وسيط مان وقطعة والذكار والمصابيح والشفا البخاري أبيه على
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ماع              ودأرسه ذلك في وماهر والنحو والمقابلة والجبر والفرائض الفقه العلوم مان وحقق النحو
على                كتب أنه وبلغني والنثر النظّم جيد العالم أذكياء مان كان بل والبيان الصول في ماشاركة

به                 أعلمني وإنما مانه به أسمع ولم عليه أقف لم ولكن الشرح شبه ًا شيئ لشيخنا المرام بلوغ
مان              يكن فلم إليه دأونه فمن السلطان والتفات العرض والجاه والسؤدأدأ الرياسة وأماا غيره

وكان                  قال الناس مان عليه السف تزايد ولذا شفاعته تردأ ل ذلك في ًا فردأ كان بل فيه يشاركه
. وإيانا             الله رحمه الجتماع في الوقت ماساعدة عدم على ويتحسر لقائي إلى يرتاح

ابن                    الرحمن عبد بن عمر بن بكر أبي بن عمر بن الله عبد بن ماحمد بن القسم أبي بن إبراهأيم
وأخذ                 والحديث الفقه كتب مان عدة الله عبد أبي جده على قرأ الناشري إسحاق أبو الله عبد

المجد                عن وروى الطيب الجمال عند الوسيط بعض قرأ بل الدين وجيه وعمه أبيه عن ًا أيض
أخوه              عنه وأخذ وغيره ظهيرة بن الجمال بمكة ولقي العلوي والنفيس الجزري وابن اللغوي
في               بها عنه ينوب وكان الوجيه عمه بعد وأعمالها لقحمة أبي قضاء وولي وآخرون إسحاق

.    . الربعين        بعد ماات للضيف ًا ماكرما أوحد ًا صالح ًا عالم ًا قاضي وكان حياته
مامن             الشرف خواص وأحد كأبيه المماليك تاجر القاهأري الصل القرماي قرماش بن إبراهأيم

  . في             ماات القرماشية الماراء تنسب أبيه وإلى وبروحشمة بخير وذكر ماوته بعد تضعضع ثم أثرى
        . وكان       خليل الماير بن الباسط عبد الزين أفادأه الثمانين على زادأ وقد وخمسين ست سنة

. لعمته  ًا زوج
به              انتفع المااماة ماع وادأياش مادرسي أحد المالكي الوادأياشي ثم البرشاني كامال بن إبراهأيم

والعربية.               الفقه في ًا ماتميز وكان وستين بضع عن فجأة وثمانين تسع سنة ًا تقريب ماات جماعة
. بترجمته          وأخبرني يحيى أبي أحمد عنه أخذ ومامن والحساب والفرائض

 . كان           البيض بالجسر المدرسة صاحب الشهير التاجر الخواجا السعردأي ماباركشاه بن إبراهأيم
هأذا              فمات المزلق بن الشمس الخواجا قريبه بخلف البذل كثير العطاء واسع المال كثير

. طويلً               ًا دأهأر بعده المزلق ابن عاش الستين، يكمل ولم وعشرين ستة سنة رجب في ًا ماطعون
. أنبائه    في شيخنا قاله

الذهألي               المري يحيى بن إسماعيل بن إبراهأيم بن علي بن سالم بن مابارك بن إبراهأيم
       . وثمانمائة      وثلثين تسع سنة ًا تقريب بها ولد القبطي البزازي الزئبقي الوائلي البكري الشيباني

بن                ماحمد صاحبها بها ومادح فقطنها وخمسين تسع سنة أوائل في لمكة توجه ثم بها ونشأ
صاحب               ومادح بها وتزوج ًا مارار لليمن مانها وسافر ظهيرة بن البرهأان مادح وكذا بقصائد بركات

ثمان                 سنة في فهد بن النجم عنه وكتب طاهأر ابني وعامار علي والخوين خلد بن دأريب جازان
 : أولها      نبوية قصيدة مانها قصائد وستين

ًا بالعقيق قف ًا مالبي  دأماا ماحاجرهأا مان دأماوعك وانثروماـسـلـمـ
الدماشقي             الصل السوبيني البرهأان إبراهأيم بن أحمد بن إبراهأيم بن ماحمد بن إبراهأيم

لكونه           بالخطيب وكذا الخطيب بابن ويعرف المذكور السوبيني البرهأان قريب الشافعي
         . فحفظ    ونشأ وثمانمائة وأربعين خمس سنة شوال في ماولده الحاجب برسباي جاماع خطيب

ودأخل             ًا مارار وجاور وحج واشتغل عرض أنه وقال النحو وألفية والمنهاج والشاطبية القرآن
القارئ               ابن ماع القاهأرة في بمنزلي ثم الخصاصي الشهاب ماع بمكة ولقيني دأونها فما حلب

أبي              والجمال ماحمد الفتح أبي المحيوي ولبنيه له وأجزت وتناوله البخاري بعض علّي وسمع
المدعو              أحمد والنجم بكر أبي والفخر بالمدينة ولد لكونه الكرام نزيل المدعو ماحمد السعودأ

بن               ماحمد ابني وعائشة ماحمد البدر أخته ولبني أسماء الكل وست فاطمة الهنا وأم ياسين
. إجازة          لهم وكتبت المغربي بن الله عبد بن ولموسى العجمي

أحمد                 بن فريج بن سليم بن سليمان بن علي بن أحمد بن إبراهأيم بن ماحمد بن إبراهأيم
المقرئ            الشافعي القاهأري الصل البيجوري البرهأان الشافعية فقيه بن لشمس بن البرهأان

      . وعشرين       ثمان سنة رماضان في ولد الماضي البرهأان وحفيد التي أحمد الشهاب أخو
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المرام             وبلوغ القرآن فحفظ أبويه كنف في ونشأ السعداء سعيد تجاه بالنابلسية وثمانمائة
وكذا            عليه وسمع كشيخنا جماعة على وعرض وغيرهأا الفرعي والمنهاج والشاطبية لشيخنا

وحضر               ًا وقت بالعلم واشتغل الصقلي حديث مان الول أخيه بقراءة الهيتي الله عبد الجمال على
على             ًا وجمع السنهوري جعفر الزين على ًا وجمع ًا أفرادأ للسبع وتل وآخرين المناوي دأروس

بل              القراآت أقرأ وربما وحج الجهات في وتنزل وسكنها بالمنصورية وأم وأجازه الماام النور
البر               في ًا راغب كثرين ماتفضلًعلى ًا ماتودأدأ ًا خير وكان إليه، المشار بالجزء الطلبة بعض وحدث

       . السبت         ليلة في أماه حياة في ماات ماستفيض عليه والثناء الناس عن ًا غالب النجماع ماع والصلة
. الجنة            وعوضه وإيانا الله رحمه طفلً وترك وثمانين ثمان سنة المحرم سابع

أبو                البرهأان ماحمد بن ماحمد بن أحمد الدين جلل العلماة بن إبراهأيم بن ماحمد بن إبراهأيم
بل              بلده أعيان وأحد الكازروني تقي بن الهدى أبي سبط الحنفي المدني الخجندي إسحاق

           . وثمانمائة   وخمسين اثنتين سنة الولى جمادأى عاشر الجمعة يوم في ولد بها الحنفية إماام
والفخر               أحمد الشهاب أخيه على ببلده الفقه في وأخذ والكنز القرآن فحفظ بها ونشأ بطيبة

في              أخذ وكذا المغربي يونس بن الشهاب عن الكلم وعلم العربية وفي الطرابلسي عثمان
مانى               في بمكة وقرأ المراغي الفرج وأبي أبيه على وماسع السمهودأي السيد عن العقائد شرح
على                بها وسمع وسبعين أربع سنة في أولها ًا مارار القاهأرة ودأخل الثلثيات، فهد بن النجم على

الفقه             الصيراماي والعضدي قاسم الزين عن فيها وأخذ جماعة له وأجاز والديمي النشاوي
الزيني              على فيها قرأ وكذا العربية الجوجري وعن والعربية والصول الفقه نظّام وعن وغيره

مان               ًا أيض وأكثر ًا كثير عليه وقرأ فنون في القصرائي الماين ولزم الذهأب لشذور شرحه زكريا
العراقي               ألفية جميع علّي وقرأ بطيبة إقاماتي حين لزماني مامن كان ثم ودأراية رواية مالزماتي

وماروياتي              تأليفي مان ذلك وغير وقراءة ًا سماع للناظم شرحها مان ًا كثير عني وحمل ًا بحث
الحنفية                إمااماة ولي وقد وغيره، المدينة تاريخ مان ترجمته في أثبته الذي الوجه على له وأذنت
ًا              وسكون ًا وتواضع وعقلً فضلً الرجل ونعم المراغي ماحمد الشيخ ابنة وتزوج أخيه بعد بالمدينة

 : النبوي               بالمسجد الحريق مان وقع ماا بلغه لما بالقاهأرة وهأو قاله ماما ينشد وسمعته وأصلً

ماـهـول أماـر بـطـيبة جـرى وقـدخـبـر فـي جـاءنـا بـمـصـر قلت

ًا الـنـار خافـت فـالـتـجـت إلـهـ
 الله صلى بالرسول لئذة تتشفع

 وسلم عليه

عليه             وتأسفنا وتسعين ثمان سنة الولى جمادى في له ساقط تحت فجأة مات
. الله  رحمه

المقسي              القاهأري الدين شمس بن الدين برهأان أحمد بن إبراهأيم بن ماحمد بن إبراهأيم
القرآن             حفظ الخص بابن كأبيه ويعرف التي القمني عثمان الفقيه سبط الخطيب الشافعي

صوفية              في وتنزل وغيره شيخنا على الحديث وسمع خضر ابن شيخنا عند واشتغل وغيره
بحانوت             كأبيه بالشهادأة وتكسب وغيره ساروجا بجاماع خطب بل الجهات مان وغيرهأا البيبرسية

بيت                 عليه فسقط وجاور وسبعين ثلث سنة في آخرهأا ًا مارار حج به بأس ل وكان وغيره التوبة
جاز              وأظنه ًا شهيد الهدم تحت فمات وسبعين أربع سنة الولى جمادأى في بمكة سكنه

والغماري            البناسي على للدارقطني الختم لمجلس ًا سماع لبيه ورأيت الله، رحمه الخمسين
الحجازي             السلمي رشيد بن الله عبد بن وأحمد والفوى الصرغتمشية إماام الحريري والشمس
مان              ترجمته في إليه فيشار وسبعمائة وتسعين خمس سنة في وذلك النقاش بن والزين

المحمدين.
تحتانية          -      ثم المشددأة النون بفتح النيني الدين برهأان صالح بن إبراهأيم بن ماحمد بن إبراهأيم

ثم             -   الدماشقي دأماشق نواحي مان عامار بني مارج أعمال مان لنين نسبة نون بعدهأا ساكنة
      . عشرة      ثلث سنة في ًا تقريب ولد القادأري بالبرهأان ويعرف القادأري الشافعي القاهأري
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القرآن                بها فقرأ القرآن أهأل مان أبوه وكان أبويه ماع دأماشق إلى مانها وتحول بنين وثمانمائة
بدماشق              الكبرى العقيبة مان التوبة بجاماع به وصلى عاتكة بقبر المكاري بن الشمس على

الفرق             في الديريني العز وأرجوزة والشاطبية الغزالي وعقيدة العمدة وهأي جمة ًا كتب وحفظ
الصلي           والمنهاج للبدي والحدودأ والجروماية والنحو الحديث وألفية والطاء الضادأ بين

ابن               نظّم مان والنوم والدعاء والشرب الكل مان والليلة اليوم في يتكرر ماا وآدأاب والفرعي
 : أولها         التي المقرئ ابن وقصيدة بيت أربعمائة في العمادأ

 يقظّة غير إلى نوم هأكذا وكموغفلة غرور في تمادأ كم إلى
باخميم            لنائبه العيد دأقيق ابن وكتاب للبلطنسي العابدين مانهاج وماختصر للبوصيري والبردأة

بدماشق             عليهم اجتيازه حين البلقيني الجلل مانهم جماعة على وعرض الدين، ماخلص القاضي
وكذا               الفقه في أخذ وعنه شهبة قاضي بن والتقي بها عندهأم إقاماته حين البرمااوي والشمس

الفقه              في مالزماة أتم المناوي فلزم القاهأرة وقدم الدين، ناصر ابن وسمع البلطنسي عن
في               شيخنا عن وكتب الجوجري تلميذه لزم بل والصول العربية عنه أخذ وكذا وغيره ًا تقسيم

الديمي             عيى العراقي ألفية شرح وقرأ القديمة الظّاهأرية في البخاري ختم وسمع الماالي
وزار              وغيرهأا وأربعين إحدى سنة في وحج القادأر، عبد والد القادأري علي السيد وصحب

أجريت             وربما ًا وقت به وواختص الخاص ناظر للجمالي وتردأدأ والخليل المقدس وبيت المدينة
ولين               والستقاماة السدادأ وجه على ذلك كل الرؤساء مان تردأدأ وكذا مابراته بعض يديه على

دأروس             بعض في عندي وحضر استفتاني وقد الفائدة في والرغبة والتواضع والتودأدأ الكلمة
    . السبت          ليلة في ماات ماحافيظّه على يكرر يزل ولم فاهأمته مان أحسن وحافظّته اللفية

. وإيانا         الله رحمه وثمانين ست سنة شوال عشر سادأس
الحنفي              القاهأري الصل السلموني الدين برهأان الدين ظهير بن إبراهأيم بن ماحمد بن إبراهأيم

والده        -      -   كان كوزير الهاء وكسر المعجمة بفتح ظهير بابن ويعرف التي ماحمد الدين بدر والد
ورقاه                التفهني عند والنيابة النقابة باشر أن إلى علم طالب هأذا فنشأ بالفضل قيل فيما يذكر

الصطبلت             ثم السلطانية والعمائر خاناة والزردأ الوقاف نظّر في به استقر حتى السلطان
بن               عثمان الفخري دأيوان بعض على الشهادأة ولي ذلك وقبل الديري، بن البرهأان عن ًا عوض

ناظر.              كان حين باشر وكذا كنائسها على الكشف بسبب الطور إلى وسافر وحج الطاهأر
الوقاف             لنظّر له المعين وكان الشمع قصر في للملكيين المنسوبة الكنيسة كشف الوقاف
في             ًا مااهأر وكان الربع القضاة بنظّر المشمولة للوقاف التعرض بعدم له ورسم شيخنا

            . يكمل   ولم ًا ماطعون وخمسين ثلث سنة صفر ثالث الثنين يوم في ماات وجاهأة ذو المباشرة
يلبغا               تربة تجاه بهم المعروفة بالتربة ودأفن النصر باب بمصلى الغذ مان عليه وصلى الستين

. ورحمه      عنه الله عفا بالصحراء العمري

روح                   بن الفضل أبو الدين عز الوفاء أبي بن ماحمد بن الله عبد بن إبراهأيم بن ماحمد بن إبراهأيم
. الشافعي              المولد الهرماوزي لر قرى مان قرية وهأي الباسكندري النصاري الدين عز بن الدين

قاضيها                عن وغيره الفقه في فأخذ بها ونشأ بهرماوز وثمانمائة وعشرين أربع سنة صفر في ولد
الدين                صدر المولى عمه وابن يوسف الدين نور بن ماحمد الدين صلح بن يوسف الدين نور
وخمسين                اثنتين سنة في الجزري لبن الحصين الحصن عليه وقرأ الله عبد الدين تاج بن ماحمد

عبد               الشيخ على بها وقرأ السبعين بعد فدخلها لمكة وهأاجر تركه ثم مادة قضاءهأا وولي
بخطه              وكتب ًا صابر ًا ماتقنع بها ودأام البيضاوي تفسير في وكذا والنحو الفقه في المحسن

علّي                بمكة وسمع مارة غير المدينة وزار البخاري، مان نسخ عدة ذلك ومان ولغيره لنفسه الكثير
وغيرهأما            والثلثيات النووي أربعي جميع ماع الشمائل وجل والمصابيح البخاري كمعظّم أشياء

ثقل               سمعه في ولكن بعضها وكتب ماسلم صحيح في ختمي كجل وتصانيفي بل ماروياتي مان
الهماماي             الشيخي بسيدنا فيها وصفته إجازة له وكتبت بنسخة للسماع يستضيء وكان يسير
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الكتاب           نابغة الكامالي الفاضلي الرحلتي القدوتي المعيدي المفيدي الماجدي الوحدي الماعي
ماسمى           في الصالحين والمشارك ًا وزهأد ًا ورع الدنيوي للمنصب التارك الصحاب ونادأرة

ماا             على والشتمال وسماعه النبوي الحديث بكتابة التشرف على القبال ماع ًا قصد التجردأ
. العظّام             الئمة مان لكثير والمخالطة الحرام بالبلد كالمرابطة انتفاعه مازيد له به يرجى

المكي              الصل اليماني اليافعي بن الدين برهأان علي بن إبراهأيم بن ماحمد بن إبراهأيم
تسع   -    -         سنة رجب أو الثانية جمادأى في ولد لبيه لقب بالضم بالبطيني ويعرف الشافعي
وجمع            والشاطبية ومانهاجه النووي وأربعي القرآن فحفظ بها ونشأ بمكة وثمانمائة وأربعين

وأبي             الكامالية وإماام خطاب والزيني ظهيرة بن البرهأاني على وعرض النحو وألفية الجواماع
وحضر             عليها، والقادأماين ماكة أهأل مان آخرين في الثلثة ماجاورة حين المغربي الفضل

في             العرب وابن يونس وابن الجوجري والشمس وابنه وأخيه البرهأاني دأروس ماع دأروسهم
عن                بزبيد أخذ وكذا عنهم فأخذ وغيره الفضل أبا ماحمد بها ولقي مارتين لعدن وسافر علوم،

وزار               وغيرهأما المراغي الفتح وأبي فهد بن التقي على بمكة سمع بل الفتي عمر الفقيه
سبع               سنة في علّي سمعه ثم المراغي ماحمد الشيخ على الشفا بها وقرأ النبوية المدينة

في               الهماماي الدين عز عن وأخذ ذلك غير قبلها المجاورة في علّي سمع بمكةبل وتسعين
القراءات.

التونسي              الصل المشدالي اسحق أبو القسم أبي الشيخ بن إبراهأيم بن ماحمد بن إبراهأيم
      . ماني       وسمع الحرماين مان بكل لقيني الشهير الفضل أبي قريب المالكي المغربي البجائي

الله                 عبد أبي على آية قرأ وكذا لللفية شرحي في ًا دأروس ذلك ومان وغيرهأا تصانيفي مان أشياء
إليه               ونسبت يتصون لم ولكنه وغيره القوي عبد بن ماعمر السراج عن وأخذ بالمدينة المراغي

. لهما         الله غفر بصحتها تشهد سويد لبن ماصاحبته أشياء

بن                إبراهأيم بن ماحمد الشرف بن علي بن ماحمد الشرف بن إبراهأيم بن ماحمد بن إبراهأيم
بن               البرهأان يوسف بن يعقوب بن ماوسى بن إبراهأيم اسحق أبي الماين بن يعقوب الشرف

ابنة            القضاة ست وحفيد نوابهم أحد الشافعي الصالحي الدماشقي الدين شمس القاضي
كان               والده، عمة فهي النساء في التية سارة قريب المعتمد بابن كسلفه ويعرف زريق ابن

وينسب             بالموصل ماولده دأماشق والي إبراهأيم إسحاق أبو الدين مابارز الماير العلى جده
 .          . ذكره   سنة ثمانين عن وستمائة وعشرين ثلث سنة في ماات بالمعتمد ويوصف ًا عادألي
المعتمد              بابن يعرف ًا حنفي كان يعقوب يوسف أبو الشرف وابنه السلم، تاريخ في الذهأبي

ًا              حديث ماعجمه في عنه وأوردأ الدماياطي مانهم جماعة وعنه وغيره الرصافي حنبل عن روى
رجب              عشر ثالث في وماات وخمسمائة وثمانين سبع نسة رماضان رابع في ماولده وأرخ

بن             ماحمد الشرف وحفيده ًا، أيض الذهأبي وذكره وثمانين ثلث عن وستمائة سبعين سنة
وسبعمائة              وأربعين اثنتين سنة الول ربيع في وماات البخاري بن الفخر عن يروي إبراهأيم

كما             وخمسين تسع عن وثمانمائة وسبعين ثلث سنة في ماات الترجمة صاحب ووالد
القضاة              قاضي ابنة الحسن ست ابنة الحسب ست ذرية مان العلى الشرف وجده سيأتي،

            . وثمانمائة   وأربعين ثلث سنة القعدة ذي عشر ثالث في فولد هأذا وأماا الزكي بن البهاء
أربع              سنة رماضان في العادأة على به وقام القرآن فحفظ بها ونشأ دأماشق بصالحية
العروض           في والخزرجية الصول في البرمااوي وألفية النحو وألفية والمنهاج وخمسين

ربع               أولها عن أخذ حتى ولزماهما عجلون قاضي بن والنجم شهبة قاضي بن بالبدر وتفقه
أول              ومان عليه الصغير شرحه مان الخير والربع المنهاج على الكبير شرحه مان العبادأات

المعلمات           بالمسائل المسمى المهمات على تعقباته مان الجراح أثناء إلى النكاح
والتاج            الطالبين مانهاج إلى الراغبين هأادأي تصانيفه مان ثانيهما وعن المهمات باعتراضات

البرمااوي             كألفية والنحو والعروض الفقه أصول عنه أخذ بل المنهاج على الروضة بزوائد
الزرعي            الشهاب عن ًا أيض والنحو الناظم لبن اللفية شرح مان والكثير والخزرجية
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سنة              شوال في فيها بالفتاء له وأذن الصفدي حاماد بن الشمس على والحساب والفرائض
شهبة                 قاضي بن البدر فيها له أذن بل تليها التي في بها وأنهى بالشاماية وكتب وستين أربع

ودأرس              ًا جر وهألم وسبعين إحدى سنة رجب في القضاء في وناب ًا، عاما ًا إذن بالفتاء
وبالمجاهأدية           عنهما له عجلون قاضي بن المحب برغبة وبالعذراوية الجوانية بالظّاهأرية

بن               البدر رغبة عن لها المتلقي بعلبك فقيه الطرابلسي ماحمد بن عمر الزين عن الجوانية
برغبة              والفلكية الركنية تدريس وجمع العدل دأار إفتاء مان والنصف له برغبته شهبة قاضي
على              وكتب وحج وبالجاماع، عمر أبي بمدرسة والتصدير عنها له عجلون قاضي بن التقي

وكتب              نظّم له بل وغيره تاريخ مان مافرقة وأشياء ماجلدات ثلث في حاشية العجالة
الشحام             ابن والشهابين جدته على وخمسين تسع سنة في بدماشق ماعنا وسمع المنسوب

سنة               في القاهأرة فقدم فيه وروفع خوارش أبو والشمس الهادأي عبد بن عمر الزين وابن
ثم                بعدهأا التي مان الول ربيع في وزارني له وتوجعنا مادة الترسيم في فدام وتسعين خمس

 : والده             قبر على كتب ماما نظّمه مان وأنشدني كتابته مان ماجلد على أوقفني

تـعـد ل غـزار نعملـه ماـن يا ربـنـا يا
 الصمد الفردأ هأو مان يافضـلـه يرجى مان يا

المعـتـمـد ماحمد حالضري ذا لساكن اغفر
تحته               استمرت وهأذا ماعه زوجته مااتت فذاك الخر بأخت ماتزوج اللبودأي بن والشهاب مانه وكل

. ولبنيه     لنفسه واستجازني الن إلى
العز                أبوه التي الخيفي ثم اليماني الحكمي عيسى بن ماحمد بن إبراهأيم بن ماحمد بن إبراهأيم
         . ماكة       إلى وحمل بجدة ثمانين سنة المحرم في ماات شهير بيت مان ماطير بابن ويعرف الطيب

. بمعلتها  فدفن
حفيد             الركبدار المدني الموحدي المراكشي ماحمد بن إبراهأيم بن ماحمد الكمال بن إبراهأيم

.        . الزبير    سبط المحلى الحسن أبي على سمع يظّهر فيما ًا قريب التي
هأو               وكان حبشية أماه أبوه، التي الدماشقي اليوسفي مانجك بن إبراهأيم بن ماحمد بن إبراهأيم

   . ذلك            بعد وماات وستين تسع سنة في بالشام عشرة أمارة عنه خشقدم الظّاهأر أخرج أسمر
. قايتباي      الشرف أيام صدر في بيسير

      . القرآن         وقرأ بيسير التسعين قبل ولد الجبلي أبو الدين برهأان إبراهأيم بن ماحمد بن إبراهأيم
وحدث              الحجار أنابه الزعبوب بن الرحمن عبد الزين على الصحيح وسمع الفقه دأروس وحضر

إحدى               سنة في أجاز رأيته وقد الصحيح بعض عليه فقرأت الولى القدماة في ببعلبك لقيته
.  . ماات       وغيره شيخنا ابن فيه استدعاء في وعشرين

مان          -      أنه يذكر كان لكونه الجعفري الهاشمي إسحاق أبو البرهأان إبراهأيم بن ماحمد بن إبراهأيم
التي          -       علي أخو العطار الحنبلي النابلسي طالب أبي بن جعفر بن الله عبد بن علي ذرية

          . والميدوماي   الخباز وابن العلئي على وسمع وسبعمائة أربعين سنة ولد العفيف بابن ويعرف
الماكسيني              غالب بن وماحمد الشافعي الله هأبة بن وماحمد المكرم بن بكر أبي والقطب

عبد             بن ماحمد والشمس القصى بالمسجد ماوسى قبة إماام الذرعي سليمان بن وقاسم
والبدال             العالية الموافقات الول على سمعه وماما آخرين، في المقدسي طاهأر بن الواحد

عرفة               ابن وجزء ماسلم وصحيح أحمد ماسند مان قطعة الثاني وعلى لنفسه تخريجه مان الحالية
          . شيخنا      لقيه وقد الئمة مانه سمع وحدث خلق له وأجاز الكثير الثالث وعلى مانه مانتقى أو
       . القلقشندي        بكر أبو التقي عليه سمع وكذا عرفة ابن جزء مان مانتقاة بأحادأيث فحدثه بنابلس

             . باختصار   شيخنا ماعجم مان الول في وهأو بنابلس وعشرين أربع سنة في ماات عنه لنا وروى
. هأذا  عن

المولد              البشبيشي الدين نجم القاضي بن الدين صارم الماير إبراهأيم بن ماحمد بن إبراهأيم
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      . وسبعمائة      وثمانين إحدى سنة في ولد الشهيد بابن ويعرف المهمندان الشافعي المصري
إلى                والده ماع انتقل ثم القرآن بعض بها وقرأ سرهأا كاتب أبوه كان حين بشبيش بمدينة
التنوخي              على وختمه المجد أبي ابن على الصحيح وسمع العمدة وحفظ بها فأكمله القاهأرة

وسافر             والخليل القدس وزار وتسعين ست سنة في الولى مارتين وحج والهيثمي، والعراقي
حسن              ًا نير وكان مادة فيها فدام وثمانمائة عشرين سنة المهمندارية وولي فأكثر الشام إلى

       . ذي        عشر سابع الخميس يوم في وماات وأربعين ست سنة في البقاعي عنه كتب الشكل
. الزهأر       بجاماع عليه وصلى بالقاهأرة مانها الحجة

   . المتبولي         الشهاب أثبته الشافعي الشرواني الدين برهأان إبراهأيم بن ماحمد بن إبراهأيم
في              تقدماه ماع كان وأنه والحساب والفرائض الفقه عنهم أخذ الذين شيوخه في الحسيني

القاهأرة                وقدم الفقه مان ًا جانب عنه أخذ أنه البخاري بن الماين لي وقال فيها، ًا بارع العقليات
كان              وأنه عليه للسلم الشرواني الشمس وقصده البحر مان فحج وستين خمس سنة في

قاسم              الزين ورام الحاوي خطبة شرح وأنه وغيره الفقه يقرئ العلوم جميع في ًا ماتبحر
مان                 ًا أيض هأو ولد ماعه وكان قال فعاكسه عليه قراءته حين شرف بن التاج ماع الحضور الحنفي

العلماء.
حتى               واستمر المسدي بن الشهاب بعد بمكة رباط شيخ اليماني إبراهأيم بن ماحمد بن إبراهأيم

بمكة                وثمانين اثنتين سنة الحجة ذي عشر سابع السبت ليلة وأول الجمعة يوم آخر في ماات
ماما                 يختلسها لمن أو يعرفه ل لمن بعاريتها الرباط كتب مان ذلك في فرط وقد بالمعلة ودأفن

.     . فهد     بن العز ذكره وغفلته صلحيته عليه تحامال ل
المقدسي              الصل البناسي أيوب بن ماوسى بن إبراهأيم بن أحمد بن ماحمد بن إبراهأيم

      . بالزاوية       وثمانمائة وسبعين اثنتين سنة ولد دأونه فمن العلى جده التي الشافعي القاهأري
         ... . وغيره   البناسي الرحيم عبد الزيني عند واشتغل المنهاج وبعض وغيره القرآن وحفظ

وسمع              وثمانين اثنتين سنة صغرة في وحج لقممني وابنه العجمي يوسف على علي وأسمعه
جلس                ماوته وبعد النووي تقريب في علّي قرأ وكذا غيرهأم له وأجاز المسندين بعض على هأناك

. ابنته        وزوجه عليه يقرأ وصار الطلخاوي دأكان في
أبوه                التي الدماشقي الغزي بدر بن الله عبد بن أحمد الشهاب بن ماحمد الرضي بن إبراهأيم
          . فيه     وكان الصغر وذاك لخيه شركة أبيه جهات في استقر ماحمد الدين رضي وأخوه وجده

في        ماات جنون حالة تعتريه وربما  فضل

التي                 المالكي الدفري القادأر عبد بن الرحمن عبد بن لله عبدا بن أحمد بن ماحمد بن إبراهأيم
        . وثمانمائة       عشرة سبع سنة المحرم أول في ولد الثامان القرن أهأل في جده والمذكور أبوه

على              سمع بل العراقي والولي هأو له وأجاز كشيخنا جماعة على وعرضها الرسالة وحفظ
وبمدرسة              الحسنية بالنصرية أبيه بعد ودأرس طاهأر بن بالزين وتفقه وغيرهأا، أمالية في الولي

وظيفته               عن ونزل بل ذلك ترك ثم النكحة عقودأ وولي بالشهادأة قليلً وتكسب السلطان أم
خمس             في الفرعي الحاجب وابن ماجلد في الرسالة وشرح الصحراء، مان بالطويلية وانجمع

سبع                سنة رماضان سادأس في ماات حتى طريقته على يزل ولم ذلك، غير الفوائد مان وعلق
الدين               بهاء الشيخ صاحبنا ابن البدر خال وهأو الطويلية مان بالقرب جده عند ودأفن وسبعين

. إبراهأيم     أخت آسية فأماه المشهدي
 . استقر              قديدار بابن كأبيه ويعرف الدماشقي الله عبد بن أحمد بن ماحمد الشمس بن إبراهأيم

رحمه               السمت حسن ماع ودأيانة حسنة طريقة على فجرى بدماشق زاويته ماشيخة في أبيه بعد
الله.

حاماد                  أبو الرضي العزيز عبد بن أحمد بن ماحمد الفضل أبي بن أحمد بن ماحمد العز بن إبراهأيم
   . سنة           في ولد التي إسماعيل أخو الشافعي المالكي النويري الهاشمي المحب بن العز بن

ابن             وألفية الصلي والمنهاج والتنبيه القرآن فحفظ بها ونشأ بمكة وسبعمائة وتسعين سبع
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بن               أحمد بن ماحمد بن ماحمد والشمس المراغي والزين صديق ابن على وسمع وغيرهأا ماالك
مانهم            وآخرون والتنوخي والهيثمي والعراقي الملقن وابن البلقيني له وأجاز المقدسي المحب
وقدم              ًا طرف فحصل والصرف والنحو الفقه في الشتغال على وأقبل العلئي وابن الذهأبي ابن

في                ورغبة وعفاف ودأيانة خير ماع ًا صالح خطه وكان ًا كتب بخطه وكتب أعيانها عن وأخذ القاهأرة
بالمسجد                الخطابة في وناب أبوه به أخبر فيما يوسف آخر إلى ركعة في قرأ بحيث العبادأة

        . في      الطاعون في بالقاهأرة أبيه حياة في وماات وصلته خطابته فحمدت واحدة مارة الحرام
وعشرون                إحدى وسنه عليه السف فكثر ماكة إلى نعيه وجاء عشرة تسع سنة ًا ظن الول ربيع

.      . ماكة         تاريخ في الفاسي ذكره الجنة وعوضهما الله رحمهما يسيرة وأيام أشهر وسبعة سنة

الجن                  أبي بن يوسف بن الحميد عبد بن الرحيم عبد بن ماحمد بن أحمد بن ماحمد بن إبراهأيم
القاهأري           الصل القبيباتي الدماشقي الحسبني الشمس الخواجا بن الدين برهأان السيد

بن               ماحمد بن علي مانهم بدماشق الشراف نقباء كانوا شهير بيت الجن أبي وابن الشافعي،
بن                العباس بن الجن بن العباس بن إبراهأيم بن إسماعيل بن إبراهأيم بن ماحمد بن إبراهأيم
وتحرر                الباقر ماحمد بن الصادأق جعفر بن إسماعيل بن ماحمد بن علي بن الحسين بن الحسن
        . وأربعين      سبع سنة شعبان عشري تاسع في ولد ماعهم والتقاؤه إليهم الترجمة صاحب انتساب

أنها               زعم ًا وكتب القرآن فحفظ أبويه كنف في ونشأ الزهأر جاماع مان بالقرب الخيميين وثمانمائة
على           وعرض والتلخيص الجواماع وجمع والشاطبيتين واللفيتين كالمنهاج العشرين على تزيد

لجماعة           تردأدأ وأنه الديري وابن والشمني والمناوي والبلقيني والبوتيجي كالمحلى كثيرين
والبوتيجي          البكري كالجلل وغيرهأا والقراءات والعربية وأصوله الفقه في للشتغل

والروضة             المنهاج على حاشيته مان البعض البكري على قرأه ماما فكان والوراق والسنهوري
وعلى             وغيرهأما والفقه الفرائض في ولزماه للعراقي اللفية شرح مان قطعة البوتيجي وعلى

والحساب             الفرائض وفي الهائم ابن لحاوي شرحه الوراق وعلى والصول النحو في السنهوري
الهداية             شرح وفي الماردأاني والبدر السجيني الشهاب على واليسير زكريا الزين على والفقه

القضاء               في عنه وناب البلقيني على المنهاج بعض قرأ وأنه الدائم عبد ماؤلفها على الجزرية
الديمي             ولزم المناوي تقاسيم بعض وحضر التقسيم في العبادأي على البيع وربع والوروري

الدماياطي               المحيوي تردأدأ فأعلم أنا وأماا جعفر على الزهأر إماام على القرآن جودأ وأنه وغيره
الملقن             ابن وحفيد الهورينية هأانئ أم على وسمع وغيره، المختصرات جاماع لقراءة إليه

ألفية             في علّي وقرأ وخلق القدسية وهأاجر الزفتاوي الدين وناصر الفاقوسي وابن والحجازي
عن               ًا عوض بدماشق الشراف نقابة في استقر أبوه ماات لما ثم غيرهأا ماني وسمع العراقي

يكون                أن الخيضري ورام بها القضاء في النيابة في زعم وكما الحنفي العلء والد ماحمد السيد
واستقر              بدماشق كلهأما السر وكتابة المال بيت وكالة وظيفته لخذ فتحرك فاماتنع عنه ذلك

عادأ                 ثم الخيضري وأعيد سنة دأون فيهما فدام كثير ببذل وستين سبع سنة الثاني ربيع في فيهما
في              الصابوني بن عمر الزين عن ًا عوض والسوار القلعة كنظّر أخر وظائف بانضمام إليهما

الخيضري               وعادأ بلبان الظّاهأر أيام في عنها انفصل أن يلبث ولم خشقدم الظّاهأر أيام أوخر
المؤيدي               شراماردأ عن ماعها وماا القلعة لنظّر أعيد فيتباي الشرف أيام أثناء في ثم لوظيفته

صرف                أن إلى ماعه الشراف ونقابة هأذا كل بالنابلسي عنها انفصل أن إلى دأماشق قلعة نائب
إلى                  بأبيه عزه بعد وصار كثيرة ًا دأيون وتحمل وغيره نقد مان أبوه له خلفه ماا وذهأب وافتقر عنها
بعد                 الخيضري قربه نعم ًا، وإبعادأ ًا ماقت إل به يزدأادأ ل ماما ومارافعة وجرأة إقدام ماع اماتهان حالة

لنفادأ               ًا سبب كان ماما المحوجب بن للشهاب تعرضه حين غرماه ماا أكثر في السبب كونه
الكمال                الشريف بولد الجحاف رام أن إلى نفسه في كمين هأو فيما يسترسل زال ول ماوجودأه

وشهودأه              فطلبه السلطان إلى وشكاه الولد فبادأر تركته في أبيهما بعد زوجته أخي امالحيريق
وقوفه              فبمجردأ قبيحة بكلمات فبدر هأو وأماسك فغيبا ماحمودأ بن والتقي الدمايري إبراهأيم وهأما

عليه                الله صلى النبي ابنة بابن هأذا أيفعل ويقول يستغيث وهأو ًا مابرح ًا ضرب فضرب بضربه أمار
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كما                   كان وإن أحد كل له ورثى المقشرة إلى به أرسل ثم يهلك أن كادأ حتى يرحم فل وسلم
الشهادأ               بعد مازهأر بن والزيني الكبير الدوادأار بسفارة يوماين بعد أطلق ثم ًا جريئ ًا ماقداما قلنا

أن                 يلبث ولم باثنين يجتمع ول بل وغيرهأم والقضاة الماراء مان أحد بيت يطرق ل بأنه عليه
الشراف               نقيب فخاصم دأماشق إلى ورجع فحج ماكة إلى يسير بعد وسافر فيه المرافع ماات

أن                 إلى ًا أشهر به فدام ماحبسه إلى وعادأ إليه المشار وأهأان له فانتصر الملك إلى فبادأر بها
بعدهأا                التي وجاور وتسعين خمس سنة ماوسم في ًا أيض حج حتى واستمر تربته شيخ فيه تشفع

بأن               فأعلمني بمنى ولقيته إجازة له وكتبت للعرض ولده وماعه ذلك ومان مارة غير وقصدني
ماصر                إلى ورجع مانه فضاعت ًا دأينار وخمسين ماائة نحو له وماعه دأماشق مان إليه وصل خادأماة
مان                القضاء نيابة مازعمه على وقف مان بعض إلى كتب وقد ماأماون ول غريقة فهي بالحملة

. ثقات  انتهى             ذلك مان بعبادأه أرأف والله قط يلها لم أنه نصه ماا الشامايين
بابن              ويعرف وأخوته ماحمد والد الشافعي البصري الدين برهأان أحمد بن ماحمد بن إبراهأيم

 : فيها.         وقال اليسر سماهأا الفقه في مانظّوماة له زقرق

 طه بحق اليسر يرزقنااللـه لعل اليسر وسمى
. ظهيرة            ابن قاضيها وصاحب ماكة نزيل البصري الله عبد عنه أخذ مامن

بالبناسي               وتفقه والتنبيه القرآن حفظ مامن الشافعي القاهأري الشنويهي البرهأان أحمد بن ماحمد بن إبراهأيم
البلقيني              والعلم النسابة البدر شويخنا مان عنه أخذ ومامن وغيرهأا بالقراسنقرية حياتهما في والبلقيني

       . في          ًا حي وكان بيقين البلقيني قبل ماات والحديث التفسير في عمل ذا ًا صالح ًا فقيه وكان الحجازي، والشهاب
. الله             رحمه النساء ماعجم في المذكورتين وزليخا زينب والد وهأو وثمانمائة أربع سنة

             . بن       أحمد أخته ابن عنه أخذ العلوي، النفيس عن أبيه عن أخذ مامن اليماني العجيل أحمد بن ماحمد بن إبراهأيم
. عجيل     بن أحمد بن ماوسى

المراغي                الزين مان سمع بالحجازي يعرف وهأو العطار والده الحلواني المكي إسماعيل بن ماحمد بن إبراهأيم
.       . وسبعين     ثمان سنة المحرم في ماات وغيره المسلسل عشرة أربع سنة

.     . ايدمار       بدون ًا قريب سيأتي دأقماق بن ايدمار بن ماحمد بن إبراهأيم
بابن                  ويعرف الشافعي الغزي النوفلي القرشي الدين برهأان الله عبد بن أحمد بن بهادأر بن ماحمد بن إبراهأيم

ربيع -             -      أول في بغزة ولد ماهملة ًا سين الزاي يجعل مان ومانهم ماهملة ثم القاف وتشديد الزاي بضم زقاعة
  . وأبعد                  قلت ذلك غير عنه به أثق مان لي وذكر قال شيخنا مانه سمعه كما وسبعمائة وأربعين خمس سنة الول

ومان                   خلف بن علي العلء بلده قاضي مان وسمع أماره مابدأ في الخياطة وتعانى وعشرين، أربع سنة قال ماا
عن               والتصوف القونوي البدر عن والفقه الحكري الشمس عن القراءات وأخذ وغيره، الفوي علي النور

وعلم                 النجوم في ونظّم الشعر فقال بالدأب وتولع عمر اسمه الجيلي القادأر عبد الشيخ بني مان شخص
وتزهأد               ًا زماان وتجردأ حقائقه على والوقوف لتطلبه الرض في وساح والعشاب النبات مانافع وماعرفة الحرف
عديدة                  ًا مارار بلده مان استقدم فإنه برقوق الظّاهأر دأولة أول في ًا خصوص صيته وبعد ذكره وطار قدره فعظّم

فرج                 الناصر ابنه استبد فلما قليلً عنه انحل ثم عليه اختلفهم على الناس وتطارح النبوي المولد لحضور
عند                وتقدم النيل شاطئ على ماصر وسكن فقطنها بدماشق العظّمى الكائنة بعد للقاهأرة وتحول به تخصص

عليه                      فنقم له يعينه الذي الوقت يتعدى ول الطالع له يأخذ أن بعد إل السفار إلى يخرج ل كان حتى ًا جد الناصر
ذي                   في ماات حتى بالقاهأرة خموله في واستمر عنه أعرض ثم دأولته أوائل في ماحنة مانه ونالته ذلك المؤيد

 . وقد                 غلط وهأو عشرة ثماني سنة في بعضهم وأرخه النصر باب خارج ودأفن بمصر بمنزله عشرة سنة الحجة
حرف                  في التعجيم وتعريب النردأ ماعرفة في الوردأ دأوحة مانها أشياء جمع إنه وقال ماعجمه في شيخنا ذكره

بن                 خليل صاحبنا سمعت القفهسي يعني المحدث ماحمد بن خليل صاحبنا بخط وقرأت قال ذلك وغير الجيم
الله                فسألت خلوة في ًا يوما كنت يقول المقدس ببيت القرماي ماحمد الشيخ سمعت يقول الجزائري هأارون

القميص                   هأذا أعطوا فقال قميص وماعه إبراهأيم الشيخ فإذا أوليائه مان ولي يد على ًا قميص لي يبعث أن تعالى
ثم                  وفوائده نظّمه مان فسمعت وتسعين تسع سنة في به اجتمعت ماا وأول قال ساعته مان وانصرف للشيخ

سكناه                 بعد اجتماعنا كثر ثم وفوائده نظّمه مان كذلك وسمعت القاهأرة إلى تحوله قبل بغزة به اجتمعت
احتوت                 وماا الرض صفة في التائية القصيدة مانها وتصانيفه نظّمه رواية لي وأجاز وجاور حج وقد القاهأرة،

الحكايات                  استحضار في ًا مااهأر وكان آلف خمسة تجاوزت أن إلى فيها زادأ ثم بيت أولًخمسمائة وكانت عليه
بثلث                ماوته قبل أطلق ثم بالسوادأ يخضب وكان بالوفاق ًا عارف والنثر النظّم وفي الحال في والماجريات

 : نبوية           قصيدة في نظّمه مان له أنشده ماما له وساق سنين،
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 راسخ الصب حشا فيبـطـيبة بـان غصن
شـــائخ الن وأنـاهأـويتـه صبـاي مان

فـراسـخ فاتضاءتنــوره ح ل قمـر
ًا ًايكـن لـم كيف عجب نـاسـخ وهأـو كاتب
شـواماـخ قريش مانبـعـثـه حـين ذللت
شـالـخ الشرك ذابحدأينــه سـيف أسـد
 صارخ الشرك وعلىالـهـدى ماطلب فاتح

نـافـخ القلب طائرتـحـتـه وماـسـيح
شـالـخ شـادأ وبـهالـورى سـيد أحمـد

وفـالـخ قـديم مانفـالـغ شـادأ ماا ماثل
فاسـخ عنه لي ليسودأه أكـسـير عقـد

شـمـارخ دأماعي إنوجـده نـخـيلت يا
طـابـخ فيه فالهوىماهجتـي دأست حرقي

       . زماانه           أعجوبة كان أنه أنبائه في وقال مانه أفحل هأو ماا له ندر وربما نظّمه عنوان وهأذا قال
بالوفاق           ًا عارف النظّم على ًا ماقتدر والماجريات الحكايات واستحضار العشاب ماعرفة في

وعظّمه            الكيمياء، مان وطرف والنجوم القراءات في ًا ماشارك الحرف بعلم يتعلق وماا
عليه                  نقم ثم ومان له يجده الذي الوقت في إل يسافر ل كان حتى الناصر ثم ًا جد الظّاهأر

الطواشية              مان جماعة عنده عليه وشهد دأولته أول في يسيرة ماحنة مانه ونالته المؤيد
سنة                فيه ماات الذي يعني العشر هأذا في جاور إنه وقال عنه، فأغضى مانكرة بأماور وغيرهأم

سنة               في إليه وكتب السفساف، وفيه الجيد له ويندر وسط وغالبه كثير ونظّمه قل بمكة
 : وتسعين  تسع

ًا تطلبت وإحسـان بر إيصال فعادأتكمعـنـكـم بالرواية إذن
ببرهأـان الطالبين بين وأفخرحاسدي وخفض ماقداري ليرفع

 : الثاني      البيت في للوزن ًا مخطئ فأجاب

بإتقان سمعي جاز حديث بكلحياته دأامات الدين شهاب أجزت
لساني وقال أذني سمعت وماارويتـه وشـع وتـاريخ وفقه

بهذيانه                 آذاني ومال شعره مان ًا كثير وأنشدني ذلك مان اماتناعي طول بعد بي اجتمع المقريزي التقي وقال
ًا                 ماكثار وكان ًا بيت وسبعون وسبعة وسبعمائة آلف سبعة أنها إليها المشار قصيدته عددأ في عنه ونقل وهأذره

    . يعتقدون           كانوا وآخرون قلت كراماات عنه ويتلقون اعتقادأ فيه ولخرين وشعبذة ماخاريق عنه يؤثر ًا ماهذار
ظهيرة                 بن الجمال وصفه بل العظّم، والسم الحرف يعلم أنه يزعم كان مان الصوفية ومان وفضله علمه

المشار                الجمال عنه كتبه ماما ومانه سائر وشعره والحقيقة، الطريقة شيخ العلماة الماام بشيخنا به وناهأيك
 : عشرة     إحدى سنة في إليه

ًاسـرى إذا النسيم أن عجبي ومان  والس والرند البان بعرف سحير
جـلسـى الحبة أن لي فيخطرأحبـتـي حديث سمعي على يعيد

 : قال         فيما ظهيرة بن السعادات أبو عنه كتبه ومما

 نارا القلب صميم في فأضرمحـارا فيه ولبي عقلي رأى
نهـارا أحسبه العتاب علىمالـقـى الليل أبيت وخلني

ً فيه العواذل لم إذا حـيارى فينقلبوا لهم أصفهجـهـل
النصارى أباطيل عن تصامامقلبـي يقول السلو ذكروا وإن
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وسـارا ارتحل قد وسلوانيصبـري أن العواذل علم وماا
القـرارا فأعدماه قلبي علىتـولـى وجـد ماـن لله فيا

وانكـسـارا عناء فأورثنيعـهـد فـيه تقادأم حب ومان
ًا عشرين هأواكم قضيت استـتـارا ترادأفها وعشرينعاماـ

جهارا أخفى ماا سر سرائرفـأبـدى عيني مان الدماع فنم
الغرارا وصافحت نجد علىماـرت البانـات نسمة ماا إذا

ًاوعتقوانـا الخزام وصافحت الـجـدارا قبلـت ثم وشيح
ًا أهأوى مان دأيار جدار الديارا هأاتيك الرحمن رعىقديمـ

ًا الموت رأيتفـإنـي دأعنـي لئمي يا أل واعتمارا حج
سكـارى وفرقتنا كل صحاولكن سكروا قد الحب فأهأل

 : جماعة        بن البرهان بها يمدح قصيدة في وله

 ساعه كل في بحفظّها يقومدأين بـرهأـان أحمـد لملة
 جماعه أحيا قد البرهأان فذاتحيا شئت إن حبه في فمت

 : العظم         السم فيه أن مريديه بعض زعم مما وله

القـديمـه المطولة وبالسبعالـعـظّـيمة بالحوامايم سألتك
المستقيمـه الحروف قبل بهالمـبـدا والفرض وباللماين
الكريمـه المقدسة وبالرضوصاحـبـيه الكبير وبالقطب
 العزيمه أصحاب قلوب طيورعلـيه عكفت الذي وبالغصن

الولـيمـه يوم في وبالمنثورالمعاني رق في وبامالسطور
رقـيمـه ورأى فتيانهـا أبوفـيه حـل قد الذي وبالكهف

ماـقـيمـه بعجرتها بأحجارالنصارى زمان مان وبالمعمور
صميمه ماشارحها في ترويحـب عين فؤادأي في ففجر

وأنشدنا               الحنبلي الغزولي علي بن أحمد بن ماحمد مانهم أصحابه مان واحد غير لقيت وقد
نظّمه                 مان قصيدة البي الموفق عنه لنا روى وكذا الله شاء إن ترجمته في سأوردأه ماا عنه

أولها: 

دأاراته التم ببدردأارت كلما سلم
 : أولها  وأخرى

 أدأماعي عقيق غيثالجرع عقيق سقى

 : نظمه              من الحلبي البرهان عنه وكتب الحافظ المراكشي موسى بن والجمال هو منه سمعهما

توبه ألقاك أن قبل لي فهبالمرجي رجا فوق أنت إلهي
 العقوبه مان الكريم إلى أحبجـان زلت عن العفو فإن

في                 فهد بن لنجم حكاة قد فيه البرهأان كلم ماع لشيخنا البرهأان ماشيخة مان ينقل ماما وقوله
الخر                ربيع في إليها قدماتي في غزة مادينة في به اجتمعت فقال للبرهأان خرجها التي المشيخة

دأق             عنده جلوسي ووقت المعروف كثير ًا رجلًصالح فوجدته وسبعمائة وثمانين اثنتين سنة
غزة              أهأل مان الناس وبعض العقاقير مان ماسترزق وهأو ويجيء ويخرج مارات الباب عليه
كالطباء              للوجاع أشياء ويصف قراءات يعرف فاضل رجل وهأو الغيب مان ينفق أنه يقولون

العلم               كتاب مان أحادأيث له فانتقيت علّي يسمعها أحادأيث ماني طلب وقد الدعاء مانه ويطلب



ماشكاة ماكتبة                   التاسع القرن لهأل اللماع الضوء
السلماية

ًا               أيض وقرأت عليه أنا وسمعت الثالثة القدماة في علّي وسمعها حرب بن زهأير خيثمة لبي
في                المقريزي باختصار ذكره ومامن ونثر، نظّم مان له ماا لي وأجاز شعره مان شيء بعض

عقودأه.
   . جده             فيمن يأتي صديق بابن ويعرف يوسف بن إبراهأيم بن بكر أبي بن ماحمد بن إبراهأيم

صديق.

بالمهملة               -  المري الدين برهأان رضوان بن ماسعودأ بن علي بن بكر أبي بن ماحمد بن إبراهأيم
. شريف-              أبي بابن مانهما كل ويعرف ماحمد الكمال أخو الشافعي القاهأري ثم المقدسي

ونشأ               المقدس ببيت وثمانمائة وثلثين ست سنة القعدة ذي عشر ثامان الثلثاء ليلة في ولد
بن                الشمس على عمرو وأبي كثير ولبن بل ًا تجويد وتله سبع ابن وهأو القرآن فحفظ بها

العربية            في الروماي ويعقوب والمنطق والصول العربية في الروماي ًا سراج ولزم عمران
القلقشندي             التقي على وسمع الحنفية فقه مان ًا كثير عليهما سمع بل والبيان والمعاني

غير             القاهأرة وقدم وخلق، شيخنا أخيه باستدعاء له وأجاز وآخرين مااهأر والزين المقدسي
النصف             نحو المحلى الجلل وعلي للتفتازاني العقائد شرح القصرائي الماين على فقرأ مارة

وغيرهأما              البلقيني وبالعلم به وتفقه باقيه، سماع ماع الصول في الجواماع لجمع شرحه مان
في            اللغاز عليه قرأه وماما البشيطي والشهاب البوتيجي عن والحساب الفرائض وأخذ

هأذه               في وانتفع المغربي الفضل أبي عن أخذ وكذا الديري ابن عن والتفسير نظّمه الفرائض
صحبة               ماعه وحج الحديث ماصطلح في عليه وبحث به انتفاعه جل بل بأخيه وغيرهأا العلوم

كالتقي              جماعة على والمدينة بمكة وسمع فحج وخمسين ثلث سنة الرجبية ركب في أبيهما
وبرع              المطري، والمحب السعادأات وأبي الضياء بن البقاء وأبي المراغي الفتح وأبي فهد بن

اثنين                أو ماجلد في ًا مازج للحاوي ًا شرح وعمل والفتاء بالقراء واحد غير له وأذن فنون في
دأقيق              لبن وللعقائد المتن فيه دأماج كراريس عشرة نحو في هأشام لبن العراب ولقواعد

نظّم               بل الفتح أبي العيد دأقيق ابن عقيدة شرح في والفتح العطاء عنوان وسماه العيد
القدسية            المواهأب سماه الهائم ابن نظّم الفرائض في القدسية وللفنحة المشروحة العقيدة
نحو              عمرو أبي رواية في مانظّوماة وله الفرعي المنهاج ومان الوردأية البهجة مان ولقطعة

روى               على قبلها والتي وهأي بيت وماائة نيف في لشيخنا النخبة نظّم بل بيت خمسمائة
لقطة            ونظّم ًا ونثر ًا نظّم وغيرهأم المصريين مان جماعة له وقرضها وبحرهأا الشاطبية
لماام          والورقات للتفتازاني التهذيب ومانطق المنطق في والجمل للزركشي العجلن

له              بل العقائد نظّم في الفرائد وسماه النسفي عقائد نظّم وكذا الذهأب وشذور الحرماين
على            والكلم الخلص وسورة الكوثر سورة وتفسير للتفتازاني العقائد شرح على حواش

   " العراف        "   سورة في الله ربكم إن تعالى قوله وعلى البقرة سورة خواتيم وعلى البسملة
       " الفقه "      في المختصرات جاماع نظّم في وشرع المحسنين مان قريب الله رحمة إن إلى

عدا                ماا المذاهأب خلف تضمين في البحرين ماجمع حذو فيه حذا الفقه في ماختصر في وكذا
رسالة            تلخيص في والقاسم النعم الواهأب مانحة وسماه القشرية الرسالة واختصر أحمد

        . دأروسه    وحضر المناوي بالشرف فيها واختص القاهأرة وقطن القاسم أبي القشيري الستاذ
الزهأر               جاماع في الطلبة عنه وأخذ الطرابلسي، لبن زوجة كانت التي ابنته على صاهأره بل

وفي             طولون بجاماع التفسير تدريس في واستقر أفتى وربما ًا فنون وأقرأ وقسم وغيره
غير            وفي الفكاهأين بجاماع والنظّر الفقه وفي بالحجازية ثلثتها والخطابة والميعادأ الفقه

الفضل            ماع بالملءة وعرف التجارة وتعاني وبالمؤيدية بالمزهأرية الفقه في وناب ذلك،
           . صار   عمره مان العشرين في أنه وقال البقاعي عنه كتب ومامن والسكون والعقل والبراعة

مان               البخاري ختم في وقصيدة انلكاح ماوانع في ًا أبيات عنه كتبت وكذا الزماان نوادأر مان
أبياتها: 
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سقـاماـي للوشاة بوجدي وباحغـراماـي بسر نمت قد دأماوعي
ًا بالصبابة حديثي فأضحى  دأاماي جفوني مان دأماعي ومارسلماسنـد

 : ًا    متشوق أخيه إلى وكتب

ًا خلت ماا الصعـدا أشواقي مان تنفست إلبـدا الشـآم بأرجاء برق
ًا شممت ول كمـدا به أقضي بأن قضيت إلنسيمـكـم مان عبير
ردأى أورثتـه بفؤادأ لظّى أورتسحب جرت إل ذكركم جرى ول
نـفـدا قد الصبر أن والله أيقنتجلـد مان أبقيت ماا البين لوعة يا

ًا أحشاي حشوت الجـسـدا ماني فأذابت بأضلعياتقـدت قد نيران
أمادا له المولى قضى البعادأ هأذاوهأل اللقاء عودأ إلى السبيل كيف

عـهـدا ماثلـهـا ماا حالة أشواقهبلغت قد الصب أن الصحب يبلغ مان

 عيشها أماسى بالوصل والنفسوصـلـت بالهنـا ليال أنس أنس لم
 رغدا

وجـدا الـذي الوجد وصف فحيهمحـيهـم حـاذيت إن العيس أحادأي
هأـدا الفـؤادأ مانها وماا السقام يهداحـرق مان عيناك شهدت بما وأشهد

فـدا المشوق روح لهم جيرة عنفـسـل الرباع تلك ربي حللت وإن
قعـدا قد للتبريح ماضر في والجسمماسكنهـا بالقدس برحت ماا فالروح

وردأا قـد اللـه رسول لسان علىلـهـا الرحـال شد التي البقاع هأي
ًا بها أكرملـه النجاة ترجى أرجاءهأا حل مان بـلـدا بهـا أعظّم ماعبد

أبـدا ماـنـهـلة سحـائبـه زالتل المعاهأـد تلك على العهادأ صوب
. له      ولد بسبب كدر في وهأو

. المدركل               بابن ويعرف الدماشقي الصالحي ماسلم بن عمر بن بكر أبي بن ماحمد بن إبراهأيم
وعلى              المسلسل رواية مان يوسف بن ماحمد على وسمع وسبعمائة وثلثين خمس سنة ولد

       . بلفظّه      وقال المسلسل شيخنا مانه سمع وحدث البرزالي تخريج ماوافقاتها الكمال ابنة زينب
سنة              العظّمى الكائنة في ماات وأظنه قال الموافقات مان الثانية العشرة عليه وقرأ المعجرف

. وفاته            بتاريخ جزم ولكنه عقودأه في فذكره المقريزي وتبعه بدماشق، يعني ثلث
الدمااطي                 - الحلبي الدين برهأان بكر أبي بن عمر بن يوسف بن بكر أبي بن ماحمد بن إبراهأيم

سبط           -     الشافعي القاهأرة نزيل الغرب جهة مان مارحلتين نحو على حلب مان قرية لومااط نسبة
عن              بعيد الحركة خفيف الكتابة سريع طالب الزاهأد قاسم بن إبراهأيم بن يوسف الجمال

طبقات             ذيلًعلى وكتب وأربعين خمس سنة بعيد القاهأرة قدم والفهم والتقان الضبط
ماجلد              في وتعاريف ًا حدودأ وأفردأ المهملين مان بكثير وكبره ماني الستمدادأ فيه أكثر الشافعية
علم                للقاضي وتردأدأ وغيرهأا النخبة شرح عنه أخذ وقد تيسر، فما له تقريظّه شيخنا مان ورام

في               يتأهأل ولم الشيوخ على ودأار الطباق وكتب أشياء وغيره الشمني علي وسمع ًا وقت الدين
            . أربعين   نحو عن المنصوري بالبيمارستان تسع سنة في أظنه الخمسين بعد ماات كادأ ول الن

. عنه         الله عفا بها ينتفع فلم أوراقه فتفرقت سنة
الحدادأ              بابن ويعرف العدل الشافعي الدماشقي الدين برهأان بكر أبي بن ماحمد بن إبراهأيم

مان               الول النصف المحب بن بكر أبي الحافظ مان وسبعمائة وثمانين خمس سنة في سمع
. عدلًماات            ًا ماقرب وكان الفضلء مانه سمع وحدث الصابوني يعلى أبي عوالي

         . وأظنه        وأربعين ست سنة في عزم ابن ذكره هأكذا الخازن بن بكر أبي بن ماحمد بن إبراهأيم
. التي           الخازن بن أحمد بن بكر أبي بن ماحمد بن أحمد
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كان              بالموصلي ويعرف ماكة نزيل المالكي القاهأري الدين برهأان حسين بن ماحمد بن إبراهأيم
ثلثين                بها وأقام ماكة قدم قد الطفال بها وأدأب زويلة باب خارج بالشهادأة تكسب ًا مابارك رجلً

والعبادأة             الميتن والدين والنسك الورع غاية ًا سالك بالطواف العبادأة كثير وكان فأزيد سنة
به               كتب بحيث بالنسخ يتكسب حسن وخط بالعلم إلمام وله ًا، مااشي مانها يحج كان بحيث
بمكة              ولزم تلماذته، مان أنه يذكر وكان الفرعي الحاجب لبن وشرحه خليل الشيخ ماختصر

وأدأب            وغيرهأما النشاوري العفيف ومان مانه وسمع المراكشي على ماوسى الشيخ دأروس
يشرف               كان بل مانها السدرة برباط وسكن ثلثين في ماحصورة هأي كثيرة سنين بمكة الطفال
 . ماات               الصدقات مان كثير أخذ عن يتورع بحيث وعفاف بصيانة وقفه ريع مان يتحصل ماا على

الحاجب                ابن شرح وقف أن بعد عشرة خمس سنة الخرة جمادأى مان الخير العشر في بمكة
     . ماكة          تاريخ في الفاسي ذكره أحسب فيما السبعين بلغ وقد بالمعلة ودأفن كتبه، ماما وغيره

بن                 أحمد بن إبراهأيم في ذكره نعم أنبائه في شيخنا وأغفله ودأفنه، عليه الصلة شهد أنه وقال
جزم               لكنه المقريزي ذكره وكذا ذلك، في للخلف تليه والتي عشرة أربع سنة في الحسين

. عشرة   خمس بسنة
الشافعي                المقدسي الشمس بن المعالي أبو ماحمد بن بكر أبي بن خليل بن ماحمد بن إبراهأيم

          . البلقيني     العلم عن الفقه وأخذ مااهأر الزين على وقرأ ولد القباقبي بابن ويعرف أبوه التي
 : نظّمه              مان كتبته وماما مارة غير القاهأرة وقدم أبيه عن والقراءات المحلى عن  والصول

زلـل ماـن كان ماا كفى كفى نفس يا
 صالح في واجهدي ماضى فيما

العمل
اعذلي ثم اعدلي هأواك وعن

وعظّـي
 الطاعات واغنمي ماضى بمن

 واعتدلي
والـعـلـل الكـدار شـرك فإنهـاوزينـتـهـا الـدنـيا تغـرنـك ول
وجـل عـلـى مانها بها فكوني أبكتغـدهأـا وفـي إل يوماها أضحكت ماا

أماـل عـلـى لـدانـيهـا دأوام وللـهـا بـقـاء ل غـرور دأار فتلـك
الول العـصـر فـي تكن لم كأنهاسـلـفـت بها كانت التي القرون أين

رضـا فـيه لـلـه ماـا كل فلزماي
 القول في بالتقى واستمسكي

والعمـل
حـلـل وفي حلى في الخلد جنة فيخـالـقـه عـنـد سعـيد أطاع فمن

وقوله: 

خـلـيل رواهأا الورى في يتخذلـم كمـن ليلى حب مان خلى ماا
 ل الخلي عنه العذل في يراعي لوأضحى هأواهأا في البيد طوى كم

الحلبي             الشام طرابلس الصل الطرابلسي الوفاء أبو البرهأان خليل بن ماحمد بن إبراهأيم
بن                أحمد الموفق بن ماحمد بن عمر ابنة أماه لكون العجمي ابن سبط الشافعي والدار المولد

أعدائه                بعض به لقبه بالقوف البرهأان ويعرف الحلبي العجمي بن الله عبد حاماد أبي بن هأاشم
       . ثلث         سنة رجب عشري ثاني في ولد بخطه يثبته كان ماا ًا وكثير وبالمحدث مانه، يغضب وكان

بفتح   -      -    -  عميرة فرن بقرب المضموماة اللم وتشديد الجيم بفتح بالجلوم وسبعمائة وخمسين
إلى       -           به وانتقلت أماه فكفلته ًا جد صغير وهأو أبوه وماات حلب مان حارة بلبان مان وهأما العين

لناصر                اليتام ماكتب وأدأخلته بها فنشأ حلب إلى به رجعت ثم القرآن بعض به فحفظ دأماشق
على             به وصلى حفظّه به فأكمل النساب بسوق الحنفية الشاذبختية تجاه الطواشي الدين

والدة               والد العجمي بن أحمد بكر أبي الشمس لماه جده بخانقاة رماضان في التراويح العادأة
الحسن               على ًا تجويد ختمات عدة به وتل البازيار دأرب برأس نسبها في المذكور أحمد الموفق
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ختمتين              عمرو ولبي الرضى أبي بن الشهاب على نوح آخر إلى ولقالون المصري السايس
فاطر                سورة آخر إلى ولعاصم الحلبي الصل الحراني الحد عبد بن ماحمد بن الحد عبد على

عمرو                أبي مان لكل أوله مان وقطعة الماجدي على فقط براءة أثناء إلى عمرو ولبي عليه
القضاعي                مايمون بن ماحمد بن ماحمد بن ماحمد الحسن أبي على عامار وابن كثير وابن ونافع

بن                حسن بن علي والعلء العجمي بن إبراهأيم بن عمر الكمال عن الفقه في وأخذ الندلسي،
والشمس              ماحمد التقي وولده العطار بن والده الحراني علي بن ماحمودأ والنور البابي مايس

أبي              ابن والشهب الوضوء بشيخ ويعرف القاهأرة نزيل الصفدي إبراهأيم بن أحمد بن ماحمد
والسراجين            النصاري والشرف الحنبلي بن جمعة بن ماحمد بن وأحمد والذرعي الرضى

بن                 الله عبد أبي عن والنحو بعض، مان أكثر عنه الخذ في هأؤلء وبعض الملقن وابن البلقيني
بن               أحمد بن عمر والزين الخابوري عمر بن إبراهأيم والكمال جعفر أبي ورفيقه الندلسي جابر

العجمي               بن والكمال الحاضري خليل بن ماحمد والعز ماحمد الشمس وأخيه ماهاجر بن الله عبد
المجد                عن واللغة ماتفاوت، عنهم ًا أيض وأخذه التاجر ماقبل بن الله عبد بن بكر أبي والزين

ومان             الندلسي الله عبد أبي الستاذ عن البديع مان ًا وطرف القاماوس صاحب الفيروزابادأي
حسن             البدر أكتبهم جماعة على الكتابة وجودأ الحنفي، الملطي يوسف الجمال عن الصرف

بن              ماحمد بن اللطيف عبد النجم الشيوخ شيخ مان التصوف خرقة ولبس الناسخ البغدادأي
المقدسي           البسطاماي الله عبد الدين وجلل القريعة وأحمد وماصطفى الحلبي ماوسى

القرماي              الرحمن عبد بن أحمد بن ماحمد الشمس الشهير بالشيخ واجتمع الملقن بن والسراج
عليه              قرا فإنه انتفع وبه العراقي والزين الياسوفي الصدر عن الحديث وفنون كلماه، وسمع

وغيرهأا              تصانيفه مان وغيرهأا جميعها في البحث ماع الصلح ابن على ونكته وشرحها ألفيته
الحديث                  على والكتابة القراء في له وأذن زرعة أبا الولي ولده يخرج أن له أشار بل به وتخرج

وغيرهأا              ماسلم وماختصر الموطأ في دأروسه ومان له الترماذي شرح مان قطعة البلقيني وعن
البخاري               على شرحه عنه وكتب العيد دأقيق ابن قطعة الملقن ابن وعن الحديث ماتعلقات مان

له                وأذن ًا ماجلد عشرين في كتب لكونه ماصنفه عند يحسن لم الذي الدقيق بخطه ماجلدين في
وكان               حبيب بن الحسين والشرف العجمي بن الكمال عن الحديث علم أخذ وكذا مانهما، كل

سماع               وأقدم سبعين، سنة الثانية جمادأى في الحديث كتب فإنه كبره بعد بنفسه للحديث طلبه
شيوخها                على ببلده الكثير وقرأ فسمع عناية أتم الشأن بهذا وعني وستين تسع سنة في له

والشرف            البدر وأخويه حبيب بن والكمال الظّهير وقريبه العجمي بن والكمال كالذرعي
سبعين              مان وقريب صديق وابن المرحل بن والشهاب الدولة أماين وابن العديم ابن والكمالين

سنة              في الولى مارتين المصرية الديار إلى وارتحل ماروياتهم غالب على أتى حتى ًا شيخ
وبيت             وتنيس ودأماياط والسكندرية وماصر بالهأرة فسمع وثمانين ست سنة في والثانية ثمانين

بها            وأدأرك ودأماشق وبعلبك وطرابلس وحمص وحماة ونابلس والرمالة وغزة والخليل المقدس
مان                 بها وسمع سواه أصحابه مان أحد مان يسمع ولم الفخر أصحاب خاتمة عمر أبي بن الصلح

الربعين،             نحو وعدة شهبة قاضي بن والشمس عوض وابن الهول وأبي الصامات المحب
حاتم              بن والتقي والحراوي ظافر وابن الله حسب بن والبدر الباجي الجمال بالقاهأرة وشيوخه

عمر               بن ماحمد بن ماحمد الصلح وبمصر ًا، أيض أربعين مان وقريب الهكارية وجويرية والتنوخي
بن            وماحمد القروي والمحيوي الدماامايني بن الله عبد البهاء وبالسكندرية وغيره، البلبيسي
خرب              الذي جاماعها مان بالقرب وبتنيس القطان، أحمد وبدماياط وآخرون، الله يفتح بن ماحمد

بن               حاماد بن ماحمد الشمس المقدس وببيت الحجار مان العاماة بإجازته عليه قرأ رواقاته بعض
ماحمد               بن أحمد بن المنعم عبد والجلل العجلوني هألل بن علي بن ماحمودأ والبدر أحمد

بن               عمير نزيله وبالخليل وغيرهأم، غانم بن ماوسى بن الحسن بن سليمان بن وماحمد النصاري
كامال              بن خلف بن علي العلء قاضيها وبغزة بالمحردأ، المعروف البغدادأي يعقوب بن النجم

الشمس           وبنابلس بعضهم، وبالرمالة وتلميذه الغزي الشمس الفرسان مايدان صاحب أخو
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بن                علي بن أحمد عمر أبو وبحماة وغيرهأم، عثمان بن القادأر عبد بنو وشهودأ وإبراهأيم ماحمد
الجمال             وبحمص وجماعة، ماسعودأ بن حسن بن ماحمد البدر ابنة وشرف العداس عبدان

وبطرابلس               الجزار، النعمان بن الله عبد بن وعثمان فرعون بن إبراهأيم بن الحسن بن إبراهأيم
بن              علي بن ماحمد الشمس وببعلبك الحموي، الرواقي الله عبد بن أحمد المسلك الشهاب
     . ابن          رحلته قبل له وأجاز وآخرون بردأس بن ماحمد بن إسماعيل والعمادأ اليونانية ابن أحمد

      :   . مان      المائتين نحو الحديث في ماشايخي بخطه وقرأت وغيرهأما الهبل بن علي وأبو أمايلة
الثلثين،               نحو الحديث غير العلوم وفي وثلثون بضع الحديث دأون الشعر مان ًا شيئ عنه رويت

فيه                 بين ضخم ماجلد في الهاشمي فهد بن النجم صاحبنا ًا أيض الجازة شيوخ مان الكل جمع وقد
تعب                أولًفي كان لكونه به الشيخ وفرح ذلك في الشيخ بثبت وانتفع شيوخه وتراجم أسانيده

الترجمة              صاحب أظن ماا لكن شيخنا بالمسموع وألم التراجم جمع وكذا الثبت مان بالكشف
        . الوقفة        وكانت وثمانمائة عشرة ثلث سنة في وحج عملها ماا قبله بالذي علم ولو عليها وقف

اللنك                هأجم ولما مارار أربع المقدس بيت زار وكذا النبوية المدينة وزار سواهأا يحج ولم الجمعة
عليه                 يبق لم حتى سلب فيمن كان الناس وسلبوا البلد دأخلوا فلما القلعة إلى بكتبه طلع حلب

يجد                 فلم بلده إلى ورجع فأطلق دأماشق إلى رحلوا أن إلى ماعهم وبقي ًا أيض وأسر بل شيء
فلم                 جماعة ماع حلب حول التي القرى إلى خرجت ثم قليلً فبقيت قال وأولدأه أهأله مان ًا أحد

أنها                وذكرت نرجس أماتي إلّي فعادأت بيتي فدخلت بلدأهأم لجهة الطغاة رجع أن إلى هأناك أزل
خاماس              في وذلك القلعة حينئذ وصعدت مانها وأولدأي زوجتي وبقيت الرهأا مان مانهم هأربت

       . الفن       هأذا في الله رحمه الشيخ واجتهد ورجعت فأخذتها كتبي أكثر فوجدت شعبان عشري
بل               الملقن لبن البخاري شرح تقدم كما ذلك فمن الكثير الحسن بخطه وكتب ًا كبير ًا اجتهادأ

البخاري               وقرا والنازل العالي وسمع ماجامايع وعدة ًا أيض كتابته فأعادأ الفتنة في نصفه مانه فقد
غيره                مان قراءتهم أو الطلب في لهما قراءته سوى العشرين نحو ًا وماسلم مارة ستين مان أكثر

على             ًا ماختصر ًا وشرح مااجه لبن السنن على ًا لطيف ًا تعليق فكتب بالتصنيف واشتغل عليه،
وفيه               أربعة في غيره وبخط ماجلدين في بخطه وهأو الصحيح قارئ لفهم التلقيح سماه البخاري

لم                 شرحه لكون عنده ليس أنه ظن ماا بحلب كان حيث شيخنا مانه القتط وقد حسنة فوائد
ماا                 ومانه إثباته قبل ماراجعته إلى يحتاج ماا مانه كتبه والذي أشياء فيه وأفادأ يسيرة كراريس يكن

كون                 ماع هأذا شرحه مان شيخنا على بقيت كانت التي القطعة في يدخل ماا ومانه يلحقه لعله
    : ماا            أن اعلم ثم شرحه خطبة في قرأت فإنني البرهأان أصول جملة مان لشيخنا التي المقدماة

حافظ                قول فهومان العبارتين بين نحوهأا أو العصر حفاظ بعض عن أو عصري حافظ عن فيه
هأو               الذي كتابه مان حجر بن الدين شهاب العصر حافظ المسلمين قاضي العلماة العصر هأذا

    . على           الترجمة لصاحب بل انتهى الشرح إكمال على الله أعان له البخاري شرح إلى كالمدخل
ماجلد               في الشفا ألفاظ ضبط في والمقتفى طلبته مان جماعة عنه كتبها إمالءات عدة البخاري
مان                كل على وحواش ماجلدين في الناس سيد ابن سيرة على النبراس ونور ًا كثير فيه بيض

والكاشف              التجريد وهأي ثلثة وكتب دأاودأ لبي والسنن الفتنة في ذهأبت لكنها ماسلم صحيح
على              يشتمل الميزان ماعيار في الهميان نيل وسماه له الميزان على وكذا المستدرك وتلخيص
النظّر                يمعن لم شيخنا قال كما لكنها لطيفة ماجلدة في وهأو عليه وزيادأات تراجمه بعض تحرير

ألفية       على واليسير للعلئي والمراسيل غير        فيه، ًا أبيات المتن في وزادأ بل وشرحها العراقي
الحثيث              والكشف ضخم ماجلد في الصول الستة رواة في السول نهاية وله عنها، ماستغنى

الطالب             وتذكرة كراسين في المدلسين لسماء والتبين لطيف ماجلد الحديث بوضع رماى عمن
لبن             المبهمات وتلخيص بالختلط رماى بمن والغتباط كذلك ماخضرم أنه يقال فيمن المعلم

بل               ذلك ونحو شيوخه بتراجم إلمام وفيه طالعته الفوائد كثير ثبت وله ذلك وغير بشكوال
. وطائفة               الدين ناصر وابن حافلة وهأي كشيخنا إليه ورحل عليه قرأ مامن جماعة ترجم ورأيته

بجميل              ًا ماتخلق الخلق حسن العقل وافر ًا ماتواضع ًا ورع ًا دأين ًا خير ًا حافظّ علماة ًا إمااما وكان
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عن             ًا مانجمع ًا ساكن لصحابه والمحبة النصح كثير وأهأله للحديث ًا ماحب العشرة جميل الصفات
والزهأد              العبادأة في ًا رأس للتكلف ًا طارح باليسير ًا قانع الدنيا لبني التردأدأ عن ًا ماتعفف الناس

عنه              للخذ يقصده لمن والبشر النصاف كثير التحدث في سهلً والقيام الصيام ماديم والورع
لكتاب            ًا حافظّ بنفسه القراءة على والقبال والشغال الشتغال على ًا ماواظب الغرباء ًا خصوص

ضجر،                 ول مالل غير مان الكامال اليوم أسمع ربما السماع على ًا صبور له التلوة كثير تعالى الله
قاضيها               مان واحد كل بعد فصار الماتناع على وأصر فاماتنع ببلده الشافعية قضاء عليه عرض

بعض            في أنه واتفق لناحيته، والمنتمين لمحله الملزماين تلماذته مان والحنفي الشافعي
أهأل               على ليس له فقال البلقيني السراج المنام في أهألها بعض فرأى حلب حوصرت الوقات
الله                ليفرج الحكام عمدة يقرأ له وقل المحدث إبراهأيم السنة خادأم إلى رح ولكن بأس حلب

وغيرهأم              العلم طلبة مان جمع في قراءتها إلى فبادأر الشيخ فأعلم فاستيقظ المسلمين عن
نصر               النهار ذلك آخر في أنه فاتفق بالفرج للمسلمين ودأعا النهار بكرة الجمعة يوم بالشرفية

            . بالكابر   الصاغر والحق طبقة بعد طبقة الئمة عنه وأخذ بالكثير حدث وقد حلب أهأل الله
        . بن       الجمال الحافظ الكابر مان عنه أخذ ومامن مادافع بل الحلبية بالبلدأ الحديث شيخ وصار

وكان             نزاع بل حلب مادينة شيخ الحافظ المحدث العلماة بالماام ووصفه المراكشي ماوسى
الرواية              وأكثر الناصرية خطيب بن العلء العلماة وغيره البي الموفق عليه السماع في ماعه
انتفعت                 وبه الفن هأذا قرأت عليه شيخي هأو مانه ترجمته في وقال حلب لتاريخ ذيله في عنه

ورع              حافظ عالم عامال إماام شيخ وهأو قال استفدت وعليه تأدأبت وبسلوكه اقتديت وبهديه
والشغال              الشتغال مان شأنه على إل ماقبلً ليس الصالح السلف طريق على زاهأد مافيد

رؤسائها              وغالب بركته، ويعتقدون إليه ويتردأدأون يعظّمونه حلب وأهأل أحد إلى يتردأدأ ل والفادأة
رحلة.               إلى وصار بأشياء وانفردأ الناس مان كثير على واشتغل الطلبة إليه ورحل قال تلماذته

وثلثين               سبع سنة أول في إليه رحلته وكانت الدين ناصر بن الشمس الشام وحافظ الفاق
في                أضمر آماد إلى الشرفي الركابة صحبة وثلثين ست سنة في شيخنا سافر ولما عليه وأثنى

ثم               الطلب في حلب يدخل لم ولكونه الرخص وسائر القصر لستباحة عنه والخذ لقيه نفسه
هأذا                 البخاوي بن الفخر ماشيخة وهأو قبلها يقرأه لم ًا كتاب بنفسه عليه وقرأ الخارج في ذلك أبرز

على                سمعه مامن واحد غير بالشام كان بل المذكور بالكتاب ًا مانفردأ حينئذ يكن لم أنه ماع
شيخنا                 يمكن كان وقد سيما مانهما لكل مانقبة أعظّم ذلك في فكان ًا أيض عمر أبي بن الصلح

أشياء                غيره بقراءة عليه سمع فقد غيرهأا في فعل كما بقراءتها الطلبة مان ًا أحد يأمار أن
الن              وله بقوله حينئذ شيخنا وترجمه الفاضل والمحدث الشافعي بمسند ًا ماع وإياه هأو وحدث

وهأو              قال وإتقان التكلف واطراح والتواضع الدين ماع ويقرؤه الحديث يسمع سنة وستون بضع
وقفت                فقد بعد أماا له خرجها التي المشيخة ماقدماة في وقال النقل، كثير فيها المباحث قليل

سبط              الحلبي الدين برهأان النبوية السنة شيخ المسند الحافظ العلماة الماام الشيخ ثبت على
ماسموعاته              على يشتمل فرأيته وثلثين ست سنة شهور في حلب قدمات لما العجمي ابن

لنفسه              جمع هأل وسألته مافصلً ذلك وبيان رحلته وفي بلدأه في تحمله وماا وماستجازاته
شيء               عن الكشف أرادأ إذا المذكور بالثبت يقتنع وأنه بغيره بالشغل فاعتذر ماشيخه أو ًا ماعجم
مان               علقته ماا راجعت القاهأرة إلى رجعت فلما عنده تكمل لم الحروف وأن ماسموعاته مان

وماروياتهم             المذكورين الشيوخ أحوال فيها أذكر ماشيخة له أخرج أن وأحببت المذكور الثبت
أحق      اليوم فإنه الرحالة وماعرفته        ليستفيدهأا وماعنى ًا حس سنده لعلو إليه بالرحلة الناس

          . شيخ     ماشايخ تراجم فيه جزء نصه بما بخطه المشيخة وفهرس آماين الحسنى أثابه ًا فن بالعلوم
 : المسؤول              نصه ماا بظّاهأرهأا وكتب إليه مانها نسخة إرسال على عزم ثم الدين، برهأان الحافظ

على               الوقوف الدين ماوفق الماام ولده فضل ومان الدين برهأان الشيخ وشيخنا سيدنا فضل مان
على               وقف ماا للحقا البياض مان أماكن ماا وسد فيها المذكورة التراجم وتأمال الكراريس هأذه

هأذا               مان الفراغ بعد الكراريس هأذه وإعادأة ترجمته على بيض مان أحوال ماعرفة مان ماسطرهأا
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     . ولده           ترجمة في سيأتي وكذا الله شاء إن به يوثق مان صحبة ماسطرهأا الفقير إلى العرض
المااماة             في بالرعاية اشتهر الذي الحافظ العلماة الماام بشيخنا الترجمة لصاحب شيخنا وصف

دأماشق               حافظ وعن عنه وسئل ببقائه، المسلمين الله أماتع علماة له الوصف هأذا صار حتى
ذكره              وكان يحوش، والشمس كتبه على قاصر نظّره البرهأان فقال الدين ناصر بن الشمس

       : حسن        ماع وصنف جمع الرحال الفاضل المحدث فقال ماعجمه مان الثاني القسم في ذلك قبل
السماع            ودأوام بنفسه القراءة على والقبال والنجماع والعفة الخلق بجميل والتخلق السيرة
حفظّه              وماودأة ماكاتبات وبيننا لولدأي أجاز مادافع غير الحلبية البلدأ شيخ الن وهأو والشتغال

صحبة               وثلثين ست سنة رماضان في حلب إلى قدوماي بهفي اجتمعت ثم قال تعالى الله
لم              له شيخين ومان شويخنا مان جماعة مان بسماعه بالولية المسلسل مانه وسمعت الشرف

 . وبلغني             انتهى الكلم سوى الصلح ابن تخريج بالولية المسلسل لفظّه مان سمعت ثم ألقهما
رام               ًا شيخ فيهم وأدأخل مانهم سمعه الذين شيوخه عن بخطه المسلسل له كتب شيخنا أن

هأذا                  المحدثين، اماتحان مان أنه على ونبه بل لذلك البرهأان فنبه ل أم له يفطن هأل فيه اختباره
إشارة                 راجل نصف صرت وقد إل يلقني لم شيخنا يعني الرجل هأذا أن خواصه لبعض قوله ماع

وصار                 عوفيت ثم قال الفاتحة حتى شيء كل وأنسى الفالج ذلك قبل له عرض كان أنه إلى
        . وعظّمه      بحلب شيخنا إمالء ماجلس حضر مامن وهأو ًا فشيئ ًا شيئ كالطفل حفظّي إلّي يتراجع

مان                أستفد لم يقول سمعته فقد شيخنا وأماا ًا، كثير مانه واستفادأ ترجمته في أثبته كما ًا جد
كتاب               واستحضر بذلك أعلمني فإنه حفص اسمه طلحة أبي بن عمرو أبي كون غير البرهأان

   . الشيخ           ترجم ومامن عليه وقفت أكن ولم فيه التسمية لكون الجوزي لبن النساء فاضلت
باختصار              لكن تاريخه في المقريزي والتقي حلب، ماحدث وقال التقييد ذيل في الفاسي ًا أيض

أنه                البقاعي وقال حميدة، وسيرة وانجماع تدين ماع تدافع بغير الحلبية البلدأ شيخ صار أنه وقال
الدنيا               أهأل لسيما الناس عن النقطاع وفي العيش في التوسط في السلف طريقة على كان

يكادأ                ل ًا شيئ حفظ إذا العلل ماعرفة في ًا بارع المتون على الطلع شديد الحديث بغريب ًا عالم
كان                  أو قاله ماا الصواب ظهر إل عنه وكشف شيء في بحضرتي ًا أحد نازع ماا ذهأنه مان يخرج
غالب                  في ماقتصد وحاله لهم والنصح الطلبة ماع التواضع كثير وهأو ذلك، في قيل ماا أحد قاله ماا

العلل.              ماعرفة في ًا بارع المتون على الطلع شديد كقلوه كثيرة ماجازفات وفيها قلت أماره
لكونه                لزيارته يتوجه لم أنه بلغني حلب الحصني التقي دأخل ولما مانهما، عار فهو ماعذور ولكنه
ول             المتقشفين وعلى المبتدعة الهيئة على النفيسة الثواب لبسي على ماشافهة ينكر كان

بالمدرسة               ًا نائم فوجده إليه المجيء إل الشيخ وسع فما قصده فتحاماي ذلك الناس حال يعدو
ثم                 بكر أبو أنا فقال الحصني التقي لعلك له فقال عليه سلم ثم انتبه حتى فجلس الشرقية
عبيد                 أو تيمية ابن عبيد هأم سميتهم الذين شيوخك إن له فقال له فسماهأم شيوخه عن سأله

يردأ                   يجسر ولم وانصرف نعله أخذ أن إل التي وسع فما عليه أنت تخط بالك فما عنه أخذ مان
عشري               سادأس الثنين يوم في ًا ماطعون ماات حتى ماكانته وعلو جللته على يزل ولم عليه
بالجاماع                عليه وصلى يتلو وهأو ماات بل عقل له يغب ولم بحلب وأربعين إحدى سنة شوال

في              هأناك يتأخر ولم ماشهودأة جنازته وكانت أقاربه عند بالجبيل ودأفن الظّهر بعد المايو
. وإيانا     الله رحمه ماثله الحديث

وقته،              في المصرية الديار ماؤرخ الحنفي القاهأري الدين صارم دأقماق بن ماحمد بن إبراهأيم
بن                ايدمار بن ماحمد فهو أبيه جد وهأو قلون بن ماحمد الناصرية الماراء أحد كان ودأقماق

مانه.              فكتب بالتاريخ واعتنى وسبعمائة الخمسين حدودأ في ولد ماعجمه في شيخنا قال دأقماق
سنة              في واماتحن ذلك وغير الحنفية وطبقات العيان وتاريخ السلم تاريخ وعمل بخطه الكثير

ماعرفته              عدم ماع الدأبيات يحب وكان الشافعي ترجمة في قاله شيء بسبب وثمانمائة أربع
في               وزادأ الناس، في الوقيعة قليل الودأ حسن الفكاهأة كثير العشرة جميل كان ولكنه بالعربية

إلى                ورجع فيها مادته تطل فلم دأماياط إمارة المار آخر في ولي وأنه العبارة عاماي أنبائه
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      . شيخنا           اعتمده مان أحد وهأو قلت الستين جاوز وقد تسع سنة الحجة ذي في بها فمات القاهأرة
به                 اجتمعت وقد عنه الفرات ابن خط ومان خطه مان أنقله ماا وغالب قال المذكور أنبائه في

وربما                 ماتوالية الكامالة الورقة مانه يكتب يكادأ حتى العيني عمدة كثير ابن بعد أنه ذكر ثم ًا، كثير
في                شيخنا ذكرهأا قد إليها المشار والمحنة كالخلع الظّاهأر اللحن في حتى فيه يهم فيما قلده

على                صعب خط بخطه وجد دأقماق ابن كائنة السنة أثناء وفيها وعبارته أربع ل خمس سنة
عند              كتاب مان نقله أنه فذكر الشافعي القاضي ماجلس مان بذلك فطولب الشافعي الماام
يستأهأل             المكور يكن ولم قال والحبس بالضرب الدين جلل القاضي فعزره الطرابلسي أولدأ

ثم                الدأب إلى وماال بجماعة ًا يسير وتفقه العلم وطلب الجند بزي تزيا أنه غيره وقال ذلك،
عنده              يكن ولم حسن واعتقادأه كثير واطلعه مافيدة جيدة فيه وتصانيفه التاريخ إليه حبب

سفر                 ماائتي نحو فيه كتب حتى عليه أكب أنه المقريزي وقال خطه، في ول كلماه في فحش
التركية               الدولة وأخبار الحروف على وآخر السنين على ًا كبير ًا تاريخ وكتب ذلك وغير تأليفه مان
الدولة             بأماور ًا عارف وكان بسببها واماتحن للحنفية وطبقات برقوق للظّاهأر وسيرة ماجلدين في

جيدة            ماشاركة غيرهأا في ويشارك أمارئها لتراجم ًا ماستحضر أخبارهأا بجملة ًا ماذاكر التركية
عن                  يتجاوز بل ماعارفه مان ًا أحد يذم تراه ل الناس في الوقيعة مان للسانه ًا حافظّ كان أنه وقال

وجاورني                 مادة صحبته طريق بكل عنه يعتذر بل أحدهأم به يرماى ماما عنهم ماشهور هأو ماا ذكر
. ًا      أيض عقودأه في عنده وهأو سنين

    . أنبائه          في شيخنا قال الشافعي الدماشقي الملكاوي الدين برهأان راشد بن ماحمد بن إبراهأيم
الفرائض              في يشتغل وكان القراءات في وماهر وحصل صغير وهأو اشتغل بدماشق الفضلء أحد
           . في    عنه ذكره لما وأشار أربع سنة الخرة جمادأى في ماات بالجاماع والعشاء المغرب بين
الدارماي               لعثمان الجهمية على الردأ الشرائحي بن الجمال على قرأ أنه وهأو قبلها التي حوادأث

إلى               بها وذهأب الكتاب مان نسخة وأخذ وشنع عليهم وأنكر الكفيري عمر الزين عندهأم فحضر
صاحب              القارئ فطلب التي التادألي علي بن ماحمد بن إبراهأيم البرهأان وهأو المالكي القاضي

جاء                بما اليمان فقال عقيدته عن فسأله أحضره ثم فتغيب ًا ثاني طلبه ثم له فأغلظ الترجمة
وضرب              فعزر بتعزيره وأمار لذلك القاضي فانزعج وسلم عليه الله صلى الله رسول عن

وحكم                عليه ونادأى ًا ثاني فضربه أغضبه كلم عنه بلغه لكونه جمعة بعد طلبه ثم به وطيف
. ًا  شهر بسجنه

 . قدم             عون بابن ويعرف الحنفي الدماشقي الطيبي عون بن سليمان بن ماحمد بن إبراهأيم
وكذا                كتبه أن بعد ختمه في عملته الذي والمجلس البخاري بعض علّي فقرأ مارة غير القاهأرة

وأشياء                الثار ماعاني شرح على وسمع الحسن لبن الثار علّي قرأ ثم الماالي في عني كتب
. الرجل    ونعم رماني علّي

الدماشقي               الدين برهأان يسوف بن إبراهأيم بن بكر أبا ويدعى صديق بن ماحمد بن إبراهأيم
له             يقال بل الحرم نزيل ًا أيض الحريري بدماشق الماوي بالجاماع المؤذن الصوفي الشافعي

وآخره     -        المهملة الدال وتشديد المهملة الصادأ بكسر صديق بابن ويعرف بالحرماين المجاور
بواب -               ًا أيض أبوه وكان الرسام الترجمة لصاحب قيل وربما أبيه صنعة وهأو الرسام وبابن قاف

               . به  أخبر الذي وهأو تليها التي أول أو وسبعمائة عشرة تسع سنة آخر في ولد بدماشق الظّاهأرية
القفهسي              قال الرابعة في كان أنه وعشرين خمس سنة المؤرخة الطباق في بعضهم وقول

بل                 التنبيه مان ًا وشيئ القرآن فحفظ بها ونشأ أخبر، ماا على بناء الخاماسة في صوابه غلط أنه
أماية                بني بجاماع ويؤذن الزرار يعقد كان قال صغره في حفظّه أنه عنه الحلبي البرهأان قال
بن              عمر بن ماحمد والمجد تيمية بن والتقي الحجار على وماسع والسكندرية ماصر ودأخل

والبرزالي           والمزي المادي وإسحاق الحافظ بن والشرف الكحال وأيوب الكاتب العمادأ
جماعة               بن والبدر صصرى ابنة وأسماء لزرادأ ابنا له وأجاز أكثرهأم عن بالرواية تتفردأ وآخرين

العباس             وأبو القماح وابن والواني والختني الغراقي المحسن عبد بن أحمد بن وإبراهأيم
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وأكثر               تسري ول يتزوج لم كونه ماع طويلً ًا دأهأر وعمر والمصريين الشامايين مان وخلق المرادأي
خمس              ومانها ًا يوما وأربعين تسعة تنقص بموته ماتصلة سنين ست مانها والحج بمكة المجاورة

انقضاء              وبدماشق بهما وحدث بالمدينة جاور وكذا ذلك وغير وتسعين إحدى سنة أولها سنين
وطرابلس              وبدماشق بهما وحدث بالمدينة جاور وكذا ذلك وغير وتسعين ست سنة مان الحج

مان                أزيد وبمكة مارار أربع فيها البخاري عليه وقرئ ثمانمائة سنة في لها دأخوله وكان وحلب
لقيه             وشيخنا الفاسي والتقي ظهيرة وابن الحلبي كالبرهأان الئمة عليه سمع مارة عشرين

وآخر              العقبي والشهاب المراغي كالشرف شيخنا سوى عليه سمع مامن خلق عن وأخذ بمكة
وثمانين                ست سنة إلى عاشت فإنها لشوبكي أحمد ابنة زينب حبيبة أم بالحضور عنه روى مان

بالكابر              الصاغر مان جماعة وألحق العجمي يوسف حفيد على بالجازة عنه روى مان وآخر
المتون             مان الكثير يستحضر ًا لطيف ًا نظّيف ًا ماتعبد الجماعات على ًا ماواظب ًا جيد ًا خير وكان

الحجار               على سمعه وماما الطلبة، مابتدئ على بها يردأ بحيث عليه القراءة تكرار مان ونحوهأا
الكتب             مان وغيرهأا النسائي وأكثر عبيد لبي القرآن وفضائل وعبد الدارماي وماسند البخاري

    ." ليلة         "    في بمكة ماات ًا حب تزدأدأ ًا رغب زدأ طرق تيمية ابن وعلى وغيره الجهم أبي وجزء الكبار
وله                بالمعلة صبيحتها مان دأفن مانها بأجنادأ ربيع رباط بمنزلة ست سنة شوال عشر سابع الحد

    . ماعجمه          في شيخنا ذكره وإيانا الله رحمه وعقله بسمعه ًا مامتع وأشهر سنة وثمانون خمس
الفهم                 حسن ماع الدنيا في بقي مان أسند كان أنه وقال ماكة تاريخ في الفاسي والتقي وأنبائه،

يتعلم                بأخرة صار أنه إل التنبيه لفظ يستحضر وربما فقهية بمسائل إلمام وله عليه يقرأ لما
الذي                  اللفظ لكون يحفظّه بما القراءة في ويلج الردأ في أخطأ وربما ردأه يتجه ل ماا ويردأ ًا كثير
على               الحرص شديد وكان قال بسطه ماما ذلك غير إلى المقروءة الرواية لفظ يخالف حفظّه

مان               حظ وله قال وحاجته لفقره التحدث على الخذ وعلى التصحيح أو بالجازة خطه أخذ
بحيث                وقوته بحواسه الله وماتعه ذكر ماا على قط يتزوج لم كونه ماع والعفاف والخير العبادأة

ماات                 حتى العقل حاضر يزل ولم ماوته سنة في آخرهأا مارة غير ًا مااشي التنعيم إلى يذهأب كان
في             الحرير بيع وعانى الماوي بجاماعها ًا وماؤذن بدماشق الندلسية بالخانقاه ًا صوفي وكان قال
    . ذيل           في ذكره وكذا والجازة بالسماع وشيوخه ماسموعه ذكر في وأطال ذكر ماا على وقت

في              المقريزي وذكره ًا ماتعبد ًا خير ًا صالح وكان ظهيرة ابن ماعجم في القفهسي وقال التقييد،
. الله    رحمه باختصار عقودأه

كتبهم               مان المجمع ونظّم الكافياجي عن أخذ مامن الحنفي الغزي طيبغا بن ماحمد بن إبراهأيم
. حي               الن هأو الشهادأة على اقتصر ثم صفد قضاء وكذا مارة غير غزة قضاء وولي

بن                 الدين برهأان إبراهأيم بن إسماعيل بن صالح بن ماحمد بن الرحمن عبد بن ماحمد بن إبراهأيم
   . أواخر           في ولد صالح بابن كأسلفه ويعرف الشافعي المدني الفتح أبي الدين فتح القاضي

والمنهاج            والربعين القرآن فحفظ بها ونشأ النبوية بالمدينة وثمانمائة وعشرين تسع سنة
لبي             والمقدماات ماالك ابن ألفية وجميع الصلي المنهاج ونصف الجواماع وجمع للنووي كلهأما

المذكور              القسم كأبي جماعة على وعرض ًا أيض العربية في بيت ستمائة وهأما النويري القسم
وثلثين              أربع سنة في الكازروني الجمال على ًا أيض وسمع وغيرهأا العربية في عليه وسمع

السيد               على مارة غير القرآن وجودأ جماعة له وأجاز وأخيه المدني الفتح وأبي المطري والمحب
الكيلني            ماحمد الشيخ على فقط والفاتحة وغيرهأما الششتري الدين شرف وابن الطباطبي

كان                بل ظهيرة بن السعادأات أبي عند التقسيم وحضر الله يفتح بن النور على القرآن ونصف
المدينة                في بتماماه والشفا بمكة البخاري في عليه قرأ وكذا بالمدينة كان حين فيه القراء أحد

في              حضر وكذا عندهأم إقاماتهم حين البيجوري الشهاب عن وأخذ وغيره البخاري والده وعلى
الماين              عن وأخذ وستين تسع سنة في أولها ًا مارار القاهأرة ودأخل البشيطي الشهاب دأروس
السيد            بعد المدنية الباسطية ماشيخة في واستقر ينجب ولم القلقشندي والتقي القصرائي
أخيه               حياة في به الخطابة ثم والده حياة في النبوي بالمسجد التراويح إمااماه وباشر علي
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خلفه               وصلى خطابته سمع مامن وكنت غيرهأما وفي فيهما قتله بعد شارك بل ماحمد الزكي
خلفه              الصلة مان بعضهم باماتناع عورض حين لمصر وتوجه والمدينة بالقاهأرة علّي هأو وسمع
أخيه                ماع وراجع يوافق فلم يؤم ول ًا دأينار خمسين يعطيه أن وتسعين سبع سنة الملك وسأله

خطب             أنه وبلغني ونهاية للخطبة وتأدأيته الموافقة على المااماة في والتوقف الخطاب على
تلبسنا               وقد أجابتنا تسترجي كيف حاصله بما وعرض وتسعين تسع سنة في المطر توقف حين

. بالله                إل قوة ول ينكرهأا ولم الميلق لبن الخطبة بأن فاعتذر ذلك في وعوتب وكيت بكيت
الزواوي                الصدقاوي ماهيب بن سليمان بن أحمد بن يحيى بن الرحمن عبد بن ماحمد بن إبراهأيم

ماحمد               عن أخذ مامن بالمصعصع ويعرف التي ماحمد والد ماكة نزيل المالكي البجائي ثم الصل
ويحضر               عطية ابن مان يستحضر بالتفسير إلمام ذا كان آخرين في المشدالي القسم أبي بن

سنة               عشرة خمس نحو بمكة انقطع ثم سنين ًا أيض المدينة وقطن ظهيرة بن البرهأاني دأروس
وستين                ست ابن وهأو وثمانين اثنتين سنة رماضان عاشر الثنين يوم ضحى في بها ماات حتى

ثلث               عن قبلها التي أو وخمسين ثلث سنة ًا تقريب وماات بزواوة القضاء ولي مامن وأبوه
. سنة  وستين

المصري              القاهأري ثم الطنساوي المنصور أبي بن العلم الرزاق عبد بن ماحمد بن إبراهأيم
بحيث               فتمهر المفردأ في ماباشرين وكانا الله عبد سعيد أبي وعمه بأبيه المباشرة في تخرج
ومازيد               العشرة ولطف والملتقى الخط حسن ماع المماليك كتاب أحد كان بل ًا أيض فيه باشر

على              وغيره الفقه في يقرأ كان بل وماخالطتهم والفضل العلم أهأل وإكرام والبذل الكرم
وأسكنه           التائب والشاب الحجازي كالشهابين الدأب بأهأل اختصاصه وزادأ الدمااطي المحيوي

فيه             بكتاب الدماشقي الجاماوس بن الزين طارح حتى وارتقى وغيرهأم الخضري وأصيل عنده
 : نظّمه     مان فكان ونثر نظّم

وعنـاه بؤسه أكابد وجويلوعة عني نأيت مانذ خلفت
ًا تأوهأي فيك ويزيد أواه لنـنـي لذاك عجبول شوق

. عنه            الله عفا الستين على زادأ وقد وستين خمس سنة في ماات
خمس               سنة في ماني سمع مامن الغمري جاماع نزيل الدواخلي الرزاق عبد ماحمد بن إبراهأيم

وتسعين.
الحنبلي                النابلسي البدر بن البرهأان القادأر عبد بن ماحمد بن القادأر عبد بن ماحمد بن إبراهأيم

مان               ًا ماجلس كتب بل وغيرهأا الستة الكتب بعض على وسمع ماحمد الكمال وأخوه أبوه التي
. وغيره      المقدس بيت قضاء وولي الماالي

المقدسي               الديري الشمس بن الدين برهأان القاضي سعد بن الله عبد بن ماحمد بن إباهأيم
 . ولد             الديري بابم كسلفه ويعرف التي سعد الدين سعد القاضي وأخو القاهأرة نزيل الحنفي

صغير               وهأو أبيه ماع وقدم المقدس ببيت وثمانمائة عشر سنة الخرة جمادأى عشر ثاني في
والمنظّوماة           والمختار للخبازي والمغني العادأة على به وصلى القرآن فحفظ القاهأرة

على            الكلوتاتي بقراءة وسمع الصلي الحاجب ابن ماختصر مان وقطعة والحاجبية والتخليص
أي              بن ماحمد عن العمدة السندبيسي للزين ًا رفيق الكويك بن الشرف وعلى الصحيح أبيه

المؤلف،                أنا المزي عن النووية والربعين المؤلف أنا جدي أنابها الدائم عبد بن أحمد بن بكر
أخذ               وعنه وأخيه والده عن أخذ وكذا بكمالها الهداية عليه قرأ الهداية قارئ بالسراج وتفقه
الخط              وجودأ له وأذن وغيرهأا العربية البغدادأي السلم عبد والعز الحناوي وعن الدين أصول

وكذا               سنة عشرة خمس استكماله قبل أبيه حياة في بالفخرية ودأرس وغيره الصائغ ابن عند
العشاءين              بين بها الميعادأ لعمل حينئذ وتصدر المؤيدية ماشيخة في سفره حين عنه ناب

مادرسة              تدريس استقللً الوظائف مان ولي ماا وأول حافظّته قوة مان العجب يقضي وكان
في                أخيه عن ناب ثم القدسي البدر عن ًا عوض وثلثين ست سنة في زادأه مان سودأون
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لها               ولياته أول وكان أخرى بعد مارة الصطبل نظّر في استقر السفطي بعناية ثم القضاء
وكانت               الجيش ثم الجوالي نظّر في ثم بجاماعه الخطابة وفي وأربعين سبع سنة حدودأ في
ستة               حدودأ في السر كتابة ثم وستين ثلث سنة أواخر في النصاري الشرفي بعد وليته

ثم               بسببها الديون مان تحمله بما كربه وعظّم ًا يوما عشر خمسة بعد عنها وانفصل وستين
ماباشرة               فباشره المؤيدية ماشيخة عن والده ماوت بعد الوهأاب عبد التاج أخيه ابن له رغب

الوقاف             في تصرفه وحسن الرتشاء عدام في النواب على وأكد ونزاهأة بعفة حسنة
قبل             عزل أن إلى أماره وآل والضخاماة الحتشام طريق وسلك سيره وحمد ونحوهأا

قضاة                ذيل في ترجمته تتمات ماع لبعضه أشرت ماا أياماه في جرى أن بعد سنة استكمال
قبل              ألفه لما بالنسبة باليسير والتقنع النجماع ماع ويفتي يدرس بالمؤيدية مانزله ولزم ماصر

الشكالة             حسن مان عليه اشتمل ماا ماع المناصب ناماوس وماراعاة الحتشام ماسالك وسلوك
وحج             تجنبه، الولى فيما الخوض وعدم العقيدة وحسن الحافظّة وقوة العبارة في والفصاحة
كثير                وكان الولدأ لبعض استدعاء على وكتب ًا مارار به اجتمعت وقد واحد عام في وأخوه هأو

 : وهأو              ارتجالً نظّمه أنه ذكر ماا عنه وكتبت الجتماع قلة ماع والتبجيل لي المحبة

بنشـره يفوح بشر عن عطاياهتراكمت شحوا القوم ماا إذا كريم
ً ويعطينـعـمة كل مان يلقاه بما يجودأ بعـذره يأتي ثم جزيل

           . وسبعين     ست سنة المحرم تاسع الجمعة ليلة في وماات مادة تعلل ذلك غير عنه كتبت وكذا
أبي              الشيخ جوار بالقرافة ودأفن السلطان بحضرة الموماني ماصلى في الغد مان عليه وصلى

بعده             واستقر ماباشراته على وأثنوا عليه الناس وأسف البردأة صاحب والبوصيري القطع الخير
. وإيانا            الله رحمه الماشاطي الشمس السودأونية وفي الدين سيف الشيخ المؤيدية في

عبد                    أبي الدين نور بن ذر أبي الدين ماعين الله عبد بن ماحمد بنن الله عبد بن ماحمد بن إبراهأيم
وابن               السبكي البقاء وأبو أمايلة ابن له أجاز وغيره ماحمد العفيف أخو اليجي الحسيني الله

   . ذي          في وماات والده على وسمع وآخرون والعراقي والنشاوري جماعة بن والبرهأان كثير
.         . عليه   قرأ وأنه ماشيخته في الجرهأي العفيف ذكره ست سنة الحجة

الدين                 بدر بن الدين برهأان سابق بن ماسعودأ بن ماحمد بن الله عبد بن ماحمد بن إبراهأيم
ووالد           الغمري أصحاب وأحد وإمااماها المنكوتمرية نزيل الشافعي القاهأري ثم البرهأمتوشي

         . مان     طفوليته في وانتقل وثمانمائة عشر سنة في ولد سابق بابن ويعرف الماضي إبراهأيم
كان                  ماما وانسلخ الغمري الله عبد أبا صحب ثم القرآن بها وقرأ دأمااص إلى ثم دأمالوه إلى بلده

دأمااص                مان تحول ثم سنة وعشرين خمس مان نحو وسنه ونحوهأا الشياخة مان لسلفه ًا تبع فيه
بحيث               عليه بركته وعادأت شيخه بإشارة وأربعين خمس سنة في القاهأرة إلى ثم جوجر إلى

بالمعروف               المار في ماعه يقوم وصار الجوالي في ًا ماعلوما له وقرر جقمق الظّاهأر عليه أقبل
ًا                يسير غيره عن أخذ وكذا المنهاج عليه قرأ حتى البوتيجي الزين إلى وتردأدأ المنكر عن والنهي

فيها               ًا أيض علّي وقرأ رواية والنخبة المتباينات الربعين شيخنا على قرأ بل وغيرهأا الفرائض في
على              غيري وبقراءة بقراءتي وسمع الوقات مان كثير في ولزماني شرحها مان كثير وفي
وقطن            الجهات مان وغيرهأما والبيبرسية الصلحية صوفية في وتنزل المسندين مان جماعة

   . ليلة           في ماات ًا واحد ًا لون الفطرة سليم ًا خير ًا صالح وكان إمااماتها وولي ًا زمان المتكوتمرية
الصلحية               بحوش دأفن ثم الغد مان عليه وصلى وثمانين إحدى سنة شوال مان لعشرين الثلثاء

. وإيانا   الله رحمه
القاضي                  الله عبد بن مافرج بن ماحمد بن مافلح بن ماحمد بن الله عبد بن ماحمد بن إبراهأيم

العلماة                 ابن ماحمد أبي الشرف بن الله عبد أبي الدين أكمل الشيخ بن إسحاق أبو الدين برهأان
نابلس        -     - أعمال مان وراماين الصل الرامايني المقدسي الشمس المذهأب في الفروع صاحب

 . ولد             مافلح بابن كأسلفه ويعرف عمر النجم وولده أبوه التي الحنبلي الصالحي الدماشقي ثم
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في              المقنع مانها وكتبا القرآن فحفظ بها ونشأ بدماشق وثمانمائة عشرة خمس سنة في
على            وعرض ماالك ابن وألفية والرائية والشاطبية الصلي الحاجب ابن وماختصر المذاهأب

وسمع                جده عن الفقه في ًا فنون البخاري العلء عن وأخذ القراء بعض على بالسبع وتل جماعة
له                وأذن شهبة قاضي بن التقي الشافعية فقيه عن حتى آخرين عن أخذ وكذا الحديث عليه

به               وانتفع وأصوله الفقه في وبرع العرج المحب وابن الدين ناصر ابن على ًا أيض وسمع
عمل                أنه بلغني بل ًا كتاب الصول في وعمل أجراء أربعة في ًا شرح المقنع على وكتب الفضلء

الدين               عز القاضي بعد وطلب بل سيرته فحمدت مارة غير دأماشق قضاء وولي طبقات للحنابلة
رياسة              ذا ًا فصيح ًا طلق ًا أصولي ًا فقيه وكان وغيرهأا، بدماشق لقيته وقد فتعلل ماصر لقضاء

        . أربع       سنة شعبان مان الرابع ليلة في ماات كثيرة وماحاسنه رفقائه بين ًا فردأ وشكالة ووجاهأة
سلفه               عند ودأفن وخلق النائب شهده حافل جمع في الغد مان عليه وصلى بالصالحية وثمانين

. إليه         المشار ابنه بعده واستقر وإيانا الله رحمه بالصالحية
    . أدأباء            مان فاضل كهل علي وابنه أبوه التي الصنعاني الهادأي الله عبد بن ماحمد بن إبراهأيم
في              قوله مان عنه إليه المشار ولده أنشدني وثمانمائة السبعين بعد بها الموجودأين صنعاء

أبيات: 

وسـعـادأ زينب هأجرتني ولحفـيظّة ذو مااجد صدعني ول
وزيادأ دأونـه زهأـير حكـيمشاعر قال ماا ماثل شعري ولكن

سوادأ على البازي ماع خرجتنكـرتـهـا أو بلدة نكرتني إذا
وماـعـادأ طـيبة شرفتها وقدأهأينهـا أن حرة نفس لي أبت

تـقـادأ الحتقـار بزماام ولببلـدة تقيم خسف على فليست
    . ماعجمه          في شيخنا ذكره الحنفي الدماشقي خولن بن المحسن عبد بن ماحمد بن إبراهأيم

لديه              وكانت بدماشق المال بيت وكالة ولي ثم بالقاهأرة الحديث سماع في رافقناه وقال
النوادأر              ومان شعره، مان بكثير الشرقي بابن المعروف الغرناطي جعفر أبي عن وحدث فضائل

لم                 فقال ذلك عن فسئل غربته فطالبت اماراته مااتت أصدقائه مان رجلً أن بها يخبر كان التي
بعد                أختها تزوج أنه فاتفق قال ذلك عن باردأة وهأمتي فأصبح فاوقعها رأيتها إل بالتزويج أهأم
        . ًا        أيض وترجمه أظن، فيما العظّمى الكائنة في ماات المنام في ذلك بعد يرهأا فلم سنين ثلث
بيت               وكالة وولي ًا كثير فقال ماصر تاريخ في المقريزي على استدركه فيما بخطه قرأته فيما

   . في           بدماشق ماات المحاضرة لطيف وكان به فاعتنى السالمي يلبغا يلزم وكان بدماشق المال
عنه               وحدث حلب نزيل الغرناطي جعفر أبي مان سمع قد وكان ثلث سنة العظّمى الفتنة

         . في     الجزم على وماشى عقودأه في المقريزي ذكره وقد انتهى بالقاهأرة شعره مان بشيء
وفاته.

أخذ               النحوي المصري ثم الدجوي الدين برهأان الشيخ إسحاق بن عثمان بن ماحمد بن إبراهأيم
لقرائها              وتصدى فيها وبرع العربية في وغيرهأما هأشام بن والجمال المرحل بن الشهاب عن

التقي                  عنه أخذ ومامن ماالك ابن ألفية بحل يعتني كان ماا أكثر ولكن فيها الناس به وانتفع ًا دأهأر
زادأ              دأعابة، فيه وكانت وحكايات إنشادأات عنه وحفظّت النحو عليه قرأت قال فإنه المقريزي

       . ربيع       عشري ثامان الجمعة يوم في ماات وبالعقودأ بالشهادأات تكسب أنه أنبائه في شيخنا
. عقودأه            في المقريزي وترجمه الثمانين، بلغ وأظنه شيخنا قال اثنتين سنة الول

الحنفي                الشقر بن المحبي بن الدين سعد رسول بن سليمان بن عثمان بن ماحمد بن إبراهأيم
             . إبراهأيم  إليه وتردأدأ الحنبلي البغدادأي الشمس عند القرآن فحفظ أبيه كنف في نشأ أبوه التي

الشكالة             حسن وكان الظّاهأرية في البخاري ختم وسمع وغيرهأا العربية في للقراءة الحلبي
            . سنة    الثانية جمادأى مان لعشرين الثلثاء ليلة في أبيه حياة في ماات الناس إلى ًا ماحبب والعقل
فلم               فقده أبوه وتجرع الصحراء مان فرج الناصرية التربة تجاه أبيه بتربة ودأفن وستين ثلث
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. الجنة      الله عوضهما ماات أن يلبث
بن                   عنان بن خزيمة بن ماحمد بن شبل بن بكر أبي بن أحمد بن علي بن ماحمد بن إبراهأيم

أبي                    بن شبل بن عنان بن بكر أبي بن ماحمد ابن علي بعد آخر ماكان في ووجد مادلج بن ماحمد
        . ويعرف     الرفاعي الشافعي النحريري العدوي الشمس بن البرهأان أعلم فالله ماحمد بن بكر

            . والعمدة  به وصلى القرآن بها وقرأ بالنحرارية وسبعمائة ثمانين سنة بعد ولد البديوي بابن
في              وبحث الملقن وابن البلقيني السراجين على يعرض أنه وقال ماالك ابن وألفية والتبريزي
الشفا              سمع أنه وأخبره الشمس وولده النحريري ماسعودأ بن علي النور على واللفية التبريزي

النصاري              البزاز بن أحمد بن إبراهأيم البرهأان النحرارية قاضي على بيسير القرن قبل بأفوات
   . سنة           في وحج وسبعمائة وأربعين أربع سنة الوادأياشي جابر ابن على له بسماعه الشافعي

الصالحين             لزيارة دأماياط إلى ارتحل وكذا ًا مارار والسكندرية الهأرة إلى وتردأدأ وعشرين خمس
أن                 إل كأبيه المترجم حل وكذا ذلك في والده ففاق نباتة ابن طريق وسلك الشعر بنظّم وعني
مان                   ول فيه يذاكره مان ماتطاولة مادة مان يجد لم وهأذا سيما فيه عصره أهأل فاق قد كان والده

رآه                 أنه ثانيهما وقال نظّمه مان عن وكتبا والبقاعي فهد ابن لقيه وقد ًا، شيئ فيه له يكتب
النادأرة            وحلوة بسرعة الدأبية النكتة وإدأراك السيال والذهأن الزائدة اللطافة على ماشتملً

 : النبوية       بالحجرة أنشده ماا عنه كتباه وماما

زور النـدا هأذا ماا قلبي بشراكزورا الوفا أهأل الصفا مانادأي نادأى
ماقصور الطول بعد الصد وأسودأطويت قد والهجران البين شقة قم

ًا صاح يا الحمى نحو يممت تشـمـير العزم بصدق وللذيولماجتهد
العجمي               يوسف الشيخ صحبة توجهت قال البيطار الدين شمس الشيخ أخبرني قال وأخبرهأما طويلة وهأي

يا                 قال ثم السكندرية باب خارج فتلقانا أحواله تنضبط ل ًا ماجذوب وكان الصنافيري يحيى الشيخ زيارة إلى
يوسف: 

ماـحـك على الصدقاء أحكصـيرفـي بـأنـي تعلم ألم
شـك أجـوزه ماـن ومانهـمفـيه خـير ل بهـرج فمنهم
يزكـى ماـن وماثلي بتزكيتيالمصفى الذهأب الخالص وأنت

. بالنحرارية        وستين إحدى سنة الولى جمادأى في ماات
قونية                 الروم بلدأ صاحب الدين صارم قرماان بك علي الدين علء بن بك ماحمد بن بك إبراهأيم
مان       -     -  والميم والمهملة القاف بفتح قرماان بابن كسلفه ويعرف وغيرهأا وقيسارية ولرندة

        . ًا       عاما وأربعين خمس مان أكثر الملك في أقام السلجوقي الدين بعلء ماتصل نسبه ماملكة بيت
ماع               العداوة في بآبائه ًا ماقتدي جيدة الرعية في وسيرة ضخمة وماملكة هأائلة عساكر ذا وكان
ذكور                  أولدأ عدة مانها وله عثمان بن ماحمد عمه بك مارادأ بأخت ًا ماتزوج كان أنه ماع عثمان ابن
               . قارب   وقد وستين ثمان سنة يليه الذي أوائل أو القعدة ذي أواخر في إماا ماات خمسة أو ستة

ذلك                 كان حتى عثمان ابن ابنه غير مان لكونه أبيه مان بعهد إسحاق ولده بعده واستقر الستين
إلى               إسحاق واحتاج عثمان بن ماحمد خالهم ابن إلى أخوته وانتماء أولدأه بين للخلف ًا سبب

ًا                أيض إسحاق ماع وقام سنية خلعة له وجهز فأجابه عليهم له ًا عون ليكون ماصر سلطان ماكاتبة
عثمان                 بن عسكر أخرجه كله هأذا وماع شوكته فقويت بلوك قرا مان بك علي بن بك حسن

. أخوته  وتملك
  : المالكية             قاضي أنبائه في شيخنا قال التادألي سالم أبو البرهأان علي بن ماحمد بن إبراهأيم

أو.              بالقفصي إماا عزله وتكرر الشام قضاء وولي وسبعمائة وثلثين اثنتين سنة ولد بدماشق
ًا               ونصف سنة عشرة ثلث ماباشراته مادة وكانت مارار عشر المدة هأذه إلى عودأه ثم غيره

ولي              وقد المازوني، الزين عن ًا عوض وسبعمائة وسبعين ثمان سنة في ولياته بعض وكانت
البلي                الله عبد أبي الدين أماين عن ًا عوض يعني استقللً وسبعين إحدى سنة حلب قضاء ًا أيض
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ًا               جريئ الماور في ًا ماصمم النفس قوي وكان الدمايري للصدر يعني بها الحكم في ناب وكان
بالقول              الشرائحي الدين جمال الحافظ آذى الذي وهأو السباع في القرآن تلوة ًا مالزما ًا ماهاب

وقطع               السجن إلى به وأمار بل الدارماي لعثمان الجهمية على الردأ كتاب عليه قرئ لكونه
كما               الملكاوي راشد بن ماحمد بن إبراهأيم وهأو للقارئ أذاه واشتد إليه المشار بالكتاب نسخته

             . فحمل   جراحات عدة وجرح اللنكية ماع الوقعة حضر أن بعد قاض وهأو ماات ترجمته في ذكرته
 . وقد              السبعين جاز وقد ثلث سنة الولى جمادأى في دأماشق مان السلطان سفر قبل فمات

أبو                البدر إليه وكتب قال ًا ماهيب للشرع ًا ناصر ًا حاكم كان فقال الناصرية خطيب ابن عليه أثنى
 : حلب       مان توجهه عند حبيب بن ماحمد

ًادأماـشـق الشآم جنة إلى سر ً حاكم المـقـام رفيع عادأل
سـلم بـأزكـى سالم أبا ياإليها فادأخل مانك القرب رامات

القاهأري                المصري الشمس بن التوفيق أبو عمر بن العزيز عبد بن عمر بن ماحمد بن إبراهأيم
.          . وماات      جماعة له وأجاز عندي والده ماع حضر طفل المفضل بابن كأبيه ويعرف أبوه التي

الدماشقي              العجلوني إسحاق أبو البرهأان زيادأ بن عمر بن عيسى بن ماحمد بن إبراهأيم
       . بعجلون،      وسبعمائة وخمسين اثنتين سنة في ولد عذراء بيت خطيب بابن ويعرف الشافعي

بقرب                الستب لها يقال عجلون تلل مان بقرية وخمسين ست سنة في شهبة قاضي ابن وقال
دأماشق               إلى عذراء خطيب والده ماع صغير وهأو وقدم دأماشق، مان بالمرج قرية وعذراء باعون،
ودأأب              ًا كثير ولزماه حجي والعلء يبرودأ خطيب ابن مانهم جماعة على واشتغل المنهاج فحفظ

      . ماا         بعض في الذرعي إل ورحل ًا كثير مانها يستحضر كان بحيث الروضة ًا خصوص الفقه في
وغيره                المالكي رشد ابن صحب وكذا ماظّنتها، غير في الروضة مان المسألة على ويدل به يفتي

شيخ               بن الشمس ذلك باستحقاق له شهد كتابة بغير البرانية بالشاماية يبرودأ خطيب ابن وأنهاه
أخطأ               فتيا ثلثين في عليه أخذ حتى الرضى أبي بن الدين شهاب للقاضي وتصدى الزبداني

البلقيني                 وكان ذاك، إذ الرضى أبي ابن ذكاء شدة ماع الجماع لمخالفة بعضها في نسبه بل فيها
في                ًا ومادرس قرره لما الشمسي بغا مانكل ابن أن بحيث عليه والثناء البرهأان تقريظ في يفرط

بحلب               برقوق الظّاهأر الملك صحبة ذاك إذ البلقيني وكان بحلب أبيه بجاماع وتسعين ثلث سنة
ماولنا                  يا أنت بل فقال ماعك أنوب أو أنت أتدرس له قال وحضر أجلسه ماعه يحضر أن وسأله
وظائفه                 عن الرغبة ذلك فاقتضى تعصب عليه بسببه حصل ماا الكبار بعض وبين بينه وقع إنه ثم

ماحمد              الشيخ بعناية الظّاهأر حياة في صفد قضاء فولي دأماشق إلى حلب مان والنتقال
سنة                 في دأماشق وقدم انفصل ثم التمرية الفتنة بعد أعيد ثم عزل ثم مادة فيه فأقام المغربي
عنده                  كان بعدماا عنه وأقلع ترك ثم مادة بها القضاء في ناب ثم بطالً بها فأقام وثمانمائة ست
عن                 حجي بن النجم له ورغب بالجاماع تصدير له حصل ثم فاقة له وحصلت فيه الكثير الميل
       . الباطن       سليم النقيادأ سهل الشكالة حسن وكان ثلثة أو دأرسين فدرس الركنية تدريس نصف

شرح               وله السهيلي كلم مان وأشياء له ويتعصب المتنبي شعر مان ًا كثير يحفظ ًا مافتي ًا فقيه
غير                 العلوم مان شيء في يد له يكن ولم غرائب وفيه الرافعي مان ماأخوذ غالبه المنهاج على
  . في           ماات المصريين في البيجوري نظّير الشامايين في وهأو المتأخرين بكلم والعتناء الفقه

يوماين                به أقام فالج له حصل أن بعد وعشرين خمس سنة المحرم عشر سابع الربعاء يوم
ثم              قديدار بن ماحمد الشمس عليه للصلة وتقدم الربحارية بالمدرسة عليه وصلى ساكت وهأو

وكانت              دأماشق خارج الطريق جادأة إلى رسلن الشيخ ماقبرة وفيه بمحل ًا ثاني عليه صلى
         . فمن     لبيه لسم وبيض الناصرية خطيب وابن شيخنا ذكره وإيانا الله رحمه حافلة جنازته

ليصلي              المحرم عشري خاماس الثنين ليلة خرج أنه ماوته سبب في بعضهم وذكر فوقه،
أنه               فيقال يتكلم ولم فحمل ووقع القبقاب به فانفرك بيته باب على بلبان بمدرسة العشاء

. تعالى         الله رحمه يوماين بعد وماات فالج له حصل



ماشكاة ماكتبة                   التاسع القرن لهأل اللماع الضوء
السلماية

.    . عزم          ابن أرخه وخمسين ست سنة ماات الغرناطي فتوح بن ماحمد بن إبراهأيم
حفظ                مامن المكي برحوس ماحمد بن علي بن ماحمد بن القاسم ابي بن ماحمد بن إبراهأيم

.         . الجنة     الله عوضه ثمانين سنة صفر في ماات أبيه حياة في ونشأ القرآن
الصقري               الحسام بن الدين ناصر الوزير بن الدين صارم الرئيس لجين بن ماحمد بن إبراهأيم

حسن               ماع الدأب إلى ويميل الفضيلة في ويشارك الحسن الخط يكتب وفضيلة فضل عنده كان
      . أواخر         في القاهأرة حسبة ولي وقد الجند بزي يتزيا رياسة بيت مان وكونه وماحاضرة عشرة

عشر                 ثامان الثلثاء ليلة ماات أن إلى حاله تراجع ثم قليلً رتبته انحطت ثم شيخ المؤيد أيام
    . أنبائه          في شيخنا وذكره سنة وخمسين نيف عن بالطاعون وثلثين ثلث سنة الخرة جمادأى
ذكر             البارع، والخط والدأب والكتابة الحساب وتعلم فتأدأب للعلم ًا طالب نشأ فقال باختصار

. جده      اسم يذكر ولم الحسبة وليته

شمس                 بن الدين تقي أو الدين عفيف الحرث أبي بن ماحمد بن مابارز بن ماحمد بن إبراهأيم
الطاوسي             الفتوح أبي عن أخذ المحدث الشافعي الشيرازي الخنجي الدين كافي بن الدين

علي                 بن ماحمد بن علي الشريعة وزين السخاوي قاسم بن ماحمد بن الله عبد بكر أبي والزكي
بن             وجنيد النويري الفضل وأبي العاقولي الدين وغياث الكرمااني والشمس الخنجي كله بن

الخافي،            للزين ًا رفيق السفرايني الرحمن وعبد العاقولي الجمال ببغدادأ ولقي الشيرازي، علي
كان              وكذا الكازروني البلباني ماسعودأ الدين سعيد بن ماحمد الدين عفيف المولى ًا أيض وبشيراز

وسبعمائة              السبعين بعد لقيه وكان العراقي والزين اللغوي والمجد اليجي الدين نور عن يروى
عنه               وأخذ لولدأه، فهد ابن استدعاءات في أجاز وغيره، ماسلم في عليه وسمع النبوية بالمدينة

كلهأما              والتبيان الذكار عليه قرأ أنه بحيث ولزماه الفتحي حسين الجمال ًا أيض أصحابنا مان
ابن               وكان الطاوسي قبلهما عنه وأخذ عليه الثناء في وبالغ وثلثين إحدى سنة في للنووي

سادأس                الجمعة يوم في ماات حتى شيراز فقطن وجاور حج ًا زاهأد ًا ثابت ًا عالم كان وقال شيخه
. الله          رحمه وثلثين خمس وقيل ست سنة الولى جمادأى عشر

الزين                بن حسن بن أحمد بن ماحمد بن ماحمد البركات أبي الدين كمال القاضي بن إبراهأيم
المكي               القسطلني علي بن أحمد بن ماحمد بكر أبي القطب بن ماحمد الماين بن ماحمد

        . بمكة     وثمانمائة وعشرين ست سنة رماضان في ولد الزين بابن كأسلفه الشهير المالكي
وأبي              الحنبلي شعر وأبي الصالحي المعالي وأبي المرشدي الجمال والده خال مان بها وسمع

     . الحد          يوم ضحى في ماات آخرون وثلثين ست سنة في له وأجاز وجماعة المراغي الفتح
. بمكة      ستين سنة شوال عشري خاماس

ويعرف              الدماشقي البرهأان المحدث الرحمن عبد بن أحمد بن ماحمد بن ماحمد بن إبراهأيم
      . وثلثين        ثمان سنة أواخر في ولد أظن فيما الشافعي قريش غير إلى نسبة بالقرشي

الضيائية              قيم وابن المرادأي الرحمن عبد بن أحمد العباس أبي على الكثير وسمع وسبعمائة
وماما              بدماشق أزبك بن وماحمد الدجاجية بن والنجم العرب وست والعرضي الجوخي بن والبدر
بها              فسمع الستين بعد القاهأرة إلى وارتحل للبخاري، الماام خلف القرءة الخير على سمعه

بن            والمظّفر الرصدي وابن والقطرواني التونس له وأجاز وآخرين والقلنسي الخلطي على
وابن             والماكسيني الحنبلي والموفق جماعة بن والعز القارئ وابن نباتة بن والجمال العطار
ولبس               وطائفة، عمر أبي بن والصلح النجم وابن أمايلة وابن الهبل وابن السوقي وابن النقبي
مانه               وسمع وحدث الفاروثي العز عن البعلي الكريم عبد بن الكريم عبد مان التصوف خرقة

ووصفه.             المراكشي ماوسى بن الحافظ ولقيه البي الموفق عنه لنا روى ومامن الفضلء
الفقهاء              أقدم وهأو قال بمكة وشيوخه ماسموعه مان وذكر العدل المحدث الوحد الماام بالشيخ

          . أجاز     أنه وقال ماعجمه مان الول القسم في شيخنا وذكره ونباهأة ًا سن بدماشق الن الموجودأين
     .         . عقودأه  في المقريزي عند وهأو وعشرين ست سنة رجب عشر حادأي في ماات ماحمد لبيه
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باختصار.
.      . حاقر       بن إبراهأيم في ماضى حاقر بن ماحمد بن ماحمد بن إبراهأيم

حنة               -   تصغير حنينة بن حارث بن إبراهأيم بن علي بن سليمان بن ماحمد بن ماحمد بن إبراهأيم
التي-               ماحمد البدر والد الشافعي البعلي الشرف بن الشمس بن الدين برهأان نصيبين ابن

وسبعين   -    -       ست سنة شوال في ولد المشددأة المهملة بالحاء المرحل بابن ويعرف
الشهابين               مان كل على للسبع ًا جمع وتله والده على القرآن فقرأ بها ونشأ ببعلبك وسبعمائة

بن               للبدر الحكام في كالعمدة جمة ًا كتب فحفظ الحفظ في بديعة آية وكان والفراء النجار
ابن            وألفية ًا يوما عشرين قريب في حفظّه للسنوي وتصحيحه والتنبيه والشاطبيتين جماعة

الفرائض              في والسخاوية الحديد أبي بن الحميد لعبد ثعلب فصيح ونظّم الصول ومانها ماالك
إلى              السبع وجمع بخطه قرأته كما له وكتب البلقيني السراج على وعرض قطرب، وماثلث

والدين             المخلوقات في التمكين وبها النجاح علماة السبع فإن الفلح له والمرجو السبع،
المسالك،              فيها له ويسر ذلك فهم على وأعانه العامالين العلماء مان وإياه الله جعلنا

وأجاز            الجزري وابن المراغي والزين النصاري ماحمد بن ماوسى الدين شرف والقاضي
بن               الرحمن عبد بن أحمد والشهاب القاضي جماعة بن البرهأان يجز لم ومامن له الربعة
الغزي              عثمان بن عيسى والشرف القرشي ماسلم بن عمر والزين الجباب بن الوهأاب عبد

والكمال              القاضي الخنائي والشمس القاضي سبع بن علي بن القادأر عبد بن ماحمد والتقي
كأبيه               ليكون أوراق تسع الحنابلة ماحرر مان أولًحفظ وكان الشرسي بن ماحمد بن ماحمودأ

عبد              والجمال المجد بن بالبهاء حينئذ وتفقه الشافعي ماذهأب إلى ًا ماع انتقالهما فقدر ًا حنبلي
بن              ماوسى والشرف السمسطاري بن والكمال الشام، قضاء ولي مان أحد زيد بن الله

وغيرهأا           والعروض والعربية الحديث وأخذ جماعة على وغيرهأا وبالشام وآخرين، السقيف
بتماماه               الصحيح وسمع بردأس بن التاج عن والفرائض المجد بن البهاء عن والصول أبيه عن

إبراهأيم                بن ماحمد بن ماحمد والشمس اليونيني أحمد بن علي بن ماحمد الله عبد أبي على
الزعبوب              بن الرحمن عبد الزين علي وبعضه الجردأي أحمد بن ماحمد بن وماحمد الحميني

الدائم                عبد بن أحمد بن بكر وأبي سيلمان القاضي وعن الثاني زادأ ًا سماع الحجار عن كلهم
وأبي             عساكر بن القسم ماحمد أبي والبهاء التنوخية الوزراء وست المطعم المعالي وأبي

الزبيدي                 ابن عن كلهم ًا إذن الهيجاء أبي بن أحمد بن وماحمد سعد بن ماحمد بن يحيى زكريا
سمع              وحدث الوقت، أبو أنا قالوا والقلنسي والقطيعي المنجا أبي وعن الحجار زادأ ًا سماع

وأصوله             والفقه القراءات في علماة ًا إمااما وكان أشياء ببعلبك عليه قرأت الئمة مانه
ببلده              وجللة وجاهأة ذا ماعانيها ماع الحديث ألفاظ مان لكثير ًا حافظّ والدأب واللغة والعربية

والكرم               التواضع ماع ذلك كل ماثله هأناك الشافعية مان بأخرة أعلم ل النواحي وتلك بل
بحضرة               فيها ووعظ ثمانمائة سنة في حلب ودأخل مارة غير حج وفد والتودأدأ، السمت وحسن
      . ماما        عنه كتبت مابسوط نظّم وله ووعظ وأفتى ودأرس فضائله وعلى عليه فأثنوا الكابر

 :" وقبائل    "   ًا شعوب وجعلناكم تعالى قوله عند أوردأه

قسمـت العمارة مانها فقبيلةتقسمت الشعوب مان القبيل إن
أخـذ قد بالتفات بطن تقسيموالفخذ العمارة تقسيم والبطن
فـخـذ بالـبـان أتتك ستفـخـذ ماـن تقسمت فصيلة

  . في              ماات كمقاماه نظّمه وليس ذلك غير عنه كتبت وكذا المعجم في عنه أثبته كما وشرحها
بدماشق               عليه وصلى الغد مان ودأفن ببعلبك وستين إحدى سنة الحجة ذي سابع الربعاء يوم

. وإيانا          الله رحمه البعليون وفقده الثالث اليوم في الغائب صلة

القاضي                بن الدين ماحب بن الدين سعد ماحمودأ بن عمر بن ماحمد بن ماحمد بن إبراهأيم
نواب             أحد الكماخي بابن ويعرف الهداية قارئ السراج سبط الحنفي القاهأري الدين شمس
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         . وثمانمائة    وثلثين خمس سنة شعبان عشر تاسع في ولد التيين وجده كأبيه الحنفية
وغيرهأا            والعربية وأصوله الفقه في واشتغل وعرض وكتبا القرآن فحفظ ونشأ بالقاهأرة،

البخاري           في وسمع والشمني القصرائي الماين شيوخه ومان الفضائل، في وشارك
   . ًا          عاقلًماتودأدأ وكان اليام بتلك قرئ ماما غيره وفي سكنهم ماحل القديمة بالظّاهأرية

وبمدرسة            المذكورة بالظّاهأرية الفقه تدريس في أبيه بعد استقر العشرة لطيف ًا ماحتشم
بالصحراء            الشعباني يشبك كمدرسة جهات عدة في وباشر الرمالة مان بالقرب قلمطاي

 . وحج            والوظائف الجهات مان غيرهأا إلى الحنفية نظّر تحت الجاري الحرماين وقف وشهادأة
. ذلك              وغير والبرقوقية الوقاف في قضائه أيام الماشاطي اعتمده مامن وهأو وجاوز مارة غير

عن                  ناب أن بعد وثمانين ست سنة مانه التاسع ليلة أو الول ربيع ثامان الثنين يوم في ماات
ماظّفر              الظّاهأرية في بعده واستقر الغد مان عليه وصلى الخمسين جاز وقد الجديد القاضي
   . عنه          كتبه وماما الشيخونية إماام حفيد التاج القلمطانية في خواصه أحد الماشاطي الدين

 : نظّمه    مان الحجازي الشهاب

 مارحمه ذا العالم في كنت إنتـيأسـن فل الله رحمة مان
 يرحمه أن الرحمن على حقرحمة ذا الناس في يكن فمن

 : فيه          نظمه من وكان فطول البدري مجموع قرض ممن وهو

صحـيح وصف مان يأتيه لماالمعاني بحر في غاص مان أيا
المـلـيح الوجه مان فمكتئببـديع ماعـنـى مان يأتيك فما

. الله           رحمه مطارحات وغيره الجاموس بن الزين وبين وبينه سيأتي مما

يوسف           -      - على ًا ماقدما بخطه ورأيته عطية بن يوسف بن عمر بن ماحمد بن ماحمد بن إبراهأيم
ثم  -  -         -    القاف بضم القهوفي الصل المغربي إسحاق أبو الدين برهأان القاضي ككبير جميل بن

      . عشرة    -      سبع سنة أوائل في ولد المالكي الزهأري القاهأري ثم اللقاني قاف الواو وبعد هأاء
إبراهأيم              البرهأان مانهم جماعة عند القرآن فقرأ بها ونشأ لقانة أعمال مان بالقهوقية وثمانمائة

لذلك                ويدل أخوه وكذا ًا مابارك رجلً وكان الوزيري الخطيب والد النجار بن سعيد بن عثمان بن
بمنبر                 دأرجة أعلى إلى ارتقى أنه الحج سورة في عائد وهأو رأى الترجمة صاحب أن اتفق أنه

على               فقصه لها حفظّه قبل وذلك الرسالة بخطبة بهم خطب وأنه بالناس ليخطب الزهأر جاماع
ماات                  فما نعم له فقال فحلني لك وقع وإذا والتدريس العلو في ًا مابلع تبلغ له فقال إليه المشار

انتهى               ولما ففعل به وعده بما الوفاء مانه والتمس فتذكره بالمنام وذكره يدرس رآه حتى
ثم              الرسالة بعض ثم المذهأب في الغافقية المنظّوماة به حفظ المذكور بالبلد للقرآن حفظّه

وأكمل              اللقاني ماوسى بن الشمس كنف تحت الزهأر بجاماع فجاور القاهأرة إلى مانها تحول
كالزين               جماعة عن الفقه وأخذ ماالك ابن وألفية خليل الشيخ ماختصر حفظ ثم الرسالة حفظ

القسم              وأبي المغربي البجائي وأحمد عبادأة والزين به انتفاعه جل كان حتى ولزماه طاهأر
الراعي             الله عبد وأبي البجائي الشهاب وعن وعنه البدي الشهاب عن واليسير النويري

التقي              عن وأخذ الجروماية على شرحه خاصة الخير عن أخذه وماما العربية أخذ المغاربة
العضد             في دأروسه وحضر المطول في الشمني وعن الشمسية شرح القطب في الحصني

كالقاياتي             آخرين في وغيرهأما الصلين في الشرواني دأروس مان ًا بعض حضر وكذا وغيره
قال                  وأبداه مانه التخلص أر لم ًا شيئ ماذهأبكم في استشكلت قد فقيه يا له قال أنه لي وحكى

عبادأة               للزيني فتوجهت أماكن فما عنه التعبير حاولت أني غير عنه الجواب فكري في فاختلج
لي                اختلج بما عنه للجواب فبادأر عليه فعرضته مادين الشيخ عند انقطاعه في ذاك إذ وكان

القاياتي                إلى عدت ثم مانه تمكنت أن إلى العبارة ينوع وهأو أخرى بعد مارة مانه فاستعدته
بن              والمحب الزركشي الزين علي وسمع انقطاعه في عبادأة الزين ولزم فسر بذلك فأعلمته
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في              لدماياط وسافر وحج وآخرين، الديري بن الدين سعد والقاضي وشيخنا الحنبلي الله نصر
له              السنباطي الولوي إذن بعد ًا خصوص فيه للتدريس وتصدى الفقه في وبرع الضرورات بعض

مان                 بكل الفقه تدريس في ناب وكذا للقضاء بعده ومان هأو واستنابه بل الفتاء وفي ذلك في
وظيفة              في استقر بل المخلطة بن البدر صاحبه ولد عن والقمحية السلطان وأم المؤيدية

وقضاء               إفتاء ماذهأبه في المدار عليه بأخرة وصار الملقن بن الجلل ماوت بعد بالسابقية الميعادأ
اتصافه              ماع يبسه وعدم وماداراته ورفقه تواضعه مازيد مانه الناس وحمد بكليهما، قصده وكثر
ًا              يسير لكن غيرهأا في وكذا فيها يقرئ بحيث العربية في وماشاركته ماذهأبه فروع باستحضار

صفر                سادأس الثنين يوم في كان أن إلى طريقته على يزل ولم وكرماه وماروءته فتوته ومازيد
حريز               بن السراج صرف بعد المالكية قضاء في قايتباي الشرف به فاستقر وسبعين سبع سنة

إلى              ماعه فركبوا ونحوهأم نوابهم مان وجمع القضاة بقية وتلقاه يوماين بعد لذلك ولبس
        . كائنة       في مانها شديدة وعزماات سديدة قوماات وله عادأته على وباشر مانزله إلى ثم الصالحية

ورام               وجل عز الله كلم في الفظّيع والهول الشنيع القول ذاك إليه نسب حيث البقاعي
مازهأر                  بن الزين به فاعتنى عنه الدفع في به الكتفاء ير لم بأمار له القاضي طلب مان التخلص

عليه              وسجل ذلك عن النواب مان واحد غير لتوقف إسلماه بصحة الحكم وتجشم الشافعي
المجلسين              في البيضاء اليد له كانت وكذا ماضض، على حينئذ وغيره القاضي فسكت بالحكم

الشافعية               فرغ إن وقال رفقته دأون النكار أحد كل مانه وعلم الكنيسة هأدم بسبب المعقودأين
في                ماشروح هأو ماما ذلك غير إلى أعرفه بالذي فيها عملت إلّي ورفعت الكائنة هأذه مان

حاماد              لبي وإهأانته قريبه ابن شهادأة عن وإعراضه شرف بن الدين لتاج كإشهاره الحوادأث
لقبوله               أدأعى لكان وتفكر وتذكر ورتبة دأربة ماع قياماه كان ولو أفحش، كان وإن القدسي

المهملة               أتباعه بعض سيرة عنده وتقرر له السلطان جفاء تكرر ولذا ذهأوله، عند لجانبه وأرعى
والعام                 للخاص ظهر فيما وراجع التهنئة حين وثمانين ست سنة مان رجب أول في كان ان إلى

ماراجعة           العيني بن الشهابي قاله ماا ثبوت مان إليه ماحلها      الميل في بسطت كما يرتضها لم
القاضي               ولزم الناس غالب عزله وساء تقي بن المحيوي عوضه ذلك بعد وقرر بعزله صرح

بدنه               توعك ماع الزهأر في والعشاء الصبح سيما الجماعات غالب شهودأ عن مانفك غير مانزله
ورام              يظّهر فيما ًا ماجان نيابة وغيره المؤيدية دأرس لمباشرة وركب وأفتى أقرأ وربما وعينيه

شيخه             حفيدي استنزل أن إلى فعورض السنهوري صاحبه ماوت عقب بالبرقوقية ذلك فعل
بن              الدين فتح ماوت بعد السلطان وأعطاه برسباي بالشرفية الفقه تدريس عن عبادأة الزين

واستحضر            واعتذاره إقباله مازيد مانه وظهر بالبرقوقية والتفسير الميعادأ ماسألة بدون البلقيني
أنه                 ذاك إذ عليه أنكره كان الذي جماعة في الشافعية لقضاء زكريا الزيني ذكر حين قوله حينئذ

ربما                 وصار ذلك له ظهر لما ماعلوم ولده وحال جماعته ماع مانقادأ وهأو بالمصطلح له عهد ل
يوم                 آخر في تقي ابن ماوت بعد شهر استكمال قبل ماات حتى تعلله وتزايد عليه للسلم يطلع

ماشهد              في المؤماني بمصلى الغد مان عليه وصلى وتسعين ست سنة المحرم تاسع الثنين
. وإيانا              الله رحمه السعداء سعيد بالتربة دأفن ثم عليه ًا أسف وأظهر السلطان شهده حافل

الرضي               بن أحمد الشهاب بن ماحمد المحب بن ماحمد الرضي بن ماحمد المحب بن إبراهأيم
  . في             ولد أبوه التي الشافعي المكي الطبري الفتح أبو الرضي إبراهأيم بن ماحمد بن إبراهأيم

   . وحفظ           بمكة نشأ المدني الصفي ابنة سعادأة وأماه بمكة وثمانمائة وثلثين ثلث سنة شعبان
الزين               له وأجاز الصالحي المعالي وأبا فهد بن والتقي المراغي الفتح أبا الشرف وسمع القرآن

وابن            الطحان وابن الصاحبة ناظر وابن الحنبلية وعائشة الواحي ويونس والواسطي الزركشي
   . المااماة         في وناب وغيرهأم والتدماري والقباني الحلبي والبرهأان الشرائحي ابنة وعائشة بردأس

ماعهم               سكن بحيث الجعيدية ماع بها وصار للقاهأرة وتردأدأ بمرو ثم والده عن البراهأيمي بالمقام
. عنه               الله عفا وسبعين ثلث سنة رماضان في بالطاعون بها ماات أن إلى القبو تحت
ويعرف               المقرئ الدماشقي الرحمن عبد بن أحمد بن ماحمد بن ماحمد بن ماحمد بن إبراهأيم
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. القرن.           هأذا أهأل مان كان إن فيحقق ًا تخمين هأنا كتبته بالفرضي
وفا                  بن ماحمد بن ماحمد بن أحمد بن الرحمن عبد المدعو ماحمد بن ماحمد بن ماحمد بن إبراهأيم

بن                الفضل أبي بن المراحم أبي الشمس بن الفضل أبي المحب بن المكارم أبو الدين برهأان
     . أبيه        كنف في ونشأ ولد وفاء بجدهأم كسلفه ويعرف المالكي الشاذلي القاهأري الشهاب

سخط              ثم ماعهم كنت جماعة على وعرض وغيرهأا ماالك ابن وألفية والمختصر القرآن فحفظ
وكان               استرضائه عن الكابر عجز حتى ظاهأر سبب بدون شأنه في اجتهادأه بعد أبوه عليه

أبوه                  يلبث لم ثم به التطلف ماديم وصهره ظله في ماعها فأقام ابنته زوجه قد تقي بن المحيوي
مازيد               ماع أفضاله سابق لصهره يرع ولم وحج الميعادأ وعمل المشيخة في فساتقر ماات أن

. ذلك        وغير وهأجرهأا عليها بالتزوج ابنته وقاهأر احتماله

التي               أحمد والد الحنبلي النابلسي البرهأان عمر بن ماحمد بن ماحمد بن ماحمد بن إبراهأيم
             . الموصلي   بكر أبي بن الملك عبد شيخه عن حدث أنه ولده عنه حكى فلح بابن ويعرف

وصاحب              هأو تعاهأد أنه الموصل لصاحب وزير ترجمة في رأيت قال المقدسي ثم الصل
في                 فيدفن المدينة إلى يردأ ثم ًا أسبوع به وطيف ماكة إلى حمل مانهما ماات مان أن الموصل

الذي   -            بالجوادأ المعروف الصبهاني مانصور بن علي بن ماحمد به يعني الدين جمال رباط
    " به    -     "  وفعل الوزير فمات كلبهم رابعهم الرباط باب على ويكتب القبلي المسجد ركن في

هأذا               وأرى أحج أن نفسي تاقت الترجمة هأذه قرأت فلما الملك عبد الشيخ قال ذلك،
هأمتي                تكن لم ثم القبر وزرت المدينة ودأخلت حججت أني رأيت ليلة نائم أنا فبينا المكتوب

 : وهأي             فعجبت أسطر أربعة هأي فإذا رأيتها فلما الكتابة تلك لرى الرباط إل

 قربهم لي يحصل أن رجوتربـهـم قربـهـم سادأة لي
كـلـبـهـم" رابعهم ثلثة“حـبـهـم قربنـي إذ فقلت

 . وحكى              نسيانها مان ًا خوف كتاب هأاماش على الظّلم في لكتابتها بادأرت نوماي مان انتبهت فلما
بللًرضي                 رأى إذ نائم هأو فبينا مالطية سياحة في دأخل أنه الغرنوي ماحمودأ ًا أيض شيخه عن

وسلم                 عليه الله صلى الله رسول إلى هألموا الناس أيها ينادأي وهأو مارتفع بمكان كأنه عنه الله
مان               كلهم نفس أبعمائة قدر تكون عظّيمة حلقة فيها ماتسعة رحبة فرأيت الخروج إلى فبادأرت

في                جالس وسلم عليه الله صلى والنبي الدردأاء ذر أبا إل مانهم أعرف فلم فنظّرت الصحابة
الله                صلى رفع ثم قال والدأارة المريد في ماعه يتكلم وهأو البغدادأي الجنيد وبجانبه الحلقة صدر

قال                ثم يلونهم الذين ثم يلونهم الذين ثم قرني القرون خير يقول وهأو رأسه وسلم عليه
قرني                في فهو وماتابعتي سنتي على كان مان كل فقط قرني أنكم أتظّنون الصحابة إلى ًا ماشير

. القياماة   يوم إلى
برهأان                  ماحمد بن ماحمد بن ماحمد بن ماحمد بن ماحمد بن ماحمد بن ماحمد بن ماحمد بن إبراهأيم

تسع              سنة في أبوه المذكور الشافعي القاهأري النويري الزبيري العلم بن إسحاق أبو الدين
          . لبن    السنن وسمع وسبعمائة وسبعين خمس سنة المحرم في ولد شيخنا أنباء مان وتسعين

وأنه             القلقشندي العلء عليه ونبهنا الجوهأري الشهاب على والختم الحلوي الجمال على مااجه
في   -         -    كذلك ووجد ماهملة وآخره ماشددأة ماهملة طاء ثم ماعجمة بغين بالغطاس يلقب كان
الهيئة               نير الضجر قليل السماع في ًا ماحب وكان الفضلء عليه وسمع عليه، قرأتها وقد الطبقة

النظّر                كون به ثبت مان أحد وهأو وغيرهأا الصالحية باب عند بالشهادأة يتكسب مامن الشيبة نقي
مانازعات            بعد النصاري الشرفي يد بذلك وارتفعت للمدرس المصرية الشريفية وقف في

المناوي             للشرف ينتمي لكونه البرهأان يلتفت ولم الدين علم القاضي حينئذ المدرس وكان
. الله.              رحمه وستين ثلث سنة القعدة ذي عشري سابع الثلثاء يوم في ماات بقرابة

مامن               ماكة نزيل البصري العقعق يوسف بن ماحمد بن ماحمد الدين شمس الخواجا بن إبراهأيم
وكتبا               القرآن حفظ قد وكان المراغي الفتح أبي على وخمسين ست سنة في ماعنا سمع
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. حي           وتسعين سبع سنة الن وهأو بالتكسب، اشتغل ثم الفرعي كالمنهاج
الجلل              الدين شمس صحابنا صهر المدني الششتري الدين برهأان ماحمد بن ماحمد بن إبراهأيم

           . عليه    الثناء سمعت ًا دأين ًا خير وكان وغيره الكازروني الجمال على سمع أولدأه أم زوجته والد
          . بيسير     المنورة المدينة دأخولي قبل وثمانين سبع سنة في ماات وغيره العمادأ ابن صاحبنا مان

. الله  رحمه
زيت               بابن أبوه ويعرف الصل المصري المكي ماحمد بن ماحمد الدين شمس التاجر بن إبراهأيم

. ونحوه.              بالكسب تلهأى ثم الجماعة ماع بمكة وسمع علي وعرض وكتبا القرآن حفظ حار
   . يوم            في ماات القطب بابن ويعرف الدماشقي الدين برهأان المسند ماحمد بن ماحمد بن إبراهأيم

.        . عنه         أخذ أنه وقال اللبودأي ابن أرخه بدماشق وستين إحدى سنة الحجة ذي عشر سابع الثلثاء

الشافعي              القبيباتي الدماشقي الصل الحلبي الدين برهأان بدر بن ماحمودأ بن ماحمد بن إبراهأيم
. المحدث  -   -            له قيل وربما تشفع ثم ًا حنبلي قيل فيما كان لكونه والجيم بالنون بالناجي ويعرف

ناصر               وابن شيخنا على سمع أنه وقال بدماشق وثمانمائة عشر سنة الربيعين أحد في ولد
الهادأي               عبد بن حسن بن أحمد والشهاب بردأس بن والعلء الصلف بن عثمان والفخر الدين

وماشيخة             الشمائل العلء على سمعه وماما والريحي، خليل الشيخ بن الرحمن عبد والزين
عبد              على سمع وكذا البخاري صحيح الخير وعلى والترماذي دأاودأ لبي والسنن الفخر الشرف
بين                  حتى حوقق ثم الهادأي عبد ابنة عائشة له أجازت أنه قال بل زريق ابني الرحمن وعبد الله

وتحول               فارقه ثم ابنته وتزوج وغيره القرآن عليه وقرأ زكنون بن بالعلء واختص عاماة، أنها
على                إنكاره وشدة تحريه مازيد ماع وخطب بل بأمااكن الناس على تكلم وقد مارة غير ًا شافعي
باليسير،                ًا قانع الدنيا بني عن ًا مانجمع السنة أهأل في ًا ماحب حاماد كابن ونحوه عربي ابن ماعتقدي

خدم              ماعتمد ماتقن ماحرر ماحدث فاضل عالم شيخ بأنه الخضيري ووصفه ماستفيض عليه والثناء
       . للمنذري        الترغيب على علق أنه ويقال قلت كتبه مان ًا كثير وطالع وقلمه بلسانه الشأن هأذا

الفاتحة                يقرأ ماا ًا كثير أنه وبلغني ذلك وغير كراريس في ًا ماولد وعمل لطيف ماجلد في ًا شيئ
. الحياء               في الن وهأو به اجتماعي أعلم لم كونه ماع لي يدعو ثم جماعته في

       . زبيد        في باليمن ولقي وزار حج فاضل الشافعي الجيلي البرهأان ماحمودأ بن ماحمد بن إبراهأيم
سبع                سنة في بمكة لقيني ثم الصحيح مان البيع إلى عليه فقرأ المقرئ يوسف الفقيه رئيسه

ماع                 القراءة أول مان الحثار ورام اليبع أول مان ًا يسير تليها التي أول في علّي فقرأ وتسعين
ماتعللً               بمكة ًا ماقيم واستمر بينهما الجمع يتهيأ فلم أكثره تحت طائل ل الذي بالكلم الطالة

سمعنا                 ثم هأناك نلقاه ولم بروزنا قبل التي القافلة في للزيارة توجه أن إلى ًا أحيان إلّي ويتردأدأ
. بعدن         الغائب صلة عليه صلى وأنه بها ماات أنه

والدار              المولد المكي الصل العراقي الدين برهأان إبراهأيم بن ماصلح بن ماحمد بن إبراهأيم
     . عشرة         ثلث سنة في ولد بالعراقي بالسقائم أولً ويعرف وغيره بكر أبي والد الشافعي

نديم               بن العز وأخي السخاوي ماحمد الدين ناصر عند القرآن فقرأ بها ونشأ بمكة وثمانمائة
ونحوهأما            والشوايطي السكاكيني عند جودأه ثم السحولي ماحمد عند قبله ومان الظّاهأر

آخرين             في البشبيشي والجمال ظهيرة بن والمحب سلماة ابن دأروس وحضر ًا يسير واشتغل
طريق             وسلوك والماانة بالديانة وعرف وغيرهأما المراغي الفتح وأبي الجزري ابن على وسمع

ذوو              إليه فركن ًا غالب الدنيا بني عن والتجافي الصلحاء سيما الناس إلى والتحبب الفقراء
يختار             مان على ليفرقها الزكوات إليه يدفعون قيل فيما وصاروا الغرباء ًا خصوص الماوال

عن               نيابة بمكة اليمارستان في وتكلم بل القربات أنواع مان غيره وفي ذلك في فيصرفها
الفقراء              يجمع وكان سيرة أحسن فيه فصار الدماشقي قلبة بن الشمس بعد بركات السيد

بعد                بازان عين إجراء في القائم وهأو اشتهاره فزادأ فأكثر مارة السبوع في الطعام على عنده
إن                   يحضر حتى فيه تركته فتبقى وارث له كان إن به يموت لمن لتعرض عدم السيد ماع قرر أن

النبوية                المدينة لغير ماكة مان يظّهر ولم ذلك مازهأر بن الزيني مانه التمس حيث ًا غائب كان
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يكون              مان لكثرة المااكن لهذه التوجه في ًا كثير الناس به وانتفع ونحوهأا والجعرانة والطائف
ًا             طارح ًا ماتقشف ًا ماتواضع ًا خير ًا إنسان ورأيته إكرام مانه وحصل النافعة واسى وربما ماعه

ولم               فيها له فبورك التجارة وتعاني المصالح في وقيام ودأيانة وسترة خير على ينطوي للتكلف
في                 واجتمع وسبعين أربع سنة شعبان تاسع الحد يوم ظهر في بمكة ماات حتى ذلك على يزل

. وإيانا     الله رحمه خلق ماشهده

بن                  الدين برهأان ويقال الدين تقي الله عبد بن مافرح بن ماحمد بن مافلح بن ماحمد بن إبراهأيم
كأبيه              ويعرف التيين عمر والنظّام بكر أبي الصدر والد الحنبلي الصالحي الدين شمس العلماة

            . أبيه  عن وأخذ ًا وكتب القرآن فحفظ ونشأ وسبعمائة وخمسين إحدى سنة ولد مافلح بابن
عمرو               أبي بن والصلح القيم بن ماحمد أبي مان وسمع البقاء كأبي وغيرهأما المردأاوي والجمال

مان               بها فسمع ماصر إلى الستين بعد ورحل الزهأر أبي بن وأحمد الجوخي وابن الفرضي
ودأرس            فاجادأ الناس على وتكلم وماهر ونحوهأم، الفارقي الدين وناصر والخلطي القلنسي
ًا              عالم ًا فقيه ًا إمااما بل ًا بارع فاضلً وكان سيرته فحمدت بدماشق الحنابلة قضاء وولي فأفادأ

مامن               كان الشام اللنك طرق ولما ذكره واشتهر اسمه وشاع وجمع ودأرس أفتى ًا دأين بمذهأبه
رجاء                إليه تردأادأه وكثر غازان ماع تيمية بابن وتشبه الصلح في وسعى إليه فخرج بدماشق تأخر

سؤاله                 يجب فلم الصلح مان راماه ماا أهألها ماع وقرر دأماشق إلى رجع ثم المسلمين عن الدفع
          . سنة     شعبان أواخر في البقاع بأرض الفتنة بعد وفاته وكانت رجوعهم عند وضعف به وغدروا
ببلده.                 ماذهأبه في بعده يخلف ولم قليلً مانه وسمعت لقيته وقد قال أنبائه في شيخنا قاله ثلث

بالجاماع.                كان له لقيه وأن بمذهأبه المعرفة رياسة إليه انتهت أنه ماعجمه في قال وكذا ماثله
   . مان         سمعتها وقد انتهى التسلسل بشرط للبراهأيم المسلسلت عليه وقرأ فذاكره المظّفري

            . المقريزي   وكذا التقييد ذيل في الفاسي التقى ًا جد باختصار لكن ذكره ومامن عنه شيخنا لفظ
. إيانا     الله رحمه عقودأه في

بن                  ماحمد عمر أبي الشيخ بن عمر بن أحمد بن ماحمد السيف بن ماوسى بن ماحمد بن إبراهأيم
سيف                   بن الدين برهأان حدثة بن ماحمد بن فتح بن نصر بن ماقدام بن قداماة بن ماحمد بن أحمد

  . على         سمع بالبقاعي ويعرف الحنبلي الصالحي المقدسي العدوي العمري القرشي الدين
عثمان              بن إسماعيل بن بكر أبي وعلى وسبعمائة وسسبعين ثمان سنة في الصامات المحب

بن                 عمر بن أحمد بن ماحمد بن أحمد بن وماحمد الجزري عمر بن علي الهول وأبي البيتليدي
الورع               ماع الجماعات على ًا ماحافظّ ًا دأين ًا خير وكان الفضلء مانه سمع وحدث وجماعة عمر أبي
إلى                  إل مانه يخرج ل وصار بمنزله فانقطع حاله ضعف أن إلى كسبه مان إل يأكل فل والزهأد

. ماات   حتى الصلة
. علي           عرض مامن وجده أبوه التي يس بن ماحمد بن إبراهأيم

.       . عمر      بن عيسى جده فيمن ماضى عذراء خطيب بن ماحمد بن إبراهأيم
ذا             وكان سفط بأبي ويعرف الشافعي الدماشقي الذرعي الدين برهأان ماحمد بن إبراهأيم

لسوء              رتبته مان فحطت بالشهادأة بأخرة تكسب ولكنه وغيرهأما والعربية الفقه في تاماة فضيلة
. اللبودأي.             ابن صاحبه أرخه وستين اثنتين سنة المحرم رابع ليلة في ماات المشاركين

 . لزم             التي إسحاق النجم أخي ابن الحنفي القاهأري القرماي الدين برهأان ماحمد بن إبراهأيم
صلق            قانباي دأيوان وباشر بالشهادأة وتكسب وفهم وآخرين ًا ونظّاما القصرائي والماين عمه

في                أخرى بعد مارة وسعى المحمل شاهأد وكان وثمانين سبع سنة في آخرهأا مارة غير وحج
ولكن                فأجيب النجم عمه عن له المتلقي أجا ابن ماوت حين مان لشغوره بمبلغ العسكر قضاء

ودأفن               وثمانين ثمان سنة الحجة ذي عشري تاسع الربعاء ليلة في فجأة وماات الجل بغته
وهأمة              وتودأدأ بديانة يذكره مان وسمعت عمه عند طاز تربة تجاه المقدم خشقدم بتربة

. الله   رحمه وماساعدة
الغربية              مان ماليج بجوار وكلبشا الكلبشي الدين تاج بن الدين برهأان ماحمد بن إبراهأيم
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والفرائض               بالفقه واشتغل وغيره التنبيه حفظ قد كان المائة جاز أنه يقال ماعمر شيخ الشافعي
ماع               ذلك في المعول عليه ومان ناحيته مافتي وصار الكبير البناسي شيوخه مان أن ويقال

تركة              خلف أنه قيل بحيث والتحصيل الجمع على حرصه وشدة وخطابتها بلده قضاء ماباشرته
 . ماات               والخطابة القضاء في بعده استقر الغفار عبد اسمه ًا وأخ وأماها ابنة إل يترك ولم هأائلة
. ًا               أيض وقضاته البلد خطباء وجده أبوه وكان وإيانا الله رحمه تسعين سنة الثاني ربيع في

    . ثلث          سنة في ماات بالصرغتمشية الحديث طلبة أحد الونائي المدين برهأان ماحمد بن إبراهأيم
وثمانين.

  . فيمن             ماضى الصقري الحسام بن الدين ناصر الوزير الماير ابن الدين صارم ماحمد بن إبراهأيم
. لجين  جده

سكرة             مان بالقرب وطولقة الطولقي العرب مان لقبيلة نسبة الخضري ماحمد بن إبراهأيم
            . ثمان   سنة مان تونس وقطن عقبة بن يحيى أبي عن بقفصة أخذ المالكي المغربي التونسي

حين                 العقباني قاسم عن وكذا عمر ولده عن ثم القلجاني الله عبد أبي عن بها وأخذ وعشرين
بمذهأب                 إل يفتي ل وأنه المطلق بالجتهادأ يصفه كان بل مانه أجل عنده يكن ولم بهم اجتيازه

والعربية               والصلين الفقه في وتقدم يراه، بما إل يعمل فل نفسه خاصة في وأماا ماالك
ماتين             وكان الفضلء به وانتفع والفتاء للتدريس وتصدر الفضائل في وشارك وغيرهأا والمنطق
في               يخاف ل باليسير والتقنع والملطفة العشرة حسن ماع ًا ماهاب العقل تام ًا ورع ًا زاهأد الديانة

      . يمنع         يكن ولم التدريس على واقتصر الكلمة اختلف حين الفتيا عن وأعرض لئم لوماة الله
جاماع               مان بإخراجه وأمار ذلك السلطان عليه ونقم بكلماه يشاركهم ل ولكن بحضرته يغتاب مان

     . وتسعين             تسع سنة في ماات لذلك فعله قلة ماع ماوته بعد قبره وزار قليل بعد أعيد ثم الزيتونة
          . وربما     وغيرهأم، المغاربة مان لقيه مامن واحد غير لي ترجمه بالزجاج ودأفن الثمانين قارب وقد

. تحريف     وهأو الحدري له قيل
خمس              سنة أول في للحج القاهأرة قدم الشافعي الشماخي ثم الردأبيلي ماحمد بن إبراهأيم

الدين               ماع فضيلته تمام وظهرت ًا أشهر فأقام سنة ستين مان نحو ابن وهأو وثمانمائة وستين
مامن                وهأو بلدأه إلى عادأ ثم الشاماي الركب ماع ورجع حج ثم اليسير عليه فقرئ والتواضع

. وسبعين              سبع سنة في به العهد وآخر ماآثر فيها وله والقراء بالفتاوى فيها يقصد
.      . ماكة     في علّي سمع مامن العطار الحجازي ماحمد بن إبراهأيم

. الحموي    ماحمد بن إبراهأيم
ثلث               سنة في وقتل الطريق عليه فقطع اليسار ذوي مان كان الرصافي ماحمد بن إبراهأيم

. أنبائه.     في شيخنا قاله عشرة
بمكة               البناء ماؤدأب ماحمد والد الحرماين نزيل المكي ثم الكردأي الدين برهأان ماحمد بن إبراهأيم

الشمس            ماوت بعد بمكة البيمارستان ماشيخة ماتولي كان العقري بشمس والده ويعرف
ست               سنة في ريعه مان اشتراه الدربية لباب المجاور المكان أوقافه في المجددأ وهأو البلدي
للنبي               الزيارة وكثرة والخير بالصلح شهرة وله أخذه، يروم مان وكف ًا خير الله جزاه وأربعين

    . يوم              في بمكة ماات سنة كل في زور كاني أنه يقال بل قدمايه على وسلم عليه الله صلى
بعده              واستقر وإيانا الله رحمه بالمعلة ودأفن وخمسين ثلث سنة المحريم عشري ثاني الثلثاء

. قليب     بن الشمس المشيخة في
الحارثي                 مانير بن عمر الدولة هألل بن الحميد عبد بن ماحمودأ بن إبراهأيم بن ماحمودأ بن إبراهأيم

       . في       وسمع وسبعمائة وسبعين ثلث سنة ولد الدولة هألل بابن ويعرف أبوه التي الصالحي
المزي                الرحمن عبد الزكي بن ماحمد بن بكر أبي التقي مان وتسعين ثلث أو إحدى سنة

سمعه                 به وحدث بسنده الحجار أنابه عنه بكير بن يحيى رواية سعد بن الليث فوائد مان ًا ماجلس
.       . وأربعين     ثمان سنة أوائل في ماات وغيره فهد كابن الفضلء مانه

مامن               الشافعي الهرمازي الصل التستري العز بن النجم بن العز إبراهأيم بن ماحمودأ بن إبراهأيم
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وصل               ثم فحج ماكة وقدم وبرع الدين صفي بن الدين ماعين كالسيد الفاضل ولقي اشتغل
عند               فقطن ًا مارشد يجد فلم التسليك ًا قاصد ًا ماتجردأ تسعين سنة أول في الموسم ماع القاهأرة

فسمع             قصدني ثم فأجازه علي بحفيده واجتمع بالقرافة زاويته في العجمي يوسف الجمال
صلى                الله رسول إلى التوصل أخبر فيما به قصد ماما ذلك وغير البخاري وبعض المسلسل ماني

. الخير              طرق له الله يسر وهأديه سمته وأعجبني إجازة له وكتبت وسلم عليه الله

المواهأب              الحنفي القاهأري الصل القصرائي الطيب أبو حسن بن أحمد بن ماحمودأ بن إبراهأيم
صحب              وقبله زغدان ابن المواهأب لبي للتلمذة كذلك نفسه نسب مامن ماحمودأ ولده التي

وذكره                الفقه باي اينال عن أخذ حنفي وهأو كزلبغا جاماع نزيل المعربي عمر بن ماحمد الشيخ
غير                 بمكة جاور وقد المقطعين، مان كان أباه وأنا ذكره عن أعرضت بما جرياش بن المحب لي

ووصفوه              جماعة إليه وانتمى ًا أشهر النبوية المدينة وزار وتسعين ثلث سنة في مانها مارة
الربعين              علي فعرض وتسعين خمس سنة رجب في ماحمودأ بولده إلي أرسل وقد بالعارف

بالسلم              يقصدني وكان وتسعين ثمان سنة في جاور أنه ثم الساعاتي لبن والمجمع للنووي
إل                مانه أر ولم الشريف الحرم بهذا الشمل بجمع الولد إجازة في دأعوتكم استجيبت قد ويقول

والله             بطيبة المالكية قاضي السخاوي الدين خير القاضي عندي عليه وأثنى والتواضع الدأب
الموفق.

الحموي                 الفتح أبي بن علي بن ماحمودأ بن بكر أبي بن الرحيم عبد بن ماحمودأ بن إبراهأيم
    . القعدة          ذي في ولد وماحمودأ ماحمد وابناه وجده أبوه التي الواعظ الشافعي القاهأري الصل

في              الرزاز بن الشمس عند القرآن فحفظ بها ونشأ بحماة وثمانمائة وعشرين خمس سنة
في               القاهأرة إلى أبيه صحبة تحول ثم الشقر بن الشمس على وسمع والمنهاج السلطان جاماع

والتقي              وغيره الحديث في بالظّاهأرية البخاري وفي شيخنا مان فسمع جقمق الظّاهأر أيام أول
الوعظ             في جده طريق وسلك آخرين، في الكامالية وإماام المتوسط وبعض الحاجبية الحصي

سنة               في وحج برسباي بالشرفية وخطب النسوة مان وكثير العوام بعض بين قبول له وحصل
والدأب               التواضع كثير الملتقي حسن نير خير وهأو ًا، مايعادأ هأناك وعمل بعدهأا ثم وخمسين اثنتين

خوند              ماع وعيالهما وولده هأو وسافر بدعائه وتيمنت ًا مارار زارني الميعادأ في القراءة حسن
قبل               توجهه في مانيته فأدأركته وتسعين ثمان سنة في ماكة إلى الظّاهأر وابنة التابك زوجة

. به                ونفعنا وإيانا الله رحمه عليه السف وكثر مانها شوال عشر ثامان الحد يوم العقبة سطح
.          . هألل    بن إبراهأيم بن ماحمد بن أحمد ابن في ماحمودأ أبي بن إبراهأيم

كتاب              أحد كان التيين إبراهأيم وعم ماوسى الشرف أخو الدين سعد ماخاطة بن إبراهأيم
. واستولدهأا             ابنته الجيعان بن إبراهأيم الدين سعد القاضي زوجه ماباشرات عدة وماعه المماليك

. التي             أحمد ولده أثكل أن بعد وسبعين سبع سنة الحجة ذي في وماات
الفالي   -  -             السراج بن العز ماكرم بن إبراهأيم بن يحيى بن إبراهأيم بن كمحمد ماكرم بن إبراهأيم
التي -         -      ماحمد العلء والد الشافعي أيام عشرة بينهما عملها مان بلدة بالفاء وقال الشيرازي

ثم                  مانهما، كل التي يحيى بن إسحاق الجمال عمه ابن على ثم أبيه على اشتغل علم بيت مان
وبعض              والبيان المعاني علم في للسكاكي المفتاح وقرأ أئمتها عن فأخذ شيراز إلى ارتحل

الصلح              عن وغيره البخاري وأخذ الجرجاني السيد بن ماحمد الشمس الشارح ولد على شرحه
إليه             ًا ماشار وصار والمنطق والتفسير والعربية وأصوله الفقه في وبرع وحج القفهسي خليل

ومانهم             الفضلء به وتخرج والفتاء التدريس على فأقبل والكشاف والبيان المعاني تحقيق في
الجماعة              على والحرص العبادأة في الجتهادأ ماع ذلك كل التي، الله نعمة وصهره قريبه

الماام               فراغ بعد الجمعة يوم في ماات حتى الخرة على والقبال وأهألها الدنيا عن والعراض
    . نسبه           في العلى وماكرم الله رحمه وسبعين أربع سنة الخرة جمادأى رابع الجمعة صلة مان

 . أفادأنيها            والكشاف والتقريب اللباب شارح ماحمد القطب والد ماسعودأ الدين صفي خال هأو
. وسبطه  ابنه
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المقسي              القاهأري ثم البناسي ماحمد وأبو إسحاق أبو البرهأان أيوب بن ماوسى بن إبراهأيم
 -            . وقال  بخطه كتبه كما ًا تقريب وسبعمائة وعشرين خمس سنة أول في ولد الفقيه الشافعي

ماصر        -         - مان البحري بالوجه صغيرة قرية وهأي بأبناس ًا تحقيق يعني أدأري ل عنه سئل حين مارة
وولي   -           بالسنوي وتفقه ًا وكتب القرآن فحفظ شاب وهأو القاهأرة وقدم البنهسي العراقي وكتبه
وسمع            ماغلطاي بالعلء وتخرج والصول والعربية الفقه في وغيرهأما المنفلوطي الملوي الدين

السعردأي           نعيم وأبي اليوبي إسماعيل بن وماحمد والميدوماي الوادأياشي على الحديث
الرحمن             عبد بن وخليل المطري الجمال بن الله عبد والعفيف بالقاهأرة وطائفة والعرضي

سمعه              وماما بالشام، والمنبجي أمايلة وابن بمكة آخرين في الحراري قاسم بن أحمد والشهاب
وأكثر           البطاقة وجزءي والشفا والموطأ والنسائي والترماذي دأاودأ وأبو والبخاري المسلسل

وغيرهأا              الستة وبالكتب بها حدث ماشيخة العراقي الولي له وخرج جماعة وأجازه بقراءته، ذلك
البدر               مان لها بلباسه الخرقة واحد غير عنه ولبس ًا دأهأر والتدريس للفتاء وتصدى ًا قديم وتقدم

كل                بلباس الدوماراني الحسن أبي بن عمر حفص أبي والسراج الهمام بن ماحمد الله عبد أبي
والده                 مان الثاني وأي الزفتاوي ماليك بن عثمان عمرو أبي مان الول أبي بلباس أبيه مان مانهم

جمع                الذي البصير العباس أبي مان الثلثة بلباس الغماري الله عبد ماحمد أبي مان الثالث وأبي
به             الخطابة ماع المقسي وجاماع النبوية وبالثار حسن السلطان بمدرسة ودأرس ماناقبه الشيخ

المقس             في القاهأرة بظّاهأر واتخذ عنها وصرف مادة السعداء سعيد ماشيخة وولي وغيرهأا
لهم               ويسعى يأكلون ماا لهم ويرتب التفقه على ويجمعهم الطلب إلى يحسن بها فأقام زاوية

فيها                ورتب جليلة ًا كتب بها ووقف تلماذته مان بالقاهأرة الطلبة فضلء أكثر كان حتى الرزاق في
ظهيرة               بن والجمال العراقي الولي عنه أخذ ومامن ذلك ونحو رزقه عليها وحبس وطلبة ًا دأرس

وبحثت              التسعين بعد ولزماته أبي صديق وكان ًا قديم به اجتمعت وقال وشيخنا الجزري وابن
إجازة               له وكتب المنوفي السلم عبد بن ماحمد والعز أشياء، عليه وقرأت المنهاج في عليه

تفقه                مان وآخر كثرة أحصيه ل مان عنه وثنا والفاسي ترجمته في سيأتي كما طنانة بالتدريس
الخلق            حسن ماع ذلك كل الكلمشاوي والبرهأان الشنواني والزين البشبيشي الشمس به
وماحبة           السمت وحسن التكلف وطرح والتعبد والتقشف التواضع ومازيد العشرة وجميل

مادة               عين وقد ماثله ماجموعه في العيون ترى أن قل بحيث الجمة والمناقب وتقريبهم الفقراء
له                فخرج الحالة تلك في المصحف فتح أنه وذكر توارى ذلك بلغه فلما المصرية الديار لقضاء

       " فاختفى"        الميرج مانية إلى وتوجه فأطبقه الية إليه تدعونني ماما إلي أحب السجن رب قال
قال                 فإنه الزبيري الدين تقي القاضي ذلك أصل إلى أشار وقد فعادأ، غيره ولي حتى ًا أياما بها

عن              جماعة بن البرهأان صرف برقوق أرادأ لما وسبعمائة وثمانين اثنتين سنة حوادأث في
جماعة                له فذكروا يصلح مان طلب بالسلطنة استبدادأه على يوافقه ل أنه مانه تخيل لنه القضاء

في               إليه يحضر أن فوعده الطلب بسبب وعرفه الدين أوحد ماوقعه إليه فأرسل البناسي مانهم
وذكره                به، فاستقر البقاء أبي ابن طلب يحضر لم فلما واختفى تغيب ثم له عينه وقت

المصرية            بالديار الشيوخ شيخ المسلمين مافتي المحقق الورع فقال الطبقات في العثماني
 . وقال           ماعروف وفضله الكابر وتحبه الصالحون يألفه ماصنفات له الزهأر الجماع ومادرس

للتكلف              ًا طارح بالطلبة ماصر ماشايخ أبر وكان والنحو والحديث الفقه في صنف أنه المقريزي
 . وقد               الحسن أبيه واسم اسمه بين نسبه في فزادأ ووهأم اعتقادأ فيه وللناس شأنه على ماقبلً

ثامان                الربعاء يوم في الطريق في فمات رجع ثم وأقرأ هأناك وحدث مارة وجاور ًا كثير حج
يوم              في عليه وصلى وكفن فغسل المويلحة إلى فحمل كفافه بمنزلة اثنتين سنة المحرم

 . قلت                قبة له وعملت الحجيج به يتبرك بها وقبره بها فدفن القصب عيون إلى حمل ثم تاسوعاء
ماات                وأنه قبره لوح على قرأته كما الحج أماير الناصري الجمالي لبهادأر القبة وأصل زرته قد

في                ذكر لما ماوافق وهأو وسبعمائة وثلثين ست سنة الحجة ذي في الحج مان رجوعه في
  . الزين             ورثاه تعلوه قبة ول الشيخ دأفن ماحل وأظنه آخر ماكان إليها الدخول وقبل ترجمته
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مان                 له حصل ماا غالب في الولي لولده سعى الذي وهأو له ًا صديق وكان دأالية بأبيات العراقي
الشذى.     تصانيفه ومان نكت         الوظائف مان بزوائد شحنه الصلح ابن ماختصر في الفياح

العباس             أبي الشيخ وماناقب ماالك ابن للفية ًا وشرح ذلك وغير لللفية وشرحه العراقي
فضلئها              وأحد الجيزة نزيل السلمي الله عبد بن ماحمد بن أحمد الشهاب وحكى البصير،

وأنه               قبورهأم في الموتى كلم سمع أنه للبلقيني يقول سمعه أنه تلماذته مان وهأو وصلحائها
يقرأ                 كان شخص له فقال صاحبه عن ليسأل جديد قبر عند فوقف المدينة مان البقيع في كان
ونزلت                 وجهه احمر البلقيني فرأيت قال الرافضية هأذه قبر عند تقف لم سيدي يا قبر مان عليه

ربما               كان أنه ًا أيض وبلغني البرهأان، جللة في القصة بهذه وناهأيك بذلك آمانت وقال دأماوعه
ماشيخة                له الخذ هأو بل وأهألها للزاوية الحسان مازيد مان مانه يرى لما المقسي لبن يتردأدأ

هأذه                اخلع بقوله آخر يخاطب سمعه إذ عليه دأاخل اليام بعض في هأو فبينما السعداء سعيد
فوجد               دأخل وأنه قال كما أو فيهم وتحكم دأينهم في وادأخل بيضاء عماماة والبس العماماة

      . بن          أحمد الشهاب الشريف لي وحكى إليه يصل لم ثم ومان فانزعج ًا نصراني هأذا له المقول
          . أن        بعد ثم عليها فكتب فتيا فجاءته عنده كان أنه الجرواني المنعم عبد بن الله عبد بن ماحمد

أل                ماضى فما لذلك فتألم أماكن فما يدركه مان فأرسل فيها الخطأ له تبين السائل أخذهأا
كتب                ثم وسر الله الشيخ فحمد البحر في مانه سقطت الورقة بأن وأخبر السائل وجاء اليسير

            . خرج  البناسي أن البوصيري الشمس شيخه عن السنباطي العز لي حكى وكذا الجواب له
بالقرب             الشرابيشية بالمدرسة سكنه مان وسبعمائة وأربعين تسع سنة طاعون ليالي بعض في

على                الطاعن لستيلء الحمر الدرب في إل مانه يقد مان وجد فما ليستضيء القمر جاماع مان
. باختصار.               العقودأ وفي قدمانا كما فيه غلط ماع ماصر تاريخ في المقريزي عند وهأو الناس

وآخره           -     والميم المهملة بتحريك دأماج بن ماسعودأ بن عمران بن بلل بن ماوسى بن إبراهأيم
    . خمس -         سنة في ولد بالكركي ويعرف الشافعي القاهأري ثم الكركي العدمااني البرهأان جيم

بخطه    -            عندي هأو كما الول على أخرى واقتصر بالثاني مارة وجزم وسبعمائة وسبعين ست أو
وهأو-                 ماات والده وأن العادأة على به وصلى القرآن بها حفظ أنه وزعم الشوبك كرك بمدينة

الفرعي             والمنهاج والنحو الحديث وألفية العمدة حفظ وأنه وثمانين ست سنة في صغير
العلء             على العمدة عرض وأنه وغيرهأا الهائم لبن العراب قواعد ونظّم والشاطبية والصلي

الذكار             عليه قرأ بل العجلوني ماحمودأ البدر على والمنهاج الحبي القطب عن الفاقوسي
البلقيني              على عرضه وكذا المؤلف عن العرياني الدين ناصر القاضي عن لها بروايته والرياض

الصحيح             عليه سمع بل ناظمها على الحديث ألفية وعرض دأروسهما وحضر الجلل وولده
على             الشاطبية به وعرض ولزماه المقدس ببيت ناظمه على القواعد نظّم وعرض بفوفت

المالكي                ماثبت بن الشهاب وعلي عامار وابن عمرو وأبي كثير وابن لنافع عليه وتل بير الشيخ
بالقاهأرة               عرض وكذا السبع لباقي ببلبيس الهليس بن السراج وعلى عامار ابن عدا ماا لها

العسقلني             الشمس وعلى عمرو لبي عليه وتل الزهأر أماام البلبيسي الفخر على الشاطبية
على             وبدماشق الشاطبية سمع وعليه والشاطبية والعنوان التيسير طرق مان يعقوب ماع للسبغ

بن               ماحمد بن أحمد العباس أبي تلميذه مان كل وعلى والكسائي لحمزة اللبان بن الشمس
تضمنته                بما وحده عياش ابن على جمعا ثم ًا أفرادأ للسبع الكلسة إماام الزكي بن والفخر يعاش
على             الخليل ببلدأ وكذا لها، ًا جمع التنوخي وعن للصراوي والعلن والعنوان وأصلها القصيدة
نظّم                تضمنه بما وخلف جعفر وأبي يعقوب ماع للسبع عثمان بن ماحمد الله عبد أبي الشمس

العالم              بابن الشهير الكركي دأاودأ بن ماحمد الشمس على ًا أيض الشاطبية سمع وأنه الجعبري
على              سمعهما أولهما إن وقال مافترقين الدماشقي السلر بن يوسف بن الوهأاب عبد والتاج

ًا               أيض وأخذ وستمائة، وستين خمس سنة في شاماة أبي فوفاة عجيب وهأو شاماة أبي الشهاب
النحو              وأخذ والصرف والمنطق النحو أخذ وعنه التوزري المغربي الله عبد أبي عن القراءات
العزى             تصريف وبها بالقاهأرة والبناسي المقدسي الرصاص بن العلء عن لللفية ًا تلفيق فقط
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والمنهاج             بها البلبيسي حبيبحب بن الشمس عن والفقه الزهأر بالجاماع قنبر الشيخ على
بدماشق             أولهما مان العبادأات وربع الزرعي تلميذ الفاقوسي العلء عن بالكرك التنبيه ونصف

عن             ًا تلفيق والمنهاج شهبة قاضي بن الشمس دأروس وحضر الجباب بن الشهاب على
العابدين            ومانهاج الصلي المنهاج أخذ ثانيهما وعن بالقاهأرة الكركي التقي وتلميذه البناسي

في            الطنبذي البدر قبلهما ومان العراقي والولي البيجوري البرهأان بالقاهأرة وزلزم للغزالي
والزيني            الخطيب بن والشمس القلقشندي الشمس المقدس ببيت فيه لزم وكذا الفقه

بالشمس            وغيرهأا والحديث والعربية الفقه في وانتفع القاهأرة إلى ماعه وترافق القمني
عن               أخذ مامن وهأم الوحش بدمانهور لقيهم عواض بن عمر بن وقاسم السنديوني بن والشهاب

مان               وأكثر لهم، قليه مان ًا قريب والمتوفي ومافتيها الناحية تلك شيخ الجندي بن أحمد الشهاب
على              غيره وقراءة بقراءته البخاري وسمع وغيرهأا والعربية الصلين في ماغلى بن للعلء التردأدأ

سمعه               وكذا الحجار أنابه قال القاضي الربلي ثم الكركي الزكي بن المحيوي بن ماحمد التقي
الحنفي             الكشك وابن البيطار وابن والتنوخي صديق وابن السبكي البقاء أبي البهاء على

مان              عدة ماع مافترقين والهيثمي والعراقي المجد أبي وابن الجمي بن عمر والكمال الدماشقي
ووزيرة،             الحجار أنابه وقال بالرمالة فرحون ابن القاضي وعلى ثالثهم على الحديث كتب

ذكره              ماا وكل الديري، بن والشمس شيخنا شيوخ أحد المهندس بن الشهاب على ًا وماسلم
 . وقد                كله أو أكثره إماكان ماع أصحابنا بعض على إمالئه مان لكونه أكثره مان وثوق على لست

ثمان                سنة مان لها استيطانه كان ثم مارة غير للقاهأرة وتردأدأ ًا مارار المقدس بيت وزار حج
الجيوش             أماير بسوق الحوانيت بعض في وجلس ًا وقت البر في التجارة وتعاني وثمانمائة

حانوته              في عنده ًا يوما كان البساطي أن حكى فإنه شيخنا البساطي الشمس عرف وبواسطته
فلم               البرهأان قال يستحضره فلم حديث عن العراقي الزين سأل أنه له وحكى إليه المشار

فاسأله                الحديث في تقدم قد هأذا أن للبساطي فقلت حجر ابن بنا اجتاز أن إليه  نلبث فقام
    . صحت            قد الحكاية وهأذه انتهى عليه فوافقه به أجابه بما بعد العراقي راجع وأنه فاجابه وسأله

عن                القضاء في البلدأ ببعض البرهأان وناب والدرر، الجواهأر في أوردأتها ولذا آخر وجه مان لي
أهألها               لقراء المحلة إلى به أرسل القضاء في العراقي الولي استقر لما ثم البلقيني الجل

سنة                 في قضاءهأا الهروي وله أن إلى بها فأقام ستمائة شهر كل في أوقافها على له ورتب
ثلثين                سنة في مانوف في وعشرين تشع سنة في فيها شيخنا عن ناب وكذا وعشرين سبع

هأو            وتنازع القديمة بالظّاهأرية القراءات تدريس وولي للقضاء بالقاهأرة الحوانيب ببعض وجلس
بفوة              الله نصر ابن مادرسة ماشيخة ولي ثم للمدرس المرصد اليت في الحمصي والسراج

في              فأماا وأصوله والفقه والتفسير والعربية القراءات في ًا أيض أمالي كما وصنف بها وأقام
الطرف            لحظّة فسماه واختصره ماجلد في والستئناف الطقع ماعرفة في فالسعاف القراءات

في              واللة والسعاف اللحظ بين التوسط سماه بينهما ًا ماتوسط ًا كتاب وعمل الوقف ماعرفة في
في               الرماز وحل لطيف ماجلد في الشاطبية على ونكت لطيف جزء في والماالة الفتح ماعرفة

السبعة               مان واحد كل رواية وأفردأ الرماز حل وأنموذج كذلك الهمز على وهأشام حمزة وقف
القارئ               ودأرة العلم السبعة ماذاهأب في التمام المحصل عمدة سماه كبير ماجلد في حدة على

لطيف               ماجلد في ماالك ابن ألفية فشرح العربية في وأماا والتجويد، القراءة أحكام في المجيد
في              العاريب علم إلى اللبيب ومارقاة كذلك القرآن آخر إلى الحجرات مان المفصل وإعراب

التفسير               في وأماا ماعطي، ابن فصول مان الول النصف وشرح النحوية اللفية ونثر لطيف جزء
ماجلد،              في النعام أول إلى فيها انتهى القاضي الحنفي التركماني العلء تفسير على فحاشية

وصل               العراقي للولي اللباب تنقيح وشرح الربا إلى فيه وصل الروضة فمختصر الفقه في وأماا
. الحرماين              لماام الورقات فمختصر أصوله في وأماا الحدادأ ابن ماؤلفات وتوضيح الحج إلى فيه

البدراني             الجمال عليه وقرأ والعربية القراءات في جماعة به وانتفع وأفتى ودأرس وحدث
ببلبيس             السماع ماجلس وعقد السعداء سعيد بخانقاه وعشرين ست سنة في البخاري صحيح
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السبع                عليه تل ثم ماحافيظّه عليه فعرض لزماه ومامن أكثر البلدأ في الناس به وانتفع وغيرهأا
التي              الفاقوسي والبرهأان الهيثمي الغني عبد الزين السبع عنه وأخذ التي أسد بن الشهاب

المالقى             الشمس و عمران آل آخر الى لكن جعفر الزين وكذا ًا و    قريب آخرون و المحصنات
والقاضي                الخليلي عثمان بن ماحمد الله عبد أبي عن يرويها أنه لي وكتب العمدة عليه عرضت

ابن                 أحمد بن بكر أبي بن ماحمد عن كلهأما سماعا الربلي ثم الكركي الزكي بن الدين تقي
         . في        ًا ماتقدما ًا مافنن ًا بارع علماة ًا عالم ًا امااما كان و المؤلف أنا سماعا جده عن سماعا الدائم عبد

تزيد                كلماه وفي العلم أهأل ًة وضاء عليه تكن لم أنه أل الفنون في ماشاركا والعربية القراآت
شيوخ                بعض عن القراآت اخذ دأعواه في بالطعن صرح حتى بصحتها اعلم الله بأشياء نبز وربما

              . له  حصل مارض مان ماديدة لسانه ثقل وقد علم عن ًا مادفوع يكن فلم وبالجملة الجزرى ابن
            . الله    عفا وخمسين ثلث سنة رماضان عشر حادأي الربعاء يوم في ماات ًا فصيح كان أن بعد

. وإيانا   ورحمة عنه
في              أخذ القاهأرة مان المؤيدية نزيل الحنفي الطرابلسي على الشيخ بن ماوسى بن إبراهأيم
الصلح                لزم و لقضائها طلب حين القاهأرة ماعه وقدم عيد بن الشرف مانهم جماعة عن دأماشق

وأخذ              النوادأر في وعد الشرفية ماشيخة أعطى لما بلمؤيدية تصوفه عن له ورغب الطرابلسي
ماعاني               شرح على سمع وكذا أشياء السنباطي عن و للناظم العراقي ألفية شرح الديمي عن

العسودأ               أبي على سمع بل التآليف بعض عني وعلق وغيرهأما الحسن بن لمحمد والثار الثار
وتسعين               أربع سنة أثناء في بعد حضر مامن دأين ساكن فاضل وهأو الوجاقي والرضا الغراقي
في              قرره ثم بشيء عليه فأنعم وفضله بحاله وعلم السلطان يدي بين الدوادأارية بالقبة

. الصنع      ونعم الكوراني عن المصية الجوالي
. الصوفي        الهوى الله عبد بن ماوسى بن إبراهأيم

الدين               زين بابن ويعرف الحنفي القاهأري ثم المنوفي علي بن ماحمد بن ماوسى بن إبراهأيم
واشتغل              بقراءتي والنسائي ماسلم في وأبوهأما أحمد وأخوه هأو سمع مامن جده لقب وهأو

ثم               وتمول قرا تنبك وخدم ابنته على الجللي الشمس بن البدر وصاهأر الجهات في وتنزل
. أوجله    حصله ماا استلبه

بن               البقاء أبي البدري خال ماخاطة الدين شرف الرئيس بن الدين سعد ماوسى بن إبراهأيم
في               وتكلم ظلهم في كان مامن لبيه ماوطوءة وأماه ماحله في أبوه والتي وأخوته الجيعان

ختم               ماعهما كان ومان الهورينية هأاني ام على أخته بني ماع وسمع وغيرهأا الصرغتمشية أوقاف
       . ودأفن        وتسعين ست سنة رجب في ماات ماباشرته ول دأيانته في يحمد ولم وغيره البخاري

. الصرغتمشية        جماعة مان سيما بالسوء ذكره وكثر بالقرافة
المواعيد             بعض يحضر مامن فريعين بابن ويعرف الكتاب أحد الصيرفي ماوسى بن إبراهأيم

أنه               وبلغني عنده ذلك لقتضاء يده قايتباي الشرف وقطع ابنته الرسام بن التقي وتزوج ويتباله
ندم.

  . ماني             سمع القرآن قراء مان السوني الخليلي الرحمن عبد بن حميد بن ماونس بن إبراهأيم
. لبلدأه       رجع وتسعين أربع سنة في بمكة

بن                  إبراهأيم بن إسماعيل بن هأاشم بن الفتح أبي بن ماحمد بن أحمد بن الله نصر بن إبراهأيم
القاهأري              الصل العسقلني الكناني الدين ناصر بن إسحاق أبو البرهأان أحمد بن الله نصر

        . وستين        ثمان سنة شعبان أو رجب في ولد التي أحمد العز ووالد الحراني العلء سبط الحنبلي
نيابة              أبوه إليه ففوض حسنة طريقة على ونشأ وغيره أبيه على واشتغل بالقاهأرة وسبعمائة

شعبان               في بعده الكبر القضاء في استقر أبوه ماات فلما وسكون بعقل فباشرهأا عنه الحكم
العفة              مان ماثلى طريقة المنصب في فسلك سنة وعشرون سبع وعمره وتسعين خمس سنة

وأحبه            والمهابة والشهاماة الحكام في التثبت ماع والتودأدأ والتواضع الوجه وبشاشة والصيانة
الظّاهأر                كان حتى والنقباض التشددأ مان أبيه عند كان لما والده مان أكثر إليه وماالوا الناس
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وثلثون                 أربع وله اثنتين سنة الول ربيع ثامان في ماات أن يلبث ولم له ويرى يعظّمه برقوق
       . واستدركه        وأنبائه الصر دأفع في شيخنا ذكره التي أحمد الدين ماوفق أخوه بعده واستقر سنة

. عقودأه            في ذكره لكنه ماصر تاريخ في أهأمله حيث المقريزي على باختصار
الطفال              وأدأب الصحراء مان يلبغا تربة نزيل الشافعي القاهأري ثم الهريبطي نوح بن إبراهأيم

. الغراقي        السعودأ أبو القرآن عليه قرأ مامن فكان
.         . علي    بن ماحمد بن دأاودأ ابن في ماضى الوفاء أبي بن إبراهأيم

بنت                 ابن الدين شرف بن الدين سعد الله عبد الفرج أبي الدين سعد بن يحيى بن إبراهأيم
    . وثلثين         تسع سنة ولد أصغرهأما وهأذا التي يوسف الجمالي وشقيق مانكلي سبط الملكي
الشرف             وصاهأر ًا يسير اشتغل وربما وكتب القرآن جماعة عند فقرأ ونشأ ًا تقريب وثمانمائة

وحج                 ماوته بعد كلف مامن كان ولهذا أخته زوج الشرف كان بل ضريرة له ابنة على النصاري
             . الغد  مان عليه وصلى وتسعين خمس سنة الولى جمادأى سابع ليلة في ماات ًا كيس وكان

. الله           عبد بن الغني عبد في ذكر وله بالقرافة، ودأفن بالزهأر
أنشدني             السبعين بعد الموجودأين أدأبائها أكبر مان الصنعاني الهدوي الحسني يحيى بن إبراهأيم

 : أبيات       مان قوله عنه الصنعاني الدين نور

العبـقـري الربيع ثوب وذاوافـى فـاذار الحيا ثوب وذر
نـدي طـرب الرضمن وخدحـمـانـا هأاماية المزن رباب
ًا طيرهأا وغردأ ًا حثـو  صرخدي صرف العيش فخيركـؤسـ

الصـبـي الناشئ يفعل ماا لهأعـادأت هأـرم استفهـا ماا إذا
ًا ماحدودأب وكم سـوى ماعتـدل وهأو فجاءكحسـاهأـا كبر
بـذي مانطـيق وهأو فأصبحالحميا شرب مامصت مان وكم
كـسـرى زجـاج جسـم لهبـسـيط سـمـاوي روح لها
ً البـريق مان صبت إذا العشي وإنجاب الصباح أتىلـيل

ماـضـى قـمـر جبينه كأنأغـن رشـأ يدي ماـن فخذهأا
. الكبير     التاريخ في عندي وتماماها

بن                  ماحمد وهأو الكاتب ووصفه وثمانمائة وأربعين سبع سنة عرض في عنه كتب الحنفي مازيد أبي بن إبراهأيم
يزيد                 أبي بن الجمال والصول النحو ماكة خطيب عنه أخذ فيمن ورأيت القدوة، الماام بالشيخ المتولي ماحمد

. هأذا     وكأنه الحنفي السمرقندي المشهدي
وثمانين                  اثنتين سنة في رزين بن النجم على البخاري قرأ الحنفي إسحاق أبو علي بن يعقوب بن إبراهأيم

. القرن      هأذا إلى تأخر وأظنه وسبعمائة
الشافعي                 البلبيسي ثم الفاقوسي البرهأان الفتح أبي بن يوسف بن أحمد بن إبراهأيم بن يوسف بن إبراهأيم

فالله                   الحنفية بن ماحمد ذرية مان أنه قيل الذي الفتح أبي بابن ًا قديم يعرف وكان التي علي والد الرفاعي
ثم.                  الزعيم ماحمد على القرآن بعض بها وقرأ ماصر شرقية مان بفاقوس وتسعين خمس سنة ًا تقريب ولد أعلم

وحفظ                  العمري حسن الفقيه بن عرفة الفقيه على بها فأكمله سنة عشرة ست ابن وهأو بلبيس إلى انتقل
عليه                 وقرأ السبع عليه تل ثم ًا قريب الماضي الكركي البرهأان على وعرضه المنهاج حفظّه بعد الوردأية البهجة

بالقاهأرة               البردأيني الشهاب عن الوقت علم وأخذ النحوية الجرجانية وفي المنهاج في عليه وبحث الصحيح
وغيرهأما                 والعربية الفقه في القاياتي عن أخذ ثم عنهم وأخذ وغيره الزاهأد أحمد الشهاب وصحب فيه وبرع

مان                   بها يكن لم بحيث ذلك في به وانتفعوا ًا دأهأر الطفال يقرئ ببلبيس وأقام المقدس بيت وزار مارتين وحج
بل                      القرآن حفظ إكمال له يتيسر لم عنده يقرأ لم مان أن بينهم واشتهر عليه قرا وقد إل السن في دأونه هأو

أول                     في لقيه سليم الشيخ يقال ولي بلحظ هأذا وكان القرآن أهألها مان أحد ختم ماا ماوته بعد أن ًا أيض يقال
       . بن             والشمس زكريا الزيني عنده قرأ ومامن قال كما أو اثبت إبراهأيم يا له فقال ذلك مان تضجر وكأنه أماره

مان                 بعيدة غير الحشو قليلة سطر أربعمائة على تزيد النبوي المولد في أرجوزة وعمل البلبيسي، والنور العمادأ
 : وأولها              سائرهأا وناولني بعضها عنه كتبت البحر ماختلفة كانت للعروض ماعرفته لعدم لكنه الحسن

بـالـمـمـجـد الكـوان مانورالـصـمـد الـحـمـيد لله الحمد
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الول ربـيع فـي إلـينـا أهأدىالـمـكـمـل الورى خير ماحمد
وتـضـوأت تللت الخافقين فينشـرت قد المصطفى سعد أعلم

والصـفـا زمازم بين ماا ماشى لماالمصطفى عرف بنشر الوجودأ فاح
اختاره لما العرش في سطرت قدأنــواره آدأم نـشـأة قـبـل مان

في               ورغبته العبادأة أنواع على لمثابرته ظاهأرة عليه الخير سيما ببلده ًا ماعتقد ًا ساكن ًا خير وكان
فيه              بالزنا يتجاهأر ًا ماوطن ببلبيس يترك لم بحيث المنكر عن والنهي بالمعروف بالمار القيام

القرآن              مان جزء وتلوة وماساء ًا صباح الورادأ على المحافظّة ماع الخمور إراقة مان وأكثر
المصري             ابن عندهأم استجدهأا التي الصوفية ماشيخة في واستقر يوم، كل والبهجة والمنهاج

ماقاصده               على له ًا عون ليكون الحسبة في الدخول له حسنوا بل كان الشرب بسوق التاجر
دأخل               أن ذلك مان فلزم عليه التسلط إلى فيها للدخول قبوله وأدأى النصح ًا ماجتهد فباشرهأا

ولم                 بقضائها استقل لما عنده قرأ مان أحد البلبيسي النور عن نيابة بها ًا أيض القضاء في بأخرة
 . وبالجملة              فيهما الدخول ترك بحاله الولى كان لكن عليه ينقم بما الوليتين في عنه يضبط

الغمري               ماحمد الشيخ كان حتى والعبادأة بالخير اشتهر ومامن النواحي تلك نوادأر مان نادأرة كان
             . أن   بعد وستين اثنتين سنة الخرة جمادأى عشر سابع الثنين ليلة في ماات ويجله عليه يثني
هأناك                بعده يخلف ولم الدين تقي الشيخ بزاوية ودأفن الغد مان عليه وصلى إيماء العشاء صلى

. ببركاته     ونفعنا الله رحمه ماثله
.     . بمكة          علّي سمع مامن التاجر بابن ويعرف المصري الرحمن عبد بن يوسف بن إبراهأيم
 . ولد             العداس بابن ويعرف الحنفي القاهأري إسحاق أبو البرهأان علي بن يوسف بن إبراهأيم

بالفقه            واشتغل وسبعمائة وأربعين إحدى سنة رماضان مان الوسط العشر في ًا تقريب
البغدادأي             بن التقي وعلى وغيره للهداية شرحه الدين أكمل على وقرأ وغيرهأما والقراءات

الزين               مانه سمع وحدث القضاء في ناب بحيث وفضل أولهما، خير بن الجمال على الصحيحين
التقي               بالجازة عنه وروي الفوي، الكريم عبد بن ماحمد بن علي بن ماحمد والشمس رضوان

.    . شيخنا.          يذكره ولم ثمان سنة الخرة جمادأى سابع الثنين ليلة في ماات الشمني
وبرع               الصائغ بن الزين على كتب مامن القاهأري ثم الفرنوي عسيى بن يوسف بن إبراهأيم

يشبك               بن ويحيى الهيثمي الله عبد والجلل الجللي يس مانهم خلق به فانتفع للتكسب وتصدى
.           . كف.     وقد وسبعين خمس سنة قبل السبعين بعيد أظنه ماات التعليم مابارك ًا خير وكان الفقيه

. ًا             أيض عليه كتب مان وأحد الحسينية نزيل الفرنوي علي بن ماحمد عم وهأو
الدماشقي              ثم السرماري ماسعودأ بن ماحمد بن يوسف المظّفر أبي الجمال العلماة بن إبراهأيم

            . أحادأيث  فيه ًا جزء الخباز ابن على وأسمع وسبعمائة الخمسين حدودأ في ولد العطار الحنبلي
وعلى                عنه أحمد بن الله عبد عن النسائي رواهأما حديثان آخره وفي الشافعي عن أحمد رواهأا

الفضلء،               مانه سمع وحدث الصعلوكي، سهل أبي جزء الفاماي البعلي بشر بن إبراهأيم بن بشر
         . سنة        رماضان أواخر في وماات لي أجاز شيخنا قال الذهأبي بن الكافي عبد ذلك عنه لنا روى

. بدماشق  ثلث
شقيق              الشافعي الفارسكوري الدين برهأان الدين ماحب بن الدين علم بن يوسف بن إبراهأيم
بابن             ويعرف أخويه مان أكبر وإبراهأيم الطيب والدأبي الدين وزين الدين شمس المحمدين

عن.             وغيرهأما والعربية الفقه في وأخذ البوصيري إبراهأيم المقرئ على للسبع تل الفقيه
والجماعات             الجمعة بها تقام مادرسة ببلده وأنشأ بأبيه، انتفاعه وجل وغيره الحريري الشمس

الرحمن                عبد الزين عليه قرأ ومامن البناء، مان جماعة به انتفع بحيث للقراء فيها يجلس وكان
على               زادأ وقد السبعين قبيل ًا تقريب ببلده وفاته كانت حتى الفارسكوري ماحمد بن عثمان بن

. الله   رحمه الثمانين
التي             يوسف الجمال المالكية طلبة أحد والد الزهأري القاهأري الحماماي يوسف بن إبراهأيم

             . في   فجأة وسبعين ثمان سنة القعدة ذي عشر سادأس الحد يوم في ماات عراف بابن ويعرف
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. عنه     الله عفا الحمام ماغطس
. بمكة          علّي سمع العجمي الوغاني ماحمودأ بن يونس بن إبراهأيم

لباب          -  -   كاتب بالتصغير بالصغير ويعرف المباشر الباسطي الدين علم بن الدين سعد إبراهأيم
وثمانمائة              وأربعين اثنتين سنة ماحنته في عليه رسم مامن الباسط عبد الزيني الجيش ناظر
وصولت              يكتب وصار ًا دأهأر وعمر يعده فمن الخاص ناصر الجمالي وخدم خلص ثم وبعدهأا

             . يتلو    مامن وكان رأى ثم كف أن بعد وتسعين ثلث سنة في ماات ذلك ونحو الخاصية الضحية
. الله     رحمه خير وفيه القرآن

خديجة              وأماه والليمون السكر بابن والمعروف أبوه القبطي الدين فخر بن الدين سعد إبراهأيم
         . في       ونشأ وثمانمائة وستين أربع سنة رجب في ولد البلقين السراج بن البدر بن التقي ابنة
بعض                خدم ثم ًا وقت بأماه لعتنائهما وولده السر كاتب بباب وكان الكتبة في وتدرب أماه كنف

ماخاطة               بن إبراهأيم الشرف بعد استقر وقد حرص ماع بابه في وذكاء بحذق ويذكر الماراء
وكادأ             أخرى بعد مارة بالغراماة أمايره له وتعرض الصرغتمشية أوقاف في ًا قريب الماضي

يتضعضع.
.     . ماحمد         أبوه فيمن ماضى الصقري الحسام بن الدين ناصر بن الدين صارم إبراهأيم

.  .       . ماضى     عمر بن الكريم عبد ابن هأو الزمان ابن أخي ابن إبرايهم
بابن            ويعرف القاهأرة مان الصالحية المدرسة نزيل الفراء الحنبلي الصالحي الدماشقي إبراهأيم

مان.               وغيرهأم دأاودأ وابن شعر وأبا زكنون ابن صحب الفطرة سليم مانور صالح رجل البله
صالحيتها             فقطن الهأرة وقدم وفضائل، ًا آدأاب عنهم وحفظ بركتهم عليه وعادأت الحنابلة سادأات

يمينه                كد مان يحصله ماا ينفد فكان بزعمهم الكيمياء عمل لسذاجته، له يحسن مان يعدم ولم
ابن                  تملك يعتقد كان وكذا ينكف ل وهأو ذلك في ليم وربما ًا ماملق يصير بحيث ذلك في وغيره
ولم              القاهأرة لمجيئه ًا سبب كان الذي لحقه التوصل ويترجى المصرية الديار الورم مالك عثمان

وبالجملة                ذلك، حقية في المماجنة سبيل على ماعه يمشي مان يعدم ول طائل على مانه يحصل
       . بالبيمارستان       وثمانين ست سنة رماضان في ماات فوائد ذهأنه وعلى بمكان الخير في فكان

ماع             ًا كثير إليه ويحسن يعتقده كان مامن وهأو الماشاطي الشمس بجوار ودأفن المنصوري
كدك                  مان المحنة هأذه في تنفقه ماا لي تيسر لو أودأ له يقول كان بحيث مااقدماته عليه انكاره

. عنه              وعفا الله رحمه كان الرجل ونعم السبعين جاز وأظنه هأذا، أونحو مانه لكل
على             وماحافظّة وعصبية خير ماع صنعته في المعتبرين أحد الخياط الصبهاني بن إبراهأيم

          . له    عرض أن بعد وتسعين أربع سنة شعبان في ماات والصالحين للعلماء ًا واعتقادأ الصلوات
المسجد               تجاه ورشته وكانت العصا على ًا ماعتمد اليسير إل ماشيه عدم اقتضى ماا رجليه في

. الله         رحمه الخشابين مان بردأي تغري الستادأار جددأه الذي
عبد               الصدر بلده قاضي أنفقه عنه أخذ مامن الحنبلي البعلي البحلق بن الدين برهأان إبراهأيم

  . في           بها ماات هأناك ومافتيهم ومادرسهم الحنابلة شيخ وكان وغيره اليونيني ماحمد بن القادأر
. ًا           كثير سمع إنه ويقال وأربعين أربع سنة شوال مان الوسط العشر

.      . السلماسي   إبراهأيم في ًا قريب يأتي البقال بن إبراهأيم
   . يوم           في ماات بدماشق الحكم نواب أحد الحنبلي الدماشقي التقي بن الدين برهأان إبراهأيم

.    . اللبودأي       ابنا أرخه وخمسين ثلث سنة الول ربيع خاماس الثنين
     . خمس         سنة أوائل في ماات أشهر بالمفتي وهأو الركاب ماؤذني أحذ الجندي بن إبراهأيم

. العسكر    صحبة وكان وسبعين
.          . بكر   أبي بن الرحيم عبد بن ماحمودأ ابن في الحموي بن إبراهأيم

.        . عمر    بن عيسى بن ماحمد ابن في عذراء خطيب بن إبراهأيم
.      . الشاماي   إبراهأيم في ًا قريب يأتي قنديل بن إبراهأيم

ًا              ماعتقد كان الزيات بابن ويعرف قديدار قنطرة تحت الطواحين بين المقيم إسحاق أبو إبراهأيم
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 . ماات            والخوارق الكشف مان ًا كثير زواره عنه ويحكي بالزيارة ًا ماقصودأ المجاذيب في ًا ماعدودأ
 . ذكره              هأناك ودأفن إقاماته بمحل وستين اثنتين سنة القعدة ذي عشر سادأس الخميس يوم في

. وغيره   المنير ابن

نظّر              وولي جهات في خدم كان المرة بابن ويعرف الناصري القبطي الدين سعد إبراهأيم
ثروة               مانها وحصل جدة بندر نظّر وولي صرف ثم برسباي الشرفية اليام في المفردأ الديوان

الماراء                دأواوين في يخدم كان أن بعد الرؤساء في وعد به واشتهر مادة فيه ودأام زائدة
القطن            ماكس مان المتحصل ضبط أنه يحكي وكان طرابلس ناظر الجلباني كأركماش

شيء              وذلك دأينار ألف ثلثين نحو فجاء السنين بعض في طرابلس بميناء للفرنج الموسوق
ًا               ماسرف بل ًا كريم وكان صغره، في مازهأر بن الزيني بأم بالتزوج رياسته في واتصل غريب

جل                 على وجعل بل جدة جاماع جددأ أنه بحيث الجملة في وخير ببر ًا ماذكور الفخر في ًا ماحب
    . في            شيخنا له وأوردأ حسناته مان هأذا وكان لمصالحه سنة كل في مانهم يؤخذ ًا شيئ المراكب

إلى                  أماره وآل أكثر أو دأينار بمائة الحجاز طريق في له اتفقت قضية في العرب صالح أنه أنبائه
بالقاهأرة               السبعين قارب وقد ماات حتى الناس سؤال إلى احتاج بحيث وافتقر وخمل تعطل أن

المقريزي              وذكره بالكفن، عليه وتصدق وأربعين أربع سنة الخر ربيع عاشر الخميس يوم في
. ًا  جد باختصار

.    . علي         ابن في الملح بابن ويعرف الشافعي الدماشقي الدين برهأان بن إبراهأيم
       . عشري        ثاني الربعاء يوم في بمكة ماات الجيوش أماير سوق في التاجر المهندس بن إبراهأيم

. وسبعين    إحدى سنة شوال
هأبة               بن يوسف بن حسين ابن أظنه النحوي الشافعي القاهأري ثم الحلبي الدين برهأان إبراهأيم

التجارة                 يحسن كان وأنه فيها أصيب أصبعه وأن ًا حدادأ أماره أول في كان أنه يحكي كان الله
ًا             نسبي ًا تميز والحساب والفرائض العربية في وتميز بالعلم الشتغال على أقبل ثم ونحوهأا

ًا               ولد ودأرب وغيره الشمني التقي عن فيها وأخذ القاهأرة قدم ثم الحلبي البرهأان على وسمع
لذلك               بينهم فذكر عليه يقترح ماا بحضرتهم فيعرب للكابر ماعه يستصحبه وكان العراب في له
وابن               البلقيني العلم وابن حجي كابن وأبنائهم الرؤساء مان وغيره مازهأر بن للزيني يتردأدأ وصار

في                تقرر وربما مانهم كل عند جاماكية وله به فيتدربون الخاص ناظر وابن الشحنة وابن الشقر
له              ووجد ماصروفه لقلة وغيه ذلك مان تمول بحيث بعنايتهم والجمالية كالبيبرسية الجهات بعض

       . عشر          ثاني الربعاء يوم في فجأة ماات بعضه يظّن يكن لم ماما دأينار ألف نحو بلغني فيما
الجانب                لين كان لكنه بالنير يكن ولم عقيدته في ماوته بعد وتكلم وسبعين خمس سنة المحرم

. أماره        بحقيقة أعلم والله فهم ونقص جمودأ ماع
 . ماات            دأماشق مان القصب ماسجد شرقي الحمام باني المالكي الدماشقي الدين برهأان إبراهأيم

. وإيانا              الله رحمه توماا باب بمقبرة وفدن وخمسين سبع سنة الخر ربيع سابع في
 .       . أرخه      ثمان سنة الولى جمادأى في ماات المواريث ناظر الدماياطي الدين برهأان إبراهأيم

العيني.
    . بسنوات         ولده قبل ماات التي أحمد والد الشافعي الدماشقي الزرعي الدين برهأان إبراهأيم
ونحوهأا              بالعقليات اشتغاله ولده على أنكر وربما ًا فقيه وكان أسن وقد السبعين بعيد لعله

. بخرفه        يلمح كأنه كبر أنه يقول ابنه فكان
وقال              الطنباوي علي النور عمرو لبي عليه تل شيخ المالكي السنهوري الدين برهأان إبراهأيم

. غيره             ذكره مان رأيت وماا ًا فرضي ًا أصولي ًا نحوي بالقراءات ًا عالم كان أنه له
         . أحمد،     وصوابه غلط وهأو الناصرية خطيب ابن سماه كذا سيواس صاحب الدين برهأان إبراهأيم

. عليه      خفائه مان ويتعجب شيخنا قال
.     . عمر     ابن في ماضى الصواف الحنبلي الدين برهأان إبراهأيم

       . ويقرأ      وغيره الفقه في فضيلة لديه وكانت الشافعي الدماشقي الفزاري الدين برهأان إبراهأيم
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  .           . ابن   أرخه وخمسين ثلث سنة شعبان عشري تاسع الجمعة يوم في ماات الطلبة صغار عليه
اللبودأي.

المنصورية            خطيب بن الجمال عن أخذ الشافعي الحمصي النقيراوي الدين برهأان إبراهأيم
  . في             ماات جماعة به وانتفع وأفتى دأرس العصياني بن البدر بلديه نظّراء مان وكان وغيره

. وأربعين    إحدى سنة الطاعون
.   . الكنى        في السراج عويد بن غالب أبو الدين سعد إبراهأيم

    . أحمد            ابن في ماضى البلقيني الدين تقي بن اولوي وخال الجيش ناظر بن الدين سعد إبراهأيم
. يوسف       بن ماحمد بن الرحمن عبد بن

عوضه               واستقر إحدى سنة في الكبير أولدأ قتله أسوان ثغر والي الشهابي الدين صارم إبراهأيم
. السلطانية    المماليك أحد ماقبل

 : قوله              ماجموعه في البدري عنه كتب السبع قراء أحد الدماشقي الذهأبي الدين صارم إبراهأيم

مادققـه فائقات ماعان هأويتالذي سرة في السودأاء وللشاماة
 ماحققه فهي قلت أنكروهأا فإنمارمار حقة فوق ماسك كنفطة

. ًا       ماوسمي وتسعين اثنتين سنة في حج وقد
.          . ماضى   الرحمن عبد بن إبراهأيم بن أحمد ابن هأو المالكي البودأري إبراهأيم

.     . ماحمد   ابن في ماضى المغربي الخضري إبراهأيم
ثلث              سنة رماضان في ماات الزمازماي العزيز عبد العز ابنة زوج المهتار الصهاني إبراهأيم

. بمكة  وثمانين
وتقلل              تقشف ماع غيرهأا في ماشارك الفرائض في ماتميز إماام التونسي ثم الباجي إبراهأيم

    . وهأو           حاتم ابن أفادأنيه التسعين قريب ماات بل مادته تطل ولم فباشرهأا العدالة عثمان ووله
. عليه   قرأ مامن

.     . ًا    ماجردأ عزم ابن ذكره طرابلس قاضي البلباسي إبراهأيم
        . ماذهأب    في الفضلء أحد أنبائه في شيخنا قال الشافعي الدماشقي اللملوسقي إبراهأيم

.      . ثلث      سنة شوال في ماات والنجماع الحسن والخط الدين ماع الشافعي
 .      . أرخه         وستين ست سنة في ماات بديعة قصائد له ًا عالم ًا صالح كان المغربي التازي إبراهأيم

. المغاربة    فضلء بعض لي
          . والعربية   وأصوله الفقه بمكة القادأر عبد القاضي عنه أخذ مامن التونسي البرشكي إبراهأيم

وغيرهأا.
. ماحمد        بن أحمد ابن في ماضى الحتاتي إبراهأيم

.     . هأكذا    عزم ابن ذكره سوسه قاضي الحصحاص إبراهأيم
.      . ماحمد  ابن وأنه الخضري في الخدري إبراهأيم

.        . ماحمد  بن مابارز بن ماحمد ابن في الخنجي إبراهأيم
الله  -      -         عبد أبي جماعة أحد ربه بعبد ويشهر الشرقية مان أتريب لرمالة نسبة الرمالي إبراهأيم

             . وقت   عليه وصلى وسبعين ثمان سنة صفر في الزاهأد جاماع مان بخلوته ماات مادين ثم العمري
مامن              وكان كثيرون جماعة دأفنه وشهد لخلوته المجاورة الجاماع بتربة دأفن ثم الجمعة صلة

. وإيانا              الله رحمه ذلك عليه رفقائه بعض إنكار ماع الذكر لقن وربما بالصلح يذكر
    .      . المقلبين    في ًا قريب ماضى الدماشقي الزرعي إبراهأيم في ماات دأماياط نزيل الزايرجي إبراهأيم

. الدين  ببرهأان
.         . يحيى  بن الرحمن عبد بن ماحمد ابن هأو الزواوي إبراهأيم

        . الولى     جمادأى عشر ثامان الجمعة يوم في ماات المعتقدين أحد الميداني السطوحي إبراهأيم
.   . المنير            أرخه القاهأة مان القنطرة باب ظاهأر القمح بميدان بزاويته ودأفن وستين ثلث سنة

الشماع             ابن التصوف في به انتفع مامن البقال بابن ويعرف الصوفي السلماسي إبراهأيم
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الكامال             القدرة الماام الشيخ الحق أبي الخلق مارشد ومارشدي بسيدي ووصفه ًا جد وعظّمه
المقام               الرفيع الماام عن إسماعيل الدين عمادأ المحقق عن أخذ أنه وقال والدين الملة برهأان

والمجد              لل الشيخ عن الكوربار أحمد العباس أبي العارف عن إسماعيل بن الرحمن عبد
. انتهى     الكبرى النجم عن البغدادأي

عمر                الذي العجمي الله عبد الشيخ عن أخذ الترجمة صاحب أن ًا أيض وقال تحرير، إلى ويحتاج
. الحديث              أهأل يعتمده ل شيء وهأذا الجيلي، القادأر عبد الشيخ عن وهأو سنة ماائة

.       . ًا   قريب الدين ببرهأان الملقبين في ماضى المالكي السنهوري إبراهأيم
.       . وستين  أربع سنة ماستهل في ماات السروان إبراهأيم

        . وثمانين       ثمان سنة رجب سابع في بمكة ماات قنديل بابن يعرف التجار أحد الشاماي إبراهأيم
ريعه                مان البخاري عليهم فرق جماعة أحضر بل دأينار بمائة للعدول مانها بميراث أوصى أن بعد

. كف             ثم واتهمه العذول فنازع الولد وجاء دأينارين نهم كلً وأعطى ضعيف وهأو
.          . أحمد   صوابه وأن الدين برهأان الملقبين في ًا قريب ماضى سيواس صاحب إبراهأيم

في               الشاماية البلدأ إلى دأخل لما تمرلنك صحبة حلب قدم لنواحي وتلك شماخي صاحب إباهأيم
والهأا                رماا توريز يوسف قرا مالك فلما حاكمها واستمر بلده إلى عادأ ثم وثمانمائة ثلث سنة

ألطقه              يوسف قرا أماسكه أن بعد ولكن عليه الكسرة فكانت لقتاله وتهيأ عساكره جمع
. حدودأهأا               في أو عشرين سنة بعد ماات حتى طاعته تحت واستمر إليها فتوجه بلدأه وأعطاه

. ًا           جد باختصار لكن أنبائه في شيخنا وكذا الناصرية خطيب ابن ذكره
.    . عمر   ابن في الحنبلي الصواف إبرايهم

.        . الرزاق    عبد بن ماحمد ابن في ماضى المباشرين أحد الطنساوي إبراهأيم
بن               أحمد بن حسن جده اسم فأحدهأما حسن بن أحمد أبيهما اسم اثنان العجلوني إبراهأيم

. ماحمد         بن خليل بن حسن والخر أحمد بن ماحمد
.       . ماوسى   بن إسماعيل ابن في ماضى الكتبي العجمي إبراهأيم

     . جمادأى        تاسع الحد يوم ماات التي كهنفوشي علي الشيخ خليفة الكهنفوشي العجمي إبراهأيم
.   . المنير        ذكره المطبق بقرب بزاويته ودأفن وخمسين تسع سنة الولى

. بالصلح             ماشهور والعاماة للخاصة ماعتقد القاهأرة مان الحسينية نواحي في رجل الغنام إبراهأيم
الشرف  -   -            عليه وصلى سبعين سنة الخر ربيع ماستهل الخميس يوم في عمر وقد هأناك ماات

إلى                به ورجعوا حافل جمل في الحسينية مان السبيل خان عند النور جاماع باب على المناوي
ويبيع                 المعزى غنم سوق وهأوي رآه مامن وكنت حياته في هأناك له أعده قبر في فدفن مانزله
           . كثرة       أحصيه ل ماا رأيته وقد صلحه في شك ل قلت ببركاته ونفعنا الله رحمه لي ودأعا لبنها
علي               والقبال لي المحبة كثير وكان سكني ماحل بها التي الخطة مان بالقرب ماسكنه ليكون
وتبسم               ماعي بالحديث وإيناسه البشاشة مازيد ماع لي بالدعاء يبادأر به اجتمعت كلما أني بحيث

النور              بجاماع ًا غالب الجمعة ماعه أصلي وكنت دأعاؤه ونفعني وبركاته نفحاته علي عادأت وقد
بحيث              الوقت صاحب أنه يقال وكان لرؤيته ًا واغتناما دأعائه في رغبة ماعه بجلوسي وأستأنس

رتجمته               في سبق كما به يجتمع الحسينية بظّاهأر نزوله حين كان المتبولي إبراهأيم الشيخ أن
وتلطف                والسكوت التواضع ماع ًا شيئ أحد مان قبوله ول الدنيا بني مان لحد تردأدأه علمت وماا

فقبل                فعلها مان يمنعني بما له فاعتذرت قضية في الضحى عيد بجانبه صلتي بعد مارة ماعي
حين               والدي على يترحم وكان نحوه أو فيها السائل على ماقدماة عندي راحتك وقال عذري
تعالى                والله بركته مان علي وأعادأ تعالى الله رحمه بذلك فأسر علي أثنى وربما به اجتماعي

أعلم.
.      . عيسى    بن يوسف ابن في الكتاب أحد الفرنوي إبراهأيم

. كثير             وابن عمرو لبي القرآن الطوخي القادأر عبد عليه قرأ المقرئ القزاز إبراهأيم
.               . الكريم  عبد ابن في وتقدم الكريم عبد وقيل خليل فقيل أبيه اسم في اختلف الكردأي إبراهأيم
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. المقرئ               بلل بن ماوسى وابن الماام إسماعيل بن ماحمد بن الرحمن عبد ابن اثنان إبراهأيم
.    . ماحمد  ابن في الكابشي إبراهأيم

وماا             ابتدائه في القادأري البرهأان صاحبنا القرآن عليه قرأ شيخ الحلبي الماقريزي إبراهأيم
. خبره    مان ًا شيئ علمت

.      . عمر  بن علي ابن هأو المتبولي إبراهأيم
السبع               قراء مان كان له ًا لقب فصارت مانها يغضب كان لكونه بالحاج الشهير المغربي إبراهأيم

   .      . بعض         لي أفادأه وستين سبع سنة في ماات وخير صلح ماع الفخار إماام مايمون على قرأ مامن
. المغاربة  أصحابنا

.                 . راشد  بن ماحمد ابن وهأو دأاودأ بن عمر بن الله عبد بن عمر في ذكر له الملكاوي إبراهأيم
.      . ماحمودأ  بن ماحمد ابن في الناجي إبراهأيم

وأجوز              والبيان والمعاني العربية بمكة ظهيرة بن البرهأان عنه أخذ شيخ الحنفي الهندي إبراهأيم
. أعلم     فالله الكردأي يكون أن

المتفرقات

في                صار أن إلى حلب على المتغلب حكم أستاذه عد تنقل دأماشق أماراء أحد الحكمي أبرك
ًا               ظن بها ماات حتى دأماشق طبلخاناة إلى نقل ثم الخاصكية أعيان مان برسباي الشرفية اليام

. عنه          الله عفا نفسه على ًا ماسرف وكان وثمانمائة الربعين قبيل
     . المحرم         عشر حادأي في ماات طولون جاماع ناحية مان العشرات أحد برسباي الشرفي أبرك

. ًا     شرير وكان وتسعين ثلث سنة
. ماشترك    في القاسمي اجترك

جبر     -            - بنو ولطائفته له يقال ولذا جبر اسمه له لجد نسبة الجبري العقيلي زامال بن أجودأ
إحدى             سنة رماضان في الشرق مان والقطيف الحسا ببادأية ماولده المالكي الصل النجدي

قتله              رام حين القراماطة بقايا الجراونة ولة آخر على سيف أخوه وقام وثمانمائة وعشرين
له               فدان بالعدل فيها وسار ومالكها إليها المشار البلدأ وانتزع قتله بحيث لسيف الظّفر وكان
حتى                 قام ثم وعمان البحرين مالك بحيث ماملكته له اتسعت بل هأذا أخوه خلفه ماات ولما أهألها

المشار                البن على وضيق أبيه ماوت بعد فيها استقر كان لصرغل أخ ابن هأرماوز ماملكة انتزع
على                   يزيدون أتباع ذا نجد رئيس وصار أزيد أو أخوه له يبذله كان ماا له يبذل صرغل وصار إليه

المالكية              فروع ببعض إلمام وله بسببها كثيرة جراحات بدنه في تعددأت فروسية ماع الوصف
وأقاماوا                شيعة كانوا أن بعد مانهم السنة أهأل ببعض قضائه في استقر بل كتبهم بتحصيل واعتناء

والبذل             للتصدق ًا ماصاحب ًا آلف يبلغون كثيرين أتباع في الحج مان وأكثر والجماعات الجمعة
. له.              البذل يكثر مامن وهأو شأنه في ماعي وبالغ السمهودأي السيد حاصله أفادأ وغيرهأم

.        . هأمز      بدون جيربك في أجيرك في ماات الجبري زامال بن سيف بن أجودأ

الحمدين  ذكر

نارقمس    -       -       بن كنجك بن بلغاق ابن ًا صادأ قلبت وربما آخره المهملة بالسين برس آق بن أحمد
فوائد            في شيخنا ورأيت الصالحي الدماشقي الصل الكنجي الخوارزماي الدين شهاب المسند
   . ثلث                سنة ولد ى ك ج ن ك وضبطها نسبته حروف قطع فهرسته مان الهيثم أبي بن بكر أبي
وزينب               المحب بن الله عبد بن وماحمد المادي يحيى بن إسحاق مان وسمع وسبعمائة وعشرين

وابن              ووجيهة والدبوسي الختني وعشرين سبع سنة في له وأجاز آخرين في الكمال ابنة
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 . وروى           والشامايين المصريين مان وغيرهأم الواني ماحمد بن وإبراهأيم والبرزالي والمزي القماح
وكذا                ًا، خير الخلق حسن كان أنه وقال شيخنا عمه وابن شعبان الزين مانهم جماعة عنه لنا

   . سنة            في ماات عقودأه في المقريزي وذكره القدسي السلم عبد العز شيوخنا مان مانه سمع
   . سنة             بمصر وماات الدائم عبد مان سمع وأنه ماصر تاريخ في الحلبي القطب ذكره وجده ثلث

. وسبعمائة  تسع
أبو            -    -  بالضياء شيخنا ولقبه الشهاب الوهأاب عبد بن بكر أبي بن أحمد بن إبراهأيم بن أحمد

المعطي              عبد بن الله عبد بن ماحمد الجمال سبط الشافعي المكي الفوي المرشدي العباس
         . في      بها وحضر بمكة وسبعمائة وستين ثلث سنة ولد الواحد عبد والجلل ماحمد الجمال وأخو

اليافعي             وعلى ذلك وغير الربعين وتساعياته الكبير مانسكه جماعة بن العز على الخاماسة
وغير                حبان ابن صحيح لماه جده وعلى الطلية ابن جزء القاري بن الزين على وسمع الصحيح

كل               المسماة الحسين وأم الحسن أم والختين التونسي مايمون بن أحمد ابنة زينب وعلى ذلك
ابن                مان بالقاهأرة سمع أنه ذكر بل آخرين، في الطبري الرضي بن أحمد ابنة فاطمة مانهما

والسنائي              رافع بن له وأجاز الكثير الصامات المحب مان وبدماشق له السيرة نظّم الشهيد
وابن              الهبل وابن قواليح وابن النقبي إبراهأيم بن وعمر حبيب بن والكمال السبكي والبهاء

الفضلء               مانه سمع وحدث وغيرهأم السبكي، البقاء وأبو أمايلة وابن عمر أبي بن والصلح النجم
       . ذي        رابع الجمعة يوم ظهر في وماات ظهيرة بن والبرهأان والبي وولديه فهد بن كالتقي

بالمعلة                دأفن ثم العصر صلة بعد عليه وصلى أضر أن بعد بمكة وثلثين اثنتين سنة القعدة
بإفادأة              لولدأي أجاز وقال باختصار ماعجمه في شيخنا ذكره مامن وهأو حافلة، جنازته وكانت

بعض               مان بإجازته للبغوي السنة بشرح بسنة ماوته قبل حدث أنه أنبائه في وقال المراكشي،
     . ووفاته         ستين سنة ماولده وأرخ الصلح مان بإجازته بالشمائل بشهر ماوته قبل ومان شيوخه

.      . باختصار     عقودأه في المقريزي وذكره أثبت فيهما والول الخميس يوم
    . وجمع           المنهاج فحفظ نشأ أبوه الماضي النابلسي الشهاب ثابت بن أحمد بن إبراهأيم بن أحمد

أبي              على العربية في واشتغل وغيره خطاب الزين على وعرض ماالك ابن وألفية الجواماع
ولما              وجهه صباحة ماع ًا ماتصون ونشأ عجلون قاضي بن والنجم ًا خطاب ولزم الحلوي العزم

يكن                لم بحيث ذلك في أماره وراج بدماشق السلطان وكيل هأو كان الوكالة في أبوه استقر
أرسل                 أن إلى ونحوهأا الماوال جمع في فاقه ربما بل أباه وزاحم كلم ماعه دأونه فمن لنائبها

ماا                وغيره بالضرب مانه واستخلص الحديد في وأودأعه عليه قبض مان بأيام أبيه ماسك قبل إليه
يبلغ                   ولم نفسه طعن أنه قيل بل وثمانين اثنتين سنة الخر ربيع أثناء في ماات أن إلى يضبط ل

. سنة   وعشرين ًا خمس

ابن               العرج الشافعي الدماشقي ثم البقاعي الدين شهاب رجب بن أحمد بن إبراهأيم بن أحمد
      . عشر         سابع الجمعة يوم في ولد الزهأري بابن ويعرف أبوه والماضي الدين تاج القاضي أخت
بها              فنشأ دأماشق إلى والده صحبة وانتقل العزيزي بالبقاع وثمانمائة ست سنة الثاني ربيع

الكفيري           الشمس على وعرضها الثاري لشعبان والصل الفرعي والمنهاجين القرآن وحفظ
اللبان             بلن والزين الضريري سلماة بن صدقة الشرف على القرآن وتل وغيرهأما واللوبياني
عن              ءوكذا عذرا خطيب بن والبرهأان التاج خاله عن فيالفقه وأخذ النيني المحسن وعبد

عن             الصول وفي البصروي الشمس عن العربية وفي بدماشق إقاماته حين البرمااوي الشمس
الواسطي               بها فسمع القاهأرة إلى سافر ثم مادة والده ماع صفد وسكن مافلح، بن الشرف

صوفية             في وتنزل وآخرين الصاحبة ناظر وابن بردأس بن والعلء والكلوتاتي الزركشي والزين
الهروي               عن بها القضاء في وناب السخاوي خليل الغرس عند البخاري وقرأ ًا وقت بها الباسطية

القضاء                  باشر وكذا ًا مارار مانها وعزل ماوته بعد بها استقل ثم أبيه عن بصفد ثم شيخنا عن ثم
كنت              فإني حلب ًا خصوص فيها سيرته تحمد فلم وحلب وغزة وطرابلس وحماة كالرمالة بأمااكن

الحاكم                وهأو عجيب كل وصفه في دأونهم فمن أعيانها مان فسمعت بها ًا قاضي كونه حين فيها
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الحنفي              الطرابلسي الصلة عليه عرض وقد العيان بعض بعناية الشحنة ابن بيت بعض بهدم
    . لم           مامن فهو وبالجملة قاضيهم حينئذ كان وأظنه وأربعين سبع سنة الحجة ذي في ماحافيظّه

بالرشا              والتجاهأر الهيئة وإزراء الطوية خبث ماع بنقيضهما يوصف بل دأين ول بعلم يذكر
الخر                 ربيع في ماات أن إلى قدمايه على ًا دأائر ماهملً ًا ماطرح صار أن إلى أماره وآل والقدام

نائب              النباني النوري وإلى إليه وصيته وأسند القصرائي الماين عليه وصلى وسبعين ثمان سنة
. وإيانا                 عنه الله عفا زوجة ول ًا ولد يخلف ولم ماسنة له ًا أما وترك جاره وكان السر كاتب
أبوه               الماضي القاهأري ثم المدني البعلي الدين شهاب غنائم بن أحمد بن إبراهأيم بن أحمد

ماختصر               وكأنه المدينة القادأم أحمد لجده لقب وهأو علبك بابن ويعرف الفتح أبو أخوه والتي
فرحون               بن البرهأان على وسمع بالمدينة بيسير قبلها أو وسبعمائة تسعين سنة ولد بعلبك، مان

حتى              وبعدهأا وقبلها وتسعين سبع سنة في السقا سليمان والعلم المراغي والزين صديق وابن
في               فترقى رؤساءهأا ودأاخل فقطنها أبيه ماوت بعد القاهأرة إلى وتحول عشرة، خمس سنة في
أبو               شقيقه وورثه ًا ظن الخمسين بعد ماات أن إلى بها واستمر النفيسة الخيول وركب الحشمة

. إليه   المشار الفتح
ابن          -    -   التاجر ًا ماخفف وماثناتين بمهملة الحتاتي بن الشهاب ماحمد بن أحمد بن إبراهأيم بن أحمد

حركة               سرعة ماع جاءني وربما ونحوه البناسي عند ويحضر العلم طلبة يزاحم كان مامن التاجر
      . ثلث         سنة الولى جمادأى في ماات وجاور ًا مارار التجارة في لمكة وسافر وحزم، تودأدأ وإظهار
بحيث                 كثير شيء له وجد أنه ويقال الجيعان بن الغني عبد بن الدين لتاج وصيته وأسند وتسعين

. ًا              ماتقارب ماوتهما وكان ابنته العقيلي العزيز عبد تزوج قد وكان بألف الملك مانه خدم
      . في         بمكة وغيره المالء في لزماني المكي ثم الخانكي البحيري أحمد بن إبراهأيم بن أحمد

. وسبعين    إحدى سنة الثانية
. بمكة          لقيني القضي الهندي الهروجي أحمد بن إبراهأيم بن أحمد

ثلث               سنة في ذكر كما ولد الشافعي، اليماني العقبي الشهاب أحمد بن إبراهأيم بن أحمد
عنده             وسكن البوتيجي الزين فلزم وأربعين سبع سنة في القاهأرة وقدم وثمانمائة وعشرين

أخذ                وكذا وغيرهأا اللفية شرح في عنه وأخذ بل شيخنا عن المالء وكتب به وعرف الفاضلية
ماات                حتى ظله في وصار ًا وقت الجريس بابن واختص أشياء بخطه وكتب وغيره حسان ابن عن

الرجل                 ونعم سنة كل مانها يحج وصار بها وأقام بلده مان بالقرب وهأي تعز إلى تحول وبعده
الله               رحمه وتسعين خمس سنة المحرم في بمكة ماات تعفف، ماع الجملة في وماشاركة ًا سكون

وإيانا.

أبوه              كان بابن ويعرف الشافعي اليماني القوصي الدين شهاب أحمد بن إبراهأيم بن أحمد
في                 وناب فقطنها اليمن دأخل ثم ماناصب عدة بها وولي بها هأو ونشأ قوص أهأل مان ًا ماشهور

أنه                لي وذكر قال ماعجمه في شيخنا قاله الفكاهأة، كثير وكان الشيرازي المجد عن بلدأهأا بعض
في               علقته المهجم بمدينة ًا واحد ًا حديث مانه فسمعت بدماشق الرحبي بن الدين ماحيي مان سمع

  . وهأو               قلت ًا أيض حج أنه وبلغنا اليمن إلى رجع ثم وثمانمائة ست سنة في ماعنا وحج البلدانيات
في               فاتفقا التي المصري القوصي الله عبد بن أحمد غير وهأو باختصار المقريزي عقودأ في

. والبلد     النسب في وافترقا السم
وسبعمائة              الخمسين قبل ولد القاهأري، المحلي الشهاب هأاشم بن أحمد بن إبراهأيم بن أحمد

سمع                أنه ذكر بل الغزي سالم بن سليمان له وأجاز ماسلم صحيح أكثر القلنسي على وسمع
باللبيبرسية             الصوفية أحد وكان الفضلء مانه سمع وحدث الصلح، لبن الحديث علوم عليه

في              ماات لولدأي، أجاز وقال باختصار أنبائه في شيخنا ذكره بولق، في بالشهادأة ويتكسب
         . له       وكان المحلي الجلل شيخنا أبي عم وهأو قلت الثمانين جاز وقد وعشرين خمس سنة أول

ست               سنة شعبان في ماات القادأر عبد اسمه ابن ولمحمد ماحمد الدين شمس اسمه ولد
وتسعين.
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.        . بكر      أبي بن أحمد جده فيمن ماضى المرشدي أحمد بن إبراهأيم بن أحمد
سمع             الدرويش، بابن ويعرف النابلسي العباس أبو الشهاب إسماعيل بن إبراهأيم بن أحمد

بالصف،            والمسلسل الطلية ابن جزء القارئ ابن وعلى وغيره المسلسل الميدوماي على
أجاز               حتى وعاش اثنتين سنة في وغيره القلقشندي برك أبو القتي شيخنا ذلكمنه سمع وحدث

. وعشرين        إحدى سنة شيخنا ابن فيه استدعاء في
هأجم                وربما ًا وقت بركات عمه على خالف مامن الحسيني، عجلن بن حسن بن إبراهأيم بن أحمد

فدفن                ماكة إلى وحمل خلد بأرض وستين ست سنة شوال عشري في ماات جولة، وكانت ماة
. فهد.    ابن أرخه بها

. عزم            ابن أرخه العشرين، بعد ماات الزماوري الحسن بن إبراهأيم بن أحمد
عزم               ابن ذكره الخمسين، بعد ماات الميقاتي، الحلبي ماحمد بن خليل بن إبراهأيم بن أحمد

ًا. ماجردأ
ماولده               التي، علي أخو القاهأري ثم القليوبي الشهاب إبراهأيم بن سليمان بن إبراهأيم بن أحمد
في              الكويك بن والشرف الدجوي والتقي المطرزي على وسمع ًا تقريب قبلها أو الثمانين بعد
عليه               سمعت الفضلء، مانه سمع وحدث دأاودأ، أبي مان حدث ماا وسبعمائة وتسعين أربع سنة

ولين             الخير ماع ونحوهأا الشبارى ببيع يتكسب ومامن السعداء، بسعيد الصوفية أحد وكان
. وإيانا           الله رحمه وستين ثمان سنة رماضان أوائل في ماات الجانب،

بابن             ويعرف الشافعي الطرابلسي ثم العكاري الدين شهاب سليمان بن إبراهأيم بن أحمد
واشتغل               دأماشق دأخل ثم وغيره البلقيني على ببلده تفقه الدين، علم يلقب جده لكون العمل

سنة               في بقراءته بها فسمع حلب إلى الياسوفي الصدر ماع ورحل الحسباني العمادأ على بها
قطلو                بن وأحمد حبييب وابن النحاس بن أحمد بن الله نصر بن ماحمد الكمالين على سبعين

خطيب              بن العلء قال الشهادأة مان ويتكسب فضيلة لديه وكانت عكار قضاء وولي وغيرهأم،
علمته              وماا ثمان سنة صفر في بطرابلس ماات فاضلً، وكان بطرابلس به اجتمعت الناصرية

. أنبائه.     في شيخنا وذكره حدث
وعرض             الماضي، إبراهأيم والد المالكي البودأري الشهاب الرحمن عبد بن إبراهأيم بن أحمد

وابن               النباسي عليه عرض مامن فكان تليها التي في والعمدة وتسعين اثنتين سنة في الرسالة
. خلق           في وأجازوه الفرات بن علي الخالق وعبد والعراقي والبلقيني الملقن

نزيل              الدماشقي الصل الموصلي الدين شهاب علي بن العزيز عبد بن إبراهأيم بن أحمد
وغيرهأما،              الكمال ابنة وزينب الرضي بن بكر أبي مان سمع الخباز، بابن ويعرف الصالحة

ربيع              في وماات لي، استجازه وأظنه القفهسي الدين غرس الحافظ صاحبنا مانه سمع وحدث
. أنبائه           في شيخنا قاله سنة، وثمانين بضع عن إحدى سنة الول

في               عني كتب السخاوي بخدماة ويعرف الصيرفي صدقة بن الله عبد بن إبراهأيم بن أحمد
الفائدة              في رغبة وله تصانيفي مان وأشياء الكبادأ وارتياح البديع القول وحصل وغيرهأا الماالي
المكس                 أولى يخالط صار حتى غاية إلى فانحط نعمتها يراع فلم ثروة في أماره أول في وكان

. وتسعين          اثنتين سنة رجب في ماات اشتغاله، ماع اليسير بالشيء

بن                 البرهأان بن المحب إبراهأيم بن الرحمن عبد بن ماحمد بن الله عبد بن إبراهأيم بن أحمد
والتقي             جده على وسمع اشتغل التيين، وماحمد إسماعيل أخو جماعة بن المقدسي الجمال

التصوف            ماشيخة ونصف بالقصى الخطابة ربع في واستقر الفرائض في وتميز القلقشندي
السبت               ليلة في ماات هأناك، ماعنا سمع مامن وهأو وغيرهأا الخطابة وباشر ذلك وغير بالصلحية

. الخمسين         على زادأ وقد وثمانين تسع سنة رماضان خاماس
في                 بمكة علّي سمع مامن المفردأ بابن ويعرف المكي ثم البصري الله عبد بن إبراهأيم بن أحمد

. ذلك             وغير الماالي في وماني البديع القول مان الكثير وسبعين إحدى سنة الثانية
في               شيخنا ذكره ماعتوق، بابن ويعرف الحنبيل الصالحي الكردأي الله عبد بن إبراهأيم بن أحمد
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بسماعه              نعيم لبي الجنة صفة عليه فقرأت بالصالحية لقيته وقال ًا ماعتوق جده وسمى ماعجمه
ثلث                  سنة شوال في دأماشق حصار في وماات قال الحراني حصن بن بكر أبي بن علي على له

وجده                أحمد فسماه أنبائه في وأماا ًا، ماعتوق ًا أيض جده وسمى يسمه ولم بكر أبي في وأعادأه
بدون                المقريزي عقودأ في وهأو الفطر، عيد بعد ماات وأنه ماعتوق بابن المعروف وقال الله عبد

. الله  عبد
الشافعي               القاهأري ثم القليوبي الدين فخر بن الدين شهاب المهيمن عبد بن إبراهأيم بن أحمد

حاصل              خازن كان ماضى كما أبيه لكون الخازن بابن ويعرف التي ماحمد الشرف أخو
التقي             بن سارة على شيخنا بقراءة وثمانمائة أربع سنة في سمع المنصوري، البيمارستان

ولم               الطلبة بعض مانه سمعه به وحدث الدماشقي زرعة أبي تاريخ مان الرابع الجزء السبكي
الكامالية                باب على بالشهادأة يتكسب كان أنه ماع به ًا ماتلبس كان لما مانه بالسماع نفسي تطب
بن               الجمال رواية مان بالولية المسلسل الحديث فيه جزء سماع له وجدت ثم أجاز لكنه

الله               عفا وخمسين سبع سنة في وماات وغيره، المنبجي ماحمودأ الثناء أبو أنابه عليه الشرائحي
عنه.

. غنائم            بن أحمد جده فيمن ماضى المدني، علبك بن إبراهأيم بن أحمد
الصحراوي              البناسي البرهأان بن الشهاب ماحمد بن أحمد بن علي بن إبراهأيم بن أحمد

في               ًا راغب والتوجه التلوة كثير ًا ماتودأدأ تقلل ماع ًا ماتكرما ًا ساكن ًا خير وكان أبوه الماضي الشافعي
سنة               صفر تاسع في ماات الدين، ولي لخيه البناسي الزين عند ًا أحيان يشتغل مامن الصالحين

فأركب               عجز النبوية المدينة وصل فلما ًا مااشي توجه وكان الحج مان قدوماه عقب وثمانين تسع
عبد                 الزين بتربة أبيه عند ودأفن يوماه عصر في عليه وصلى ماات أن يلبث فلم بالبطن ووجع

. وإيانا         الله رحمه الخمسين عن به أقصر ولم الباسط
عالم                 ابن الشهاب حسين بن ماحمد السعودأ أبي بن ماحمد الكمال بن علي بن إبراهأيم بن أحمد

       . سنة       الحجة ذي عاشر الجمعة يوم ولد الشافعي المكي ظهيرة بن البرهأان ورئيسه الحجاز
والمنهاج             القرآن فحفظ ونشأ أبيه، فتاة الحبشة الصباح نور وأماه وثمانمائة وسبعين خمس

الرشادأ              في حضر وكذا الجمالي أخيه دأروس وحضر أبيه على وسمع الجواماع وجمع واللفية
أن                 بعد البخاري في علّي وقرأ وتسعين سبع سنة في جاور حين حمزة بن الكمال السيد عند

. والصول             والصرف العربية في أعيان وعلى أشياء وبعده أبيه حياة في علّي سمع
العرب         -       مان طائفة العمالق إلى نسبة العسلقي العباس أبو الفقيه علي بن إبراهأيم بن أحمد

ذكره              بذلك، واشتهر العلوم مان وغيره الفقه في وبرع بأبيه وتفقه بالعلم اشتغل اليماني
عليه              والغالب ًا ماحدث ًا مافسر لغوياص ًا نحوي للفقه ًا ماجودأ ًا فقيه كان وقال تاريخه في الهأدل

والتواريخ             بالرجال تاماة ماعرفة وله بزبيد، شدادأ ابن عن أخذه والتفسير والحديث الفقه
القدر                ماسألة في يهودأي على بها ردأ حسنة قصيدة وله الدين أصول في قوية ويد والسير

الفقه               تدريس دأأهأب وكان السماع، يبيح مان على الردأ في بيت ثلثمائة مان أكثر وأخرى
ماع              الكتابة سريع الخير الليل ثلث مان والتلوة المسجد في الجماعة ومالزماة الحديث وإسماع

على                ًا عاكف الدنيا أشغال مان ًا ماتجردأ ورقة أربعين اليوم في ينسخ كان أنه يقال الخط جودأة
    . عن           ست سنة ماات العظّم السم يعرف اكن أنه ويقال وهأيبة نور صاحب والتحصيل العلم
. الله               رحمه المسجد في الجماعة صلة يترك فلم ذلك وماع بصره كف وقد وثمانين ست

بابن               ويعرف المصري البرهأان بن الفضل أبو الشهاب علي بن عمر بن إبراهأيم بن أحمد
وقال              الروح خفيف الشمائل كريم ًا حسن ًا شاب كان شيخنا قال أبوه، الماضي التاجر المحلى
أبيه                 وفاة حين بها وكان اليمن ودأخل التجارة بأماور المعرفة في الغاية بلغ أنه مانه أبيه في

    . في.            الفاسي التقي وذكره ست سنة القعدة ذي أواخر في بمكة بيسير أبيه بعد ماات بمصر
            : صاحبنا   وكان للخير انفعال وفيه بالتجارة ًا خبير الغاية إلى الملة وافر كان فقال ماكة تاريخ
وكان               صدقات يده على له وجرت عنده لمكانته عليه يحضه حجر بن الدين شهاب الحافظ
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الربعاء                ليلة في ماات وبها الصرع بعلة مابتلي وكان ماثله مان عجيبة وهأي بالعفة عليه يثني
وكان               أيام باربعة اليمن مان قدوماه بعد سنة وعرشين ست عن القعدة ذي عشري خاماس

. المنية             فسبقت أبيه ماوت بعد بمصر السلطاني المتجر أمار له ليفوض مانه طلب
قضاء              ولي البرهأان بابن ويعرف القرشي البرهأان بن الشهاب عيسى بن إبراهأيم بن أحمد

عشر                ثالث الجمعة يوم في بها وتوفي ًا مارار صفد قضاء ثم دأماشق عمل مان وغيره القصير
للفقه               المعرفة قليل كان شهبة قاضي ابن قال الثمانين، قارب وقد عشرة تسع سنة رجب
غيره               زادأ ذلك، مانه ورأيت وعشرين ست سنة في بدماشق الحكم ماجلس إلى عندي حضر

. ًا        قاضي ًا أيض أبوه وكان كثيرين جماعة على وسمع
   . ثامان            في ولد جده والتي أبوه الماضي البطيني إبراهأيم بن ماحمد بن إبراهأيم بن أحمد

أبويه               ماع شهر بعد تحول ثم لبيه حبشية وأماه بجدة وثمانمائة وثمانين اثنتين سنة رماضان
التقي             على بعضها وعرض المنهاج النحو وألفية والبردأة النووي وأربعي القرآن فحظّف لمكة

وتسعين                سبع سنة في ثم المجاورة تلك في بمكة علي سمع جاور، حين عجلون قاضي بن
أبيه               بقراءة الشفا الفرج أبي بن ماحمد الشيخ على النبوية بالمدينة سمع وكذا والبخاري الشفا

. وغيره         عيان عند وغيره النحو في واشتغل البخاري وبعض
الوفا                 أبي البرهأان الحافظ بن ذر أبو الدين ماوفق الشيخ خليل بن ماحمودأ بن إبراهأيم بن أحمد

أشهر،              بكنيته وهأو التي بكر أبي والد الشافعي والدار المولد الحلبي ثم الصل الطرابلسي
القرآن               فحفظ بها ونشأ بحلب وثمانمائة عشرة ثمان سنة صفر تاسع الجمعة ليلة في ولد

بن             العلء على وعرض والنحو الحديث وألفيتي والصلي الفرعي والمنهاجين أبيه على وجودأه
الرحبي             ماكتوم وابن المذكور بالعلءين وتفقه أبيه طلبة مان دأونه فمن الناصرية خطيب

العزازي              ابن عن العربية أخذ وكذا وآخرين العربية وفي فيه انتفع وبه السلماي والشمس
والده            عن الحديث وعلوم صدقة عن والعروض وجماعة الخرزي والزين الملطي والشمس

توجهه              في الشام ودأخل إليها، والقادأماين بلده شيوخ مان غيرهأما وعلى عليهما وسمع وشيخنا
ابن               ابنة وعائشة المصري الفخر وابن الطحان وابن الدين ناصر ابن على بها فسمع للحج
فهد،               ابن صاحبنا باستدعاء جماعة له وأجاز أبيه، على سماعه جل بل يكثر ولم الشرائحي

حسبما               أذهأبها ثم ًا ونثر ًا نظّم تصانيف فيها وجمع فيها فبرع الدأب فنون ابتدائه في وتعاني
فيما                واللل الدرر وعقد الراح في يقال فيما الفراح عروس ذلك ومان آخرهأا عن به أخبرنا

المستدير              العذار في المستنير والهلل الخال في قيل فيما الحال وستر السلسال في يقال
         . التوقيع       كتب بحيث ًا أيض فيها وماهر الشروط تعاني وكذا العذار في قيل فيما استنار إذا والبدر

مابهمات              وأفردأ والفقه بالحديث العتناء ولزم ًا أيض عنها أعرض ثم الناصرية خطيب ابن بباب
وآخر              وشيخنا والبماوي الكرمااني مان لخصه لطيفا ًا تعليق عليه جمع بل إعرابه وكذا البخاري
في              العين وقرة ًا أيض ماسلم ومابهمات الصحيح في الواقعة للوهأام التوضيح وله مانه أخصر
على            والذيل يكمل لم ولكنه والمصابيح الشفا وشرح والسبطين والصهرين الشيخين فضل

والده              وفاة بعد ًا خصوص والشفا الصحيحين قراءة وأدأمان ذلك وغير الناصرية خطيب ابن تاريخ
كان                ولما النادأر، إل ذلك مان عنه يشذ ل رجالها وضبط ومابهماتها لغاتها في ًا ماتقدما وصار

 : نظّمه                مان عنه كتب أنه حتى روحه وخفة لذكائه وأحبه به شيخنا واغتبط لزماه بحلب شيخنا

ماـياس نـضـر أهأيف القنا قد وقدنعاس غنج رقى حوى أحور الطرف
 الياس وأنت زيني يا الخضر عذاركالنـفـاس عاطر الحيايا مااء ريقتك

ومارة               الدين ماوفق بأفمام ووصفه المواليا، لنظّم ولع قد وكان بوقله لذلك كتابته شيخي وصدر
ناجى              الذي الماهأر اللهجة صدق في كنيه ضاهأى الذي الباهأر الصيل المحدث البارع بالفاضل

الله             أماتع والبهجة والنضارة البصارة في الول فاق الذي الخير بالمهجة ففداه سميه
بعد               بذلك وراسله والده حياة في به وأفادأ الحديث تدريس في له وأذن ببقائه، المسلمين
الدنيا                 خيري مان وبلغه بأبيه نفع كما به النفع وأدأام تعالى الله أبقاه التمسه وماا فقال وفاته
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اللفية               شرح مان ودأريه عرفه ماما الحديث في بالتدريس له الذن مان يرتجيه ماا والخرة
الله               تغمده الدين برهأان الحافظ والده فوائد مان تلفقه وماما الفضل أبي الوقت حافظ لشيخنا

الشرح             غير وكذا بالمراجعة واستفادأه بالمطالعة حصله ماما ذلك غير ومان برحمته تعالى
ماا                ويقيد لديه قرئ كتاب كل الحديث ماعاني في يدرس وأن الحديث علوم سائر مان المذكور

ماجالس                 في دأعواته صالح مان ينساني ل أن وأسأله عليه وسمع هأو قرأه إذا ذلك مان يعلمه
عنه               كتبت بل بقراءته وسمعت بقراءتي وسمع بحلب لقيته وقد كلماه، آخر إلى النبوي الحديث

ًا                 لفظّ الطراء في وبالغ بي اغتباطه وزادأ آخر ماوضع في أثبته ماا تقدم ماا سوى نظّمه مان
وكان               بشيخنا، الوصف بعضها وفي لمحبة على بالستمرار على تردأ ذلك بعد كتبه وكانت ًا وخط

التوضع               كثير للنجماع ًا ماحب باليسير ًا قانع الدنيا بني عن مانعزلً ناحيته مابجلًفي ًا شهم ًا خير
مافرط             وذكاء تاماة فضيلة ذا للتكلف ًا طارح التخيل شديد لهم والكرام بالغرباء والستئناس

بل               مانها ًا أحد يمكن أن قل والده كتب صون على وحرص لمحافيظّه ًا خصوص جيد واستحضار
أراهأا                 وربما بذلك اختصاصه بلده أهأل بعض يتوهأم ل حتى أحد كل عن ذلك في المادأة حسم

ولم                  يليق ل بما فيه وصرح والده طلبه بعض مان الذى مازيد وماسه بحضرته، به يثق مان بعض
في                ومالكة عظّيمة حافظّة وله البقاعي قال وجاهأته، في ذلك يؤثر لم ولكن أبيه حق يرع
والقدرة             الجواب وسرعة الذهأن جودأة ماع قوية المستظّرف الوجه على وتأدأيته الكلم تنميق
ماودأة              وبيننا قال الحديث وغريب المبهمات مان بكثير يذاكر ضميره في ماا استخراج على

مانه               وساق ًا كثير نظّمه مان وأنشدين المواليا في برع حتى الفنون بنظّم تولع وقد وصداقة
به              وانتفع والقراء للتحدث تصدى وقد المفنن البارع بالدأيب آخر ماوضع في ووصفه ًا، شيئ
أبيه               حياة مان الستدعاءات في القدمااء ماع وكتب بل عليها والقادأماين بلده أهأل مان جماعة

              . بالماام  أبيه في عذيبة أبي ابن وصفه وكذا أصحابنا مان وغيره فهد ابن وترجمه ًا جر وهألم
أربع              سنة القعدة ذي عشري خاماس الخميس يوم في ماات تصانيفه، بعض وسمى العلماة

في                مارض أنه البقاعي قال أبيه، عند ودأفن الناس عن وحجب يسيراص اختلط أن بعد وثمانين
ذلك                به واستمر بصره وفقد اختلط له وحصل المرض مان عوفي ثم وثمانين اثنتين سنة آخر

     . هأناك             بعده يخلف ولم قلت ماات ثم بصره إليه ورجع مانه عوفي ثم وثمانين أربع سنة أثناء إلى
. وإيانا    الله رحمه ماثله

الروماي                الصل اليماني العباس أبو الشهاب عرب بن الله عبد بن ماحمد بن إبراهأيم بن أحمد
الروم                بلدأ إلى مانها أبوه انتقل ثم اليمن مان أصله عرب، بابن ويعرف الشيخونية نزيل الزاهأد

عادأة                على عرب ابن له يقال فكان برصا بمدينة فنشأ بها الترجمة صاحب له وولد فسكنها
قدم                 ثم جيد قدم على حسنة نشأته وكانت ًا، عربي مانهم يكن لم مان تسميته في والترك الروم
على              وقرأ بالشخيونية ًا صوفي الدين أكمل استجدهأا التي القاعة في وتنزل القاهأرة شاب وهأو
الناس                عن انقطع ثم واستغل مادة بالجرة ونسخ وغيره الله عبد بن سليمان الدين خير إمااماها
الجمعة               إلى ويبكر والجماعات الجمعة على المواظبة ماع اعلزلة اختار بل بأحد يجتمع يكن فلم
على                 أحد يجترئ ول وإيابه ذهأابه في ًا أحد يكلم ول ًا وصيف شتاء الباردأ بالماء لها اغتساله بعد
الشمس               يراجع بلغني فيما وكان الغاية إلى والعبادأة الورع في وأماره ووقاره لهيبته ماعه الكلم
عليه              أشكل ماا له أوضح فإذا عليه يشكل فيما الشيخونية الخانقاه نزيل الشافعي البيجوري

بالحنفي               وصفه بخطى ورأيت المذهأب شافعي إنه قيل ولذا ذلك بعد بكلمة يكلمه ولم فارقه
الزائد              الحقير اللباس على واقتصر القراءات يدري ذلك ماع وكان فيه ماستندي علمت وماا

وماتى                 ًا شيئ أحد مان يقبل يكن لم أنه بحيث ًا جد وتوزع القوت مان باليسير يقنع ًا ولد الخشونة
ويشتري                 يتنكر كان ذلك مان وللخوف إليه يعد لم عرفه لكونه حاباه الباعة مان ًا أحد أن علم

هأذه               على وأقام رؤيته رجاء بالشيخونية يبيتون الناس وكان ثلثة أو يوماين قوت العشاء بعد
يدانيه                مان عصره في يكن لم فيها ًا فريد وكان كثيرة وكرامااته سنة ثلثين مان أكثر الطريقة
أصلً                الماء يشرب ل سنة عشرين مان أكثر أقام أنه بالتواتر وثبت العيني قال طريقته، في
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ثلثين               سنة الول ربيع ثاني الربعاء ليلة في ماات بالقيام، ولياليه بالصيام أياماه يقضي وكان
          . الجمع      كان ماات لما أنه أماره عجائب ومان شيخنا قال عليه الصلة في الناس العيني وتقدم
هأرعوا               بموته تساماعوا فلما بسيرته ول بحاله يعلمون ل كانوا الناس وأكثر ًا ماوفور جنازته في

أكمل               بجوار بها فدفن الخانقاه إلى وأعيد بالرمايلة عليه فصلى القلعة مان السلطان ونزل إليه
الثمان              بأغلى واشتروهأا بدنه ثياب شراء في الناس وتنافس الصابع على نعشه وحمل الدين

بها                   نزل ماا أول مان المعلوم مان تناوله ماا قدر فكان حسب ثمنها مان اجتمع ماا جملة أن فاتفق
  . ذكره               ومامن به ونفعنا الله رحمه كرامااته مان هأذا وعد ينقض ول يزيد ل ماات أن إلى

. عقودأه   في المقريزي
بن                    أحمد بن الله هأبة بن أحمد بن ماحمد بن العزيز عبد بن عمر بن ماحمد بن إبراهأيم بن أحمد
بن                   الدين كمال بن الدين ناصر بن الدين جمال بن الدين شهاب بن يحيى بن أحمد بن الله هأبة

الدين                 جلل بن الدين نجم بن الله عبد أبي الدين ماحيي الصاحب بن البركات أبي الدين عز
الحبي              -  -  بالضم العقيلي الدين نجم بن الدين جمال بن غانم أبي الدين ماجد بن الفضل أبي

   . ثالث             في ولد جرادأة أبي وبابن العديم بابن ويعرف ماصر قاضي العديم بن الكمال أخو الحنفي
عمر                بن ماحمد والكمال أبيه مان فسمع بها ونشأ بحلب وسبعمائة وستين أربع سنة صفر عشر

الحلبي                إسماعيل بن سالم أبي بن علي بن ماحمد والبدر الحراني بكر أبي والشرف حبيب بن
وابن              أمايلة وابن السيوفي وابن الهبل وابن المنبجي ماحمودأ له وأجاز وآخرين، صديق وابن

توقيعه               كتب أنه يذكر وكان واحد وغير فياض بن وماوسى الجبل قاضي وابن وزغلش النجم
وقول                يباشر، لم ولكنه الثاني ماحمد إل آبائه مان أوردأته مان كجميع الفتنة بعد بلده بقضاء

وكان               سيرته وحمدت مادارس عدة ولي وكذا ينافيه، ل قضاءهأا ولي أنه ماعجمه في شيخنا
سمع               حدث وقد صغره، في اشتغاله ماع الفضيلة تام يكن ولم والذكار الجماعة على ًا ماحافظّ

ست                 سنة في عليه سمع مامن شيخنا كان بل أصحابنا مان واحد غير عنه وأخذ الئمة مانه
وأثنى               ماعها، ومان رابعة لبنته أجاز أنه وقال ماعجمه في وأوردأه وغيرهأا الحدادأ عشرة وثلثين

قلت               وثلثين، ست سنة بعد ماات أنه وقال ًا جد باختصار المقريزي وذكره الحلبي البرهأان عليه
. وإيانا            الله رحمه وأربعين سبع سنة شوال مانتصف الربعاء ليلة في ماات

بن                  القسم أبو الدين شهاب عثمان بن علي بن ماطر بن عيسى بن ماحمد بن إبراهأيم بن أحمد
أجاز                  وأنه فهد ابن ذكره الدين، عمادأ بن الله عبد أبي الدين جمال بن إسحاق أبي الدين ضياء

. يزدأ       ولم عشرة تسع سنة في لهم
ثم                النابلسي البرهأان بن الشهاب عمر بن ماحمد بن ماحمد بن ماحمد بن إبراهأيم بن أحمد
في              ولد بكر، أبو ولده والتي أبوه والماضي القاهأرة نزيل الشافعي ثم الحنبلي الدماشقي

ًا               كتب وحفظ ًا حنبلي كأبيه ونشأ القرآن بها وقرأ بنابلس وثمانمائة عشرة إحدى سنة رجب عاشر
فتحول              بهما واختص بدماشق البارزي الكمال وصهره حجي بن بالبهاء اتصل ثم المذهأب في

شعر              وأبي الدين ناصر ابن على الحديث وسمع الحريري الوهأاب بعبد وتفقه ًا شافعي بأمارهأما
نابلس             عليهم قدم لما الصيراماي يحيى والنظّام بدماشق القابوني العلء على بالنحو واشتغل

القبابي              على المقدس ببيت سمع أنه وقال وقطنهما والقاهأرة دأماشق مان لكل تردأدأه وكثر
سريع                الكلم حلو وهأو مانه له يقع ماا يرتضي يكن لم أنه غير وبالقاهأرة وغيره المسلسل

وعلى                عليه حجي بن البهاء اقترح وقد قوله عنه أنشد ثم المحاضرة نزيه النادأرة حلو الجواب
ذلك               وكان قال التي البيت أدأري ماا فوالله الشاعر قول يضمن أن الباعوني يوسف الجمال

 : فقال    نظّمه شيء أول

ًا ماست ماا إذا أراك وجـيبـهـا ويبدو الورقا لك ترالربى على يوما
حبـيبـهـا إليها مازهأو العين أمأرى كـمـا أءنت أدأري ماا فوالله

 : الجمال  وقال
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طبيها فأنت نفسي مارضت وإنلناظري تزهأو القلب حبيب أراك
كسيح               بلن حمامااتها بعض في بدماشق كان أنه الشهاب حكاة وماما اليبت، أدأري ماا فوالله

سيدي                يا له فقال رسلن الشيخ ماناماه في رأى وأنه جالس وهأو والغسيل بالحلق الناس يخدم
مان                خرج ثم حاجتك فسلهما اثنان عليك سيدخل ولكن المقام هأذا في لست أنا حالي انظّر
الصلة               عليه إبراهأيم الخليل وأبوه وسلم عليه الله صلى النبي فاذاهأما اثنان عليه فدخل عنده

مامن               وكنت حاكيها الشهاب قال ًا، صحيح وأصبح فقام قم له فقال حاله إليهما فشكا والسلم
هأذه                 عليه عرضت ثم قلت يحصى ل جمع مان المنام هأذا وسمعت ًا صحيح رأيته ثم ًا كسيح رأيته
ماع                  فيها والذي رآه الذي هأو عنه لها الحاكي وإنما يعرفه أو البلن رأى يكون أن فأنكر الحكاية

ترجمة                  في حكاية عنه أسلفت وكذا أعلم فالله بعده ماا دأون بيده أخذ الذي هأو رسلن أن ذلك
الحجاجي              أبي وبين بينه جرت كائنة في قايتباي الشرف مان وأهأين اماتحن وقد أبيه،

السيوطي.
   . جده            فيمن ماضى العديم بابن ويعرف الحلبي العقيلي الدين شهاب ماحمد بن إبراهأيم بن أحمد

. العزيز     عبد بن عرم ماحمد

المجاهأد              الشافعي ثم الحنفي الدماياطي ثم الدماشقي الدين ماحيي ماحمد بن إبراهأيم بن أحمد
            . تحول   ثم أهألها فأكرماه المنزلة إلى دأماشق مان اللنكية التنة في انجفل النحاس بابن ويعرف

باقتداره             يصرح كان بحيث ماعرفة أتم والحساب الفرائض يعرف وكان فاتوطنها دأماياط إلى
في             والمشاركة بالفقه الجيدة المعرفة ماع فيه وصنف بالهندسة الحساب طرف إخراج على

صاحب                 وهأو بشيء فيه عليه يفتح فلم النحو في اشتغل أنه يقول كان ولكنه الفنون مان غيره
حافل               ضخم كبير ماجلد في السلم دأار إلى الغرام وماثير العشاق ماصارع إلى السواق ماشارع

ماؤلفه              اختصره وقد العراقي الولي وقرضه تحصيله في وتنافسوا الناس به انتفع ماعناه في
وكتاب             والبدع والمنكرات والمناهأي والصغائر الكبائر ماعرفة في الغافلين تنبيه كتاب وله ًا أيض
على               ًا حريص وكان يكمل لم لكنه الروضة كاختصار ذلك وغير العظّم الوردأ في المغنم بيان

الشكالة                ماع ًا عاماي يعرفه لم مان يتوهأمه ربما بل بمعارفه يتكبر ل للخمول ًا ماؤثر الخير أفعال
ًا             شهيد قتل حتى والجهادأ المرابطة أكثر الجسد، اعتدال ماع والقصر الجميلة واللحية الحسنة

جماعة                الكفار مان قتلوا أن بعد له رفيقين ماع الفرنج بأيدي الفرنج بأيدي الطية مان بالقرب
دأماياط               إلى وحملوا أكياب في الثلثة فلف عشرة أربع سنة الخرة جمادأى عشر ثالث في

خشب                مان حواجز بينهم جعل لكن واحد بمكان فتح الشيخ مان بالقرب أكيابهم في بها فدفنوا
الفقيه                بن ماحمد الشمس لقيته مامن عنه أخذ ومامن كثرة، يحصي ل مان دأفنهم عند واجتمع

وقد               بهما، ونفعنا الله رحمهما الجهادأ في كتابه عنه وروى لترجمته المفيد وهأو البدراني حسن
دأماياط                بثغر للجهادأ ًا مالزما كان أنه وقال أنبائه مان عشرة أربع سنة حوادأث في شيخنا ذكره
مادبر                ماقبلًغير المعركة في قتل وأنه الجهادأ أحوال في حافلً ًا كتاب وجمع تاماة فضيلة وفيه

. وإيانا   الله رحمه
مامن              العمادأ، بابن ويعرف الشافعي الخليل التميم ماحمد الدين عمادأ بن إبراهأيم بن أحمد

بن               حاماد أبي بلديه على الئمة مان الثلثة وتل النحو وألفية والبهجة والشاطبية القرآن حفظ
وباشره               فيه وتميز التوقيع وتعاني جماعة بن والنجم شريف أبي بن الكمال عن وأخذ المغربي

على                فقرأ القاهأرة إلى ارتحل ثم بغزة جبريل بن والمحيوي القدس في عبية بن الشهاب عند
وتميز             ولزماه العجلوني كالبرهأان وغيرهأما والجوجري العبادأي عن أخذ وكذا ًا بحث البهجة زكريا

أماره             غالب ويتولى يقريه فكان الخاصكية أحد المحمدي بجانبك واختص والعربية الفقه في
فقدرت              ماعه سافر وثمانين سبع الهندسة مالوك لبعض المؤمانين أماير تقليد تحمل سافر فلما

غير                أو مازاحمته مان للخوف تخلفه مانه لزم بشيء الترجمة صاحب على إنعاماه بعد ذلك مانيته
وهأو                 الخمسين على وتسعين سبع سنة في سنه زادأ وقد القضاء ولي أنه ويقال الن حتى ذلك
في                ماني وسمع ذلك وغير لشيخنا الجليل الجواب بقراءته عني أخذ ماما وكان ًا ظن الحياء في
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المالء.
المجاورة              في بمكة على سمع المؤذن بابن ويعرف المصري ماحمد بن إبراهأيم بن أحمد

الثالثة.
الشخيونية             نزيل القاهأري ثم البرصاوي الروماي الصل اليماني ماحمد بن إبراهأيم بن أحمد

. عرب            بن الله عبد بن ماحمد جده فيمن ماضى عرب، بابن ويعرف
     . قبل           أبيه حياة في ماات أبوه والماضي الجيعان بن إبراهأيم سبط ماخاطة بن إبراهأيم بن أحمد

. ماحمد         الدين كمال اسمه طفلً وترك في العشرين إكماله
وكان               الله عبد جده فيمن ماضى الحنبلي، الدماشقي الكردأي أبو ماعتوق بن إبراهأيم بن أحمد

. العلى   جده ماعتوق

مالعب              بابن ويعرف الفلكي الحلبي ثم السرمايني الدين شهاب مالعب بن إبراهأيم بن أحمد
في                بحلب بذلك انفردأ فيه ًا مابرز التقاويم وعمل الزيج وحل الهيئة علم في ًا مااهأر ًا أستاذ وكان

نوابها               سائر كانت ولذا طلبها في ويرسلون النائية البلدأ إلى تقاويمه يأخذون كانوا بحيث وقته
عليه               يكن لم بحيث الخمر وشرب الصلة وترك العقيدة وانحلل الدين لرقة نسبته ماع تقربه

سنة                 في بها مانيته وكانت فسكنها صفد إلى الماراء بعض مان ًا خوف حلب مان تحول الدين أنس
ًا               مارار به اجتمع أنه وقال ماطولً الناصرية خطيب ابن ذكره الثمانين، جاز وقد وعشرين أربع

لك                 بجيد الوقت هأذا فليس الن تركب ل ماحاربة في سماه مامن الماراء لبعض قال أنه وحكى
قال               الحلبيون يحفظّها كثيرة إصابات فيها له وقعت ذلك نحو حكايات في فقتل، وركب فخالفه

وسمعت                أنبائه في شيخنا قال فيه، قطع ول وتجربة ظن أقوله الذي هأذا يقول ًا مارار وسمعته
. إطرائه        في يبالغ البارزي بن الدين ناصر القاضي

بن                  إسماعيل بن هأاشم بن الفتح أبي بن ماحمد بن أحمد بن الله نصر بن إبراهأيم بن أحمد
الدين                ناصر بن البرهأان بن البركات أبو الدين عز القاضي أحمد بن الله نصر بن إبراهأيم
  . في         ولد أبوه الماضي القادأري الحنبلي الصالحي القاهأري الصل العسقلني الكناني

في             بها ونشأ القاهأرة مان الصالحية بالمدرسة ثمانمائة سنة القعدة ذي عشري سادأس
وماختصر             الزراتيتي على وجودأه القرآن فحفظ رضاعه مادة في والده لموت أماه كفالة

الشمس             على العادأة على مانه وماواضع القاضي سالم المجد على بتماماه وعرضه الخرقي
والطوالع             والطوفي ماالك ابن وألفية آخرين في المغربي الماام بن الفضل وأبي الشاماي

المغلي             بن والعلء سالم بالمجد وتفقه ليلة في نصفها وحفظ والملحة والشذور للبيضاوي
عن             مانها واليسير البوصيري الشمس عن العربية وأخذ وجماعة الله نصر بن والمحب

عن             البيجوري البرهأان وسأل التفسير في الديري بن الشمس على وقرأ وغيره الشطنوفي
وعند             ًا مايعادأ البلقيني الجلل عند وكذا ًا واحد ًا ماجلس البساطي عند وحضر المسائل بعض

بنا            والبدر البرمااويين والمشس كالمجد آخرين في مانهم واستفادأ والعبدوسي مارزوق ابن
والحديث             والبيان المعاني في إليه تردأدأه وزادأ جماعة بن والعز الفاسي والتقي الدماامايني

الشهاب             عن الوقت علم وأخذ وغيرهأا الفرائض في العراقي الشمس دأروس وحضر وغيرهأا
في            البغدادأي السلم عبد العز ولزم والعيني المقريزي عن ونحوه والتاريخ البردأيني

جل           كان بحيث وغيرهأا والحكمة والمنطق والبيان والمعاني والصلين والعربية التفسير
بكر                أبي الزين مان الذكر تلقين ماع التصوف خرقة ولبس الصائغ ابن على وكتب به انتفاعه

عائشة             وأماه الله عبد الجمال خاله مان ولبسها الدأكاوي البرهأان صحب وكذا الخوافي
وابن            المصري وابن والشاماي الزارتيتي الشموس على سمع وكذا الكثير عليهما وسمع

وكان           وشيخنا والطرايني الواسطي والشهب الواحي ويونس الكويك ابن والشرفين البيطار
القرشي              خليل والغرس العراقي والولي به ونوه تراجمه بعض في ذكره وربما ًا جد يبجله
والناصر              الله نصر بن والمحب خير بن والكمال الله فضل بن والجمال الزركشي والزين
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وأبو            العراقي الزين له وأجاز وطائفة التركماني ابنة وصالحة الشرابيسي والتاج الفاقوسي
في              وناب وخلق الجزري وابن ظهيرة بن والجمال الهادأي عبد ابنة وعائشة المراغي بكر

وألبسه               الناصر إلى بها وصعد سنة عشرة سبع ابن وهأو سالم المجد شيخه عن القضاء
فباشرهأا             السلطان وأم والحاكم والحسينية الجمالية تدريس في استنابه ضعف لما بل خلعة

بجاماع             الحديث وتدريس بالحسينية الملك بجاماع الخطابة ًا قديم باشر وكذا الكابر وجودأ ماع
قبله                لها ذكر كان بل الزركشي الزين ماوت بعد برسباي بالشرفية الفقه ذلك وبعد البابا ابن

القاضي               العز لكون فأباهأا ًا أيض قبله عليه عرضت بل الله نصر بن المحب بعد وبالمؤيدية
ابن                 بعد الصالح وبغته ماروءة ذلك ير لم قضائه على الشام إلى سفره عند فيها استنابه كان

ابن             عن القضاء في ناب وكذا الصالحية سر بباب وبالبديرية بالقضاء تلبيسه الرزازفي
يقصد              فيما يقضي وصار شهاماة له التصدي عن أعرض ثم الحوانيت ببعض وجلس المغلي

يستفيد                    مان إل الدنيا بني مان لحد يتردأدأ ل كله ذلك ماع وهأو جملة تركه ثم ًا ماجان بيته في به
بدون                  تجددأ وماا ماعه كان بما قنع بل مارتب ول وظيفة في سعي على يزاحم ول ًا علم مانه

الركب               صحبة وخمسين ثلث سنة في ثم عشرة خمس سنة في ًا قديم حج وقد ماسألة،
أنشدت             نبوية له قصيدة وسمع اليجي الدين عفيف بالسيد النبوية بالمدينة واجتمع الرجبي

بيت            وزار قصيدة، هأناك الترجمة لصاحب أنشدت وكذا ناظمها بحضرة الروضة في
في              واجتمع له وأجاز القبابي ولقي وبعدهأما بل مارة غير حجتيه بين والخليل المقدس
في              وبالغ إصلحها في له وأذن الزبد مانظّوماته عنه وأخذ رسلن ابن بالشهاب الرمالة

وفي               إكراماه في وزادأ الدين ناصر ابن وحافظّها الولى في لقي مارتين الشام ودأخل تعظّيمه
عبد               الزين أماية بني جاماع وإماام نثره مان ًا شيئ لفظّه مان وأسمعه الباعوني البرهأان الثانية

والمحلة             دأماياط دأخل وكذا ماثاله الترجمة صاحب عن وكتب القابوني الشيخ بن الرحمن
والنتقاء             والتأليف الجمع مان وأكثر الشعراء وطارح الكابر ولقي والقرى البلدأ مان وغيرهأما

في                  يوازيه مان الن أعلم ول ًا نثر وإماا ًا نظّم إماا فيه وصنف إل فن قل أنه حتى والتصنيف
مان           لكثير ًا ماجمع بيته وصار صيته وبعد ذكره واشتهر بعد     ذلك الحنابلة قضاء وولي الفضلء

والناصرية          القديمة والشرفية كالصالحية للقضاء المضافة التداريس ماع البغدادأي البدر
في            طريقته يتجاوز ولم وغيرهأما، بالزهأر وتصدير كالشيخونية وغيره طولون ابن وجاماع
أوردأت            التي وماحاسنه وشهاماته وتعففه إليه يتردأدأ مان وسائر بأصحابه والستئناس التوضع
بالكثير               وحدث وغيره، ماصر قضاة مان ترجمته في ونحوهأا تصانيفه مان جملة ماع مانها ًا كثير

ًا              ماسجد وأنشأ المروي بعض أماه ماع المقدس ببيت وروى القدمااء مانه سمع ًا وحديث ًا قديم
مان              طائفة يجمع بيته وكان بشبرا كمسجد القربات مان ذلك وغير ًا وسبيلًوصهريج ومادرسة

وماا              الوصف يفوق ماا والمحبة التبجيل ومازيد العقيدة حسن مان فّي وله ونحوهأن، الرامال
          . ست     سنة الولى جمادأى عشر حادأي السبت ليلة في ماات بعده به أستأنس مان علمت
الصلة             دأونه فمن السلطان فشهد الموماني لسبيل نعشه وحمل الغد مان وغسل وسبعين

أبويه               قبر عند الحنابلة حوش إلى به رجعوا ثم الشافعي تقدماهم حافل جمع في عليه
قبر              في فدفن خشقدم والظّاهأر كوكاي تربة بين وهأو الحنبيل العمادأ بن والشمس وأسلفه

ماثله،              ماجموع في بعده يخلف ولم عليه والثناء فقده على الصف وكثر لنفسه أعده
        . وصار      وغيرهأا الحوادأث في بيناه كما جهاته وتفرقت وإيانا الله رحمه ًا ماجلد تحتمل وترجمته
لغات                في قوله عنه كتبته وماما له، الله كان السعدي البدر لنائبه الشيخونية ماع بعده القضاء

 : لغة        عشرة تسع على ماشتمل وهأو والصبع النملة

 بأصبوع واختم أصبع في والتسعوثـالـثـه ثـلـث أنملة وهأمز

 : وهو       الفارض ابن لبيت أضافه مما وقوله

بغناكـا بفاقتي بافتقاريبخضوعي بذلتي بانكساري
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فقال: 

 بلواكا مان والمار بالماانيوجدلي سواك إلى تكلني ل

وقوله: 

تفـردأ قد الفضل بكثرةمان يا مانك الفضل تواتر
 ماسددأ عن جاء حسن عنبر صحاح أروي فرحت

ماـقـيد بهـا رقي لكنبـنـانـي أطلقت سلسلة
أحـمـد للماـام ماسندةالبـرايا ماالك إلى تعزي

أخ              بها القطان الصالحي الدماشقي ثم الحلبي الدين شهاب يوسف بن إبراهأيم بن أحمد
               . وعلى  ماندة بن عمرو أبي فوائد مان الول يونس بن إبراهأيم بن أحمد على سمع التي يوسف
ًا              قطان وكان الفضلء مانه سمع وحدث للترماذي، الشمائل بعض الحرستاني خليل بن الله عبد

. ماات.  بالصالحية
ماناقبه               ماني سمع مامن الليث ضريح في الخدام أحد النيوري يوسف بن إبراهأيم بن أحمد

لشيخنا.
الحسني                الميادأة أبو الدين سيف بن الدين جلل بن الدين كريم الشيخ بن إبراهأيم بن أحمد

في             ولزماني البخاري على فقرأ الثانية المجاورة في بمكة لقيني الحنفي الهندي الودأهأي
. حافلة           إجازة له وكتبت هأناك أماليته ماا عني كتب بل أشياء

مان               ًا نحو ماات باليمن، وليته على أجمع مامن الشريف المناوي العباس أبو إبراهأيم بن أحمد
. وأربعين   إحدى سنة

ودأيعة               بجحد الحبشة بنادأر مان بدكنوة اتهاماه مانها بأشياء يذكرونه الكردأي بن إبراهأيم بن أحمد
بن                  المكارم لبي كتب ورأيته بمكة بعضها أو باعها بل ماعه وجدت أنها قيل ثم عليها ماعاقبته ماع

 : القرآن     ابنه ختم حين ظهيرة

ًا المكـارم بحر بني بسيدنادأائم لـديك بالسرور هأنيئ
 العائم ذوي الرافعي كمثلعلوم مان بالمحرر وشهر

.     . أحمد     جده فيمن ماضى المحلى بن إبراهأيم بن أحمد
برع              مامن الصالح، أم مادرسة نزيل الشافعي الدماشقي الزرعي الدين شهاب إبراهأيم بن أحمد

      . اثنتين        سنة الربيعين أحد في ماات ًا فقيه أبوه وكان والمنطق والصرف كالعربية فنون في
زمان               في عليهما الوصي عمهما فبادأر الوظائف مان ماعه كان فيما استقرا ولدين وترك وثمانين
النجم               له وكتب البقاعي فوثب قرب عن ومااتا دأينار بمائتي ًا احتياط عنها للرغبة هأناك الطاعون

وراسل             عجلون قاضي بن التقي وساعده النزول بسبق الوصي فنازعه الخيضري القطب بن
ماع              ذلك كل لغيره كتب ماا بإبطال مارسوم استنجاز في وغيره بالخيضري ماتوسلً البقاعي

. غيرهأا        ول وظيفة في يشاحن ل أنه زعمه
. عزم             ابن أرخه وعشرين، خمس سنة ماات الشاهأد الحلبي الشهاب إبراهأيم بن أحمد

ماؤرخ             الحلبية للديار أرسلته بخطى استدعاء على كتب الشافعي الحمصي إبراهأيم بن أحمد
. علمته      ماا ولكن وخمسين إحدى بسنة

. الماالي         في ماني سمع مامن السفطي إبراهأيم بن أحمد
     . ثمان          سنة صفر في ماات ماحمد ابن قريب الخياط المكي الكيلني العجمي إبراهأيم بن أحمد

وسبعين.
. المسودأة             فتراجع رأيته وماا ماعجمي في أنه بخطى كتبت القمصي إبراهأيم بن أحمد

. عشرين             سنة في الموطأ الكازروني الجمال على قرأ المؤذن المدني إبراهأيم بن أحمد
. الربعين             بعد ماات وأنه هأكذا عزم ابن ذكره بجاية، عالم إبراهأيم بن أحمد
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الماضي                المكي المرشدي الوهأاب عبد بن بكر أبي بن أحمد بن إبراهأيم بن أحمد بن أحمد
. وعشرين.        ثمان سنة القعدة ذي في ماات أبوه

الحلبي                 البرهأان الحافظ بن ذر أبي بن بكر أبو الشمس ماحمد بن إبراهأيم بن أحمد بن أحمد
. يأتي    أشهر بكنيته وهأو

مالك                  الدين شهاب بن شاه ظفر بن شاه بهمن بن شاه حسن بن أحمد بن أحمد بن أحمد
.      . ًا   قريب أبيه في ذكر له مالوكها وابن كلبرجة

أحمد،                 القاضي بابن ويعرف الدلجي الظّاهأر عبد بن شرف بن علي بن أحمد بن أحمد بن أحمد
في             ماني وسمع الدلجي الشهاب بلديه خدماة بأخرة ولزم والملحة والتبريزي القرآن قرأ

. الربعين.           يكمل ولم ًا ماطعون وثمانين إحدى سنة في بدلجة ماات المالء
المسلك                 الشيخ بن العباس أبي بن العباس أبو سليمان بن ماحمد بن أحمد بن أحمد بن أحمد
الحسيني             الشهاب سبط وهأو الزاهأد بابن كأبيه ويعرف بالمقس الشهير الجاماع صاحب الزاهأد

.       . تصنيفي       النووي ترجمة مان ماني وسمع ماحله في مانهم كل التي خديجة أماه
العباس                أبي الشهاب بن الشهاب طرخان بن إبراهأيم بن ماوسى بن أحمد بن أحمد بن أحمد

ماحمد              الوفاء أبي والد وجده أبوه التي الحنبلي البحري القاهأري الدين شهاب الشيخ بن
ويلقب              الميلق ابن سبط الدين شمس بزوجة اتصل قد وكان الضياء بابن كسلفه ويعرف

خليل                بن الشمس ابنة وهأب وغيرهأا ماباشرة مان وظائفه في أبيه بعد المستقر ولده أم بالوزة
له                 أذن الحنبلي العز وكان جلها في هأذا واستقر الولد ماات أن يلبث فلم الشرفية وقف شاهأد

      . ربيع           ثاني الثنين يوم في ماات أماره لسوء يده رفع ثم نظّره تحت التي الوقاف ماباشرة في
. الخمسين      وجاز وسبعين أربع سنة الخر

قال               النشار، بابن ويعرف الحكم ماوقعي أحد الدماشقي الدين شهاب أحمد بن أحمد بن أحمد
     . سنة          رماضان شهر في ماات والخطابة الخط حسن الدمااشقة أعيان مان كان أنبائه في شيخنا

. وجده         أبيه اسم اسمه وافق مامن وهأو عشرة خمس
بن               علي الحسن أبي على سمع الشافعي، المدني الكازروني الشهاب أحمد بن أحمد بن أحمد

. السماء          وضبط مااجه ابن عشرة ثلث سنة في البياري سيف
على               وتأمار النواب نوبة رأس جده كان الذي التمربغاوي الدين شهاب تمرباي أحمد بن أحمد
           . الن     وهأو زيد أبي لبن ًا رفيق الكافياجي عند اشتغل حنفي شاب وأربعين أربع سنة في الحج

. الحياء  في

ماكة     -       -     نزيل الواعظ الشاذلي نون وآخره وماعجمة واو ثم بجيم جوغان بن أحمد بن أحمد
.       . خمسين    سنة الخر ربيع في وماات الزمااماية ماشيخة ولي مامن

وبخط               -  المغازي أبو الدين شهاب شاه بهمن بن شاه حسن بن شاه أحمد بن شاه أحمد
نحو     -            المملكة في دأام الهند بلدأ مان والهأا وماا كلبرجة صاحب أثبت والول المعالي أبو العيني

هأائلًماع                ًا رباط بمكة أنشأ ًا وحزما ًا وعزما ًا وخير ًا دأين الهند مالوك أجل وكان سنة عشرة أربع
             . شاه   ظفر ابنه كلبرة مالك في واستقر وثلثين ثمان سنة رجب في ماات وأفضال وبر صدقات
.            . عقودأه   في المقريزي طول وقد فندوكاس ابن أحمد بن أحمد وينظّر ًا أيض أحمد واسمه
الصل                 الذرعي الماام بن الشهاب الرحمن عبد بن ماحمد بن علي بن حسن بن أحمد بن أحمد

         . القرآن     وحفظ ًا تقريب وثمانمائة وثلثين إحدى سنة في ولد أبيه فتاة تركية وأماه القاهأري
البرقوقية              دأروس في عندي وحضر ًا بيت بجوارهأا له وابتني وغيرهأا الباسطية صوفية في وتنزل

. الرجل   ونعم وغيرهأا
فاضلً              كان بالفقيه، ويعرف التيين المحمدين والد المسيري الشهاب حسن بن أحمد بن أحمد

.       . الله  رحمه الربعين قريب ًا تقريب ماات ًا خير ًا صالح
خمس                 سنة ماات العابد المكي العمري وماسعودأ عمر بن الله عبد بن سنان بن أحمد بن أحمد

. به         ودأفن اليمن ضرب مان ماكة اخرج بالغد وأربعين
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الشهاب                 بن الدين ولي القاضي الخالق عبد بن المحي عبد بن الخالق عبد بن أحمد بن أحمد
   . أواخر          في ولد وعمه أبوه التي الشافعي الناصري القاهأري الصل السيوطي السراج بن
حسن             الفقيه عند القرآن فحفظ بها ونشأ الناصرية بالمدرسة وثمانمائة عشرة ثلث سنة

الولي            على وعرض ماالك ابن وألفية الجواماع وجمع الفرعي والمنهاج والعمدة العامالي
ختم               الحنبلي علي العلء بن الله عبد الجمال على الثالثة في وهأو وأحضر وطائفة العراقي

ماجالس              بعض في بخطه اسمه وأثبت العراقي الولي على وسمع وغيره هأشام لبن السيرة
إسماعيل            المجد وعمه ووالده الزركشي والزين المصري وابن الجزري وابن وشيخنا أمااليه
آخرين            في الصاحبة ناظر وابن بردأس وابن الطحان وابن والتلواني الواسطي والشهاب

السبكي               الشرف عن الفقه وأخذ جماعة له وأجاز البخاري، عليه وقرأ الله نصر بن كالمحب
والنائي             الحجازي والشمسين البرمااوي المجد عن أخذ وكذا التدريس في له وأذن ولزماه

مان            ًا وطرف وجماعة وشيخنا القاياتي دأروس وحضر به اختصاصه واشتهر البلقيني والعلم
الفقه              أصول وفي البنبي الجودأ أبي عن الفرائض وفي والحناوي البناسي البرهأان عن العربية

الشهادأة             في وتدرب الخط وجودأ الوروري، شيوخه مان وكذا الكامالية إماام الكمال عن
بن               للعز ًا رفيق البلقيني العلم بباب التوقيع لمباشرة ترقى أن إلى أربابها بعض ماع كالجلوس

البلقيني             القضاء في استنابه مان وأول بمرافقته الصناعة في براعته وتزايدت التائب أبي
تعلق                 ل فيما إل عنه ينب فلم المكيني الصلح إل بعده مان عن ينوب واستمر إليه المشار

أولً                القاياتي بهم استقر الذين العشرة أحد كان أنه بحيث النواب أجلء مان وصار فيه للحكام
ابن               البدرية اليام في الدست توقيع في ذلك قبل واستقر بأخرة الحكم أماانة شيخنا ووله

في               يقرأ وكان البلقيني البدر بن للتقي التردأدأ لزم وكذا ًا أيض البدر بولده واختص مازهأر
المسعودأي              سويقة بخط المغربي جاماع خطابة في عنه وناب الولوي لولده ثم عنده الدرس

ونال              بصحبته أماره وراج ًا كثير به واختص الخاص ناظر وللجمالي البارزي بن للكمالي وانتمى
مانجم              لصهريج كالمااماة ذلك وغير وماباشرات أنظّار مان جملة ووظائف جمة أماولً يقال فيما

ًا            تصوف السعداء سعيد مان بالقرب الجمالية وماشيخة المبكي شيخه بعد الطبرسية وتدريس
بن             النجم برغبة طولون ابن بجاماع الفقه وتدريس واختفائه السفطي صرف بعد ًا وتدريس

وبالمسجد              العدل دأار إفتاء ماع البلقيني العدل أبي بعد سكنه ماحل وبالناصرية عجلون قاضي
الحديث              وقراءة الزفتاوي الخير أبي ابن عن ًا عوض الخليلي بخان جقمق الظّاهأر جددأه الذي
والمااماة              الشقر ابن بجاماع والميعادأ الماانة بن الجلل عن ًا عوض بالقلعة السلطان يدي بين

بالقبغاوية            والنظّر العطار بن الشمس عن ًا عوض الناصرية لباب المجاور بالمسجد والنظّر
التابكي            وبوقف بعده فمن البلقيني العلم بتفويض النوكية وبالقبة ماسكة الست بجاماع

البرمااوي             عن ًا عوض بدماياط السمر فتح سيدي وبوقف الناعوري العز عن وغيره بدماشق
في               التقسيم وتعاني له ًا أجلس ماعه بعضهم وحضر الكابر حياة في ًا قديم ودأرس أحصره، وماال

في               والتحري التوقيع فن في بالبراعة إليه وأشير لذلك الزهأر الجاماع في وتصدر سنة كل
وصمم             فأنهاهأا كبار قضايا في ودأخل ماكانته وارتفعت وجاهأته الوصاف بهذه فتزايدت الحكام

وشبهها              صدقات إليه المشار للجمالي يديه على وجرت ًا سفاهأ يرتضيه ل فيما التوقف على
ذلك               بسبب إليه وتردأدأ المآرب مان كثير في عنده التوسط وقصد عليه ًا واعتمادأ به ًا وثوق

وفور               مان عنده ماا ماع ورفعة ماتزايد وعز وسمعة بذلك اشتهار إلى فصار والمقارب المرتفع
والتودأدأ           العيش في والتبسط الطيش وعدم للركون المقتضي والتواضع والسكون العقل

لطف            في والمبالغة للكبار المداخلة وحسن القسام سائر في الخواطر واستجلب بالكلم
للصلح              المنسوبين في الميل مان ذلك غير إلى عندهأم لليبس السلوك وعدم ماعهم العشرة

شيمهم            كريم على والتطفل زيارتهم مان الزدأيادأ في ورغبة الفلح أسباب المتعاهأدين
فيما              به والتوسل شهر كل في الشافعي إماامانا وقت حضور مالزماة على وحرص وصفاتهم

وقد             للتهجد، بلغني فيما والقيام والتعبد الجماعات لشهودأ وماحبة القهر ويدفع المسرات يجلب
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المشار               الجمال وليد صحبة وكان فيها حججت التي السنة سبعين سنة في آخرهأا ًا مارار حج
يوم،             كل في مااضيه عليه يكرر أكبرهأما فكان والدهأما ماوت بعد فظّهر   إليه صحبتهما ورجع

جهاته                 مان كثير لفسخ ًا سبب كانت التي وفاته مان غيبته في أشيع كان ماا بطلن تحقيق بوصوله
عليها                اعتمادأ ل انه تبين التي المقالة ليثبت ذلك عن توقفهم وعدم إليها السعاة أعين لماتدادأ

عن                ًا عوض العيان مان وغيره المناوي وجودأ ماع القضاء في استقر حتى اليسير إل يلبث ولم
قاعدته             على وباشر القصرائي الماين بتعيين أحدى سنة الولى جمادأى في البلقيني البدر
فتاوية              بتضمين تقوى وربما ونحوهأا الفتاوى مان به بالستقلل ينهض ل فيما يراجع وصار

بل               ًا نائب يبتكر ولم عاقل واحد نقيب على واقتصر بالحكم عليه السجلت بعض في الموجودأين
تأمال             في وأماعن وشبهها كالوصايا المهمة بالمور وقدماهم بهم اختص مامن جماعة خص

كتابتهم            يتولى لكونه الحرماين أوقاف ماستحقي أسماء في المساجحة في ودأقق المكاتيب
على               حرصه شدة ماع بنظّره المشمولة الوقاف في النظّر حسن له يتهيأ لم لكنه بنفسه

كادأت               حتى ذل قبل ونحوهأا الصدقات مارتبات في باسمه كان وماا بل النظّار ماعاليم تعاطي
قبل                فيه كان ماما انسلخ وكونه بضاعته بنقص وكذا بسببها جانبه في الخوض وكثر تخرب أن

بعض              وجاهأره والعام الخاص عند بذلك اشتهر بحيث الجملة في بالعلم المذاكرة مان الولية
لم                 أنه حتى يتسمح ل ومامسك يتزحزح ل ثابت وهأو غيره يحتمله ل بما والسلطان بل رفقائه

الهناء                مان له اتفق ماا الوصاف وسائر والبذل العلم في جللتهم ماع أدأركناهأم مامن لكثير يتفق
في                شرحته بسبب وثمانين خمس سنة صفر في صرفه أن إلى ماحرك غير مان مادة بالمنصب

حين                على عزله ولذا السلطان عرض ماوافقته عدم ماع التابك بعناية أعيد أن يلبث فلم ماحله
يليق                 ل وجه على ماجلسه مان وأقيم التهنئة حين تليها التي مان رجب ماستهل بعد وذلك غفلة

وتألم              عنه المتولي فكفه الحساب لعمل عليه الترسيم ورام زكريا بالزيني استقر ثم بمثله
بالقطع             وتسويته الوقاف بعمارة المتولي التزام ماع سيما اشتغاله مازيد بعد بانفصاله كثيرون

ماات                 أن إلى عودأه مان آيس غير مانزله هأذا ولزم والنصاف العدل أنه قرر ماما المستحقين بين
في                 الغد مان عليه وصلى وتسعين إحدى سنة صفر عشري ثامان الحد ليلة في مادة تعلل بعد

في               ورأيته فقده على السف وكثر السعداء سعيد صوفية بحوش دأفن ثم ًا جد حافل جمع
. وإيانا       الله رحمه حسنة هأيئة على المنام

القاهأري               الصل القمصي الشهاب الرحمن عبد بن أحمد بن الرحمن عبد بن أحمد بن أحمد
      . وثمانمائة        عشرين سنة مان ًا قريب ولد أخوته أصغر وهأو التي الرحمن عبد أخو الشافعي

ًا            ماديم الموسكي قنطرة بحانوت ًا دأهأر لها وجلس بالشهادأة وتكسب وغيره القرآن وحفظ
      . سنة         الخرة جمادأى أوائل في وماات الرجبية ماع حج مامن وهأو مارضية طريقة على للتلوة

. الله    رحمه وسبعين خمس
ثم                 السخاوي الشهاب عبودأ بن ماعمر بن الواحد عبد الشيخ بن الرحمن عبد بن أحمد بن أحمد

             . للسبع  به وتل القرآن بها وقرأ بسخا وثمانمائة وخمسين ثلث سنة في ولد الشافعي القاهأري
نحو              بالمحلة وأقام جليدة بن الشهاب على وللثلث قاسم بالمحلة الغمري جاماع إماام على
الجندي               الدين ناصر وعلى الفقه في المصري الشهاب على وقرأ ًا كتب هأناك وحفظ سنين عشر

وتحول              القيطع، بن كالشهاب آخرين في الفرائض في الواعظ بن البهاء وعلى العربية في
مان               فأكثر الول الربع علّي وقرأ المالء مان جملة عني وكتب واشتغل القاهأرة إلى مانها

وغيره              البناسي الزين ولزم القاهأرة استوطن أن إلى سافر ثم النشاوي على وسمع البخاري
على               وقرأ ًا ماوسمي وثمانين ثمان سنة في حج ثم الطفال وأقرأ العاماة على الحديث وقرأ

أولدأه،           بإقراء العيني بن بالشهابي واتصل المراغي والشمس القاضي الحنبلي المحيوي
. والخير     الفطرة سلماة عليه والغالب

الشرجي               السراج حفيد الزين الصيل المحدث بكر أبي بن اللطيف عبد بن أحمد بن أحمد
        . حمزة      وقال وثمانمائة، عشرة إحدى سنة في ولد الحنفية أعيان أحد الحنفي اليماني الزبيدي
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عشري                ثاني الجمعة ليلة في وأنه لفظّه مان سمع كما الصحيح وهأو عشرة اثنتي سنة الناشري
أبي                بن أحمد الشيخ هأو له والمسمى باسمه سمى فلذا حمل وهأو أبوه وماات بزبيد رماضان
وتأليف                ونثر نظّم ولهذا ترجمتيهما، في سيأتي كما شيخنا عن أخذ مامن وجده وأبوه الردأادأ بكر

الخواص                 طبقات ًا أيض له بل ماجلدين في المقرئ ابن نظّم مان عليه وقف ماا جمع الذي وهأو
الفاسي              والتقي العلوي النفيس على أخيه ماع ًا اتفاق وسمع خاصة، اليمن أهأل مان الصلحاء
والحصن             والعدة الشافعي وماسند مااجه وابن النسائي عليه سمع الجزري ابن على وبنفسه

صحبة               وصوله عام البرشكي الزين على سمع وكذا المراغي الفتح أبي على واليسير له كلهأما
المكافحة             طردأ وتصنيفه والعمدة والموطأ الشفا وعشرين تسع سنة في اليمن الجزري ابن
وقال              وثمانمائة وثمانين سبع سنة في بزببيد الطلبة بعض عنه أخذ المصافحة، سند عن

بضم             -  العسلقي بكر أبي بن القاسم أبا الشرف الصالح الفقيه صحب أنه الناشري العفيف
وحجاوزارافي             -  اليمن مان العسالق لها يقال قبيلة إلى نسبة ساكنة ماهملة بينهما وثالثه أوله

سليمان             مان سمع أنه الناشري حمزة وقال انتفع، وبصحبته وثمانمائة وثلثين خمس سنة
ماؤلفات              له ًا شاعر ًا أدأيب وكان ماذهأبه في وتفقه ووغيرهأم الجزري وابن الخياط وابن العلوي

أشياء             يتضمن كبير ماجلد في الحباب ونزهأة البخاري صحيح وماختصر الخواص طبقات مانها
وتسعين               ثلث سنة الثاني ربيع عشر حادأي أو وفوائد وحكايات ومالح ونوادأر أشعار مان كثيرة

     . الكمال           ًا أيض لي ترجمه ومامن انتهى الله رحمه دأرجة الرواية في بموته زبيد في الناس ونزل
. اليمن        مان به إلى كتب حسبما الدوالي ماوسى

عند                يشتغل بها أقام ماكة نزيل الشافعي المصري الربيعي الشهاب الله عبد بن أحمد بن أحمد
قدم             ثم الثالثة المجاورة حين ولزماني السنباطي الحق عبد كالشرف غيره ثم المسيري

وعبد               الجوجري وعند ًا أحيان عندي يحضر وصار دأينه لوفاء رجاء وثمانين ثمان سنة في القاهأرة
قليلً                به فدام الطائف إلى مانها سافر ثم لمكة وعادأ بجاماعها القلعي للمجد التردأدأ ويكثر الحق

. ًا    يسير بالمدينة أقام وكذا

جذبة                له وحصلت الفقراء بزي كان دأماشق نزيل العجمي الزهأوري الله عبد بن أحمد بن أحمد
الظّاهأر               وكان بدماشق كان لما أنه مانها ماكاشفات له وتقع ويخلط كلماه في يهذي فصار

خبز                  رغيف صورة في صار رآه أن بعد القمر ابتلع أنه ماناماه في فرأى ًا جندي بها حينئذ برقوق
لذلك               فيه اعتقادأه فعظّم الرغيف أكلت برقوق يا به فصاح الترجمة بصاحب اجتاز أصبح فلما

يحضر               كان حتى أفرط ثم يردأه فل عنده يشفع وصار وعظّمه أحضره السلطنة ولي فلما
ول               وجهه في يبصق وربما الماراء بحضرة ويسبه بل ماقعده على ماعه فيجلس العام ماجلسه

كما                المار فيقع يلقيها كان كلمات عنه وحفظّت مانه يحتجبن فل حريمه على ويدخل لذلك يتأثر
         . وذكره       أنبائه في شيخنا ترجمه إحدى، سنة في ماات كبير اعتقادأ فيه للناس وكان يقول كان

      : الغاية         إلى يعتقده السلطان كان شيخ وقال فيه الصواب علمت وماا الثاني أحمد بدون العيني
كان              وبالجملة بالسلطنة، بشره أنه ويقال ماقعده على ويبزق ًا سفاهأ يشتمه كان أنه بحيث
ودأفن               صفر ماستهل الحد يوم في وأرخه يخلط وتارة العقلء بكلم تارة يتكلم العقل ماغلوب
عقودأه              في المقريزي وذكره البخاوي، بكر أبي والشيخ طلحة الشيخ بجوار السلطان تربة في

. أحمد          بن أحمد على اقتصر بل جده اسم بدون ولكن
  . بدمانهور             ولد كمال بابن ويعرف الدمانهوري العباس أبو الدين شهاب عثمان بن أحمد بن أحمد
وصحب               بمصر الشهودأ ماع وجلس له وأجاز قرائها بعض على صغره في القرآن وقرأ الوحش

عدة                بها وجاور ًا مارار ماكة إلى وبعده وقبله ماعه وتردأدأ به فاختص النصاري الزين بلده قاضي
وخدماهم             الخير وأهأل الصالحين مان بكثير واجتمع ودأماشق القدس إلى تردأدأ وكذا سنين

عليه               الله صلى النبي على الصلة إكثاره ماع سما بركتهم عليه وعادأت ًا كثير لبعضهم وأحسن
يسبح                  كان بل نحوهأا أو مارة ألف ماائة والليلة اليوم في عليه يصلي أنه يقول كان حتى وسلم

مان                 اماتنع ثم ماتعددأة سنين في كثيرة ًا أوقات العمرة باب بمنارة الليل آخر في ويمدح ويهلله اله
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ماع                 ذلك كل والذكار الشعر مان حسنة ًا أبيات يذاكر كان وربما اقتضاه لمار أنفه عن ًا رغم ذلك
          . عدة         له وولد الزمازماي بيت عند تزوج أن بعد ماات يحمد ل ماا إلى به تفضي خلقه في حدة

جاز              وقد بالمعلة ودأفن وعشرين أربع سنة المحرم مان العشرين السبت ليلة في أولدأ
        . ابن       وتبعه ماكة تاريخ في الفاسي التقي ترجمه وإيانا الله رحمه طفلً وخلف بيسير السبعين

. أنبائه      في وشيخنا ماعجمه في فهد
       . في         صفر ثاني الثلثاء ليلة في ماات طبيخ ويلقب الغزولي عثمان الفخر بن أحمد بن أحمد

. فاقة       بعد ًا ماثري وكان وتسعين اثنتين سنة
  . في               ولد الماضي غنائم بن أحمد بن إبراهأيم أخو المدني ثم البعلي عليك بن أحمد بن أحمد

شيخنا              فيه استدعاء في وأجاز صديق ابن على وسمع وسبعمائة وخمسين أربع سنة أواخر
المعجمة               بالغين كونه ماع ذاك ولكن علبك بن أحمد بن أحمد وسيأتي وعشرين، إحدى سنة

. غنائم            جده واسم لقب المفتوحة بالمهملة كونه ماع وهأذا جده اسم المضموماة
بن                   الملك عبد بن ماحمد بن الرحيم عبد بن أيوب بن بكر أبي بن علي بن أحمد بن أحمد

دأرباس             بابن ويعرف المحدث الحنبلي القاهأري الكردأي المازاني إسحاق أبو الدين فخر دأرباس
شيوخنا                بعض مان سمع نبيه شاب ماعجمه في شيخنا قال ماحمد، وعلى أبيه بين بعضهم وزادأ

   .           . عليه  سمعه وماما عليه واشتمل الجمالية طلب في عنده المنزلين أحد وكان قلت ماني وأكثر
وقراءة             التعليق تعليق تصانيفه مان وكتب عشرة خمس سنة في الشمني بقراءة النخبة

            . الله    صلى قوله عن سئل أنه فوائده ومان حسنة، أشياء وجمع وتيقظ انتهى أكثره أو الكمال
أخرى                 سبعة ثم أخرى سبعة جمع سبب ذلك وكان مافهوم له هأل الله يظّلهم سبعة وسلم عليه

يخرجها               التي المسانيد عن أخرى مارة وسألني البخاري شرح عن الزكاة في ذلك ذكرت كما
إن                أي هأي الثلثة القسام أي مان وسلم عليه الله صلى النبي صفة في المسانيد أصحاب

مان               تكن لم وإذا وتقريره وفعله قوله إلى تنقسم السنن أن يصرحون وغيرهأم الحديث أصحاب
دأرباس                 بني بيته آل في ًا كتاب وجمع ثلثة، في الحصر مان أطلقوه ماا على أشكلت القسام هأذه

الدين               ماع الحديث وكتابة والطلب الشتغال على ًا ماكب يزل ولم العجمي ابن آل في وآخر
في                وهأو يتأهأل، ولم يتكهل ولم عشرة سبع سنة المحرم في ماات أن إلى والعبادأة والخير
الله             رحمه بزيادأات الجوزي لبن الوعظ في التبصرة اختصر وقد باختصار المقريزي عقودأ

. الجنة  وعوضه

ثم             -    الجيم بضم الجديدي الدين شهاب الشيخ بن الشهاب زكريا بن علي بن أحمد بن أحمد
بدران               مانية قرى مان لقرية نسبة ماهملة ثم ماكسورة ماشددأة تحتانية بعدهأا مافتوحة ماهملة دأال
     . سنة   -       المحرم ماستهل في ولد أبوه والتي دأماياط نزيل الشافعي البدراني مانها أصله لكون

والجروماية             والمنهاج والده عند القرآن فحفظ بها ونشأ بدران بمنية وثمانمائة عشرة تسع
أخذ               وكذا الفقه في البلقيني كالعلم وغيره القاياتي فحضر القاهأرة وقدم ماالك ابن ألفية وبضع

الجمال                 عن وثلثين سبع سنة في حج لما سنة ثلث نحو بها إقاماته حين النبوية بالمدينة الفقه
الزين             وعلى عليه وسمع شيخنا عن وغيره والحديث البجائي الشهاب عن والعربية الكازروني

والمدينة           بالقاهأرة وطائفة الخجندي وطاهأر الزبير سبط المحلى والنور والكازروني الزركشي
بالفتاوى              وقصد جماعة بها فانتفع للتدريس فيها وتصدى وخمسين سبع سنة مان دأماياط وقطن

ماقدماة               في شرع وكذا يكمل لم ًا ماطولًوماختصر ًا شرح الجروماية على وعمل النواحي تلك مان
لذوي              الرابحة النصيحة وله المختصرات جاماع شرح وفي عنه أخذ ولعله النحو في الحناوي
بالجودأة،              يوصف ماا ذلك وفي ًا ونثر ًا نظّم والرسائل الخطب وأنشأ ذلك وغير الراجحة العقول

عن             التعبير على ًا قادأر ًا ذكي ًا فاضلًماشارك وكان بدماياط المستجدة المعينية ماشيخة وولي
في              كتب مامن وهأو التشكي قليل والحتمال السكوت كثير ًا كريم ًا ماتودأدأ الكتابة ماتين مارادأه

 . ماات               ًا ونثر ًا نظّم ومادحني غيري الحيدث مان له يقع فيما يعتمد يكن ولم الفارض ابن كائنة
. وإيانا            الله رحمه وثمانين ثمان سنة الخر ربيع عشر حادأي في بدماياط
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. أبوه                التي الصل التتائي النصاري سليمان بن ماحمد بن علي بن أحمد الدين بهاء بن أحمد
وكأنه                فهد ابن أرخه بمكة، وستين ثمان سنة الخرة جمادأى عشري ثامان الربعاء يوم في ماات

. باسمه     فسمي أبيه بعد ولد
العجمي،              الرحمن عبد للشيخ المنسوبة السلح قاعة إماام علي الدماياطي علي أحمد بن أحمد

. المالء    في ماني سمع
 .    . قرأ            القادأر عبد وعمه أبوه التي المقسي الصل الزفتاوي حسين بن عمر بن أحمد بن أحمد

. ذلك        غير على وسمع للنووي القتريب في علّي
الزهأري              القاهأري ثم الزنكلوني ثم البرنكيمي الشهاب غنام بن عمر بن أحمد بن أحمد

بيرنكيم             ًا تقريب وثمانمائة وعشرين خمس سنة في ولد التي، ماوسى الشرف أخو الشافعي
فقرأ                القاهأرة إلى طفل وهأو ثم زنكلون إلى المهد في وهأو أبوه ونقله الشرقية أعمال مان
سنة                في حج حين بمكة عباس ابن على عمرو لبي وتله العالمي حسن الفقيه عند القرآن
والمنهاج                العمدة وحفظ وستين تسع سنة في ًا أيض بها النجار عمر على للسبع ثم وأربعين تسع
جماعة             على وعرض الشاطبية والنحو الحديث وألفية الجواماع جمع الربعة الكتب مان ًا وقطع

عليه              وسمع واللفية النخبة شرحي في عنه وأخذ وشيخنا والقاياتي الله نصر بن كالمحب
على               سمع وكذا وغيره البخاري عليه وسمع المراغي الفتح بأبي حج حين بمكة وتفقه جملة

ًا              أيض الفقه أصول أخذ وعنه المناوي والشرف النسابة بالسيد القاهأرة وفي فهد بن التقي
النحو              وأخذ الهمام وابن القلقشندي والعلء البلقيني وابن القاياتي دأروس في حضر بل ولزماه

الجوجري              على وقرا التقي عن وغيره المنطق ماع ًا أيض الفقه وأصول والبدي الحناوي عن
أبي              عن الفرائض وأخذ بمكة ثلثتها العقائد شرح عليه وسمع هأشام ابن وتوضيح المختصر
سمعه            وماما وغيرهأم، ذكر مان بعض على الحديث السجينيوسمع والشهاب والبوتيجي الجودأ

بيت               في وأقرأ الفضائل مان كثير في وشارك وتميز قبله، ماجلس ماع بالظّاهأرية البخاري ختم
سكون              ماع هأناك ودأرس أخيه بعد وغيرهأا ببولق الحبعانية ماشيخة في واستقر ًا وقت البلقيني

. وتقنع  وخير
عبد     -         -   ابن كاف وآخره الموحدة وفتح اللم وإسكان المعجمة بضم غلبك بن أحمد بن أحمد
   . في            بها ولد المعتبرين أجنادأهأا أحد الحلبي الجندي الدين شهاب الماير بن الدين شهاب الله

مان              والده وكان ًا، غلط وأظنه وخمسين تسع بعضهم وبخط وسبعمائة، وثمانين أربع سنة أواخر
وولي              البخاري في صديق ابن على وسمع هأذا فنشأ بحلب وغيرهأا والستادأارية الحجوبية تولى

السيرة             وحسن العبادأة وظائف على بالمحافظّة الحلبي البرهأان عليه وأثنى الطنبغا جاماع نظّر
. ًا             ظن خمسين سنة حدودأ في وماات الطلبة، بعض عنه أخذ فنه في والحذق

.     . علبك       جده فيمن ماضى المدني البعلي غنائم بن أحمد بن أحمد

في                بخطي وجدته بنجالة مالك الدين شهاب المظّفر وكاش فند بن شاه أحمد بن شاه أحمد
صاحب                بهمز بن حسن بن أحمد بن أحمد ماضى وقد النباء، حاشية مان وثلثين تسع سنة

. أمارهأما   فيحرر كلبرجة
الطبري                 إبراهأيم بن ماحمد بن إبراهأيم الرضي بن أحمد بن ماحمد اليمن أبي بن أحمد بن أحمد

  . مان               سمع الطبري المحب بن ماحمد الجمال بن أحمد الزين بن الله عبد ابنة زينب وأماه المكي
بعدهأا                ماا خمس سنة في ذلك قبل له وأجاز وثمانمائة عشرة أربع سنة في المراغي الزين

.  . ماات     وآخرون والهيثمي العراقي والزين جده
جعفر                    بن الله عبد بن ماحمد بن علي بن ماحمد بن علي بن أحمد بن ماحمد بن أحمد بن أحمد

بن                  إسحاق بن الحسين بن ماحمد بن أحمد بن الممدوح ماحمد بن إبراهأيم بن جعفر بن زيد ابن
العز                 طالب أبي بن علي بن الحسين بن علي العابدين زين بن الباقر ماحمد بن الصادأق جعفر

الشافعي              الحلبي السحاقي ثم الحسيني المجد أبي بن العباس أبي الشهاب بن جعفر أبو
إسحاق              أبي الجمالي الماام وسبط نقيبهم ووالد نقيبهم أخي وابن نقيبهم وابن الشراف نقيب
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         . بها     ونشأ بحلب وسبعمائة وأربعين إحدى سنة في ولد الكاتب ماحمودأ الشهاب بن إبراهأيم
الضرير               المغربي الله عبد كأبي وقته شيوخ على وغيره النحو في ًا كثير واشتغل القرآن فحفظ

لماه              جده له واستجاز وغيرهأما العديم بن الدين ناصر والقاضي لماه جده على وسمع
وغيرهأما،            وماصر دأماشق مان وآخرين كشغدى بن وأحمد والميدوماي حيان وأبا الوادأياشي
المصري             بن البهاء مانهم وآخرون الناصرية خطيب وابن الحلبي البرهأان مانه سمع وحدث
بالجازة             شيخنا عنه وروى الدأياشي، مان بإجازته مانه له بسماعه الستيعاب عليه وقرأت

وقار                ذا صورة وجمال وعفة وصيانة ًا وورع ًا زهأد وقته أوحد وكان تخاريجه بعض في عنه وخرج
لثار               واقتفاء الطاهأرة السللة مان أنه رآه مان يشك ل حسن وسمت وجللة وماهابة وسكينة

العديم              ابن خانقاه ماشيخة ولي وكذا والده بعدو النقابة في استقر بالسنة ًا ماتمسك السلف
ول               إليه يتردأدأون وأكابرهأا قضاتها كان حتى حلب برياسة وانفردأ ماباشرتها مان اماتنع ثم مادة

رائق                 ونثر جيد ونظّم العربية في ويد الفضل في جيدة ماشاركة ماع ذلك كل كلمة، له يردأون
نظّمه              ومان الدهأر، حسنات مان وهأو الحديث، وحلوة والتاريخ الناس أيام في ماحاضرة وحسن

 : عنه      المصري بن البهاء أنشدناه ماما

ًالـي كن الله رسول يا  عرضي يوم في شافع
ًا الرحام فأولو ببعـض أولى بعضهمنـصـ

 : عليها        يتزاحمون والناس زمزم بين ورد وقد وقوله

بـجـد بل بجد ل لزمازموردأنا إذ تفاخر ضغن وذي
وجدي أبي مااء الماء فإنعنهـا أبيك ويح تنح فقلت

وقوله: 

وزماـزم القـديم ماحتدنا البيتوأروماتي ماحتدي عن سائلي يا
يلـثـم وهأـذا لـه يشير هأذايرى أبدأ الذي والحجر والحجر

               . أن  إلى ذلك على واستمر لعب له يعرف ل حسنة نشأة نشأ الحلبي البرهأان قال أبيات في
واللسان               والثوب البدن في الطهارة ماع وقتها أول في الصلة على ًا ماحافظّ للخير ًا مالزما ماات
سمت                كامالًذا ًا بليغ ًا أدأيب وكان قال ماصلحتي على الناس ماصالح أقدم أنا لي قال والعرض

ماع                  غيرهأم مان ول الشراف مان ل مانه أحشم ول ًا أدأب أكثر بحلب أر لم مافرطة وخشمة وهأيبة
        . رجب       شهر في بحلب التتار كائنة بعد ماات الحسن والفهم الخط وحسن الخلق وحسن الذكاء

جهة                إلى مارحلتان حلب وبين وبينها الكائنة في إليها تحول قد وكان تيزين بمدينة ثلث سنة
أقاربه              عند جوشن جبل بسفح ظاهأرهأا الحسين بمشهد فدفن حلب إلى نقل ثم الفرات

وماعجمه              أنبائه في شيخنا وتبعه ماطولً الناصرية خطيب ابن ذكره وإيانا، الله رحمه وأجدادأه
والد                ماحمد وجده قال إبراهأيم ول ماحمد الثاني على بعد نسبه في فيه عنده وليس باختصار
النباء                في وأماا الدولة سيف أيام في بحلب الطالبين نقابة ولي مان أول الممدوح يعني جعفر

. المقريزي       عقودأ في وهأو تقدم كما فساقه
أبو                  الله عبد بن أحمد المحب بن ماحمد الجمال بن أحمد الزين بن ماحمد بن أحمد بن أحمد
      . وأحضر        وثمانمائة سبع سنة ًا تقريب ولد النويري سعيد ابنة عائشة وأماه المكي الطبري الطاهأر

. بمكة            وعشرين سبع سنة وآخرين ظهيرة بن والجمال أبيه على الرابعة في
.       . الثاني           ماحمد بن أحمد بدون يأتي الجاي سبط ماحمد بن أحمد بن ماحمد بن أحمد بن أحمد

المقسي               القاهأري العباس أبي الشيخ بن الدين شهاب سليمان بن ماحمد بن أحمد بن أحمد
       . ونشأ       بالقاهأرة وثمانمائة عشر سنة ًا تقريب ولد أبوه والتي ولده الماضي الزاهأد بابن ويعرف

عبد               أبي والده ماريدي أحد ماع وحج واستولدهأا الحسيني الشهاب ابنة وتزوج القرآن فقرأ ًا يتيم
لما               وتلوته أبيه أورادأ استعماله ماع قيام أتم بالمقس والده جاماع بخدماة وقام الغمري الله
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بعد                عليه وصلى وثمانين ثمان سنة الولى جمادأى عشري رابع الثنين يوم في ماات حتى تيسر
. ببركاته             نفعنا الله رحمه ًا صالح وكان ضريحه بجوار ودأفن أبيه جاماع في الظّهر

المقرئ                الشافعي الدماشقي ثم الرمالي الشهاب زهأير بن الله عبد بن ماحمد بن أحمد بن أحمد
  . في              ولد هأناك وهأو البقاعي على لم مان وأحد بدماشق أماية بني جاماع ماقصورة إماام الشاعر

المنهاج               وحفظ دأماشق إلى تحول ثم بها ونشأ بالرمالة وثمانمائة وخمسين أربع سنة الول ربيع
على            وعرض الجزري لبن الثلث القراءات في والدرة والشاطبيتين والحديث النحو وألفية

والزين             الطيبي وعمر وخطاب عمران وابن المقدسي زرعة أبي عن القراءات وأخذ جماعة
أماية             بني بجاماع القراء ماشيخة وولي فيها وتميز وغيرهأما ودأماشق بالقاهأرة وجعفر الهثمي
الصالح              أم وبتربة خطاب بعد الشرفية وبتربة اللدي خليل عن تلقاهأا الشرفية الحديث وبدار

كتب                بل وغيرهأا الحديث ألفية في عنه أخذ حتى بدماشق إقاماته حين لزماه وكان البقاعي بعد
ًا                خطاب لزم وكذا ذلك بسبب مانهم الكثير أو بلده أهأل أكثر وعادأى وسمعها قطعة ماناسباته مان
وأخذ              بالقاهأرة والبكري كالعبادأي آخرين في عجلون قاضي بن والنجم فيه وأطراه الفقه في

شراح              وبعض العقائد عنه أخذ وكذا السمرقندي زادأة مال غير ًا سماع والمطول قراءة المختصر
في             كتبتها كراسة عني فأخذ قدمااته بعض في وقصدني للقاهأرة قدوماه وتكرر المواقف،

في                الشام مان يرسل لم أنه البقاعي عن لي ونقل حادأثة في واستفتاني ذلك وغير الميزان
في               ًا كثير ًا كلما وذكر الغزالي واقعة حتى فيها استفتائي على إليه المرسل ويحض إل واقعة

إمااماه              في نائبه وكان الخيضري بها اماتدح نظّمه مان قصيدة وأنشدني المعنى هأذا نحو
.  . ماات            فضيلة ماع خفيف فهو وبالجملة القضاء، في ناب ثم الماوي الجاماع ماقصورة

    . في              ماحمد بدون ماضى دأرباس بن أيوب بن بكر أبي بن علي بن ماحمد بن أحمد بن أحمد
نسبه.

الدين                  شمس المعلم بن الدين شهاب علي بن الله عبد بن علي بن ماحمد بن أحمد بن أحمد
      : تقدماة       وإليهما ماهندسين وجده أبوه كان عقودأه في المريزي قال المهندسين، كبير الطولوني

بخصوصه            أبوه وتقدم السلطانية، العمائر في المعول وعليهما ماصر بديار والبنائين الحجارين
بزي              الترجمة صاحب أخوهأا وتزيا ابنته السلطان تزوج بحيث ًا جد برقوق الظّاهأرية اليام في

اخور               أماير وتزوجها عمتها أخته طلق أن بعد بابنته وتزوج ًا أيض الظّاهأر عند وحظّي التراك
خاماس              الخميس ليلة في ماات أن إلى الخاصكية العشرات أماراء أحد وعمله الحافظّي توروز

ل               ماحمد إنه ويقال حافلة جنازته وكانت القرافة مان بتربتهم ودأفن إحدى سنة رجب عشر
   : بصناعته             ًا عارف كان نصه ماا أنبائه في قال فإنه أبيه بترجمة ترجمته شيخنا خلط وقد أحمد

بحيث              برقوق الظّاهأر عند المرتفعة والمنزلة القاماة وطول الشكالة حسن ماع ًا قديم فيها تقدم
أخرى                ابنة له وكانت ابنته وتزوج عشرة أمارة ثم الجند زي لذلك ولبس الخاصكية مان قرره

هأو               وتزوج بأماره نوروز وتزوجها ابنته طلق الظّاهأر إن ثم القيصري الجمال الجيش ناظر تحت
بدون.               بعدهأا التي في الصواب على شيخنا أعادأه وقد إحدى، سنة رجب في وماات أختها

في               الصناع كبير كان المهندس الطولوني فقال وباختصار ماحمد بن أحمد قال بل أبيه تسمية
تزوج                حتى القاهأرة أعيان مان وكان المعلم له ويقال ونحوهأم وحجار ونجار بناء بين ماا العمائر

عسفان              مارو بين ًا راجع فمات الحرام المسجد عمارة بسبب وحج قدره فعظّم ابنته الظّاهأر
وترجمه                ماكة في الفاسي قاله كما بالمعلة فدفن به وعادأوا صفر عاشر الجمعة يوم في يعني
وغيره             الشريف بالحرم العمارة على للهندسة ماكة إلى تردأدأ المصري الدين شهاب بالمعلم
الفرغ                بعد مانها وتوجه الظّاهأري بيشق الماير ماع إحدى سنة آخرهأا مارة غير بمكة المآثر مان
صفر               عاشر الجمعة يوم في بعسفان الجل فأدأركه اثنتين سنة صفر أوائل في العمارة مان

بذلك              ونال ابنته على صاهأره ماصر صاحب الظّاهأر وكان بالمعلة ودأفن ماكة إلى فحمل
          : السلطان   وتزوج الدولة في تمكن الطيلوني الشهاب ماحمد بن أحمد المقريزي وقال وجاهأة،

الجمعة              يوم بعسفان وتوفي الماراء، جملة مان أحمد الدين شهاب الماير ابنه وصار بابنته
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. وإيانا            الله رحمه بالمعلن فدفن ماكة إلى فحمل اثنتين سنة صفر عاشر
ويعرف             المالكي الفاسي المغربي البرنسي الشهاب عيسى بن ماحمد بن أحمد بن أحمد

ثامان -          -      الخميس يوم في ولد قاف ثم واو بعدهأا ماشددأة ماهملة ثم المعجمة بفتح بزروق
وحفظ              ًا يتيم فنشأ أسبوعه تمام قبل أبواه وماات وثمانمائة وأربعين ست سنة المحرم عشري

وجاور               فحج المصرية الديار إلى وارتحل الغوري أحمد القسم بن ماحمد عن وأخذ ًا وكتب القرآن
والصول             العربية في وغيره الجوجري عند للشتغال ًا ماديم سنة نحو بالقاهأرة وأقام بالمدينة

وأفادأني              أشياء في ولزماني بقراءته الصطلح في علي وبحث المرام بلوغ علّي وقرأ وغيرهأما
وقد               ونحوه، عربي ابن إلى يقال فيما والميل التصوف عليه والغالب بلدأه أهأل مان جماعة

أربع                سنة في بمكة ولقيني إليها دأخوله تكرر ثم الثمانين بعيد ًا أيض القاهأرة ووردأ وساح تجردأ
الفقه               في القرطبية وعلى الله عطاء ابن حكم على وكتب وماحبون أتباع له وصار وتسعين

. أرجوزة    السلمي فصول وعمل
دأليم                  بن سالم بن يوسف بن الكريم عبد بن علي بن ماحمد بن ماحمد بن أحمد بن أحمد

بضم             -  دأليم بالشهاب ويعرف يوسف بن أحمد أخيه ابن التي المكي البصري الزبيري القرشي
وسلم       -          عليه الله صلى النبي ومادح النظّم مان أكثر صغر مايم وآخره لم ثم المهملة الدال

 : قوله       فهد ابن صاحبنا عنه وكتب بقصائد

ماحمد البشير فهو المصطفى إلىعودأة لي أرى هأل شعري ليت أل
وأحـمـد ذاك عند ربي وأشكرتـربـه وألـثـم ماـثـواه أقبل

           . سنة     القعدة ذي عشر خاماس الثلثاء ليلة في بمكة وأنا وماات نظّمه بعض وسمعت لقيته وقد
. بالمعلة        ودأفن الصبح بعد عليه وصلى وخمسين ست

   . ليلة            في ولد الشافعي المزي الشنوي الزدأي الشهاب هألل بن ماحمد بن أحمد بن أحمد
نقف               لم ولكن أمايلة ابن على سمع أنه ويقال وسبعمائة وسبعين خمس سنة رجب ماستهل
استدعاء                في وأجاز المراغي الزين مانهم جماعة على بمكة سمع نعم ذلك في نعتمده ماا على

       . أحمد       وليس وخمسين ثمان سنة في وماات وخمسين ست بسنة ماؤرخ ابني باسم دأماشقي
. الثامانة          المائة مان فأبوه هأذا بوالد التي الحلبي هألل بن

المقرئ              المالكي الزهأري الديسطي القادأري الله عبد أبو الشهاب ماحمد بن أحمد بن أحمد
الجودأ              وأبي وطاهأر عبادأة الزينين عند وحضر ًا يسير واشتغل الرسالة مان ًا وشيئ القرآن حفظ

بذلك             وتكسب رياسته ثم الجوق في القراءة وتعاني سمعها أشياء في ولزماني وغيرهأم
. كف                 وقد شيخنا على سمع مامن وأظنه قليلً وجاور حج أن بعد انقطع ثم ثروته مانه وحصل

. ورحمه          عنه الله عفا بالقاهأرة وتسعين ثمان سنة في وماات
بابن               ويعرف الشافعي بالشرقية الله عبد أبي لمنية ونسبه المناوي ماحمد بن أحمد بن أحمد

ًا             صالح وكان بابنته، ابنه الطبناوي وزوج الطبناوي الدين وناصر الحافي الزين صحب المؤدأب
             . عنده    قرأ ومامن تليها التي أول أو وخمسين ست سنة آخر في وماات ببلده البناء لتعليم جلس

. السروي   الدين نور
    . جده          فيمن ًا قريب ماضى المهندسين كبير الطولوني الدين شهاب ماحمد بن أحمد بن أحمد

. علي        بن الله عبد بن علي بن ماحمد
والد              المقرئ الحنفي الدماشقي ثم المقدسي الشهاب ماوسى بن ماحمودأ بن أحمد بن أحمد
الشام            وفي بالعجيمي ويعرف ماحالهم، في المذكورين وماحمد اليماماي الرحمن وعبد إبراهأيم

تسع.              ابن وهأو القرآن فحفظ بها ونشأ بالقدس وسبعمائة وتسعين إحدى سنة ولد بالمقدسي
فانتفع              لقرائها وتصدى فيها وماهر اللفت بن العلء مانهم جماعة على القراءات وقرأ والقدوري
إلى                وتحول وآخرين شرف بن والعمادأ الهائم ابن عن ًا أيض أخذ مامن وهأو وغيرهأم أولدأه به

وتكسب              فقطنها بنيه لقراء له مانجك بن ماحمد باستدعاء وعشرين خمس سنة في الشام
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 . ماات             وجاور مارة غير وحج بسببها الفاق مان ًا ماقصودأ فيها ًا ماتقن وكان المصاحف بكتابة
. بزيادأات               الرزاق عبد ثم الهماماي ولده لي أفادأه وستين، خمس سنة الحجة ذي في بدماشق

الضياء                بن الشهاب بن العباس أبو الشهاب طرخان بن إبراهأيم بن ماوسى بن أحمد بن أحمد
         . العقودأ     في الكناني العز استنابه ثم كسلفه بالشهادأة تكسب أشهر بكنيته وهأو أبوه التي

           . أو    السبعين جاز وأظنه وستين سبع سنة الول ربيع في وماات القضاء في ثم والفسوخ
زاحمها.

الجليلة              المدرسة صاحب اليوسفي الجاي سبط الحنفي الدين شهاب ماحمد بن أحمد بن أحمد
      . وثلثين         ثلث سنة رجب في ولد الجاي بن قرنطاي بن فرج أماه وناظرهأا العز بسويقة

وأثبت             المسندين بعض على وبقراءتي وغيرهأا الماالي في ماني وسمع وقرأ بالقاهأرة وثمانمائة
. فيحرر                نسبه في ماحمد بن أحمد تكرير آخر ماحل في بخطي ورأيته تصرفه يحسن ولم له

       . وتسعين        خمس سنة الثانية جمادأى في ماات المرضعة بابن ويعرف يلبغا بن أحمد بن أحمد
. عنه   الله عفا

ورسم                 مااتا حتى خدماتهما في كان مامن القادأر وعبد البدر عم ابن عليبة بن أحمد بن أحمد
. المقشرة    أودأع ثم عليه

صحب              مامن الفضلء أحد الشافعي القاهأري ثم الشاماي الكناني الدين شهاب أحمد بن أحمد
بعض              في بواسطته ونزل دأروسه وحضر به واختص ولزماه البلقيني الدين تقي بن الولوي
ببعض               قليلً وجلس تأدأيتها في وأجادأ بها والميعادأ الحجازية خطابة في عنه ناب بل الجهات

الفنون             في ًا ماشارك بخطه الكتب تحصيل مان ًا ماستكثر للدين ًا ماديم وكان للشهادأة، الحوانيت
والزين             المنطق في البدي الشهاب عن بالقاهأرة أخذ وقد والمناظرة، المباحثة في ًا وراغب

يقدم             يكن ولم وغيرهأما والحساب الفرائض في زكريا والزين وغيره الحساب في البوتيجي
اختصار              في وشرع آخرين في والبقاعي البلقيني السعادأات أبي والبدر غيره شيوخه مان عليه

قاضي               العز فأسمعه يتحنبل أن هأم وكان أقرأ وربما جملة مانه فكتب لشيخنا البخاري شرح
بين               رواجه وعدم فقره لشدة وغيرهأا الوظائف في مازاحمته قصد فيه لظّنه يكره ماا الحنابلة
على                 ويحضه مانهم أماثل أنه عنده يقرر إليه تردأدأه حين البقاعي كان مامن ماذهأبه أهأل مان كثير

قريب               عن وستين اثنتين سنة المحرم في ماات حتى طريقته على يزل ولم فكف، مانازعتهم
. وإيانا       الله رحمه جوشن بتربة ودأفن الثلثين

ويلقب             الحنقي القدسي الصعيدي الدين شهاب العلماة بن الدين شهاب أحمد بن أحمد
هأذا.              له وولد الفضل ماع بالشهادأة وتكسب القدس فقدم الصعيد مان أبوه كان بالسودأاني

.    . اثنتين        سنة وماات المعظّمية وماعيد المقادأسة شيخ الترجمة صاحب وصار وغيره
. إبراهأيم               بن ماوسى بن أحمد جده اسم فيمن ماضى الضياء، بن الحنبلي أحمد بن أحمد

.     . الله    عبد جده فيمن الزهأوري أحمد بن أحمد
       . ربيع    -    -   عشري تاسع السبت يوم في ماات القوادأ أحد عمر لذوي نسبة العمري أحمد بن أحمد

. فهد               ابن أرخه به، ودأفن اليمن صوب مان ماكة خارج بالغد وأربعين خمس سنة الخر
لم      -          ثم ضموماة ماوحدة بعدهأا النون وسكون المعجمة بضم الشنبل بن أحمد أبي ابن أحمد
       . وقدم    -    قضاءهأا ولي وبرع وماهر ببلده اشتغل الحمصي العباس أبو بحمص القمح ماكيال وهأو

سنة                آخر في فوليه دأماشق قضاء في سعى ثم السعداء سعيد خانقاه في وتنزل ًا مارار القاهأرة
    . أنبائه             في شيخنا قاله فيه طيش ماع الفقه في ًا نبيه وكان قرب، عن عزل ثم وثمانمائة ست

دأماشق                قضاء في وسعى الفقه في نباهأة وله حمص قضاء ولي وقال ماعجمه في ذكره وكذا
  . بها                وماات الخنائي عن بعد ناب ثم أشهر بعد عزل ثم ست سنة آخر في إليه ففوض بالمال

. الشافعية             في ذكره الخيضري رأيت وقد ًا شافعي كان أنه والظّاهأر عشرة ست سنة
مادة                التوقيع في ختم قد كان القاهأرة، نزيل الشاماي الصفدي الدين شهاب أحمد أبي بن أحمد

القاضي                 فاختص السر كتابة يلي أنه وظن القاهأرة ماعه قدم ثم ًا نائب كان حين شيخ المؤيد عند
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وجبر              إليه الحسان فأرادأ فيه لطرش الصفدي يكره وكان بالسلطان البارزي بن الدين ناصر
تسع              سنة الول ربيع في ماات حتى فباشرهأما والحباس المرستان نظّر في فقرره خاطره
البدر             الحباس وفي الكرمااني التقي المرستان في عوضه واستقر ًا ماحمودأ يكن ولم عشرة

. أنبائه     في شيخنا قاله العيني،
.        . الله        عبد بن ماحمد ابن في يأتي المالكي المغراوي الدين شهاب أحمد أبي بن أحمد

الشاذبختية             يجاور بمسجد يقرئ وكان بالقراءات اعتنى المقرئ الحلبي أحمد أبي بن أحمد
بها                 فأقام دأماشق إلى انتقل ثم العظّمى الوقعة قبل القدس إلى حلب مان تحول ثم مادة بحلب

بن                 العلء أثنى عشرة، سبع سنة شوال في ماات أن إلى واستمر بها فتأهأل طرابلس إلى ثم
.     . النباء       في شيخنا قاله ودأينه خيره على ذيله في الناصرية خطيب

.      . سليمان     بن ماحمد ابن في الزاهأد أحمد أبي بن أحمد
.     . عبادأ      ابن في يأتي السفطي عبادأ بن أرسلن بن أحمد

       . الشرف       زمان في المقدماين أحد أبوه كان قلون بن شعبان الشرفي شاه أرغون أحمدبن
مامن                 كان عليه ركبوا فلما للحج ماعه فسافر أتابكه كان أنه قيل بل عنده ًا خصيص إليه المشار

أربعين                بعد أماه فوضعته حمل هأذا وابنه وسبعين ثمان سنة العقدة ذي في فقتل ماعه رجع
عن               وثلثين ثلث سنة وماات الوقاف، نظّر إليه وأضيف الشعرات أحد صار حتى وترقى ًا، يوما

. بالصحراء             أبيه بتربة ودأفن ذكرهأما التي وفاطمة خليلً أنجب أن بعد السبعين نحو
السعد                 بن المجد بن النظّام بن الجلل الله عبد بن ماحمد بن عاصم بن إسحاق بن أحمد

في        -    -   ولد اسلم العيني وبخط أصلم بالشيخ ويعرف الحنفي خانكتها شيخ الخانكي الصبهاني
سرياقوس            خانقاه ماشيخة وولي وغيره بأبيه وتفقه بالقاهأرة ونشأ وسبعمائة الستين حدودأ

وماكارم               وأفضال فضل له ًا ماهاب ًا بهي ًا جميلًفصيح وكان الغاية، إلى فيها سيرته فحمدت كأبيه
بها               فأقام ماوته بعد إليها المشار المشيخة عن وصرفه عليه تغير وقتائم برقوق بالظّاهأر اختص

نعشه                رجم الخانقاه أهأل ورام اثنتين سنة الول أو الخر ربيع عشري خاماس في ماات حتى
وكان              العيني قال القوصونية، الخانقاه شيخ ابنيا المشيخة في بعده واستقر فمنعوا له لبغضهم

أماوال               مان يجمع كان إنما بصحيح وليس الحرف علم إلى ينسب العلوم سائر عن ًا خالي
الملهأي            وأصحاب الراذل ماجلسه في ويجتمع استحقاق غير مان الناس ويطعم الخانقاه

خشمته               في يدانيه مان الخوانك شيوخ في ير لم أنه عقودأه في المقريزي وذكر والمعاني،
.     . قبلها       المائة مان وأبوه عنه الله عفا وأفضاله وتجمله وماروءته ورياسته

المايوطي                 القوة أبي الدين أسد بن العباس أبو الشهاب أحمد بن الواحد عبد بن أسد بن أحمد
بابن             ويعرف التي ماحمد الفضل أبي والد المقرئ الشافعي القاهأري المولد السكندري الصل

القاهأرة.               إلى أبويه صحبة مارضع وهأو مانها انتقل بالسكندرية وثمانمائة ثمان سنة في ولد أسد
في           والدمااثة والشاطبيتين والعمدة السعودأي النحريري الشمس عند القرآن وحفظ فقطنها

والمنهاجين          واللفيتين لشيخنا والنخبة الجزري لبن والطيبة للجعبري الثلثة القراءات
خلق              على وعرض ذلك وغير الهائم، لبن والمقابلة الجبر في والمقنع العروض في والخزرجية

ًا              جر وهألم العصر ذاك شيوخ عن والعلوم الفقه وأخذ العراقي والولي البلقيني الجلل مانهم
المجد            دأروس ماع دأروسهما وحضر البوصيري والشمس البيجوري البرهأان على المنهاج فقرأ

الفقه              في انتفاعه ماعظّم أن وقال اللفية شرح في عليه قرأ بل البرمااويين والشمس
على              كتبه ماا وبعض المختصرات لجاماع شرحه في عنه وأخذ بالطنتدائي تفقه وكذا بالبيجوري

البناسي             بالبرهأان تفقه ثم البخاري العلء على الصغير الحاوي في وسمع واللفية الجعبرية
في              دأروسه السبكي الشرف عند حضر وكذا وغيرهأا الدأبية العلوم في عليه وقرأ الصغير

كله                أو المنهاج في الونائي على وقرأ بالقاياتي ًا أيض وتفقه ًا أيض المنهاج في عليه وقرأ الفقه
وغيره                العقائد شرح عليه وقرا النسابة البدر عن أخذ وكذا الروضة مان أقرأه ماا عنده وحضر

خضر              بابن وتفقه وأشياء النسائي عليه وسمع وغيره البخاري الحديث كتب ومان تصانيفه مان
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والمحلي           وبالبوتيجي المنهاج في عليه وقرأ والمناوي القلقشندي والعلء البلقيني وبالعلم
شيخنا            على وقرأ وغيرهأا والبردأة الجواماع وجمع والورقات للمنهاج شروحه عليه وسمع

ًا               قديم سمع وكان والتدريس الفتاء في البلقيني كابن تقدم مامن جماعة ماع له وأذن العجالة
عليه              وسمع الفقه في العراقي الولي وعند والتفسير الفقه في ماجالس البلقيني الجلل عند

السراج               وعند وغيره التفسير في ًا دأروس البساطي عند وسمع أمااليه مان ًا وبعض مااجه ابن في
شارح              الحلواني ابن مانهم وآخرين الديري بن الشمس وعند البغوي تفسير في الهداية قارئ

على            للعبري شرحه وفي الشطنوفي الشمس على الصول مانهاج وقرأ العزى تصريف
الدين             وأصول وطائفة والمحلى الهمام وابن القاياتي عن ًا أيض الصول أخذ وهأذا الشرواني
العقائد              شراح عنه أخذ والشرواني المواقف شرح مان قطعة عنه أخذ الصيراماي النظّام عن

والبرمااوي          الشطنوفي والشمسين الحاجبية عليه سمع الصنهاجي الشهاب عن والعربية
التوضيح             حاشية صاحب هأشام بن والشهاب والتوضيح المصنف ابن عليه قرأ عبادأة والزين

وبه              ولزماه وغيرهأا ماقدماته عليه قرأ والحناوي المصنف ابن عليهما قرأ المقني والنور وغيرهأا
والقاياتي              الرضى عليه قرأ النويري القسم وأبي وشرحه الشذور عنه أخذ المجد وابن انتفع
الصيراماي           العضد عن للدماامايني والهندية المصرية وحاشيته المغني وأخذ والبدي والراعي

السلم               عبد العز عن ًا بحث ثعلب فصيح ماع ًا أيض والعربية التقي ماؤلفها عن الشمنية والحاشية
وغيره              الشواهأد وشرح البناسي عن الدأب علوم ماع والعربية ًا أيض المنطق أخذ وعنه البغدادأي
وعن              عنه أخذ بل الصيراماي والعضدي الشمني عن والبيان والمعاني عنه العيني تصانيف مان
قرأ              النواحي عن والعروض ثانيهما تصانيف مان أشياء ماع العقلية العلوم مان ًا كثير الكافياجي
كتب               مان وغيرهأا البديعية عليه قرأ بل ماؤلفه عن الدماامايني ولبن للسيد الخزرجية شرح عليه

والخواص             للخزرجية شرحه عنه أخذ البشيطي والشهابين ذلك في به وانتفع ولزماه الدأب
ماع              المجدي ابن عن والميقات والحساب وهأي الفرائض أخذ والبوتيجي الجودأ أبي وعن وعنهما

عن              ًا تجويد والخط مادين الشيخ عن والتصوف للجعبرية شرحه ذلك ومان تصانيفه مان جملة
وأصلها              الشاطبية ماع للسبع عليه قرأ هأائم بن الشهاب عن ولقراءات الصائغ بن الزين

إماام                الضرير ماوسى بن علي بن أحمد الشهاب على للسبع تل وكذا به وانتفع والرائية والعنوان
الشاطبيتين             ماع البوصيري آدأم بن علي والنور الكركي والبرهأان الدين شرف ابن جاماع

فتل                الجزري ابن ماع فيها ارتحل التي السنة في بمكة عياش بن الزين ولقي عليه وغيرهأما
وللثمان              المصطلح في بما السبع على الزائدة للست العفصي الشمس على وقرأ ًا بعض عليه

في              ماعه وسافر الجزري ابن أجلهم آخرين في الزراتيتي على والعنوان وأصلها الشاطبية ماع
وعشرين    سبع الصعودأ             سنة يوم عليه أكمل حتى وغيرهأا المناهأل في عليه يقرأ وكان ماكة إلى

الحنبلي              المسند مان ًا وكثير ايلة بعقبة أحمد ثلثيات عليه وسمع له وأذن الحرام بالمسجد
ولده             لطيبة شرحه الشهاب ولده عن وأخذ بغيرهأا وغيرهأا وماللته عشارياته مان وأحادأيث

       " في      " شيخنا ولزم بقراءته حينئذ ذلك وسمعت المفلحون إلى للسبع شيخنا عليه وتل وغيره
ماجالسه               وحضر وتآليفه ماروياته مان عنده قرئ ماا أكثر عليه سمع حتى تاماة مالزماة الحديث

بالشيخ              ووصفه تصانيفه مان وأشياء الباري قتح مان قطعة عنه وكتب وشبهه التفسير في
بالقواعد            والقائم العربية وفارس الفقهاء فخر القراء إماام الفهاماة البحر العلماة الماام

أن             له وأذنت قال القضاة أقضى المسلمين مافتي الفضلء أوحد العلماء شرف الصولية
أكثر              مامن ًا كثير به وساوى واجتهادأ بجد حصله ماما وغيرهأما والعربية الفقه في يدرس

والفقه               الحديث ودأروس المالء في ماجالسي حضور أكثر وقد قال أن إلى البلدأ في التطواف
والله                 ويفيد يدرس مان سلك في يدرج أن فاستحق ويعيد الفوائد ذلك جميع في يبدي زال وماا

              . فممن  تقدم مان سوى إليها والقادأماين بلده شيوخ مان واحد غير على سمع وكذا بحياته يمتع
والزين              الله نصر بن والمحب المغلي بن والعلء الشاماي الشمس أخبر كما عليه سمع

الصاحبة            ناظر بن والشهاب الطحان بن والزين بردأس بن والعلء الحنبليون الزركشي
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وسمع             أشياء الكلوتاتي على قرأ بل وغيرهأم عمار وابن والمقريزي الواحي يونس والشرف
قاسم             وابن المصري وابن الحنني الشموس له وأجاز وغيرهأا التغلبية رقيه على بقراءته

أول            في وتكسب وآخرون الثاري وشعبان حجة بن التقي والماشاطي والبللي السيوطي
وأم               بالشهادأة تكسب وكذا جماعة عنده مان ونبغ وقبولً ًا حظّ فيها ورزق الطفال بتعليم أماره

حين              ذلك ترك ثم العاماة على وغيرهأما والترغيب الصحيح فيه وقرأ ًا زمان الحكام بجاماع
وانتقل              ذلك في له شيخنا بعناية فتحت ماا أول الستادأارية بالزينية المااماة في استقراره

شيخنا              وصرح فيه وتهالك للقضاء وانتدب بعده فمن السفطي عن القضاء في وناب فسكنها
الشروط                 في وبرع لفعله، لبادأر القبول يتهم ول السفطي أنكر مامن غيره ومان مانه علم لو بأنه
على                والمداوماة العلم في الهمة صرف ماع ذلك كل النبيه بن النجم بحارة فيها تدرب وربما

العمل              كثرة لكن وحافظّة ًا فهم توقفه ماع الفنون في تقدم حتى ونحوهأما والمقابلة المطالعة
برغبة             وبالمؤيدية عنه له العفصي شيخه برغبة بالبرقوقية القراءات تدريس وولي ماته قد

برغبة              بالسابقية فيها والتصدير الواعظ العباس أبي صاحبه ماع الفظّيعة كائنته حين له البقاعي
بعناية            القضاء في السيوطي استقر حين بالقلعة الحديث وقراءة القلقشندي بن الجمال
ازبك               المير صحب وكذا عليه المير ليقر إليه يتردأدأ مامن اكن فإنه الفقيه يشبك الدوادأار
والجهر               الصبح في القنوت يترك كان أنه ويقال ًا، وقت إمااماه عن نيابة عنده وأم الظّاهأري

برابغ              ثم بمكة ولقيته وخمسين ست سنة في ًامانها مارار وحج الحنفية، ماذهأب على بالبسملة
وغيرهأما               كثير وابن عمرو لبي بمكتبه وأنا ذلك قبل عليه وتلوت ًا حديث بها عليها فقرأت

في              كثيرة ًا دأروس عليه وسمعت والقراءة المطالعة في به وتدربت كتبي أكثر عنده وحفظّت
ومان               إلى التردأدأ مان ويكثر أصله، فاق فرع يقول أدأبه لكثرة وكان وغيرهأما والعربية الفقه

الجوبة               مان ًا كثير ماني وسمع وخطه بلفظّه ذلك وغير والسانيد الرجال مان كثير في المراجعة
ماعي              ماقابلته في وشرع البديع القول تصانيفي مان استكتب بل بعضها بخطه وكتب الحديثية

المتمني               بهذا لي جيء إن والله فقال ماوتى بعضهم تمني توعكي حال في وبلغه بقراءته
أقرأ                  وقد ًا خير الله فجزاه السنة في راغب غير مابتدع إل يكرهأه ل رجل فهذا بكذا فيه حكمت
إليه             المشار وصار القراءات في وقصد وغيرهأا والصرف والعربية والصلين الفقه في الطلبة

للقراء                تفرغ ولو وغيره القراء ذيل مان ترجمته في بينته حسبما مااثل إل عنه وحملها فيها
سماهأا              أرجوزة الميقات في المجدي ابن رسالة ونظّم به، أولى لكان القراءات في ًا خصوص

العيني               تاريخ على ذيل وفي الشاطبية على شرح في وشرع بالكواكب العمل في الطالب غنية
شرح               في وشرع بالكواكب العمل في الطالب غنية الذيل سماهأا أرجوزة التاريخ في نظّم بل

المترف               الذيل سماهأا أرجوزة التاريخ في نظّم بل العيني تاريخ على ذيل وفي الشاطبية على
وقيد           فحشاهأا كتبه مان بكثير واعتنى الشرف إلى الشرف على     مان أقف لم لكني ماشكلها

قبيل                وكان له، لتكلفه يبس فيه ونظّمها لفظّه مان بعضها وسمعت الغنية سوى ذلك مان شيء
قبيل                اتفق وكذا تراجع ثم الناس به تحدث بل الموت على أشرف بحيث ضعف عديدة ماوته،

نمه                ًا ماايوس ماحمولً ولده به ونزل الكرسي على وهأو صرع بالقلعة قراءته حال في أنه سفره
صحبة                شهر نحو بعد ماكة إلى وسافر ختم حتى القابل المجلس في للقراءة وصعد عوفي ثم

في               ماتوعك وهأو ورجع فحج فتوجه ًا أيض الدوادأار بسفارة لذلك عين وكان عليه ًا قاضي الركب
بين               وسبعين اثنتين سنة الحجة ذي مان لعشرين الثنين يوم في ماات حتى واستمر رابغ

المغربي             القروي أحمد مان بالقرب بالحديدة ودأفن الصفراء وادأي في سائرون وهأم الحرماين
القلعة                في القراءة عدا ماا وظائفه في ماحمد الفضل أبو البدر ولده فاستقر بذلك بالخبر وجاء
الجوبة              بين السئلة ماتين علماة ًا إمااما الله رحمه وكان الحنفي، الكركي للماام استقرت فإنها

هأو               مامن حتى التحصيل على ًا ماثابر العلم في ًا ماحب القراءات في ًا ماتقدما فنون في ًا ماشارك
ًا                مابالغ تفلته مان للخوف لذلك التقييد سريع الطلبة آحادأ مان ولو الفائدة في ًا راغب طبقته دأون

والمالك             الوظائف مان التحصل كثير ماتمولً الكتب نفائس تحصيل مان ًا ماستكثر لتوضع في
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في                ماتأنق غير ًا أيض كونه ماع نمو في مااله كان ولهذا المصروف قليل والقضاء المعلماات وكذا
مان                 كان فقد وإل الدنيا وحب الحرص في المبالغة سوى يعاب ماا فيه أعلم ول ومالبسه ماركبه

. وإيانا     الله رحمه ماصر ماحاسن
البي                  بن ايلغازي ابن أرسلن بن أرتق بن أرسلن قرا بن غازي بن صالح بن اسكندر بن أحمد

  . في             نشأ مااردأين صاحب الرتقي الدين شهاب الصالح الملك أرتق بن اليلغازي بن تمرباش بن
على               واستخلفه ابنته وززوجه به واختص المظّفر بن عيسى الدين ماجد الظّاهأر عمه ابن دأولة

دأينار                 آلف بعشرة ماحمد قرا بن يوسف لقرا عنها رغب أن إلى أماره وآل مارة غير مااردأين
سوى               يقم فلم إليها فتوجه الموصل وأعطاه ابنته وزوجه غنم رأس آلف وعشرة فرس وألف

              . سمه  يوسف قرا أن ويقال عشرة إحدى سنة في إليها المشار والزوجة هأو وماات أيام ثلثة
آخر              وهأو الموصل مان يوسف قرا فأخرجهم وعلي وماحمودأ وأحمد ماحمد أولدأ أربعة وخلف

. ترجمته           عقودأه في المقريزي طول وقد ومااردأين، أرتق بني مان الملوك

سكة              بباب المصرف القاهأري الصل البحيري جمعة الشيخ بن إبراهأيم بن إسماعيل بن أحمد
وكان              بدماشق ضريح جمعة ولجده الحسبة في إليه المشار وكان وقبلها حسبته حين الجمالي

قائم                 خدماة في أبيه ماع نشأ مامن صغير، وهأو له عرض كان جدري مان اليسرى العين أعور
الماراء               مان غيره ماع ثم للروم ماعه وسافر طشتخانته في وهأذا ماهتاره فأبوه التابكي التاجر

ماات               حتى واستمر إليه المشار خدماة على اقتصر ثم المااكن طاف بحيث الثانية في وغيرهأم
وكان               أبيه بإزاء ودأفن وسبعين بضع عن وتسعين ثمان سنة الولى جمادأى في بردأاره وهأو

. عنه     الله عفا ًا ماحض ًا عاماي
.    . شهير            بيت مان الماضي إبراهأيم والد اليماني الماين عجيل بن إبراهأيم بن إسماعيل بن أحمد

. أربعين    سنة في ماات

الشيخ                بن العباس أبو الشهاب علي بن سعيد بن ماوسى بن إبراهأيم بن إسماعيل بن أحمد
أبي            بابن ويعرف القاهأرة نزيل السعودأي الشافعي القاهأري ثم المنوفي السعودأ أبي

 .          . وماات     العليا بمنوف وثمانمائة عشرة أربع سنة شوال في ولد ماحله في أبوه التي السعودأ
ألفية               وفي فيه وبحث والمنهاج به وصلى القرآن هأناك وحفظ ًا يتيم فتشأ صغير وهأو والده

اللفية              بها فحفظ وعشرين تسع سنة في القاهأرة قدم ثم الكركي البرهأان على النحو
البساطي             شيوخه مان وأظن القمني الزين على ًا أيض الفقه في وبحث الصلي والمنهاج

له               أذن حتى له مالماته وكثرت القلقشندي والعلء المحمرة بن الشهاب عن الفقه أخذ وكذا
ًا             يسير البلقيني والعلم والونائي القاياتي ثم ذلك في يبسه ماع والتدريس الفتاء في

ويعتقد             يبجله وكان مالزماته مان وأكثر والمناوي وغيره الصول في تخرج وبه والمحلى
والعربية            آخرين في والبوتيجي المجدي ابن عن وغيرهأما والحساب الفرائض وأخذ والده،

عن              والحديث الجزري بن الزين عن وغيره والطب الشرواني عن الكلم وعلم الحناوي عن
مارة                غير انقطع أنه حتى إليه يميل وكان وغيره المالء ماجلس في ولزماه به واختص شيخنا

القمني              الزيون علي سمع وكذا الصوري، الجتماع القلبية المحبة ماع أحب أني له فقال
بردأس           بن والعلء والكلوتاتي الصاحبة ناظر ابن والشهابين الطحان وابن والزركشي

والحساب          الفرائض في وتقدم وجماعة، الحنبلية وعائشة والشرف البالسي والجمال
المفردأ             البديع والنثر الجيد الشعر وقال الشعراء وطارح وسادأ فيه فبرع الدأب وتعاني

وصحب              والمجاماع المحافل في كلماه مان الوعاظ وقال ذلك في وصيته وبعد اسمه واشتهر
يجمع               كان أنه حتى مانطقه في وتحرزه بعقله واغتبطوا بهم فاختص الرؤساء مان واحد غير

ماسؤولًعن               القضاء في وناب به، المختص هأو أنه مانهم كل ويرى الضدادأ صحبة بين
العلء              كف إياهأا بوليته المناوي ورام لبيار وكذا الجزيرة قضاء إليه وأضيف وغيره المناوي

ًا                جد وتعفف الحكام تعاطي مان يكثر ولم الشيخ بن بالشيخ عليه يعين وكان عنها اقبرص بن
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طغاي            الست بتربة والحديث والفقه سكنه ماحل وكانت وباقراسنقرية السلطان بأم ودأرس
فتحت            ماا أول مادرسته لمشيخة عينه الستادأار الزين وكان بالسابقية والفرائض بالصحراء

مازيد              عن للشهاب بمانع ذلك يكن ولم السفطي بسفارة الشنشي للشمس عنه صرفها ثم
بأخرة                وأعرض نعله، يقدم مارة رآه مان لي حكى بل لوالده ًا صديق كان لكونه له الحسان

كان                   ماا إل مانه يتأخر لم بحيث ونثر نظّم مان عنده كان ماا جميع غسل بل الشعر تعاطي عن
ماا                   مانها أفردأ ثم نظّمه أوراق جمع أنه اتفق وإنما قصد عن يكن لم ذلك إن ويقال قيل ببرز

الوراق               بغسل عنده كان مان بعض وأمار لتقيه فقام أصحابه بعض ففاجأه ليغسله يرتضيه ل
سقط                عادأ فلما بقاءه يحب كان ماا غسل بحيث عليه المار فاشتبه ماجلسه يمين عن التي

بل               به الشتغال على والمداوماة الفقه في النظّر مان حينئذ وأكثر الباقي وغسل يده في
مان              جماعة به فولع أصحابه مان الرؤساء بعض لجل عليه للقسرة الشرواني إلى وتردأدأ

وآل               يردأعهم ًا قائم وجد وماا ذلك مان ماكروه كل وتجرع فتحمل ًا وردأ ًا تلحين ونحوهأم الشبان
ليس               ماا ونحوه الهجو مان فيه الماردأاني بجاماع مالقب ماصنف أبرز أن إلى ماعه أمارهأم

ول                بنظّم مانهم ًا أحد يقابل ولم ويتجلد يكابد ذلك ماع وهأو الحسد عليه الحامال ماما بمرضي
في                وعادأ النبوية المدينة وزار فحج الحج إلى السفر فأنشأ الحادأثة هأذه قطع رام ثم نثر
البلقيني                العلم على صلته بعد رجع ثم إليهم أشرت مان لكثر يتودأدأ وصار ًا يسير فأقام البحر

ثمان              سنة رماضان في المدينة فوصل لهألهما مايبرات وصحبته ًا أيض البحر في الحرماين إلى
بها                 فأقام ًا أيض إليها عادأ ثم فحج الشاماي الركب صحب ماكة إلى رجع حتى بها فأقام وستين

الول                 ربيع إلى بها فاستمر ماكة إلى الينبوع مان رجع ثم تليها التي مان شعبان نصف إلى
ًا                مابطون ماات حتى بها فأقام ًا أيض المدينة إلى البحر في رجع ثم المولد فشهد سبعين لسنة

السيد               بين بالبقيع ودأفن رماضان ماعظّم تعلل أن بعد السنة مان شوال عشر ثالث في
  . رحمه            وكان جهاته الناس وتفرق كله بذلك وغبط عنهما الله رضي ماالك والماام إبراهأيم

التحري             كثير التخيل كثير والمعامالة والمفاكهة المحاضرة حسن ًا وجيه ًا ذكي ًا بارع فاضلً الله
وخشوع             خضوع ماع والتلوة والقيام الصيام مان والكثار الضحى على ًا ماداوما الطهارة في

عبارته      وتحسين ألفاظه في ًا وهأيبته       ماتحرز وخدماته وماسكنه وماشيته مالبسه في ًا ماتأنق
في               ًا ساعي والفقراء الفقهاء مان بكثير ًا بار كلها أماوره في بهجة العمة حسن الرائحة عطر

ماقبول              دأونهم فمن جيرانه مان يقصده مامن وبغيرهأم لهم السفارة حسن إليهم البر إيصال
لفقراء              وحصل ًا كثير ًا خير إليه جر وقد صاحبه مازهأر بن الزيني عند ًا خصوص الكلمة

دأهأره،             حسنات مان حسنة عمره أواخر في فكان وبالجملة وفضل، بر بواسطته الحرماين
لي              قال بحيث البقاعي بالعظّائم الدائم ورمايه وطويته سيرته وتقبيح أذيته في بالغ وماما

قصيدة               في قوله بلغه لما لكونه ذلك كل ليكف استرضائه عن عجزت قد الترجمة صاحب
        " قصيدة"      استحسنوا الناس كون مالحظّة ماع يستحق قال عنقي في السيف إل أنيسي وماا
روى              على لشيخنا مارثية عمل وكونه قصيدته على الباري فتح ختم في الترجمة صاحب

إلى               يبرزهأا لم شره مان لخوفه انه ماع والرقة النسجام بديعة فكانت وزنها الثقيلة قصيدته
ماع                 هأذا بيده والخنجر المالء ماجلس في عليه برك فإنه يقتله أن مارة كادأ بل ذلك غير

 : البقاعي     جواب فكان بينهما ماطارحة

ًا سما مان أيا ًا حذق ًا فكانوماقول وحفظّ ًا إياس قـّسـا وكذا أحمد
ًا جعلتالـذي في أفرط أن إلهي ماعاذ  أنسى أو بنظّمك لنابسط

المعجم                  في جملة مانه كتبت ماما ونثره نظّمه مان وسمعت ًا كثير صحبته وقد الخصوم، تلتقي الله يدي وبين
لم               ولكنه ًا أيض وسمعت بل الجواهأر في وأودأعتها إليها المشار القصيدة عنه وكتبت وغيرهأما والوفيات

 : مانجم          ماليح في نظّمه ومان قلت لما بكتابتها لي يسمح

ًا قـلـت المنجـم لمحبوبي الـكـمـال بـدر يا النفس فدتكيوماـ
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ًا فهلضميري عن واكشف الهجر براني لـي وفـي بدري أرى يوما
ماكة              نزيل الشافعي المكراني المجد بن البركات أبو الصدر إبراهأيم بن إسماعيل بن أحمد

          . في   بمكة ولزماني ًا يسير ونحوهأا والصرف والعربية الفقه في اشتغل التي ماحمد وأخو
إجازة               له وكتبت ًا بحث لللفية شرحي مان ماجالس ذلك ومان ًا كثير على فسمع الثالثة المجاورة

إل                 يعرفه ل لكونه القادأر عبد ومارة هأكذا مارة فقال أبيه اسم في اضطرب جاماد ساكن وهأو
. أصح    إسماعيل وكأن بلقبه

الجوهأري              الحريري القاهأري المجد بن العباس أبو الدين شهاب إبراهأيم بن إسماعيل بن أحمد
      . وثمانمائة       وأربعين خمس سنة في ولد إسماعيل بابن ويعرف نوابهم أحد الحنفي القادأري

ابن              وألفية والقدوري والعمدة القرآن حفظ ترعرع فلما حمل وهأو أبوه وماات بعدهأا والتي
الديري             وابن البلقيني العلم على بعدهأا فما ستين سنة في وعرض والجروماية ماالك

في             أبقرات فصول جميع عرض بل أجازه مامن آخرين والقرافي الحنبلي والعز والقصرائي
الطب              رؤساء مان وغيرهأما الخشاب بن الشرف على مانها وأمااكن السبكي الصدر على الطب

الفقه              الشمني التقي عن فاخذ الشتغال على وأقبل ذلك تعاطي عن أعرض ثم وماهرته
ولزم            والكافياجي والسيف القصرائي الماين عن وكذا بقراءته ذلك وجل والحديث والعربية
وجملة              الخصاف وأوقاف والحديث وأصوله الفقه في ًا جد الكثير عنه حمل حتى ًا قاسم الزين
بملزماة              عنايته اشتدت وكذا رشد لبن الثار ماشكل ماختصر عليه وسمع وتصانيفه رسائله مان

شرح              في ًا نظّاما لزم وبعده قضائه أيام دأروسه قارئ وكان وبعده قضائه قبل الماشاطي
العراب              في الطارقية وفي الصول في المنار علي الدين أكمل شرح وفي للقطب الشمسية
المظّفر               وعلى له القضايا في ًا جزء الغرس بن البدر وعلى وغيره الصغاني ماشارق عليه وقرا

ابن                ألفية ماعظّم أخذ بل ماذهأبه علماء عن الخذ في يقتصر ولم الموجز شرح في الماشاطي
المالكيين             الوراق النور عن والمكودأي الجروماية في ابتدائه وفي السنهوي عن ًا تقسيم ماالك

عن             هأشام ابن توضيح مان وقطعة السنباطي الحق عبد الشرف عن وشرحه والقطر
قطعة              قراءة ماع عني العراقي ألفية وجميع زكريا الزيني عن العقائد شرح وماعظّم الجوجري

الثار               ماعاني شرح مان النصف مان تقرب وقطعة حصله أن بعد عليها شرحي أول مان
القدسية            وهأاجر الهورينية هأاني وأم الهرساني الصمد وعبد النشاوي على وسمع للطحاوي،
وطائفة،             والعذبة الخرقة وألبسه الذكر مانه وتلقن العجمي يوسف الجمال حفيد على والنور

بيت               وزار شهبة قاضي بن بالبدر واجتمع للنزهأة الشام ودأخل سبعين سنة في حج وقد
القضاء           في وناب والشيخونية والصرغتمشية برسباي كالشرفية الجهات في وتنزل المقدس
وسبعين               سبع سنة القعدة ذي ماستهل في الماشاطي ورقاه بعده فمن الشحنة بن المحب عن

بجاماع             الغزي الشمس أيام في جلس وبعده الصوفي عن ًا عوض الصالح بجاماع للجلوس
وفي               فيه كالنظّام وغيره التدريس في قاسم كالزين واحد غير له وأذن بالصالحية ثم الفكاهأين

مان               أعلى هأو بما بحضرتنا وصرح عليه وشرحه المنار لمتن ختمه ماعه وحضرنا ًا أيض الفتاء
بعد               الحسينية تدريس في ثم عنه له الغرس ابن برغبة الجمالية تدريس في واستقر ذلك،

للشتغال              وماداوماته القضاء على تهالكه عدم ماع ذلك كل طولون بجاماع وأعادأ نظّام شيخه
بحيث             ماحاضرته حسن وفضيلته وعقله وتواضعه بهجته ماع وتحصيله العلم في الرغبة ومازيد

بالرماد                تعلله وكثره يهمه ماا على وإقباله والرغبة الميل أتم إلّي وله سيما به أستأنس كنت
الله.               رحمه جهاته في بنوه واستقر لفقده وتأسفنا وتسعين ثلث سنة صفر في ماات وغيره

. الجنة  وعوضه

ماصغر          -        هأاء أو دأال وآخره وراء بموحدة بريد بن عمر بن بكر أبي بن إسماعيل بن أحمد
الزهأري       -      القاهأري ثم البشيطي الشهاب لقبه والخر اسمه فلعله بدله خلد ويقال

  -       . الهمزة     بكسر بابشيط وثمانمائة اثنتين سنة في ولد السادأات وأحد طيبة نزيل الشافعي
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الغربية               - مان المحلة قرى مان قرية ماهملة وطاء تحتانية ثم ماعجمة بعدهأا ساكنة ماوحدة ثم
بن              البدر عن الفقه بها وأخذ والتبريزي، العمدة مانها ًا وكتب القرآن فحفظ بصندنا ونشأ

الرماسيسي              أحمد على عمرو لبي وتل قطب بن الدين وولي حميد بن والشهاب الصواف
الفقه               بها وأخذ مادة الزهأر جاماع فقطن عشرين سنة في القاهأرة إلى انتقل ثم البحيري

وآخرين          السيرجي والشهاب العراقي والولي البرمااوي والشمس البيجوري البرهأان عن
المنطق             أخذ البغدادأي السلم عبد والعز القرمااني ماصطفى ابن وعن وعنه القاياتي مانهم

البارنباري           الدين وناصر الشطنوفي والشمس الصنهاجي أحمد الشهاب عن النحو وأخذ
وغيرهأا             والمقابلة والجبر والحساب والفرائض الحنابلة فقه أخذ وعنه الله نصر بن والمحب

البدرشي             عن والبيان والمعاني الدين وأصول الهائم ابن تلميذ والبارنباري المجدي ابن عن
أنه              وقال السبكي والشرف الله نصر بن والمحب والمحلى القاياتي وعن عنه الفقه وأصول

وابن               والتلواني العراقي الولي على وسمع فيه يلحق ل الصلي المنهاج حل في علماة كان
كثير               وكان وغيره المالء في عنه كتب بل شيخنا مانهم وآخرين الديري وابن الله نصر
تقطع                فل لي مالحظّتكم أحب قال أنه لي حكى حرماي بن البهاء أن حتى فيه العتقادأ

الله                أولياء بعض يريه أن سأله ًا شخص أن بلغني وكذا يكفيك فإنه ماوته بعد إليه توجهك
ربما               للقاياتي مالزماته ماع وكان مانهم، شخص بيت هأذا وقال المحلى بيت إلى به فمشى

على                المبارزي ابن حموا بل وأهأانوه تعصبوا جماعة أن بحيث سببه يعلم لم فيما له يتعرض
والفرائض             والعربية وأصوله الفقه في برع حتى الشتغال ولزم سكن ذلك وبعد إهأانته

فتحت            ماا أول المؤيدية الحنابلة صوفية في ونزل وغيرهأا والمنطق والعروض والحساب
ماع              بعده فمن البغدادأي العز مادرسهم عند يحضر وصار الخرقي ماختصر وحفظ فاقته لشدة

والشرف               أسد ابن عنه أخذ ومامن جماعة به فانتفع للقراء تصدى وقد الشافعية فقه أقرائه
ونظّم            ومانسوخه القرآن ناسخ وصنف أخرى بعد طبقة وآخرون والجوجري البكري يحيى

الصليين           الحاجب وابن والمنهاج الرحبية وشرح للبارزي والمنسوخ والناسخ شجاع أبي
لبن            الدأب ولسان والخزرجية وإيساغوجي للخونجي والجمل مايته ول ماالك ابن وتصريف

ألفاظ            تراكيب حل على السنية الجلية الحاشية وله الفرعي المنهاج وخطبة جماعة
ماجلد              في العربية في والتحفة الهائم لبن شرحها مان لخصها والمقابلة الجبر في الياسمينية

بالزهأد             وعرف ذلك وغير الغادأي وعجالة الصادأي وروى ماثلثة وأفرادأ المنطق في ومانظّوماة
ًا             جد فقره ماع وكونه الخير وظائف على والقبال والنعزال واليثار التقشف ومازيد والعبادأة

يتصدق                  كان هأناك باب على ينام بل غيره ول حصير ل يفرشه شئ بيته في يكن لم بحيث
الله                صلى النبي وزارة فحج وخمسين سبع سنة ماوسم في كان أن إلى بالمؤيدية خبزه مان

واليثار              العلم في به أهألها انتفاع وعظّم بها عنده وانقطع الشريفة بالمدينة وسلم عليه
في               هأو وبالغ إجماع كلمة بينهم وكان الوصف يفوق ماا إشاراته وبديع كرامااته مان وحفظّوا

السنين              غالب في وصار بذلك اتصافهم يترجى لهم يكتبه فيما بخطه وصفهم وفي إكراماهم
واستئناسي               به اجتماعي فكثر هأناك وكنت وسبعين إحدى سنة في بمكة جاور بل مانها يحج

برؤيته             أبتهج وكنت وماواعظّه فوائده مان وسمعت بكليته علي الحمد ولله وأقبل بمحادأثته
ًا            وطواف صلة العبادأة بوظائف الشتغال مان عظّيم قدم على وكان دأعواته وسماع

البتة              أهألها عن مانعزلً أحواله وغالب بل لفظّه في ًا وتحرز ًا وتقشف ًا وإيثار وتلوة وماشاهأدة
فما             القراء في جماعة وحاوله الحلقة بأطراف الحديث ماجالس بعض في جلس وربما

أنه                والظّاهأر قيل فيما المراغي الفرج أبي ماع ًا أدأب المدينة في التحديث مان اماتنع بل وافق
يدل                  بما علينا تردأ وأخباره الخير مان ترق في زال ول وسلم عليه الله صلى النبي ماع للدأب
سنة                رماضان تاسع الجمعة يوم عصر بعد بالحمى قليلً توعك أن بعد ماات حتى وليته على

حافل               ماشهد له وكان بالبقيع دأفن ثم بالروضة السبت يوم صبح عليه وصلى وثمانين ثلث
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فقده         على المدينة أهأل ًا خصوص الناس وتأسف ًا ًا      جد وإيان الله رحمه يزار ظاهأر وقبره
 : نظّمه      مان سمعته وماما ببركاته، ونفعنا

الجاماـعـه تلك يس وقبلهاالواقعه مانها السبع المنجيات
والنسان والبروج والملكوالدخان النشراح والخمس

بالمدينة             جاور وأنه الحنبلي ثم الشافعي الزاهأد المفنن البارع الفاضل بالشيخ البقاعي ووصفه
. بمولده            إخباره مان اماتنع وأنه أهألها به وانتفع سنة عشرين مان أكثر

الفداء               أبي العمادأ بن العباس أبو الشهاب العالي عبد بن خليفة بن إسماعيل بن أحمد
مان             والده ترجمة في الولي بخط رأيت هأكذا الشافعي، الدماشقي الصل الحسباني النابلسي

   . أواخر              في ولد بينهما العالي عبد جعل مان ورايت غيره بخط وكذا خليفة تكرير العبر على ذيله
والفرائض             وأصوله الفقه في وبعده والده حياة في واشتغل وسبعمائة وأربعين تسع سنة

العباس             أبو والنحو والده والفرائض الفقه عنه أخذ مامن وكان وغيرهأا والحديث والعربية
مان             الكثير وحمل فأكثر والقاهأرة بدماشق الحديث وطلب بنفسه وقرأ الكثير وسمع العنابي

والصلح              أمايلة كابن وغيرهأم البخاري بن الفخر أصحاب مان جم جمع وعنده والمسانيد الجزاء
مان                 جماعة على السماع في شيخنا ماع ترافق أن إلى رافع وابن الهبل وابن عمر أبي بن
البلقيني               بها وجالس ماحمودأ بن وخليل ايدغمش بن عمر على بها فسمع حلب ودأخل شيوخه

على              وتقدم أشياء بخطه وكتب المشتبه بتحرير واعتنى السماء وضبط الفن في وماهر وغيره
ماشاركة               ماع القراءة سريع فنون صاحب ًا ماستحضر ًا ذكي وكان شاب وهأو فنون عدة في أقرانه

في             وناب ًا قديم كالماينية وغيرهأا بالشرفية الحديث تدريس وولي والعربية وأصوله الفقه في
في                ويشتد زعم يتورع فكان الناصر إذن بغير تغلبه أيام المؤيد دأولة في استقل بل الحكم

في                 قلئل ًا أياما القضاء وولي الناصر أيام في اماتحن ثم رفقته بعض أذن أن إلى الحكام تنفيذ
وحبه              الولية في دأخوله وبواسطة الناصر قتل ماوجب على أعان مامن وكان المستعين دأولة

وألقاه                ًا إفسادأ المار فزادأ الدين تاج ابنه له ونشأ سيما الشتغال عن الفتنة بعد فتر للرياسة
وسمع               العربية في برع إنه فقال حجي بن الشهاب رفيقه ترجمه وقد المهالك، ماهاوي في

حسن             الفهم جيد الذهأن صحيح وكان صحيحة قراءة بنفسه وقرأ وماصر بدماشق الكثير
والقبال              الجرءة شديد للدولة المخالطة كثير الوظائف طلب في ًا شرهأ كان أنه إل التدريس

تغير                 وقد ينمو ثم الهلك يبلغ مارة كل في ًا مارار واماتحن مارة غير وعزل قال التحصيل على
بسببه               الناس ويمقته المهالك في فيرمايه ولده يحب وكان الممن مان عليه جرى لما بأخرة

فيه                 القاهأرة دأخل لما عذله أنه البياري الدين نور الشيخ وأخبرني شيخنا قال بهم يبالي ل وهأو
. العتاب                فيه يفيد ل أنه فعرفت قال بالتحصيل مانهم أعرف لنه يحسدونه الناس أخي يا فقال

شرط                 مان بأن ًا ماحضر الجزري ابن أثبت ماات لما أنه أبيه ترجمة في حجي ابن قاله وماما
ل              الترجمة صاحب يعني الشهاب وأن للقرآن ًا حافظّ خطيبه يكون أن التوبة جاماع وقف

الجزري،               ابن مان وانتزعها بها توقيع وماعه فقدم بمصر الشهاب وكان لذلك فيها فقرر يحفظّه
مان              الثامان العشر في الشافعية أعيان مان بدماشق كان فيمن صفد قاضي العثماني وذكره

بالجاماع               حلقة له الدين شهاب العلماة شيخها وابن دأماشق شيخ حقه في فقال الثامان القرن
استقللً                دأماشق قضاء ولي ثم مادة الحكم في وناب تهذيبه في أجادأ تفسير في وشرع الماوي

ابن                ألفية وعلى الصغير الحاوي على علق أنه بخطه رأيت ماعجمه في شيخنا وقال يحمد، فلم
الرافعي،              أحادأيث تخريج في العي شافي وسماه الرافعي أحادأيث تخريج مان ًا شيئ وعمل ماالك

لفظّه                مان وحدثني غيري على بها يضن كان التي أجزائه مان ًا كثير وأفادأني ًا مارار به اجتمعت
زادأ                الهبل، ابن على له بسماعه الواسطي ماحمد بن علي بن ماحمد الجللي حديث مان بجزء

حتى               للحديث دأماشق أهأل أحفظ أنه له وشهد ويعظّمه يحبه البلقيني شيخنا وكان أنبائه في
الجزاء              مان جملة فأعطيته الكائنة بعد القاهأرة قدم ثم بدماشق أكرماني وقد الشرفية ولي
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مانه                أكمل كبير تفسير في شرع قد وكان قال التعليق تعليق عنوان في بالحفظ لي وشهد
   . وترتيب             غيره زادأ الشافعية طبقات وعمل ًا أيض قال الكائنة في عدم ثم ماآخذ فيه وعليه ًا كثير

نجا،                 ثم ًا كثير أذى وأوذي فتنة جماعة ماع له جرت شهبة قاضي بن التقي وقال القراء، طبقات
سمع               ومامن وإقدام شجاعة وعنده السراف إلى يفضي قد مافرط كرم نده وكان شيخنا قال

          . عشرة     خمس سنة الخر ربيع عاشر الربعاء يوم في ماات والبي الحافظ ماوسى ابن مانه
   . ًا           أيض شيخنا وترجمه عنه الله عفا بالخنائي القضاء عن ًا ماصروف بها ودأفن الصالحية بمنزلة

في              الناصرية خطيب وابن عقودأه في عنده ولكنه للمقريزي ماصر تاريخ على استدركه فيما
.     . قبلها     المائة في وأبوه ماعجمه في فهد وابن ذيله

زوجته             أخي ابن الماشاطي صهر الحنفي القاهأري الشهاب صدقة بن إسماعيل بن أحمد
          . الشمني   عن وأخذ بالقاهأرة وثمانمائة وخمسين أربع سنة في ولد الصائغ بابن ويعرف

بل             كالشرفية الجهات في صهره بعناية وتنزل وبرع العلء وكذا الحصني والتقي والقصرائي
في                 ثم وتسعين ست سنة في حج وقد وتودأدأ، عقل فضيلة ماع به واستمر القضاء في استنابه

وسبعمائة               سبع سنة في ثم كليهما في إلّي وتردأدأ الموسم في كلهأما وتسعين ثمان سنة
مان              العام التهبة مان المسلمين أصاب ماا فأصابه الزمااماية بالمدرسة وسكن ثمان سنة وجاور
      . إلى          ورجع ثمان سنة حج ثم المسلمين مان ًا شيئ كنزله أسوة يبقوا ولم وأعوانهم إبراهأيم بني

. الرجبي              قيت التابكي صحبة ًا بر ماحرم أوائل في ماكة مان سافر عمرسه ًا سالم ماصر
رسول                   بن ماحمد بن علي بن عمر بن يوسف بن دأاودأ بن علي بن عباس بن إسماعيل بن أحمد

اليمن               مالوك المنصور بن المظّفر بن المؤيد بن المجاهأد بن الفضل بن الشرف بن الناصر
        . ثلث         سنة الول ربيع في أبيه بعد مالك اليمن بلدأ مان وغير وجبلة وتعز وعدن زبيد صاحب
وفي               رسول بني شرار مان ًا جائر ًا فاجر وكان كائنات له وجرت سيرته تحمد فلم وثمانمائة

ذلك               على يزل ولم وتدبيره سياسته وعدم وعسفه ظلمه لكثرة اليمن بلدأ غالب خرب أياماه
مان              فارتاع زبيد مادينة خارج زجاج مان قوارير المسمى حصنه على صاعقة سقطت حتى

الله               قال وعشرين سبع سنة الخرة جمادأى عشر سادأس في ماات ثم ًا أياما وتمرض صوتها
         " يبن: "      لم إذ بها أبيه بمدرسة فدفن لتعز وحمل يشاء مان بها فيصيب الصواعق ويرسل تعالى

            . التام  الحلم بوفور والخاص العام عند ًا ماوصوف كان بأنه الناشري العفيف ووصفه مادرسة له
  . بعده                ومالك تقدم ماا يؤيد وهأذا لها يغضب فل تحتمل ل التي العظّام الماور إليه ترفع أنه بحيث
   . في             المقريزي وذكره وجده إسماعيل هأذا وولد هأو الله شاء إن التي الله عبد المنصور ابنه

. ماطولً  عقودأه
   . وتعانى          بالطب اشتغل بالحريري ويعرف الطيب الشهاب الله عبد بن إسماعيل بن أحمد

برقوق                الظّاهأر مان قربه الله فتح السر كاتب أن فاتفق خامالً وكان المنطق في ونظّر الدأب
كمشيخة               يعني وظائف عدة ووله عليه فأقبل ًا سريع البرء له فحصل له عرض عارض في

بعد            القفهسي العلء عن ًا عوض الحاكمي والجاماع الحصراي الجاماع وتدريس سال خانقاه
      . القعدة          ذي عشر خماس في وماات ذلك في يطل ولم طائل خمول بعد قدره فنبه مانازعات

              . وقال  عقودأه، في فهو وإل ماصر تاريخ في المقريزي على استدركه فيما شيخنا قاله تسع سنة
وكان              وماهر أخرى ًا وفنون والدأب بالطب الشتغال تعانى فاضلً ًا ذكي كان ماعجمه في شيخنا

إلى                توصل لما المناصب بعض عمره آخر في ولي ثم ومالبسه شكله في العاجم بزي يتزيا
فوائده                مان سمعت بمصر، ماات أن إلى ودأنياه دأينه في ذلك بعد حاله وحسنت الظّاهأر خدماة

    . أنه            النباء في وقال لغيرة أنهما على وقفت ثم بيتين عويس في نظّمه مان وأنشدني ًا كثير
في               به اجتمعت ًا جد ًا مالق خامالً وكان الدأب في ونظّر والمعقولت والهيئة الطب في ماهر
الشيخ             وظائف فأعطاه بالظّاهأر بأخرة اتصل ثم وفوائده نظّمه مان وسمعت ًا مارار الكتبيين

لكنه              ونثر نظّم وله الحميدة الطريق وسلك وتزوج حاله وحسنت فأثري القفهسي الدين علء
  : الغرائب            ومان ماعناه ماا المقريزي وقال انتهى، عريضة دأعاوى ويدعي ًا كثير الناس في يطعن
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تسع              سنة شوال في الموسمي الركب ماع حج الدست كاتب العمري الشمس صاحبنا أن
الله                فتح أبي العمري كتاب ماعه كان العادأة على المبشر قدم فلما طيب بها هأذا والشهاب

فسأله                 المناوي ماوسى له يقال لله بولي ماكة في اجتمع أنه فيه أخبر ماما فكان السر كاتب
إل                إله ل فقال فارقه حسبما طيب أنه فأخبره هأذا الحريري مانهم المصريين مان جماعة عن

الوقوف                  قبل توفي قد وكان يذكر لم هأذه وفي سنة كل في بعرفة عندنا يذكر مادة له الله
. الله        رحمه الترجمة لصاحب بشرى وفيها عجيبة فكانت

.       . الثالثة       المجاورة في بمكة علي سمع الدماشقي الله عبد بن إسماعيل بن أحمد

شهاب                دأعي ثم الدين شرف إبراهأيم بن رشيد بن أحمد بن عثمان بن إسماعيل بن أحمد
زادأ             مان ورأيت الروم، بلدأ عالم القاهأري ثم الكوراني التبريزي الهمداني الشهرزوري الدين

         . كوران     مان بقرية وثمانمائة عشرة ثلث سنة في ولد إسماعيل قبل يوسف نسبه في
للسبع              وتله القرآن وحفظ بشهرزور تسع سنة الول ربيع عشر ثالث في المقريزي وأرخه

الشاطبية             عليه وحل واشتغل الجلل البغدادأي القزويني عمر بن الرحمن عبد الزين علي
والبيان              المعاني علمي ماع النحو عنه وأخذ للتفتازاني وحاشية الشافعي عليه وقرأ به وتفقه

في              وماهر وغيرهأا والمنطق الصلين في وتميز العلوم في غيره على اشتغل وكذا والعروض
كيفا              حصن إلى تحول ثم الفقه في وشارك العقليات مان وغيرهأا والبيان والمعاني النحو
البخاري              العلء فلزم الثلثين حدودأ في دأماشق وقدم العربية في الحلواني الجلل عن فأخذ

في               عليه وقرأ المقدس بيت الجلل ماع قدم وكذا عليه الجلل يرجح وكان به وانتفع
بقراءته               شيخنا عن فأخذ ًا جد فقير وهأو وثلثين خمس سنة حدودأ في القاهأرة ثم الكشاف

الزين               على كله أو ماسلم صحيح في وسمع وغيره ولزماه العراقي ألفية وشرح البخاري في
والشاطبية           ماسلم صحيح عليه وقرأت المقريزي قال ًا، كثير الشرواني ولزم الزركشي

وقراءات              وعربية فقه بين ماا العلم مان لفنون تاماة وماعرفة وفصاحة براعة مانه فبلوت
           . الحاوي  في القلقشندي العلء على قرأ بحيث والشغال الشتغال على وأكب انتهى وغيرهأا

واتصل           وغيره السلطان بحضرة البخاري قراءة كمجلس الكبار المجالس حضور ولزم
بحيث             والماراء المباشرين مان وغيرهأم الباسط عبد وبالزيني به فنوه البارزي بن بالكمال

جقمق            الظّاهأر ولي فلما الزائدة والجرأة والبراعة بالطلقة وذكر المااثل وناظر اشتهر
بعد               مارة فتزوج الدنيا عليه فانهالت وخواصه ندماائه أحد وصار فأكثر إليه تردأدأ يصحبه وكان

مان                 لديه ًا كامان كان ماا حاله ترفع لما وظهر ًا ماطلق كونه ماع النساء في رغبته لمزيد أخرى
النعماني                الدين حميد وبين بينه وقع أن يلبث ولم والخفة الطيش إليه جر الذي نفسه اعتقادأ

إلى                هأذا تعدى بحيث وتشاتما عليه فيها سطا ماباحثة حنيفة أبي الماام ذرية مان أنه المذكور
عند               عليه ادأعى ثم بالبرج وسجنه عليه بالقبض فأمار السلطان إلى ذلك علم ووصل آبائه

بحضرة             فعزز الماام ذرية مان وبكونه بالشتم البينة وأقيمت الديري ابن الحنفية قاضي
استقر              قد وكان بالبرقوقية الفقه تدريس عنه وأخرج بنفيه وأمار بل الثمانين نحو السلطان

ًا               مانفي الشهاب وخرج المحلى الجلل فيه بعده فاستقر ًا أجلس فيه وعمل يحيى ابن بعد فيه
الحاج              خرج فلما دأماشق إلى ومارتباته وظائفه وأخرجت أثاثه باع أن بعد المقريزي قال

فقبض                 ماكة إلى البحر في ليمضي الطور قدم حتى به يشعروا فلم حلب إلى فردأ ماعه توجه
انتهى،                ًا أحد ربك يظّلم ول وأربعين أربع سنة كله وذلك الفرات تعدى حتى به وسير عليه

وغيره               العسكر قضاء في استقر حتى بها يترقى زال ول الروم ماملكة إلى الشهاب وتوصل
حالته            وحسنت طنانة بقصائد وغيره ومادحه الروم بملك اختصاصه وعظّم ًا حنفي وتحول
إلى                العسكر قضاء مان وانتقل مانه أحظّى مارادأ بن ماحمد عند يصر لم بحيث ًا جد هأناك

اختلف             بما المحلى تعقبه وكثر الجواماع جمع وشرح الكابر إليه وتردأدأ الفتوى مانصب
 : قوله            مالكه في قصائده مان إن فيه وقال ًا وردأ ًا تصويب فيه الفضلء
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ً الليث أنه إل الشمس هأو البـر ماالك أنه إل البحر هأوباسل
بيت               ستمائة نحو العروض علم في وقصيدة البخاري على ًا وشرح ًا تفسير عمل أنه بلغني وكذا

بخطبة              ماسجد له بل الحديث دأار سماهأا ومادرسة ًا جاماع باسطنبول وأنشأ القصائد مان وغيرهأا
أن                حتى الكابر عنه أخذ وقد الدور، مان غيرهأا إلى ماسجد تجاهأها الغلطة وفي بدونه وآخر

عنه                 أخذ مامن كونه ماع هأذا البيت أهأل فضل في الجلل شيخه عن حكاية عنه روى المقريزي
        . وخمسين        تسع سنة في وذلك بحلب كنت ولما عقودأه مان عنه نقلته ماا وغالب أسلفته، كما

عليه               وتراماى وستين إحدى سنة في وحج زائدة ضخاماة في وهأو الشاماية البلدأ ثم دأخلها
مان                المناسبات كتابه طلب في الروماية للملكة به رجع إذا به ليتوصل الن هأذا في البقاعي
تطلب                  ول تكلف بدون ذلك له الله يسره بمن زعم وتبينه بذلك رواج له يحصل أن رجاء هأناك
كانت               إذا المبالغات في عادأته جاري على وأخذ الجواماع لجمع شرحه إشهار بتولي له والتزم

     " جللته  "          على الكوراني يزل ولم نور مان له فما ًا نور له الله يجعل لم ومان لغراضه ماوصلة
ولعله               دأونه فمن السلطان عليه وصلى وتسعين ثلث سنة رجب أواخر في ماات حتى وطريقته

. الله    رحمه بمدرسته دأفن
به                 وهأو نابت له ويقال الزمازماي شمس بن دأاودأ بن ماحمد بن علي بن إسماعيل بن أحمد

. النون.    في يأتي أشهر
.        . عزم        ابن أرخه وثمانمائة، سبعين سنة ماات الفرنوي صالح بن عمر بن إسماعيل بن أحمد

أخو               الدماشقي ثم البصروي العمادأ الحافظ بن الشهاب كثير بن عمر بن إسماعيل بن أحمد
        . ابن       على وأحضر وسبعمائة وستين خمس سنة ولد كثير بابن كأبيه ويعرف التي الوهأاب عبد

قاله               فيما وكان إقطاع له وحصل الجند بزي وتزيا البخاري بن الفخر أصحاب أحد الشيرجي
 .       . ذكره        إحدى سنة الول ربيع في ماات بالماور ًا عارف ًا سمت أخوته أحسن حجي بن الشهاب

. أنبائه   في شيخنا
التي              الشمس أخو الشافعي القاهأري الونائي الشهاب أحمد بن ماحمد بن إسماعيل بن أحمد

  . مامن                 وهأو انتهى ًا ساكن كان أنه غير أخيه مان أقعد هأو يقول كان أنه خضر ابن شيخنا عن بلغني
ولد                وله أخيه عن وفاته وتأخرت أقرأ وربما القاياتي على قرأ أنه وسمعت شيخنا عند حضر

. يحسن        كان إن مانه أماره فيحقق الحياء في
القلقشندي             الصل المقدسي القطب علي بن إسماعيل بن ماحمد بن إسماعيل بن أحمد

    . سنة          رجب في ولد ماحالهم في المذكورين وإخوته علي العلء والد الشافعي القاهأري المولد
قال               كما فحفظ شاب وهأو القاهأرة إلى مانها وانتقل بقلقشندة قبلها أو وسبعمائة وستين أربع

حاتم               ابن عن الفقه فأخذ نفسه مان وطلب قال غيره ماع والمنهاج القرآن ابنه التقي
بحث             القرماي والضياء الحدادأ، لبن الفروع قرأ وعليه البلقيني الفتح ابي والبهاء والبناسي

النحو               في واشتغل الملقن وابن البلقيني عند حضر وكذا التدريس في له وأذن المنهاج عليه
لم             أنه له وشهد البشيطي والصدر بالقاهأرة الحسيني المشهد نزيل الدلصي ماوسى على

بن                النجم على وسمع مادة ولزماه الدجوي التقي على الحديث وفي مانه أنحى بلده مان يأت
الكويك           بن والشرف الجوهأري والشهاب والمطرز الباجي والجمال الخشاب وابن رزين

الحسن             الخط وكتب والحساب الفرائض في وتميز الضرير الجوشني يعقوب على وتل وطائفة
باشر               وكذا شيخنا عن بالقاهأرة ثم الزبيري التقي عن النواحي ببعض ًا قديم الحكم في وناب
الفضلء              مانه سمع وغيرهأم مااجه وابن بالبخاري وحدث طولون ابن وجاماع الجرماين أوقاف في

في               له وحصل والعبادأة، الخير لسلوك ًا مالزما الفطرة سليم ًا شهم ًا خير ًا دأين وكان فهد، كابن
   . ليلة             في ماات القدسي غنيم ذرية مان أنه يذكر وكان قال حواسه بباقي وماتع ثقل سمعه

شيخنا،                تقدماهم حافل ماشهد في الغد مان عليه وصلى وأربعين أربع سنة الحجة ذي مان الثامان
مان               أكبر وهأو شهاماة وفيه للمباشرة ًا ماتقن الكتابة حسن كان فقال باختصار أنبائه في ذكره

أماثلهم               وهأو الدين علء ولده مانهم أولدأ عدة وأنجب قال الحكمي المودأع شهودأ مان بقي



ماشكاة ماكتبة                   التاسع القرن لهأل اللماع الضوء
السلماية

. وإيانا             الله رحمه المكروه بعض الدين علم القاضي مان ماسه وقد قلت طريقة،
.        . وخمسين         إحدى سنة في عزم ابن أرخه دأهألك سلطان غازي بن مالك بن إسماعيل بن أحمد

مان                التي ماونس أخو البنداري الهواري العزيز عبد بن عمر بن يوسف بن إسماعيل بن أحمد
جماعة              في رأسه فعلق ماعه الكبير الدوادأار أحضره بالماير فيهم ويسمى هأوارة، عرب رؤوس
الناس                وتوجع وثمانين ثلث سنة الخرة جمادأى في وذلك ماات أن إلى أحياء وهأم زويلة بباب

. ماشاهأدته  مان

    . وسبعمائة        ستين سنة ولد الواعظ الشافعي القاهأري البشيطي الشهاب إسماعيل بن أحمد
بالسيرة              ولهج الكبار أولدأ مان جماعة وأدأب البشيطي الصدر قريبه ولزم قليلً تفقه ًا تقريب

ًا                 سفر ثلثين نحو مانه كتب فيها حافل كتاب جمع في شرع أن إلى ًا كثير مانها فكتب البنوية
البداية               عليه اشتملت وماا عليها وغيره السهيلي كتبه ماا ماع إسحاق ابن سيرة على يحتوي

فيها               الواقعة لللفاظ ًا ضابط ذلك وغير للواقدي المغازي عليه احتوت ماا وعلى كثير بن للعمادأ
         . جاز       وقد وثلثين خمس سنة شوال سلخ في ماات الزهأر الجاماع في الناس على يتكلم وكان

الشهاب.            شارك وقد عقودأه في والمقريزي والمعجم النباء في شيخنا ذكره السبعين
. ونسبته       أبيه واسم اسمه في الماضي البشيطي

.       . بمهملتين   برص آق ابن في ماضى اقبرص بن أحمد
القان                بن ايلكان ابن اقبغا بن الحسين بن الكبير السريسري حسن الشيخ بن أويس بن أحمد
في              بتبريز المتوفى أبيه عن العراق مالك دأرب وسلطانهما وتبريز بغدادأ صاحب الدين غياث
مان               فارس أربعمائة وماعه حلب قدم ثم وتسعين خمس سنة إلى فأقام وسبعين ست سنة

بإكراماه              أمار فأرسل برقوق بالظّاهأر ًا لئذ بغدادأ على استيلئه حين تمرلنك جافلًمان أصحابه
وماائتي               دأينار آلف عشرة نحو له وأرسل تلقاه بحيث إكراماه في وبالغ القاهأرة استقدماه ثم

في              وأقام له ًا أخت السلطان وتزوج ماماليك وماثلها جارية وعشرين خيول وعدة قماش قطعة
بلدأه                 إلى أحمد عادأ رجع فلما وحلب الشام لجهة بالعساكر توجه حين ماعه سافر أن إلى ظله
مان               جماعة وقتل سيرته ساءت أن يلبث فلم وجللته وجاهأته وتزايدت ًا تشريف ألبسه أن بعد

هأذا             وهأرب ففعل ليتسلمها بشيراز تمرلنك نائب وكاتبوا وأخرجوه الباقون عليه فوثب الماراء
وانهزماا              فكسروه أهألها به فالتقى بغدادأ إلى ماعه فسار بالموصل التركماني يوسف قرا إلى

ًا              قريب بالساجور ونزل والتركمان بغدادأ عسكر مان كبير جمع وماعهما الفرات وقطعا الشام نحو
العسكر               فيها انكسر فظّيعة وقعة وكانت النواب مان وغيره حلب نائب إليهما فخرج حلب مان

وجماعة                نائبها التقاه بهسنا مان ًا قريب كان ولما الروم بلدأ نحو وتوجها حماة نائب وأسر الحلبي
وماكث               فدخلها بغدادأ إلى وعادأ ذلك وغير الخلفة سيف له يقال ًا سيف مانه واستلبوا فكسروه

وهأو                  ست سنة صفر في حلب إلى وجاء بمفردأه ًا هأارب فخرج التتار إليها جاء ثم ًا حاكم مادة بها
إلى                 طلب ثم بها فاعتقل بالقلعة باعتقاله الناصر رسم ثم مادة بها فأقام فقير زي في بليد

وعادأ               السلطان مان رضا بغير أطلق ثم دأماشق بقلعة توجهه في واعتقل إليها فتوجه القاهأرة
وقرا                 هأو تنازع ثم عادأته على واستمر تمرلنك لوفاة عنها التتار نزل أن بعد ودأخلها بغدادأ إلى

ثلث               سنة الخر ربيع سلخ الحد ليلة في ًا خنق وقتله فأسره عليه الكسرة فكانت يوسف
       . وأنه         أنبائه في ذكره شيخنا طول وقد الخرة جمادأى في بذلك حلب إلى الخبر وجاء عشرة

للدمااء               ًا سفاك وكان قال العيان مان نفس ثمانمائة واحد يوم في وقتل الجائرة السيرة سار
وغيرهأا              بالعربية كبير تتبع وله والموسيقا كالنجوم علوم عدة في ماشاركة وله بالقبائح ًا ماتجاهأر

   . المقريزي           طول وكذا العلم أهأل في وصحبة وحيل ودأهأاء شجاعة ماع المنسوب الخط وكتب
على               سطوة له ًا ماهيب ًا عارف ًا حاكم كان أنه وقال ترجمته الناصرية خطيب وابن عقودأه في

. الموسيقا            علم في طولى يد له واللذات الشرب على ًا مانهمك ًا فتاك الرعية
الجبرتي                 الدين أكمل بن الدين شرف بن الدين شهاب صلوة بن الله عبد بن أويس بن أحمد

  . في           ماات إمااماها وابن وإمااماها بالصحراء الست تربة مادرس الشافعي الصحراوي القاهأري ثم
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سنة                في عليه عرض لمن إجازة بخطه ورأيت أنبائه، في شيخنا أرخه اثنتين سنة الول ربيع
الصمل               القلعي عبيد بن علي بن أحمد بن الرحمن عبد للزين وكذا وسبعمائة وتسعين ثلث

. وغيره          القاصح ابن عن أخذ مامن وأبوه ثمانمائة سنة في

الناصري               ثم الظّاهأري العلئي النصر أبي الشرف بن الفتح أبو الشهاب المؤيد اينال بن أحمد
       . بغزة         وثمانمائة وثلثين خمس سنة في ولد بك خاص ابن ابنة فأماه بيبرس الظّاهأر ذرية مان
أبيه                 أيام في وترقى وغيره الغزي العلء عند فقرأ ونشأ عشرين أماير وهأو بها أبوه كان حين
عشر                رابع الربعاء يوم في بعده المملكة في استقر ثم الماثال بها تضرب هأائلة حجته وكانت
مانها                رماضان عشر تاسع الحد يوم إلى ودأام له مانه بعهد وستين خمس سنة الولى جمادأى

بالعز              الحنابلة قاضي سيما لذلك الناس وتألم البحر في السكندري الثغر إلى به وأرسل
وانكف               اليام تلك في السيرة أحسن قد كان فإنه بذلك التظّاهأر عن يتحاش ولم الكناني

له               دأونهم فمن الماراء وخضع حبه على القلوب واتفقت العظّام البليات تلك عن به المماليك
وإكراماه               العلماء إلى أمارته أيام غالب في تلفته ماع هأذا سلطنته في والخير بالعدل وتفاءلوا

بالماور             وخبرته عقله ومازيد عشرته وحسن طباعه ورقة الشعار لرقائق ومايله وتفقدهأم لهم
الدوادأار                وتزوج أماه وفاة بعد المصرية الديار قدم بل قيده كسر أن يلبث لم إرساله وبعد

وثمانين              ست سنة الحجة ذي في بالسكندرية كونه حين واستقر ابنته المملكة عظّيم الكبير
مان              بيته إلى ماعه يتوجه ومان ماجالسهم ويحضر الذكر يلقنهم وكان الشاذلية ماشيخة في

إل               يقصده مان حاجة لقضاء هأناك وهأو له وجه ول ونحوه بالطعام يكرماهم الشاذلية جماعة
أبيه.               عند فدفن القاهأرة إلى بجثته وجيء وتسعين ثلث سنة صفر مانتصف في ماات بغرض

. وإيانا   الله رحمه
     . وثمانمائة         عشرة إحدى سنة ولد التي ماحمد والد برقوق الظّاهأري العلئي إينال بن أحمد

الجركسي               قايتباي عند وخدم الملوك، تحفة يحفظ ولده لي قال فيما وكان القرآن في وقرأ
مان              أبيه لكون ماخدوماه دأولة انقضاء بعد له إينال الشرف يتعرض ولم فحصل وأدأارا

ماات                حتى للفقراء وبر وستر خير على ببيته وانعزل وحج إليه الحسان في زادأ بل خجداشيته
وعفا                الله رحمه عاشوراء يوم الغد مان ودأفن وثمانين ست سنة المحرم تاسع الحد يوم في

عنه.
ًا               ماملوك أربعون وصحبته وجهه الظّاهأر خواص أحد الماير بن الدين شهاب الماير إينال بن أحمد

. وأربعين                ثلث سنة في وسطوا ثم سمروا جماعة وماعه عادأ ثم الحجاز عرب مان بلى لقتال
الحنفية             فضلء أحد ووالد وسحنتها الشيخونية خادأم الحنفي الدين شهاب إينال بن أحمد

             . الطيب  أبو الخدماة في عوضه واستقر وثمانين اثنتين سنة الخر ربيع في ماات ماحمد الشمس
. وأماتن             أضبط المستقر كان وإن كثيرين على ذلك وعز لولده يلتفت ولم السيوطي

وعمر                  بكر أبي أخو الضل الفيوماي رماضان بن عفان بن الله عبد بن أحمد بن أيوب بن أحمد
. وأربعين.         أربع سنة الول ربيع في بمكة ماات وعثمان

الظّفاري                كندة مان بطن مالك بني مان المالكي ثم الكندي عمر الشجاع بن البدر بن أحمد
شملهم                وتفرق الفتنة بينهم وقعت ثم إخوته مان جماعة ماعه المملكة ودأبر التي أبيه بعد مالكها

بعضهم               فحضر الرض في تشتتهم أمارهأم آخر مان وكان تفانوا حتى بعض على بعضهم وغلب
شيخنا                ذكره وعشرين، خمس سنة في عنها خرج أن إلى ًا طريد ًا غريب بها فأقام القاهأرة إلى

. أبيه      في وثمانمائة ثلث سنة في
بابن              ويعرف الشافعي الطرابلسي الصل المغربي الشهاب أويس بن ماحمد بن البدر بن أحمد

مانهم.               جماعة عنه أخذ وأفتى، ودأرس غيره وعن طرابلس ماسند القرماي بهادأر عن روى البدر
      . ثلثين،         سنة القعدة ذي في ماات ًا وجيه ًا ماتواضع ًا دأين ًا نحوي ًا فقيه وكان والسوبيني الوجيه ابن

عنه              أخذ والده أن الحنفي الطرابلسي الصلح لي وقال باختصار، أنبائه في شيخنا ذكره
. أعلم    فالله السبع القراءات
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. التي         ماحمد وأخو إينال الشرف سبط بردأبك بن أحمد
. أبيه              أولدأ وأصغر يوسف العزيز أخو الظّاهأري الدقماق الشرف بن الشهابي برسباي بن أحمد

         . ربيع        أوائل في سنة وعشرين سبع نحو عن ماات جركسية ولد أم وأماه حمل وهأو أبوه ماات
أماه                زوج تربيته تولى قد كان ًا يوما أربعين بنحو أخيه بعد بالقاهأرة وستين ثمان سنة الول

ولم              العلم وأقرأه المنسوب والخط القرآن علمه مان له وأحضر سلح أماير الشرفي قرقماس
السلطان               وشهد القاماة واماتدادأ الشكالة حسن ماع للجمعة ول حتى البتة بيته مان يظّهر يكن

. تربته           في أبيه ماع ودأفن الموماني بمصلى عليه الصلة دأونه فمن
.        . عزم        ابن أرخه وستين ست سنة ماات الجزائري ماحرز بن ماحمد بن بركات بن أحمد

 : قوله          مجموعه في البدري عنه كتب الدمشقي الشهاب بركة أحمد

 خطر إن بالقد البان غصن ويخجلحـضـوره عند البدر يغيب ماليح
القمـر طلعة في الغيم سوادأ قليلكـأنـهـا الجبـين فوق شاماة له

وقوله: 

تعلى قد الخدودأ كرسي علىقـدرا المسـك بخط خال له
ظـل عـلـيه تمـد وسالفةوردأ روض في غدا قد كشجر

وصفه              الحنبلي، الدماشقي اللؤلؤي القمري العباس أبو الشهاب الله عبد بن بلبان بن أحمد
وأنه             أحمد ماذهأب في كتابه ويستحضر القرآن يحفظ وأنه المقرئ بالمحدث الحلبي البرهأان

. مااجه               ابن عليه فقرأ وثلثين تسع سنة في عليه قدم وأنه حسن بصوت الحديث قرا
. الحكمي                 بكر أبي بن ماحمد الشيخ ذرية مان الحكمي ماحمد بن إبراهأيم بن بكر أبي بن أحمد

. يؤرخه     ولم ًا ماختصر العفيف ذكره
ظهيرة                    بن عطية بن أحمد بن ظهيرة بن الله عبد بن بكر أبي بن أحمد بن بكر أبي بن أحمد

. بمكة        عني أخذ مامن ًا، قريب جده التي المكي
عمر                   أبي الشيخ بن عمر بن أحمد بن حمزة بن سليمان التقي بن أحمد بن بكر أبي بن أحمد
             . أنابه  المنبجي القسم أبي حديث مان ًا جزء القيم بن ماحمد أبي مان سمع الحنبلي المقدسي
.          . لوفاته      وبيض لي، أجاز وقال ماعجمه في شيخنا ذكره عنه أحمد بن ماحمودأ عن الفخر

بن                     الله عبد بن الملك عبد بن يوسف بن علي بن أحمد بن علي بن أحمد بن بكر أبي بن أحمد
بن                   ماحمد بن علي بن زيادأ بن حمودأ بن عوانة بن أحمد بن عيسى بن الملك عبد ابن سالم

بن                 الصادأق جعفر بن الكاظم ماوسى بن الرضى علي بن التقي ماحمد بن التقي علي بن جعفر
أبي                 بن العباس أبو طالب أبي بن علي بن الحسين بن علي العابدين زين بن الباقر ماحمد

  . في           ولد عوانة بابن ويعرف ماصر نزيل المالكي التونسي الصل القيرواني الحسيني يحيى
دأولة              أول في القاهأرة وقدم بها ونشأ بتونس وثمانمائة وعشرين تسع سنة عاشوراء يوم

ماكة              خطيب وصحب الجمعة الوقفة وكانت وخمسين ثمان سنة في مانها وحج إينال الشرف
عليه               الله صلى بالنبي شبهه العاماة بين وشاع وغيرهأم الماراء مان بالكابر وعرفه به فنوه

شخص              نسب باستفاضة قبله فمن الرسالة صاحب زيد أبي كابن القيروان علماء وكتابة وسلم
            . بإلزام  إليها توجه وكان بالسكندرية وتسعين إحدى سنة المحرم ماستهل في ماات أسلفه مان

ماع               الهمة عالي المحاسن كثير وكان كالماين البرنتيشي الله عبد أبي صهره ماع له السلطان
تكرر                مامن وماركبه مالبسه ماتجملًفي ًا ماتودأدأ ًا شهم ًا كريم غيره ول ًا مالك يهاب ل يقصده مان
ماعهم                سمع وربما الركب كقاضي بلده غرباء مان بي الجتماع في يقصده مان ماع إلّي تردأدأه

. الجنة        الله عوضه مانيفة وخصاله شريفة وماقاصده علي
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الحموي                 الدين سيف بن العباس أبو الشهاب إسماعيل بن علي بن أحمد بن بكر أبي بن أحمد
  . ًا            تقريب ولد الرسام بابن ويعرف التي القادأر عبد الزين والد القادأري الحنبلي الحلبي الصل
شيخنا               وأماا بعضهم، كتبه كما وستين ثلث أو وسبعمائة وسيعين ثلث سنة بخطه قرأته كما

على                وسمع ًا يسير فاشتغل بها ونشأ بحماة قبلها بل السبعين حدودأ في أنه ماعجمه في فقال
وعلى            للذهأبي المختص والمعجم له المخرجة الربعين المادأاوي العباس أبي الشهاب قاضيها

والعمادأ              بها الحمصي حسين بن وأحمد بلده شيوخ مان وغيرهأما المجد أبي بن الحسن
الصحيح              ثانيهم على سمعه وماما ببعلبك اليونانية بن الله عبد وأبي بردأس بن إسماعيل

القاضي            ليوسف كلهأما والدعاء والذكر العلم عليه سمعه وماما بدماشق الصامات والمحب
ماحمودأ              بن الرحيم وعبد سند وابن رجب ابن له وأجاز بالقاهأرة وجماعة والعراقي والبلقيني
كانت              ولكن بالفتاء له واذن واشتغل وآخرون الرحبي يوسف بن ويحيى بعلبك خطيب بن

عقد                سماه ًا كتاب العمال فضائل في جمع وقد ذلك، عن مانحطة بل ماتوسطة العلم في طبقته
يقضي              آخر المتبانيات وفي ماجلدات أربع في والليالي واليام الشهور فضل في والللي الدرر

أوقف               وقد سيما التسمية بموضوع علمه عدم على ثانيهما في صنعه ودأل وضعهما مان العجب
والبي              فهد كابن الفضلء مانه وسمع وحدث ماستحسنة بأخبار فيه فاتى الوعظ وتعانى شيخنا،

قضاء              تخللها ًا مارار بلده قضاء وولي المراكشي ماوسى وابن شيخنا مانه سمع بل وغيرهأما
وأربعين                أربع سنة القعدة ذي عشر ثامان في ماات حتى ببلده ًا قاضي واستمر حلب ثم طرابلس
في               أجزائها بعض كتابة أرخ بخطه ماعظّمها الصحيح مان نسخة ورأيت ولده به أخبرني كما

شيخ               بابن يعرف كان أنه قال مان ورأيت دأهأاء صاحب وكان وأربعين، اثنتين سنة المحرم
            . اليام     فضائل في ًا كتاب جمع أنه وقال ماعجمه في شيخنا ترجمه وقد هأجر صح إن وكأنه السوق
مان               سمعت ًا مارار القاهأرة وقدم حلب قضاء ثم بلده قضاء وولي المواعيد عمل يحسن وكان

 : ققاضي            فقال المتأخرين بعض وذكره وبراعة باكباب المردأاوي أربعي مان شيء بعض لفظّه
الدين               زين القاضي والد وهأو سنة سبعين نحو عن شوال في توفي ومافتيها وواعظّها حماة

قاضي              المالكي الوليد أبي ماحمد الدين ماحب والقاضي جيشها وناظر حلب سر كاتب الرسام
. فأجادأ          المواعيد عمل وأنه باختصار عقودأه في المقريزي وذكره حماة،

له                مامن بالمخدوعة ويعرف ماكة نزيل اليماني الشعري ماوسى بن أحمد بن بكر أبي بن أحمد
أخلقه             وكثرة فاقته مازيد ماع الجيدة بالنساخة ويتكسب والنظّم العربية في وتمييز فضل
اللفية               كشرح تصانيفي مان كتب وقد مانها ًا غني لكان ذلك ولول الكتابة في ماوافاته وعدم

واماتدح               نظّمه مان ًا شيئ بحضرتي وأنشد وغيرهأا تصانيفي بعض علي قرا بل ًا كثير عندي وحضر
عفيف                بن ماحمد العلء بن ماحمد المحب ترجمة في فهد بن النجم عنه وحكى العيان بعض

. ًا   ماناما اليجي الدين
      . ذي           في بمكة عني أخذ مامن اليماني الحرضي العاماري يحيى بن أحمد بن بكر أبي بن أحمد

. وتسعين    أربع سنة الحجة
بابن               ويعرف الصوفي الشافعي القاهأري ثم العباس أبو الشهاب أحمد بن بكر أبي بن أحمد

في.                مانها مارة غير وحج وسبعمائة وأربعين أربع سنة رماضان مان الخير العشر في ولد الزاهأد
تصانيفه              مان أشياء اليافعي العفيف على بها فسمع خمس سنة وجاور وستين أربع سنة

والشمس              الناصح بن والشهاب الصديق ابن على بها وسمع وتسعين ثلث سنة ثم وماروياته
العقيلي               أحمد بن علي الحسن وأبي المالكي الصقلي ماخلوف بن ماحمد بن قاسم بن ماحمد

ذلك               خلل في المقدس بيت ودأخل البناسي على فيها وسمع وثمانمائة إحدى سنة ثم المالكي
علي                بن ماحمودأ الله عبد أبي البدر على وسبعمائة وثمانين خمس سنة رماضان في به فسمع

النصاري              يوسف بن ماحمد الله عبد أبي على بها فسمع ذلك بعد والسكندرية العجلوني
السنن            الخلطي المحب على وستين ست سنة بالقاهأرة سمع بل المسلسلت المالكي

أبي               وابن الفصيح ابن على ذلك وبعد هأشام لبن السيرة نباتة بن الجمال وعلى للدارقطني
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وترجمته             وثمانمائة، ست سنة في وذلك الشمني التقي مانهم لجماعة وأجاز وآخرين، المجد
. الله              رحمه عشرة تسع سنة أرخه مان ورأيت الكبير تاريخي في هأنا ماما بأبسط

وحفظ               ماكة نزيل الشافعي الكردأي الهكاري العباس أبو الشهاب أحمد بن بكر أبي بن أحمد
حبيب              بن والكمال قوالح وابن أمايلة ابن مان وسمع الحسباني العمادأ على وعرضه الحاوي
مارة            غير ماكة إلى وتردأدأ والسكندرية والقاهأرة وحلب بدماشق وآخرين الباجي والجمال
الصبهاني              العز برباط حسنة طريقة على بموته ماتصلة ماتوالية سنة عشرة أربع نحو وانقطع

يستعين                  ماا سنة كل في بعضهم مان أو مانهم إليه يصل ماصر بديار العتبار ذوي مان أصحاب وله
  . في             ماات عشرة ولطف وكياسة ماروءة فيه وكان الفضلء مانه سمع وحدث أماره، في به

    . في           الفاسي التقي ذكره الله رحمه بالمعلة ودأفن عشرة ثمان سنة صفر مان الخير العشر
. ماعجمه      في فهد وابن ماكة تاريخ

أبو        -  -         الشهاب عمر بن عثمان بن قايماز بن ككبير سليم بن إسماعيل بن بكر أبي بن أحمد
        . اثنتين     سنة المحرم مان الوسط العشر في ولد الشافعي القاهأري البوصيري الكتاني العباس

عمر              الشيخ على ببوصير وجودأه لقرآن فحفظ بها ونشأ الغربية مان بأبوصير وسبعمائة وستين
استرضاء              بعد بإشارته انتقل ثم ودأعائه بلحظّه وانتفع الميقات عليه وقرأ عيسى الشيخ بن

البدر                عن النحو مان ًا وطرف بركاته له وحصت الدأماي النور عن الفقه فأخذ القاهأرة إلى والده
يوسف             الشيخ ولزم والمعقول المنقول في جماعة بن العز دأروس وسمع الحنفي القدسي
والبلقيني              والتنوخي حاتم بن التقي مانهم جماعة مان الكثير وسمع الفقه في النباني إسماعيل
وولده              ًا كثير كبر على العراقي ابن فيه ولزم الشأن بهذا عنايته وكثرت والهيثمي والعراقي

عنه                 كتب حتى ماات أن إلى بعده ثم المذكور شيخهما حياة في ًا قديم شيخنا لزم وكذا الولي
عليه              وقرأ ذلك وغير وأحمد الستة على البزار وزوائد للكاشف والنكت اللسان تصانيفه مان
غيره             تصانيف مانن ًا أيض بخطه وكتب الفاضل المحدث الصالح المفيد بالشيخ ووصفه أشياء

عدم               ماع بها يذاكر كان كثيرة أشياء أحادأيثهما مان بذهأنه علق بحيث وماسنده كالفردأوس الكثير
والعبادأة              والتلوة السكون كثير كان لكنه ينبغي كما بالفن خبرة ول غيره في ماشاركة

ماع              حسن وخطه خلقه في حدة ماع والشتغال النسخ على والقبال الناس عن والنجماع
ماع               الخمسة الكتب باقي على مااجه ابن زوائد جمعه وماما والسماء المتون في كثير تحريف

وزوائد              ثلثة أو ماجلدين في الستة على للبيهقي الكبرى السنن وزوائد أسانيدهأا على الكلم
وعبد             شيبة أبي وابن مانيع وابن والبزار والعدني والحميدي وماسددأ وأحمد الطيالسي ماسانيد
في                ًا أيض الستة على راهأويه ابن ماسند مان الموجودأ ماع يعلى وأبي أساماة أبي بن والحرث

ومان              الزوائد هأذه مان والتقط عليها الكلم ماع بدونها والخر أسانيدهأم يذكر أحدهأما تصنيفين
بالزوائد             للحبيب الحبيب تحفة سماه للمنذري الترغيب على ذيلً جعله ًا كتاب الفردأوس ماسند

كثير               خلل على ولده ماسودأته مان فبيضه ويبيضه يهذبه أن قبل وماات والترهأيب، الترغيب في
أكثر                 بل بذلك يوف ولم وسردأه اصطلحه في الصل أثر يقتفي أنه خطبته في ذكر فإنه فيه

يجري               فيمن الفوت قبل تعمل خصال في ًا جزء عمل بيان بدون وشبهها الموضوعات إيرادأ مان
الفضلء               مانه سمع باليسير وحدث ذلك، غير إلى الحجاماة أحادأيث في وآخر الموت بعد عليه

صوفية                في وتنزل مانها بالقبة أم ثم بها ًا قاطن وكان الحسينية المااماة في وناب فهد كابن
يوم               مان الزوال وقت ماات حتى طريقته على واستمر فتحت ماا أول المؤيدية ثم الشيخونية

الحال                به نزل أن بعد بالحسينية أربعين عام السد فتح يوم وذلك المحرم عشري سابع الحد
ذكره               وقد وإيانا، الله رحمه الدوادأار طشتمر بتربة ودأفن عليه وطالت ًا جد يده ذات وخفت

. وآخرون         فهد وابن عقودأه في والمقريزي أنبائه في شيخنا
مان                 حسين الفقيه أبيات مان لنه ًا وبلد قال فيما ًا نسب الحسيني إسماعيل بن بكر أبي بن أحمد

           . وربما   ًا غالب سنة كل النبوية المدينة إلى بالقافلة يسير عاماي رجل بالمذكور ويشهر اليمن
بالحرماين                وتسعين ثمان سنة في ماعه وجلست ًا كثير رأيته السنة في مارة مان أكثر له يتكرر
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. ًا                تقريب أربعين سنة ماولده فيكون سنة عشرة خمس ابن كان الهأدل توفي حين أنه لي وذكر
  . بالعلم            اشتغل الشافعي اليماني الدنكلي العباس أبو الفقيه إسماعيل بن بكر أبي بن أحمد
ترك               ثم به واجتمعت المحالب قضاء ولي ماحقق فقيه تاريخ في الهأدل قال وبرع وتفقه

. وثلثين        ثمان سنة بوفاته وسمعت فيه ًا زهأد القضاء

أخو                الشافعي المدني المراغي الزين بن النصر أبو عمر بن الحسين بن بكر أبي بن أحمد
السقا                أحمد بن سليمان والعلم أبيه على ماعه سمع ًا، ظن الكبر وذاك ماحمد الفتح أبي شيخنا
وفي             وسبعمائة وتسعين إحدى سنة في ذلك وبعض وغيرهأم حاتم وابن والهيثمي والعراقي

. فيحرر       القرن هأذا في وفاته أن ظني
القرآن              حفظ حيينة بابن ويعرف الصيرفي القاهأري الدين شهاب حسين بكر أبي بن أحمد

في                وتنزل فأكثر ًا دأار وأنشأ تمول أن بعد عنها فصل ثم وغيرهأا بالبيبرسية الصرف في واستقر
ثم                الباسط عبد بن الزين ثم الخاص ناصر الجمالي ابن تكلم حين الجوالي صرف وباشر جهات

ماما                للذخيرة أوردأه كان ماا بعض مانه ليستوفي ماال على قيل فيما يده ووضع فيها ولده
بل               سنين ست نحو الترسيم في وأقام مانه لسترجاعه عليه فرسم مااله بزعمه فيه استهلك

له                 ورثى وثروة عز بعد ذلً وقاسى العجز إظهار على ماصر وهأو ذلك كل وغيره بالضرب أهأين
ماحنته،              سبب أنهم الظّن ماما المستحقين مان ماعه المعامالة سيئ كان مان حتى كثيرون

عليه               وصلى وثمانين أربع سنة رماضان عشري حادأي الحد ليلة في ماات حتى كذلك واستمر
. وساماحه         ًا خير الله عوضه البيبرسية بحوش ودأفن الغد مان

ماحمد        -  -          بن الخالق عبد بن شهاب بن صالح بن ككبير نصير بن رسلن بن بكر أبي بن أحمد
وأخو             البلقيني السراج أخي ابن الشافعي قاضيها المحلي ثم البلقيني الشهاب ماسافر بن
بالعجيمي              ويعرف ماحمد الدين أوحد ووالد ماحمد الدين وناصر وجعفر رسلن الفتح أبي البهاء

خمس-    -             ابن وهأو أبوه وتوفي ببلقينة وسبعمائة وستين سبع سنة في ولد ماصغر العين بضم
السراج                عمه إلى تحول ثم به وصلى القرآن بها فحفظ المحلة إلى أماه به فانتقلت سنين

له              التدرب أول ومان الصلي المنهاج وبعض ماالك ابن وألفية والمحرر العمدة فحفظ بالقاهأرة
على                النحو وفي الفتح أبي البهاء أخيه على وكذا وأصوله الفقه في عليه وبحث الفرائض إلى

ناصر            والقاضي البناسي دأروس وحضر هأشام بن والمحب الصالحية إماام المالكي سرحان
عليهم               قدم لما ًا واحد ًا دأرس الذرعي الشهاب على قرأ بل الطنبذي والبدر الميلق بن الدين
الكامالية                قيم الله عبد والمعين الكويك بن اليمن أبي على سمع أنه ًا أيض يقول وكان القاهأرة

الفقه               في فأخذ وسبعمائة وثمانين أربع سنة في المحلة إلى عادأ ثم الملقن وابن والفرسيسي
سليم                - بن العزيز عبد العز قاضيها عن بها الحكم في وناب الباريني العمادأ قاضيها عن ًا أيض

عدة -                إضافة ماع البلقيني الجلل عمه ابن عن بالقاهأرة ثم لماه الماام بن المحب جد بالتصغير
سنة                إلى بعده مان وعن عنه وثمانمائة عشر سنة بالمحلة الكبر القضاء ولي بل إليه قرى

في              الريضة الروضة سماه ًا كتاب الفرائض في وصنف وأثرى يسيرة تخللت سوى وثلثين ثمان
وكان               سرحان، عن أخذهأا وكأنه دأاريا خطيب بن والجلل عمه ابن له قرضه الفريضة قسم
بسوء               بلده أهأل غالب بين ويذكر والحيل بالدهأاء يوصف عاقلً ًا وقور ًا مافنن ًا عالم ًا فقيه ًا إمااما

يحكى                  وكان قط يتيم ماال في عاله أخذ ماا أنه الثقات بعض قول ماع وغيره القضاء في السيرة
         . جمادأى       عشر ثالث الثنين يوم عصر في بالمحلة ماات ًا نفس وثلثون نيف يديه على أسلم أنه

وهأو                ولده عمر عليه صلى حسن ماشهد في الثلثاء يوم صبيحة ودأفن وأربعين أربع سنة الولى
   . عن            حكاياته ومان وإيانا الله رحمه ًا خير الميت على وأثنوا بعده المحلة قضاء في المستقر
الجن                فرأى يتوضأ البحر نزل النفياي عمر الشيخ بن عيسى الشيخ أن حكى أنه السراج عمه

 : يقولون  وهأم

يلـتـام وشملنادأام لو الغنى ليت



ماشكاة ماكتبة                   التاسع القرن لهأل اللماع الضوء
السلماية

. وآخرون        فهد وابن أنبائه في شيخنا ذكره ومامن
.      . سراج       بن علي جده فيمن البابي سراج بن بكر أبي بن أحمد

خال                الحنفي الحلبي ثم المرعشي الفضائل أبو الشهاب عمر بن صالح بن بكر أبي بن أحمد
            . بها   وقرأ الحلبية البلدأ مان بمرعش وسبعمائة وثمانين ست سنة في ولد أجا بن الشمس

وثمانمائة              أربع سنة في مانتاب إلى مانها تحول ثم ًا يسير واشتغل المختصرات وبعض القرآن
الكشاف               وبحث فقطنها عشرة ست سنة في حلب إلى ثم عيسى عالمها عل بها فتفقه

سلماة              بن البدر على وغيره الصول في والمغني البلخي عمر الزين على المفتاح وشرح
غير               له وأذن فنون في وشارك والعربية وأصوله الفقه في وتقدم عليه الصحيحين قراءة ماع
غير               القاهأرة وقدم به الناس فانتفع بحلب عشرين سنة مان وتصدر واللقاء الفتاء في واحد

ماع              عنه فتنزه قضاءهأا جقمق الظّاهأر عليه وعرض ومافتيها وفقيهها حلب عالم وصار مارة
وكذا.              أشياء عليها وزادأ الدين أصول في للنسفي العمدة ونظّم الفقه كنوز وصنف تقلله

فكتب               اسن وقد فهد بن العز ولقيه الستدعاءات بعض في أجاز البردأة، وخمس الكنز نظّم
وكذا              بمصر الحنفية قاضي أخو المقري المغربي بن الشمس عنه وأخذ البردأة تخميس عنه

 :            . نظّمه    ومان وسبعين اثنتين سنة في بيسير فهد ابن عقب وماات البار القادأر عبد الشيخ

ًا رأينـا ولما دأر ماـن المـنـظّـم بالعقد خدماناهبـجـواهأـر عـالـمـ
الشعر مان يروي مان رأي على

ًاحكمة يزري بنـا القريض قال لمن خلف

 : بقوله   بعضهم ومدحه

 وأرشد أهأدى فمن لي قل ألخلـيلـي يسألني العلماء عن
ً أحمدهأم ومان ً فعل أحمد الشيخ المرعشي فقلتوفضـل

     . وسبعمائة           تسعين سنة في سمع هأو العطار أبوه الخباز البعلي طباجوا بن بكر أبي بن أحمد
بن                ماحمد بن وماحمد الحسيني إبراهأيم بن ماحمد بن وماحمد اليوتيني علي بن ماحمد عن ببلده

الرحلة               في لقيته وماا أصحابنا بعض عنه أخذ وحدث الحجار، أنابه قالوا الصحيح الجردأي أحمد
. قبلها   ماات وكأنه

بن                   أحمد بن حمزة بن سليمان التقي بن أحمد بن ماحمد بن الرحمن عبد بن بكر أبي بن أحمد
المقدسي              العمري القرشي الزين بن العمادأ بن الخير العزابي عمر أبي الشيخ بن عمر

    . ثلثين          سنة في ولد زريق بابن كسلفه ويعرف وأخوته ماحمد الدين ناصر أخو الحنبلي
لبن             العناية وتجريد العجلوني إسماعيل عند القرآن فحفظ بها ونشأ دأماشق بصالحية وثمانمائة

أخوه               وسمعه والقراء بالفتاء له وأذن قندس بن التقي عند والعربية الفقه في واشتغل الحاج
الطحان               وابن الشرائحي ابن وابنة الدين ناصر ابن على بعدهأا فما وثلثين سبع سنة في

عن              فعجز فرسه عن سقط ولكنه ذلك ونحو والقدام بالشجاعة ويذكر باليسير وحدث وآخرين
            . ودأفن   وتسعين إحدى سنة الحجة ذي ثامان الثلثاء ليلة في بدماشق ماات بعكازين إل المشي

.   . اللبودأي  أرخه أقاربه عند
عني                أخذ مامن وعمر، وعلي إبراهأيم أخو المصري الرحمن عبد بن بكر أبي الزكي بن أحمد

بمكة.
الشافعي                الغزولي الطولوني الفضل أبو الدين جلل أيوب بن الله عبد بن بكر أبي بن أحمد

         . الفقه      في السبكي الشرف عن وأخذ وغيره القرآن حفظ الريس أخي بابن ويعرف أبوه التي
وظائفه              وسائر الرياسة التي الله عبد الجمال بن ماحمد الشمس عمه عن وتلقى وغيره

في              ًا سمسار وكان لدماشق الثالثة وليته في الونائي عند النقابة باشر بل الطولوني بالجاماع
وكرم،                  خير ماع غيره والمشرتي البائع عند كلمة قبول في يدانيه ل بحيث فيها تام حظ ذا الغزل
الناس                شيخ شهادأة في طعنه ماع ووثقه السبكي شيخه ترجمة في ًا ماناما البقاعي عنه روى وقد
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.     . وسبعين    أربع سنة ماات البغدادأي السلم عبد العز
القرشي                 الشهاب ظهيرة بن عطية بن أحمد بن ظهيرة بن الله عبد بن بكر أبي بن أحمد

   . جمادأى          في ولد ظهيرة بابن كسلفه ويعرف الشافعي المكي ثم الزبيدي اليماني المخزوماي
وسمع                للحج ًا مارار ماكة إلى وتردأدأ بها ونشأ اليمن بلدأ مان بزبيد وسبعمائة تسعين سنة الخرة
سمع               وحدث وطائفة صديق وابن والهيثمي العراقي له وأجاز ظهيرة بن الجمال عمه مان بها

بأخرة              وانقطع بالتجارة ًا ماتكسب ًا ساكن الطواف كثير ًا مابارك ًا خير وكان فهد ابن صاحبنا مانه
. لي             أجاز أن بعد وخمسين ثلث سنة القعدة ذي في ماات حتى بمكة

وأهألها                 بمكة عني أخذ مامن أبوه الشاهأد المكي القرشي الله عبد بن بكر أبي الفخر بن أحمد
. فيه    ينازعون مانهم وكثير

علي                  التاج بن حسين بن ماحمد بن ماحمد بن أحمد بن الملك عبد بن بكر أبي بن أحمد
  . سمع           مامن وثمانمائة ثلثين سنة ولد التي، الشهاب صاحبنا عم القباني المصري القسطلني

    . أربع           سنة في ماات الثمانين بعد وجاور بالقبان وتكسب القرآن قرأ مامن وكان بمكة ماني
. ًا     تقريب وسبعين بضع عن وتسعين

  . بالشهادأة              تكسب التي ماحمد أخو المحلى الشهاب أحمد بن الوهأاب عبد بن بكر أبي بن أحمد
ويجيد               القرآن يقرأ ًا خير الخط حسن وكان مادة بها الحكم أماانة وعمل القضاء في وناب

. أخيه.      قبل الخمسين بعد ماات الصناعة
  . بعبيد              تفقه الشافعي الحلبي الصل البابي الدين شهاب سراج بن علي بن بكر أبي بن أحمد

بعده               فمن الناصرية خطيب ابن عن وناب المجروح بابن الكتابة في وتخرج المنى أبي بن
 : حينئذ       وأنشد عنه انفصل أن إلى بالباب

 تنساب الحيات كما عدوتم وقدسبـب ول ذنب بل عادأيتمونا
الباب؟ الدنيا ول أنتم الناس لبها أعيش أرض إلى لرحلن

مارة               غير للقاهأرة وتردأدأ بحلب قضائه حين الوهأاب عبد التاج للسيد وقع بل بالشهادأة وتكسب
  . في               ماات ًا كثير الهجاء في وغيره نظّمه مان الطلبة بعض عنه وكتب قيل فيما شيخنا عن وأخذ

. الستين         جاز وقد بحلب وثمانين سبع سنة الضحى عيد
يحيى           -     -   ابن الفاء والواووكسر الموحدة بفتح بوافي بن الله عبد بن علي بن بكر أبي بن أحمد

بميمين              -  المعشمي السدي الحسن أبي النور الولي بن الفخر بن الشهاب صالح بن ماحمد بن
البرهأان          -    سبط المكي مافتوحة ماعجمة شين ثم ساكنة ماهملة عين وبعدهأا مافتوحة أولهأما

         . وحضر    ًا ظن بمكة وسبعمائة وستين خمس سنة في ولد بالطواشي جده ويعرف الردأبيلي
الوهأاب              وعبد الحرازي التقي ابنة وفاطمة الهندي الضياء سمع بل جماعة بن العز على

ًا              ماتقشف ًا ماتواضع ًا دأين ًا خير وكان وآخرون، الحسين وأخوه حبيب بن الكمال له وأجاز القزوي
       . عشر        سابع الجمعة يوم ضحى في ماات فيهم ًا ماعتقد الناس عن مانعزلً ًا ماتعبد لباسه في
بالشبيكة             ودأفن الحرام بالمسجد الجمعة صلة عقب عليه وصلى وعشرين تسع سنة شعبان

رحمه                عنان بن علي ماكة أماير وشيعه الرؤوس على جنازته وحملت مانه بوصية ماكة أسفل مان
في.              فهد وابن عقودأه في والمقريزي أنبائه في وشيخنا تاريخه في الفاسي ترجمه الله

ماعجمه.

عبد                     بن الرحمن عبد بن عمر بن الله عبد بن بكر أبي بن ماحمد بن علي بن بكر أبي بن أحمد
الزبيدي           -   -  وماعجمة بنون الناشري الموفق بن الرضي بن العباس أبو الشهاب يعقوب بن الله

          . وسبعمائة-   -  وأربعين اثنتين سنة المحرم ماستهل الجمعة يوم في ولد الشافعي الزاي بفتح
والمجد             أيبه مان الحديث وسمع وغيرهأم ضوء أبو والشمس الريمي والجمال بأبيه وتفقه

النظّر               وجودأة الحفظ في غاية ًا ذكي ًا تقي ًا فريد كامالً ًا فقيه عامالً ًا عالم وكان وطائفة الشيرازي
في               كثيرون جمع به وتفقه الخلئق عليه ازدأحم بحيث الفاق مان ًا ماقصودأ ودأقائقه الفقه في
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الجمال                وولده الناشري بكر أبي بن علي الموفق بيته أهأل مان عنه أخذ ومامن اليمنية المملكة
والكمال              المقري بن والشرف ماحمد بن ماحمد بن علي الدين ماوفق والفقيه الطيب ماحمد

زبيد              مان بالصلحية ودأرس كبن، بن والجمال الخياط بن والجمال الضجاعي ماحمد بن ماوسى
الفائدة                مانه أنس مان سيما للطلبة هأمته وبذل الدنيا مان والتقلل التواضع ماع ذلك كل وغيرهأا

في                الحضور عن بسببه انقطع ماا لحدهأم عرض وإذا ماوضعه إلى بنفسه قصده ربما أنه حتى
العهدة                 مان عليه بما ًا قياما عنه للنيابة كأنه القرآن مان تيسر ماا وقرأ المدرسة إلى خرج وظيفته

وثمانين              ست سنة الولى جمادأى في وأعمالها زبيد قضاء ولي وفعله، تلك لخطاه ًا ماحتسب
الله                  عبد بن ماحمد عمه بابن ًا صديق الحق له يدع ولم انفصل ثم تسعين سنة صفر إلى فأقام

ربيع                 في انفصل ثم ًا يسير فأقام مانها الخر ربيع عشر سادأس في أعيد أن يلبث ولم التي
فأقام                 وتسعين ثلث سنة الول ربيع في أعيد ثم علي بن سليمان بالنفيس تليها التي مان الخر

مان                مانهم يعلمه لما السلطان وأتباع الدولة أهأل سيما الناس مان كثير مانه وضج شهر دأون
بأخيه             السلطان فصرفه عنه كثيرين طباع ونفرت واحدة قوس عن فرماوه والجور التعدي

ل               بأخرة وكونه وماعرفته وورعه وعفته لصلحه غيره للقضاء يرضى يكن لم كونه ماع علي
ابن                بكتب الشتغال عليهم أنكر لما بزبيد الصوفية ماع له وجرت مانهم، ًا خوف ولكن له نظّير
ذلك               بسبب عليه فتعصبوا أكابرهأم على ذلك وشق الفصوص سيما ل فيها ماا واعتقادأ عربي

ذلك               يزدأه فلم اعتقادأ حسن فيه السلطان وكان لهم التعرض مان مانعه السلطان مان والتمسوا
وقاماع               السنة بناصر لذلك وقته في ولقب وسلم عليه الله صلى ولرسوله لله حمية أل

أحكام            واختصار المهمات اختصار تصانيفه فمن جيدة وماذاكرة مافيدة تصانيف وله المبتدعة
ابن               عقيدة فسادأ فيه بين حافلً ًا كتاب وعمل الرادأة ماسألة في والفادأة العطار لبن النساء
شيخنا                على ردأ وهأو أكثره لفظّه مان سمعت الخياط بن الحمال قال إليه، ينتمي ومان العربي

فيما               احترق أنه ولده وذكر إليها المشار النحلة ردأ في الوالد لشيخنا ونصرة الشيرازي المجد
       . ورجع.        وزار وسبعين سبع سنة في وحج احتراقه بدعوى الفقية تسكين أرادأ وكأنه قلت بعد

            . به   اجتمعت وقال ماعجمه في وشيخنا ماطولً اليمن تاريخ في الخزرجي ذكره بعدهأا التي في
في                شهبة قاضي بن التقي ذكره وكذا كان، الشيخ ونعم أنبائه في زادأ بزبيد مانه واستفدت
          . جاز   وقد عشرية خمس سنة المحرم عشري خاماس في ماات وآخرون الشافعية طبقات

. وإيانا          الله رحمه باختصار عقودأه في المقريزي ذكره وقد السبعين،
الولي               أثبته التي ماحمد الشريف أخو السيوطي الدين شهاب علي بن بكر أبي بن أحمد

. عشرة       إحدى سنة إمالئه ساماعي في العراقي
.     . بمكة            علي سمع مامن التي الكريم عبد أخو المكي الطهطاوي علي بن بكر أبي بن أحمد

.         . الحمدين         أواخر مان أبوه يسم لم فيمن يأتي خواجا بن الكيلني علي بن بكر أبي بن أحمد

الصل               الميدوماي العبدري القرشي الزكي بن الشهاب يوسف بن مار بن بكر أبي بن أحمد
        . الخر      ربيع عشر ثاني الربعاء يوم في ولد بالميدوماي ويعرف أبوه التي الشافعي المصري

الشقر              الشهاب عند القرآن فحفظ بها ونشأ بمصر وسبعمائة وتسعين ثلث أو اثنتين سنة
أبيه             على الفقه في واشتغل جماعة على وعرضها ماالك ابن وألفية والمنهاجين والعمدة

الجلل           دأروس وحضر وغيرهأم القطان بن والشمس السمنودأي والجمال الدماوشي والسراج
وزار              وحج العمري بالجاماع وتصدر بعده فمن شيخنا عن القضاء في وناب وغيره البلقيني

النجم               على الموطأ لختم وتسعين سبع سنة الرابعة في حضور وله ًا ماتواضع العقل تام وكان
. عليه             وقرأته الفضلء مانه سمعه به وحدث المالكي البكري المكين بن والشمس البالسي

. الله             رحمه وستين ثمان سنة الولى جمادأى عشر ثالث الثنين يوم في ماات
.    . عزم          ابن ذكره العريض بابن جده ويعرف عمر بن بكر أبي بن أحمد

أبي                   الشيخ بن عمر بن أحمد بن حمزة بن سليمان بن أحمد بن ماحمد بن بكر أبي بن أحمد
. زيادأة.        وكأنه نسبه في ماحمد بدون ماضى عمر
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الشافعي                القاهأري الصل الدماشقي الشهاب أحمد بن بكر أبي بن ماحمد بن بكر أبي بن أحمد
     . سنة           الحجة ذي في ولد حبيلت وبابن الحزماي بابن ويعرف ماحمد اليمن أبي الدين صلح والد

ابن               بها فلقي السكندرية إلى أبيه ماع سافر أنه وزعم القرآن وحفظ وثمانمائة عشرية سبع
ثم               قبلها حج وقد الكازروني الجمال وثلثين إحدى سنة حج حين بالمدينة لقي وكذا مارزوق

أخذ                وكذا شهبة قاضي بن التقي عند وحضر وأربعين خمس سنة في الشام ودأخل ًا مارار بعدهأا
الشنشي            والشمس مايالة ابن جاماع خطيب المحلى والشهاب البرمااوي الشمس عن بالقاهأرة
في               يمكن كان وإن هأذا في أخباره اعتمد ول قطب ابن عن وبالمحلة والنسابة والبوتيجي
وحسن               والصاوي السراج عن ًا يسير أخذ نعم طيلن قيسارية في ًا تاجر كأبيه نشأ وإنما بعضه

العلم                عن فناب القضاء له بدا ثم الباري وفتح الملقن لبن المنهاج كشرح ًا كتب وحصل العرج
الحواشي              خدماة ماع بعده مان عن ينوب واستمر العمال بعض إليه وأضاف بالقاهأرة البلقيني

المتوجهين                القاضيين أحد وكان قصة، على بخطه قرأته كما ًا قديم العقودأ في شيخنا له أذن بل
وهأو               وعادأ للزيارة قدماه إنما أنه زعمه ماع حمى له فحصلت الكنيسة لبناء المقدس لبيت

في                 ماات حتى الجملة في دأربة ماع القضاء في ًا نائب واستمر عوفي أن إلى كذلك فدام ضعيف
. وإيانا         عنه الله عفا وتسعين أربع سنة الثاني ربيع

أبوه                   التي الناشري بكر أبي بن ماحمد بن علي بن بكر أبي بن ماحمد بن بكر أبي بن أحمد
بعد               الثالثة المجاورة حين فيهما هأناك السماع في ولزماني سنتين وجاور أبيه ماع وحج وجده

الثمانين.
        . إذ          ماحمد بن بكر أبي ابن في يأتي اليماني الزبيدي الردأادأ بن ماحمد بن بكر أبي بن أحمد

. لقب        هأو بل له أب اسم ليس الردأادأ
. الحنفي                 الحلبي الماردأيني سلماة بن عمر بن أحمد بن عثمان بن ماحمد بن بكر أبي بن أحمد

البدر               أخو وهأو الحسن صوابه غلط وهأو الحمدين في بخطى رأيته هأكذا سبعين سنة ولد
. مانهما    كل وسيأتي ماحمد

أبوه                 التي الشافعي المقدسي الحسيني دأاودأ بن أحمد بن علي بن ماحمد بن بكر أبي بن أحمد
أبي               ابن باستدعاء جماعة له وأجاز التي، ماحمد الوفاء أبي أخو الوفاء أبي كهوبابن ويعرف
الوفاء                أبي أخيه مان أصغر وأنه تحنف أن بعد الثمانين قريب بالروم توفي أنه وبلغني شريف

. الله       رحمه الحسن الشعر ينظّم كان وأنه
المدني              الصل المغربي الوادأاني المسوقي الشهاب علي بن ماحمد بن بكر أبي بن أحمد

ًا                مارار القاهأرة دأخل وقد بها علي سمع مامن وكان بالمدينة انقطع ثم وبمكة بها والمقيم المولد
. جرأة  ولديه

كتبه                فعرض ًا شاب القاهأرة قدم الحنبلي الحموي الشهاب العمادأ بن ماحمد بن بكر أبي بن أحمد
بن              الدين ماحيي على بقراءتي وسمع وغيرهأما، الحنبلي والعز هأشام بن الجمال عن وأخذ

مافلح              بن البرهأان عن فأخذ دأماشق ودأخل بالظّاهأرية البخاري في سمعه وماما وطائفة، الذهأبي
بالشهادأة             فتكسب السعدية اليام القاهأرة وقدم ًا يسير الحفظ في وتميز قندس بن والتقي

  . ًا              قريب ماات القاضي نافر بحيث أقرب الحمق إلى هأو بل التدبير عديم وجمودأه يبسه ماع وكان
. عنه               وعفا الله رحمه الخمسين قارب وأظنه فيها يكن لم إن وثمانين ثمان سنة مان

القاهأري               ثم السمنودأي النصاري الزين بن الشهاب ماحمد بن ماحمد بن بكر أبي بن أحمد
     . وسبعمائة         وتسعين تسع سنة ولد تمرية بابن ويعرف التي ماحمد التاج أخو الخطيب الشافعي
في             القراءة ولزم البيجوري عن الفقه وأخذ الزراتيتي عند وجودأه القرآن وقرأ بالقاهأرة

طاهأر              الزين على وقرأ القاياتي ولزم التلواني عند حضر وكذا السبكي الشرف عند التقسيم
على             وسمع المجدي ابن عن ونحوهأا الفرائض وأخذ وغيره للفاسي الشاطبية شرح في
عشرة                سبع سنة في مانه جميعه وتناول الشفا مان الكثير مانه سمعه وماما خير، بن الكمال

ولزماه              وشيخنا فيه السماء ضابط كان بل ماسلم صحيح عليه سمعه وماما الزركشي، والزين
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مان                كل وقرأ الحنبلي الجمال مانهم أن قيل آخرين في بمكة لقيه عياش وابن الماالي في
بن              الكمال عن نيابة بالمؤيدية وخطب الزهأر جاماع في الرشيدي شيخنا على والشفا الصحيح
النية               في ًا ماتحري ًا خير فاضلً وكان وغيره البخاري هأناك وقرأ وأربعين ثلث سنة وجاور البارزي

البيبرسية             صوفية مان الصوت جهوري القاماة ماديد الملتقى حسن ًا ماأنوس العقل تام ًا ساكن
في             الرافعي رأى أنه وبلغني الستدعاءات بعض في وأجاز بقراءتي وسمع ًا كثير جالسته

.      . الله     رحمه وستين في ماات المسائل بعض عن وسأله المنام
ثم                المكي التيمي البكري القرشي السراج بن العباس أبو الشهاب ماحمد بن بكر أبي بن أحمد

     . جمادأى        عشري خاماس في ولد الردأادأ بابن ويعرف الشافعي القاضي ثم الصوفي الزبيدي
له               وأجاز بمكة الشيوخ بعض مان وسمع وغيره بأبيه وتفقه وسبعمائة وأربعين ثمان سنة الولى

المقدسي                دأاودأ بن ماحمد بن وماحمد الجرهأمي أحمد بن وعمر المحب بن بكر أبو دأماشق مان
ودأخل               سنه، قدر على رواية عنده يكن ولم وآخرون الغزولي الصفي بن أحمد بن وماحمد

مان              صار ثم ندماائه مان واستقر فلزماه الفضل بن إسماعيل الشرف بصحبة فاتصل اليمن
إسماعيل               الشيخ صحبة لزم وكذا ًا واحد ًا يوما عنه ينقطع يكن ولم عليه وغلب به أخصهم

إلى                والميل الدنيا حب عليه غلب أنه إل ًا ذكي ًا نافر ًا ناظم كثيرة فضائل لديه وكانت الجبرتي،
ويقرب              عليها يعادأي ماغزاهأا وعرف ذاقها التي البدعة هأذه إلى دأاعية وكان الفلسفة تصوف

مان               وأكثر عليه وأفضل قربه بالفصوص نسخة حصل أنه عرف ومان المعتقد ذلك يعتقد مان
ونظّمه                 الله، شاء مان إل زبيد أهأل عقائد أفسد أن إلى البين الضلل ذلك في والتصنيف النظّم

وله            بذلك ًا تقرب المحافل في لنشادأه يتحفظّونه المنشدون وكان بالتحادأ ينعق وشعره
ويوافقه             خلواته في السلطان يجالس لكنه العبادأة آثار وجهه وعلى التصوف، في تصانيف

القضاء              وولي للمسكرات، تناول ول المنكرات مان لشيء ماعهم تعاط غير مان شهواته على
هأذه               المجد بعد ًا شاغر تركه الشرف بن الناصر لكون سنين بثلث الشيرازي المجد وفاة بعد

للفقيه               الكابر بعض فيه سعى الماد طال فلما إياه ليوليه عليه شيخنا قدوم ينتظّر المدة
الردأادأ              ابن يواجه بحيث المبتدعة على النكار مان تمكنه مان الترجمة صاحب فخشي الناشري
يفرق                ل والناصر الناصر مان الوظيفة بطلب ذلك أجل مان فبادأر يداهأنه المجد وكان يكره بما

الخبرة                 عديم الفقه في البضاعة مازجي كونه ماع له فوله كبير عالم هأذا أن ويظّن الرجلين بين
في              وبالغ فاهأانهم الفقهاء مان بدعته عليه ينكر كان مامن وانتقم العصبية فأظهر بالحكم

وعشرين              إحدى سنة القعدة ذي في وذلك قرب عن وماات فعوجل عليهم والحط ردأعهم
         . وقد       قال وماعجمه أنبائه مان اجتمع فيما شيخنا قاله الشدة بعد الفرج مان ماوته يعدون وصاروا
في               وأجاز بقراءتي وسمع الحديث مان ًا جزء بزبيد علي وسمع فوائده ومان نظّمه مان سمعت

جيد               شعر له وقال عقودأه في المقريزي وذكره قلت وفاته سنة أول في أولدأي استدعاء
فمنه: 

 ساجدة بالمار الكوان لي وكانتكله الكون في كان ماا لي أن ولو
واحـدة لذلـك ذاتي تكن لم إذاولزنـت إليها عيني نظّرت لما

 : بيوم      وفاته قبل قاله مما ومنه

 وأفضل وأبقى خير بعدهأا ومااغمها طول ومان الدنيا مان تعبنا
المعول عليه ماأماول خير ويامافضل خير يا بالخير لنا فعجل

عامالً                ًا عالم ًا صبيح ًا فصيح ًا نبيه ًا فقيه وكان فنون في برع أنه فقال اليمن تاريخ في والخزرجي
وصارت             كراماات له وظهرت والزيارة والحج والعبادأة بالنسك اشتغل ًا حليم ًا كريم ًا كامالًجوادأ
في              وصنف الدنيا عليه وانهالت الناس وأحبه وماحبته فيه لعتقادأه الشرف عند وجاهأة له

عن              التي الجبرتي إبراهأيم بن إسماعيل مان الخرقة لبس قد وكان الطريقة وسلوك الحقيقة
أيبه                    عن علي بن بكر أبي عمه عن أبيه عن الهأدل بن عمر بن علي القسم أبي بن بكر أبي
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ماا                ترجمته في والمعتمد تحرير إلى السند هأذا ويحتاج القادأر، عبد الشيخ عن ماحمد بن علي
قدماته.

مان        -         الغربية مان قرية عبادأ أبي لمنية نسبة العبادأي الشهاب ماحمد بن بكر أبي بن أحمد
       . وشغل  -    الناس ودأرس وفضل الهندي بالسراج تفقه الحنفي القاهأري ثم القاهأرة أعمال

ماؤرخة               إجازة في شهد ورأيته القضاء على ووقع الحكم في وناب القلنجي صاهأر ثم الناس
ماع              ماحنة له وجرت إليهم ويحسن الطلبة يجمع وكان بالحسينية ودأرس وتسعين، ست سنة

خطيب              ابن وذكره أنبائه، في شيخنا إليها وأشار برقوق الظّاهأر ماع أخرى ثم السالمي
أربعون               وهأي مادة بها فأقام الظّاهأر صحبة وتسعين ثلث سنة في حلب قدم فقال الناصرية

ًا               نحوي ًا عالم ًا إمااما وكان هأناك الطلبة بعض عليه وقرأ حلب بجاماع البلقيني بخدماة ورأيته ًا يوما
       . ربيع         عشر تاسع الحد ليلة في ماات الطلبة به وانتفع سنين وأفتى دأرس ًا دأين الشكلة حسن

كتب               بل له وأذن السيرجي الشهاب والفرائض النحو عنه أخذ ومامن بالقاهأرة إحدى سنة الخر
. ونحوه        الفرائض في له أرجوزة على ًا تقريظّ له

الشافعي                لر مان قرية وهأي الهناجي اللري الدين فخر ماحمد الشمس بن بكر أبي بن أحمد
ووصفته              له وكتبت ودأراية رواية أشياء سماع في فلزماني الثالثة ماجاورتي في بمكة لقيني

. المجيد    المحصل الصالح بالشيخ
 . ولد             بأبيه ويعرف القاهأري، المقري الشاذلي الشافعي النصاري ماحمد بن بكر أبي بن أحمد

جعفر               الزين على ًا وجمع ًا إفرادأ به وتل القرآن فحفظ ونشأ ًا تقريب وثمانمائة وستين بضع سنة
جماعة            على واشتغل والمنهاج الشاطبية مان الكثير وحفظ الحمصاني والشمس النشار وعمر

النور                 عن الفقه في أخذ وكذا الشافعي ماسند مان قطعة عليه قرأ بل شريف أبي بن كالكمال
وعن             العريبة في علي ومالّ العطري الشمس وعن وعنه المسد بن والشمس الشموني

مان                أزيد الديمي على وقرأ والجوجري بل ويس الحق عبد عند وحضر الصول في أخذ الخير
بالمدينة             وأقام الطفال بإقراء وتكسب وجاور مارة غير وحج الذكار، وجميع البخاري نصف

. وتوجه               قابلية له وهأو وغيرهأما والشاطبية الثلثيات علي فقرأ بها ولقيني شهر نصف مان أكثر
     . الصلح          على أبيه ماع سمع القاهأري الدمانهوري ماحمد بن ماحمودأ بن بكر أبي بن أحمد

. البخاري          ختم والمراغي الشيخة وابن والغماري والبناسي والسويداوي والحلوي الزفتاوي
. لقيته    وماا البقاعي ذكره

والخلق               البديع الخط صاحب الدأيب اليماني العباس أبو الشهاب ماعدان بن بكر أبي بن أحمد
أنساب            بمعرفة واعتنى الدأب بفنون اشتغل المنيع الوافر والعرض الرفيع والمنصب الوسيع

السلطان             استقربه فلذلك والمنظّوم المنثور في وبرز العلوم مان كثير في وشارك العرب
وتقنع              انعزل ثم والحلم والكرم الهمة وعلو النفس شرف ماع جلسائه وأوحد إنشاءاته كاتب

      . وأثبته        اليمن تاريخ في الخزرجي ذكره ثمانمائة سنة في ًا حي وكان والزراعة بالحرث واشتغل
. بعدهأا       لما تأخر يكون أن لتجويز هأنا

نسبة               -  القلقيلي الكناني الزين بن العباس أبو الشهاب أيوب بن يوسف بن بكر أبي بن أحمد
بالشاماي     -        ويعرف المقرئ الشافعي الزهأري السكندري ثم والرمالة نابلس بين قلقيليا لقرية

       . وخمسين      سبع سنة رماضان عاشر في ولد استقر الذي وهأو السكندري بالشهاب ثم
الشمس             على بالسبع فتل بالقراءات واعتنى بخطه لي وكتبه به أخبرني كما وسبعمائة

بن            الدين وناصر السعردأي البركات أبي الزكي وعلى الشاطبية سمع وعليه العسقلني
الجزري           وابن الجوشني يعقوب والشرف المسيب بن وخليل السكاكيني وابن كستغدي

وأذنوا              الفالح بن والعلء التيسير سمع وعليه الزهأر إماام البلبيسي الفخر على عشر وبالربعة
جل               القاضي الحنفي الدماشقي مانصور بن علي بن ماحمد الصدر على وسمع القراء في له

أنه               وقال هأشام بن المحب بقراءة وسبعمائة وثمانين خمس سنة في ثلثياته سائر ماع الصحيح
في              العنوان البلبيسي الصلح على سمع وأنه الديري بن الشمس على بعد بتماماه قرأته
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مان             العراقي الزين على كتب وأنه للداني التيسير السويداوي على بقراءته وبعضه القراءات
خلق              به فانتفع للقراء وتصدى حدث وقد بشرطه، مانه بالولية للمسلسل سماعه ماع أمااليه

أخرى                بعد طبقة والعيان أسد ابن عنه وأخذ عليه وسمع قرأ مامن وكنت الفضلء مانه سمع
لكونه               مامحق ماوت بعد ذلك كل الجانبكية بمتب اليتام تأدأيب ماع ًا دأهأر الزهأر بالجاماع وانقطع

القراءات              بطرق ًا عارف أكولً الجانب لين سهلً ًا ماتقشف ًا ماتوضع ًا خير وكان خدماته في كان
صحيح                 السن في تقدماه ماع وهأو الطلبة لنفع ًا مالزما لها الدأاء حسن وفاته حين إلى لها ًا ذاكر

المصرية              بالديار القراء في اسمه شيخنا أثبت وقد الروح، طويل الهمة علّي والسمع العقل
بركة               الدين شهاب الهمام والحبر الماام بالشيخ عليه شهادأة في وصفه بل القرن هأذا وسط

وأربعين،              خمس سنة في وذلك القراء لواء وحامال القراء الئمة وقدوة الدأاء علم المسلمين
والقصرائي             الديري ابن عليه شهد مامن وكذا الفاضل، الماام بالشيخ قبلها أخرى وفي

شيخنا             عصره وفريد دأهأره وحيد السلف بقية العلماة بالعالم ووصفه وطاهأر والونائي والقاياتي
عن                 وخمسين سبع سنة الحجة ذي عشر سابع الثلثاء يوم في ماات حتى القراء عن ينفك ولم

. وإيانا     الله رحمه سنة ماائة
الله                  سعد بن ماسعودأ بن خليل بن يوسف بن القادأر عبد بن يوسف بن بكر أبي بن أحمد

        . التي       أو وسبعمائة وثلثين ست سنة في ولد الحنبلي الدماشقي ثم الخليلي العمادأ بن الشهاب
     " وكذا        "    ذلك، وغير نعيم لبي ًا حب تزدأدأ ًا رغب زدأ طرق القيم بن ماحمد أبي علي وسمع بعدهأا

مانه               سمع وحدث وآخرين، الجزري الهول وأبو الهادأي عبد بن أحمد والمادأ والده مان سمع
والده              ووصف العدل العالم بالماام ماوسى ابن ووصفه البي شيوخنا مان سمع ومامن الفضلء

وماات                عشرة، أربع سنة في رابعة لبنته ثم وتسعين سبع سنة في ًا قديم لشيخنا وأجاز بالماام،
ومان                نسبه خليلًمان حذف مان ورأيت عشرة ست سنة المحرم عشر ثامان الربعاء ليلة في

في                  وهأو الله، سعد بن الرحمن عبد بن ماحمد بن القادأر عبد ابن نسبه في الثاني يوسف جعل
ست                سنة في وأرخه الله عبد ابن إضافة بدون وسعد نسبه في خليل بدون المقريزي عقودأ

. أتقن   والول وعشرين
    . رجلً           كان الهأدل قال المتأخرين العلماء أحد اليماني المورعي الخطيب بن بكر أبي بن أحمد

بالخير             يذكر البلد مافتي يومائذ وهأو نصوصها ويستحضر الروضة يعرف ًا ماحقق ًا فقيه ًا قصير
رحمه               ًا تقريب عشرة ببضع به اجتماعي بعد وماات ماورع، إلى رحلتي في به اجتمعت والدين

. وإيانا  الله
.         . أبوه      يسم لم فيمن الحمدين آخر في يأتي الديوان بن بكر أبي بن أحمد

.     . ًا        قريب ماحمد جده فيمن اللري الدين شمس بن بكر أبي بن أحمد
بن                التقي عن أخذ مامن أشهر بلقبه وهأو الشافعي الدماشقي الحواري البهاء بكر أبي بن أحمد

حاكى                ًا كتاب فيه وصنف بدماشق المفتين أحد وصار الفقه في وتقدم البدر ولده ثم شهبة قاضي
ل               الناس عن وانجمع ترك ثم قليلً القضاء في وناب الرشادأ، سماه المختصرات جاماع فيه

      . قارب         وقد وثمانين تسع سنة ماات دأماشق ظاهأر في القبيبات بتربة وأقام ماوته قبل سيما
الثمانين.

      . بكر          أبي بن أحمد بالشهاب تفقه الفقيه العالم الزيلعي المكدي العباس أبو بكر أبي بن أحمد
.   .        . العفيف     ذكره وثلثين سبع أو ست سنة في ماات والحساب الفرائض في وبرع الناشري

.    .      . عزم        ابن أرخه وعشرين خمس سنة في ماات ب أ قاضي البرنهي بكر أبي بن أحمد
.    . ماحمد      جده فيمن الحنفي العبادأي بكر أبي بن أحمد

          . قيل      فيما كان فقد وثمانمائة عشرة خمس سنة في ولد بك تاني التابكي بن الشهاب أحمد
      . مان         لعشرين الجمعة ليلة في ماات ًا يوما أربعين ابن المستعين الخليفة ماع المؤيد دأخول وقت
ختم                 قد فوجد بيته إلى فيها توجه التي ماحفته في وحمل الحاج ببركة وسبعين سبع سنة شوال

بباب               أبيه بتربة ودأفن يوماه آخر في عليه وصلى بالمقعد أو بالحوش خارجه فغسل عليه
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مارضه               لشدة مانه والتململ لذلك الكراهأة آخر في وهأو الول أماير توجه قد وكان القرافة
أنه                على المحفة في أركب بل الخلعة للبس الماضي اليوم القلعة طلوع يمكنه لم أنه بحيث

في               ابنته زوج الحصني التقي ماعه وسافر خشقدم الظّاهأر أيام في الحاج أماير سفره تكرر
به                 بل جارية العادأة ماا عنها يعوض ل التي كلفه لكثرة المصادأر طهاشبه في وهأو مانها مارة

السلطان               وأضافه بركة على عوضه الن المعين الماير فنزل ذلك وماع هأذه في سيما يستدين
والشاشات               البيارم مان بها فوجد بعد حواصله وفتحت لنفسه ًا مارج مانية بلد ربع وهأو إقطاعه

. والدعاء          البتهال وأكثروا كله ذلك بسبب عياله وصاح الكثير ونحوهأا
    . سنة            شعبان في ولد الشافعي ثم الحنفي الياسي الماير أبي بن الشهاب بك تاني بن أحمد
عبد              الزين عند وقرأ ًا يسير فاشتغل أبويه كنف في ونشأ بالجودأرية وثمانمائة وستين ثلث

وشرح               التقريب علي وقرأ مادة لزماني ثم الديمي ولزم الحديث إلى تطلع ثم الشليمي الغني
لبن              تردأدأ سافرت فلما الجملة في وفهم الشاوي على وقرأ ذلك وغير والقتراح النخبة

غيره               وعلى الفقه في الطرابلسي الصلح على قرأ قد كان أن بعد فشفعه السيوطي الكمال
لما                ثم خبرته أن بعد بعدته ولذا بغلطه الوصول لظّنه نمطه مان فهو وبالجملة سافرا، ثم

مان               لجملة وتحصيل الشأن هأذا في فهم ماع صاحبه على ًا سخط ويظّهر ويتردأدأ هأنا؟ رجعت
وشرع               أسعفته فما بذلك وصفه ماني ورام الحفاظ بجمع ماشتغل أنه لي ذكر بحيث تصانيفي

بل              عليهم رواياتهم في اعتمادأه يكون وقد المهملين مان أناس باستجازة الكثير في يتوسع
مان                 ًا فار حج حين شأنهم في زادأ فإنه الغرباء في سيما خطأ يكون ماما يتوهأمه ماا على

والله                 فيها إلى يتردأدأ وكان سنتين نحو بها ودأام أشهر بعد لمكة جاء ثم بالمدينة وابتدأ الطاعون
. المسلمين       به وينفع وينفعه الخير يلهمه تعالى

.         . يأتي    علي بن أحمد بن ماحمد ابن هأو المالكي تقي بن أحمد
.         . يأتي   تميم بن يحيى بن علي ابن هأو تميم بن أحمد

سعد   -   -             أبي بن ماحمد نمر أبي بن مانجد رمايثة واسم رمايثة بن وفتحات بمثلثة ثقبة بن أحمد
    . بن           لعنان ًا شريك وليها أمايرهأا المكي الحسني الدين شهاب الشريف قتادأة بن علي بن حسن

كونه                ماع له المنازعين عجلن آل على به ليستظّهر عنان مان بتفويض الولى وليته في نعاس
مان                  كان لكنه ماحمد ولده وأمار رمايثة بن عجلن بن أحمد عمه ابن ماات لما كحل ًا ضرير كان
 . ماات             خطبته في يذكرهأما ماكة خطيب وكان ًا خيلًوسلح وأكثرهأم وأسعدهأم حسن بني أجل

أربعة              بلغهاوخلف أو السبعين قارب وقد بالمعلة ودأفن عشرة اثنتي سنة المحرم آخر في
.       . ماطولً   ماكة تاريخ في الفاسي ذكره بنات وبعض ذكور

وجهته               شيخنا على سمع الشريفة أماه شيخنا جهة أخت وسبط جارنا المؤيدي جاحق بن أحمد
. الباسطية    في بحانوت وتكسب

بن                   ماوسى بن ماحمد بن ماعقب بن سالم بن ماحيي بن يحيى بن زائد بن الله جار بن أحمد
 . ولد             زائد بابن ويعرف التي علي أخو الشافعي المكي السنيسي الشهاب ماوسى بن ماحمد

الشفا               المعطي عبد بن الجمال مان وسمع بقليل بعدهأا أو وسبعمائة وأربعين ست سنة في
أمايلة                 وابن رافع وابن سند وابن كثير بن والعمادأ جماعة بن العز له وأجاز أوله مان بفوت

في              وتفقه وآخرون السبكي البقاء وأبو والسنائي والحراوي الهبل وابن عمر أبي بن والصلح
وغيره              الحديث في اليافعي ماجالس وحضر الواسطي ناصر بن أحمد بالشيخ قليلً أماره ابتداء

ماسائل              وفي الفقه في ماشاركات بعض له فصارت ظهيرة بن الشهاب دأروس حضر وكذا
مارو               بوادأي أماواله في له ونظّر ماكة صاحب عجلن بن حسن الشريف ولزم وحسابية فرضية

ونخيلً              ًا دأور بمكة واستفادأ أماواله واتسعت فأثرى له الناس ماراعاة وكثرة بذلك فأنتفع غيرهأا
       . بيع        عشر سادأس الحد ليلة في وماات أولدأ عدة ورزق وغيره المذكور بالوادأي كثيرة وسقايا

.       . ماكة         تاريخ في باختصار الفاسي ذكره بالمعلة الغد مان ودأفن بمكة وعشرين سبع سنة الول
الشهاب                 بن الجلل ثم الكريم عبد بن أحمد المنصور أبي بن صالح بن الله جار بن أحمد
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      . فيه         واستقر جدة قضاء نيابة ولي ًا أيض التي علي أخو الحنفي المكي الصل الطبري الشباني
            . حين   بمضيق عليهم خرجوا لصوص مان بساقه ضربة مان ًا كهلًشهيد ماات بعده على أخوه

إحراماه                على ماات حتى الحج عن لعجزه بها وأخوه هأو فأقام وعشرين ثمان سنة لعرفة توجهه
. بها            فدفن المعلة إلى فحمل التشريق أيام أول عشر الحادأي ليلة في

.         . وثمانين        اثنتين سنة الخر ربيع في بها ماات بالحمة الشهير البناء المكي الله جار بن أحمد
. أبوه      التي كوهأيه جانبك بن أحمد

أربع              سنة في جماعة ماع عنه وحدث الميدوماي سمع المؤذن الخليلي جبريل بن أحمد
. القلقشندي           بكر أبو التقي مانهم سمعها سعد بن إبراهأيم بنسخة وثمانمائة

  . أخذ              مامن القادأر عبد بن البدر سبط الحنبلي النابلسي الوهأاب عبد التاج بن جعفر بن أحمد
. وغيره     الكمال خاله ماع عني

 . ماات             الروم ماتملك عثمان ابنة زادأه خوندشاه أماه جقمق سعيد أبي الظّاهأر بن أحمد
. سنين.            سبع عن وخمسين ثلث سنة صفر ماستهل الربعاء يوم في بالطاعون

.              . الحلبي    عثمان بن ماحمد الضياء بن عمر بن أحمد بن ماحمد ابن في جعفر أبي بن أحمد
.         . يوسف   بن أحمد بن جلل بن يعقوب في جلل بن أحمد

   . ليلة              في ماات الحسني الشريف نمي أبي بن دأعيج أبي بن سويد أبي بن جلبان بن أحمد
. بها               فدفن ماكة إلى وحمل شديد بني بخيف وستين اثنتين سنة المحرم عشري سادأس الربعاء

. فهد   ابن أرخه
مامن               الماارة بقيسارية هأو والبزار والده الخراز الصل الواسطي الله عبد بن جمعة بن أحمد

 . ماات              وعشرين ثمان سنة في الجزري ابن على وسمع ًا وقت البيمارستان في وتكلم القرآن قرأ
. وأبناء          ًا دأور بها وخلف بمكة وخمسين سبع سنة المحرم في

قال              التي، الكافي عبد والد المجودأ الكاتب الذهأبي الدماشقي الدين شهاب الجوبان بن أحمد
المشير               به واعتنى دأنيا له وكانت التجارة بسبب للدولة المداخلة كثير كان أنبائه في شيخنا

في                بمنى فمات ماكة إلى ورجع ًا غرض مانه ينل فلم المؤيد بكتاب اليمن صاحب إلى فأرسله
عن                بالمعلة ودأفن بها وتكفينه غسله بعد ماكة إلى ونقل عشرة ست سنة الحجة ذي ثاني

قال                  اليمن، إلى ثم مان وتوجه قبلها التي في القاهأرة مان ماعنا حج وكان نحوهأا أو سنة خمسين
الفقه               كتب في وينظّر والحديث العلم ماجالس يحضر ذلك ماع وكان ماكة تاريخ في الفاسي

عرفناه              مامن وهأو ًا مارار والتجارة للحج ماكة إلى وتردأدأ الشعر ونظّم فنبه والدأب والحديث
فسمع               ماعنا بالسماع ابنه وأمار شيوخنا بعض مان فيها ماعنا وسمع الولى الرحلة في بدماشق

ًا. كثير

المالكي               الفاسي الحبسي الصنهاجي البسطي الله عبد بن حاتم بن ماحمد بن حاتم بن أحمد
       . وخمسين      إحدى سنة الثانية جمادأى في ولد بحاتم المصريين بين ويعرف القاهأرة نزيل

ابن             وألفية والجروماية والرسالة القرآن فحفظ بها ونشأ فاس مان الحبسة بباب وثمانمائة
وماحمد               العقباني القسم أبي بن أحمد بن يحيى مانهم جماعة عن بتلمسان وأخذ وغيرهأا ماالك

الخدري               إبراهأيم عند بتونس حضر بل الحديد أبي بن القسم ابن عن وبقسطنطينية الجلب بن
الناجي             كإبراهأيم وغيرهأا بهذه آخرين في القروي حلولو أحمد على المعرب بطرابلس وقرأ

ثلث                سنة في القاهأرة إلى وتحول التريكي الله عبد أبي عند وحضر والفرائض الفقه عنه وأخذ
أربع                سنة في ماعه وحج وبأخيه به وارتفق الرسالة في النصاري البرهأان عن بها فأخذ وسبعين

الدين             سيف عند وحضر الحصني التقي وكذا التنسي بن والنور السنهوري وعن وسبعين
ايساغوجي            القطان بن البدر على قرأ القصرائي والماين والصول التفسير في الحنفي

واختص             الشاوي له وأجاز جنيبات بن شعبان بالسكندرية مانهم آخرين في الشمسية وبعض
تليها                التي وجاور وثمانين إحدى سنة في الثانية مارة غير وحج الماراء، مان وبغيره الوالي بتمر

سنة               أوائل في القاهأرة ودأخل وتسعين، أربع سنة ماوسم إلى وثمانين ثمان سنة في وكذا
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ليالي              بعض في عنده يبيته وصار بالملك اختصاصه وتزايد بعدهأا، التي السنة فدام خمس
غير               أثرهأما واقتفى إكراماه في مانهما كل وبالغ ًا أيض بالتابكي ذلك قبل اختصاصه ماع السبوع

في                 ماكة إلى ثم القاهأرة إلى وعادأ الشام مانه دأخل ثم المقدس بيت لزيارة سافر كما واحد
ماع               شافعيها وجافى بمكة أمالكه وتعددأت عليه غدي ماال في أصيب أن يلبث ولم ماوسمها

مامن             صار بحيث وغيرهأا بالقراءة لهم لطماعه كثيرون وخالطه وغيرهأما وحنبليها إكراماه مازيد
وهأو                ضعف أن إلى والدوران الطلوع في عادأته على وجرى القاهأرة إلى رجع ثم ويرهأب يرغب
ماا                 ويوهأم البلدين مان بكل والتردأدأ التودأدأ زائد لي يظّهر يزل ولم وتسعين تسع سنة أثناء الن

علم                 وكأنه العلم دأون بالصلح إل تصفني فل لحد ذكرتني إذا لي يقول وربما علي يخفى ل
وغيره                الفقه في بمكة ثم قليلً بالقاهأرة وأقرأ أنه على عندهأم لشأنه ماعرفته في سوقه كسادأ

أئمة             بعض أحوال مان لكثير ًا واستحضار ماشاركة وبعض الفقه في ًا استحضار مانه ورأيت
الناس              بمداخلة زائدة وخبرة عقل مازيد ماع الطب في وتميز يبديه، فيما ًا وإتقان المغاربة

دأونهم             فمن والمباشرين الماراء أكابر إليه أشرنا مان ماع صحب بحيث الخواطر واستجلب
تنزل              وقد مالحوظ وعقله ماحفوظ ولسانه ماعهم ومارابطته لهم ماخالطته في بعضهم مان وحمد

. الهوائي       سوى مارتبات له وقررت جهات في
.        . حاماد   بن ماحمد بن ماحمد ابن هأو حاماد بن أحمد

تركي                   بن ماشرف بن علي بن غزوان بن غشم بن سعيد بن أحمد بن ماوسى بن حجي بن أحمد
السعدي              عروة بن عطية للصحابي نسبة السعدي ماحمد أبي العلء بن العباس أبو الشهاب

المهملة          -   بكسر حجي بابن ويعرف التي عمر النجم أخو الشافعي الدماشقي الحسباني
دأماشق  -             بظّاهأر وسبعمائة وخمسين إحدى سنة المحرم رابع الحد ليلة في ولد الثقيلة والجيم

أبي               بن وبالشمس سنة عشرين نحو ذكر كما ولزماه بأبيه وتفقه والتنبيه القرآن فحفظ ونشأ
وابن             والذرعي الحسباني والعمادأ السبكيين والتاج البقاء وأبي شهبة قاضي وابن الغزي حسن

بن            العمادأ مان وسمع والعنابي الموصلي والشمس يبرودأ خطيب وابن الزبداني قاضي
عمر               بن وأحمد المحب بن وماحمد عمر أبي بن والصلح أمايلة وابن النجم وابن السيرجي

وله                هأؤلء، بعد مامن سمع حتى الكثير السوقي بكر أبي بن وماحمد رافع بن والتقي البكي
      . الفقه         في وتقدم وتميز الكثير وكتب وخلق نباتة وابن والزيباوي والعلئي القيم ابن مان إجازة

الماوي              الجاماع خطابة وولي مادة الحكم في وناب والقراء الفتاء في له وأذن والحديث
في                وليه حتى يمتنع وهأو ًا مارار بدماشق الكبر القضاء على أريد بل النيابة وترك ًا مارار ونظّره

ألغاز                على ًا ونكت قطعة مانه كتب الهادأي عبد لبن المحرر على ًا شرح وجمع النجم أخوه حياته
إحدى                 سنة مان فيه بدأ كثير ابن تاريخ على به دأيل ًا مافيد ًا وتاريخ ماهماته على وكذا السنوي

الميقات               وبعلم انحابه وكان عشرة خمس سنة القعدة ذي إلى مانه علق ماا وآخر وأربعين
يدل             المدارس أخبار في الدارس سماه ًا نفيس ًا وكتاب المعجم حروف على لشيوخه ًا وماعجم
            . ثمان   سنة سلطنته قبل المؤيد عن الرسلية في آخرهأا ًا مارار القاهأرة وقدم كثير اطلع على
في               بذلك خطه وكتب بالحفظ عنوانها في له وشهد لشيخنا التعلق تعليق مان نسخة وحصل

العلم.             شيوخنا مان مانه سمع ومامن وأفتى، ودأرس بالكثير وببلده بالقاهأرة وحدث أصله
يثنون              ونظّراؤه أشياخه وكان بدماشق العلم رياسة وقته آخر في إليه وانتهت والبي البلقيني

 . قال              العبادأة مان والحظ لبيته والملزماة نفسه على والنجماع والصيانة الدين ماع ذلك كل عليه
    . آخر          ماوضع في وقال وذاكرته فوائده مان وسمعت بدماشق به اجتمعت ماعجمه في شيخنا

وثمانين                ثلث سنة أواخر في النوم في أبي رأيت قال والده ترجمة في تاريخه في ورأيت
إلى              ماعه فمشيت طيب وقال فتبسم أنتم كيف فقلت خلفه فقمت السدية في وسبعمائة
بكثير               الحديث فقال الحديث أو بالفقه الشتغال أفضل أيهما سألته ماا جملة مان فكان الباب

إلي                 التفت ثم الثالثة ونسيت الخير وخاتمة الدين بوفاء بثلث لي فدعا لي أدأع له فقلت قال
فاستيقظّت              قال نعم قال بالله فقلت الملئكة قال مان؟ فقلت يشكرونك أنهم فقال كالمودأع
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خليل.                المحدث بخط وجدته ماا عنه الفوائد ومان فقال ماعجمه في لها شيخنا أشار بل ًا ماسرور
أنت                 كيف فقلت مايت أنه فعرفت النوم في أبي رأيت يقول سمعه أنه القفهسي هأو ماحمد بن

بكثير               الحديث قال الحديث أو بالفقه الشتغال أفضل أيما فقلت تبسم أن بعد طيب قال
. وإيانا.               الله رحمه عشرة ست سنة المحرم سادأس في وماات العظّمى الفتنة مان وسلم انتهى

الشافعية              طبقات في شهبة قاضي وابن ماعجميهما في فهد وابن ماوسى ابن ذكره وقد
. الله             فتح السر كاتب بمجلس ماباحث بينهما جرت وأنه عقودأه في كالمقريزي وآخرون

 .         . ماات      واعتقد الناس اعتزل ثم صناعته في ًا ماتقدما كان الزردأكاش السر حسن بن أماير أحمد
بيت                في ودأفن طائفة في بالزهأر عليه وصلى وستين أربع سنة صفر تاسع السب يوم في

. الباسط         عبد بحارة وفا بني زاوية مان بالقرب والده
  . بعد            اشتغل الحسن بابن ويعرف الحنفي القاهأري الفضل أبو الشهاب شاه حسن بن أحمد

في                 تنزل ثم الكتبيين باب على السدار عند أولً جلوسه بعد فنون في وبرع ًا كتب وحفظ بلوغه
         . حين  بالولين واختص وآخرون والحصني والقصرائي الشمني شيوخه ومان الشرفية صوفية
قبل                  والده حياة في ماات أن يلبث فلم أوصيائه أحد وجعله ماوته قبل ابنته على أولهما له عقد

المشار                على دأخوله قبل وسبعين ثلث سنة رجب عشر ثامان الربعاء يوم ظهر في يتكهل أن
فارنا               وأحرم وسبعين إحدى سنة ماوسم في حج قد وكان الغد مان عليه لصغرهأاوصلى إليها

وعقلً             ودأيانة فضلً الشاب ونعم بذلك، مانه ًا سرور للشيخ بمصاهأرته هأناك وأنا وأخبرني
. والزهأري           السكري والشمس والبارنباري النسابة السيد على بقراءتي سمع وقد ًا، وانجماع

الكتابة              في ًا بارع كان الزهأري ثم الدمااطي الدين شهاب إبراهأيم بن حسن بن أحمد
على              وجرت مارة غير وحج الجيعان، ببني اشتهر مامن الجوق في القراءة يجيد والتذهأيب

وأتقنه              وأحكمه الفيل جزيرة جاماع جددأ بل بتقرقتها ًا خبير وصار المبرات مان كثير يديه
له                 يتحصل لما يضمه ماا مانه له توفر وربما ونحوهأم الرؤساء مان يأخذه بما ذلك في ًا ماستعين

به                 الظّن كان بل دأينار آلف ثلثة يوازي ماا وغيره النقد مان خلف بحيث ونحوهأا جهاته مان
ركاكته                ماع به عرف بمن حتى بالناس والسخرية كثافته ماع الظّرف تعاني ماع ذلك كل أكثر،

وبلغني              هأذا، ماروراء وإل بقوالح سخريته في سلكه بشيء الهيثمي البركات أبو عزره وقد
 : البدري            ماجموع على كتب ورأيته نظّم ربما وأنه قط يتزوج لم أنه

الحزن ينفي بوجههجاءنـي بدر شمس يا
حسن ماجموع فقلتواختصر صفني وقال

. وإيانا              عنه الله عفا ًا ظن السبعين قارب وقد تسعين سنة القعدة ذي في ماات
الشافعي              اليماني الجازاني الكناني الخريمي الدين شهاب إبراهأيم بن أحمد بن حسن بن أحمد
         . مان    عريش بأبي ًا تقريب وثمانمائة وستين أربع سنة ولد بالجازاني ويعرف الحرماين نزيل

الرشادأ               وحفظ فقطنها خاله صحبة لمكة وهأاجر القرآن فقرأ بها ونشأ اليمن مان جازان أعمال
عليها              والقادأماين أهألها مان واحد غير على وبالمدينة بها واشتغل النحو وألفية الجواماع وجمع

في              والسمهودأي السعودأ أبي بن الخير وأبي للطنتدائي والنور وماعمر يزيد أبي بن كإسماعيل
عليه              قرأ المرجاني حسن البدر العربية في شيوخه ومان ذلك، وغير والعربية والفرائض الفقه

له                ًا ماؤلف عليه قرأ بل هأشام ابن لقواعد شرحه جميع ماع المتوسط مان الول والنصف الكافية
عمه              وعلى والسيرة الصحيحين في والده على سمع بل الجمال دأروس وحضر الدمااء في

في                حمزة بن للكمال السيد على قرأ وكذا الرشادأ وفرائض الفقه في قليلً بكر أبي الفخر
بن                النور على قرأ بل الخولني الشهاب على إنما فيه ذلك وقبل بمكة ماجاورته حين الرشادأ

مافترقين،            السعادأات أبي بن المحب وعلى والفاعلية للنووي المناسك في اليضاح عطيف
وكذا               عجلون قاضي بن والتقي شريف أبي بن الكمال عن وأخذ المقدس وبيت الشام ودأخل

ماصر              دأخوله حين زكريا عند وحضر النشاوي والزين السنباطي الحق عبد عن بالقاهأرة أخذ



ماشكاة ماكتبة                   التاسع القرن لهأل اللماع الضوء
السلماية

في             الثمانين بعد ماجاورتي في ولزماني وقرأهأما والبتهاج النووي ترجمة تصانيفي مان وكتب
مان               جملة على وقرأ ًا بحث بكمالها الحديث ألفية ذلك ومان الكثير فسمع التسعين بعد ماجاورتي

قضى               بالقاهأرة ماقيم وتسعين تسع سنة في والن كراسة في إجازة له وكتبت الكتب أوائل
. التحصيل                على حرص وله عنه أعرض ثم بالتأدأيب يتكسب ربما كان ساكن خير وهأو ماآربه الله

بن                   ماحمد بن يوسف بن الهادأي عبد بن الحميد عبد بن الهادأي عبد بن أحمد بن حسن بن أحمد
الصالحي            الدماشقي ثم المقدسي العمري القرشي البدر بن الشهاب ماقدام بن قداماة

التي               حسن البدر ووالد الهادأي عبد بن أحمد بن ماحمد الشمس الحافظ أخي ابن الحنبلي
           . إبراهأيم    وعمه أبيه على وسمع وسبعمائة وستين سبع سنة ًا تقريب ولد الهادأي عبد بابن ويعرف

أصحابه               خاتمة وكان عمر أبي بن الصلح مانهم آخرين في البالسي حفص وأبي أحمد بن
النباري،               بن بكر أبي أماالي مان الثاني والجزء لحمد المسند في الفضلء مانه سمع بالسماع

صلح                 بيت مان ًا ماتعفف ًا قانع ًا خير ًا دأين ًا صالح وكان لي أجاز فهد كابن الفضلء مانه سمع وحدث
صلة               عقب عليه وصلى وخمسين ست سنة رجب ثالث الجمعة يوم في ماات ورواية وعلم

الله             رحمهما قداماة بن الموفق جوار قاسيون بسفح بالروضة ودأفن المظّفري بالجاماع الجمعة
وإيانا.

 . في              ماات بالحنش ويعرف المكي الصل الجدي فليتة بن ماحمد بن أحمد بن حسن بن أحمد
. ماكة       في وستين ثلث سنة الول ربيع

عبد              وولد السيوطي نقيب الزهأري القاهأري ثم الهيتمي الشهاب أحمد بن حسن بن أحمد
القادأر.

في              وقرأ وغيرهأا بالجرة أشياء به ونسخ المنسوب وكتب القرآن فقرأ المجاورين بين نشأ
فصار             وخدماهم أبنائهم بتعليم عليبة ابن لبنى وانتمى ونحوهأم الصوفية في وتنزل الجواق
لولوي              خدم وقد ًا خصوص الناس بين وعرف حاله فترفع بالكلم لحذقه تعلقاتهم في يتكلم

النقيب              السيوطي  شبه عنده وصار غيره عليه يقدم ل كلها لماوره المتولي هأو كان حتى
وكان                 وثمانين اثنتين سنة شعبان ثالث الحد يوم في ماات أن إلى المال مان نمو في واستمر

ثم               أسبوع دأون فأقام فرجع هأناك فحم عليبة بن القادأر عبد الزين لملقاة للسكندرية توجه
وتأسف              سليم الشيخ تربة مان بالقرب ودأفن حافل ماشهد في بالزهأر عليه وصلى ماات

. عنه            الله عفا الربعين جاز وأظنه له نصحه لمزيد فقده على السيوطي
       . وتسعين        سبع سنة رماضان في بمكة لقيته اليماني الصعدي الطائي أحمد بن حسن بن أحمد

وقصيدة            ختمها في وماؤلفي الهشاماية السيرة ختم وعلى بشرطه المسلسل ماني فسمع
أول                أو وخمسين خمس سنة آخر في ولد أنه لي وقال إجازة له وكتبت الهمزية البوصيري

هأذه               في وقرأ العاماري يحيى عن الخذين بعض على وسمع قليلً واشتغل بصعدة تليها التي
في               المالكي القصبي بن الدين خير قاضيها على للزيارة فيها كان حين النبوية بالمدينة السنة

. بلدأه    إلى ورجع الموطأ
الحنفي              القاهأري ثم العنتابي الشهاب إسماعيل بن يعقوب بن إسماعيل بن حسن بن أحمد
وذكر            وفضل اشتغل مامن بالماشاطي مانهما كل المعروف وماحمودأ ماحمد الشمس والد

وأثبت              وغيره المستخرج في شيوخه بعض على القرن قبل السماع في شيخنا ورافق بالخير
ًا              عينتابي بعضها وفي ًا كحكاوي بعضها وفي ًا عجمي بعضها في ونسبه وشيخه الطباق في اسمه

.      . عشرة    تسع سنة في ماات ذلك بعد سمع وكذا
الحسن                  أبي بن خليل بن الخضر بن رماضان بن خليل بن ماحمد بن خليل بن حسن بن أحمد

إبراهأيم             والد الشافعي الدماشقي ثم العجلوني الطائي التنوخي الغرس بن البدر بن الشهاب
          . بخطه    قرأته كما وسبعمائة وسبعين إحدى سنة المحرم في ولد الغرس بابن ويعرف الماضي

عليها               سمع أنه بخطه وكتب لي أجاز الشرائحي بن والجمال الهادأي عبد ابنة عائشة وسمع
بكر            أبو والتقي والضياء المقدسي القلقشندي ماحمد الشمس شيوخه مان وأن الثلثيات
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البركة            الصالح بالشيخ ووالده المحدث بالشيخ الدين ناصر ابن ووصفه وغيرهأم الفرعوني
             . العباسي  الشهاب ماعالي بن سالم بن دأاودأ بن حسن بن أحمد في ماات العالم المقرئ

           . القرآن  فحفظ بها ونشأ بحماة وسبعمائة وتسعين خمس سنة في ولد الحنبلي الحموي
وتفقه            والشذور ماالك وابن الحديث وألفيتي أصولهم في والطوفي الفروع في والمحرر

بالشيخ               ووصفه عصره ماشايخ مان الكثير سمع أنه عذيبة أبي ابن وقال المغلي، بن بالعلء
أن                إلى فأقام وعشرين خمس سنة في بلده قضاء وولي أبيه، على نسبه مان واقتصر الماام

     . ثلث          سنة أوائل في وماات التي الرحمن عبد الموفق ولده فيه فاستقر الستين بعد كف
وسبعين.

في               ماعهم علي سمع بمكة الزكي أولدأ ماؤدأب السبكي الشهاب صلح بن حسن بن أحمد
. الثالثة  المجاورة

.     . وسيأتي       علي جده صواب الجوهأري الله عبد بن الحسن بن أحمد
حسن                  سعد أبي بن ماحمد نمى أبي بن مانجد رمايثة واسم رمايثة بن عجلن بن حسن بن أحمد

     . ماع           أبوه وأشركه بمكة نشأ المكي الحسني الشريف ماطاعن بن إدأريس بن قتادأة بن علي بن
إلى                توجه أبيهما ماوت وبعد ذلك له وتكرر وثمانمائة عشرة إحدى سنة إمارتها في بركات أخيه
.    . فهد            ابن أرخه وأربعين اثنتين سنة في هأناك فمات المذكور لخيه ًا مافارق اليمن مان زبيد

. بمكة                 علي سمع وجده أبوه التي المكي الهاشمي فهد بن ماحمد بن عطية بن حسن بن أحمد
ووالد                الماضي عمر بن إبراهأيم عم البقاعي بكر أبي بن علي بن الرباط حسن بن أحمد

               . زمان   في الباردأ بالماء يغتسل أن أرادأ مان يقول كان أنه أخيه ابن عنه نقل ورثه الذي يوسف
اغتسل                 إذا كان وأنه العالمين رب إلى ًا غد أشتكيك تؤذيني ل مااء يا فليقل يضره ول البردأ

ينزل                والثلج اغتسلت وربما ًا نادأر إل الحار بالماء أغتسل ل أني ماع قال ًا صحيح فوجده يقوله
سبعين               سنة قبل ماولده وأرخ مانه واستفادأ الكتابة علمه الذي هأو أنه وقال جسمي على

. عنه               الله عفا ًا ظن وثمانمائة عشرين سنة بها ووفاته البقاع مان روحا بخربة ًا تقريب وسبعمائة

بعاس                   بن هأاشم بن أحمد بن الكريم عبد بن أحمد بن الكريم عبد بن علي بن حسن بن أحمد
والمنشأ            المولد المصري الصل القسطيني الحسيني العباس أبو الشهاب الشريف جعفر ابن

    . أربع          سنة ًا تقريب ولد النعمان بن الله عبد أبي للستاذ نسبة بالنعماني ويعرف الشافعي
أبي              على وسمع ماصر مان إليه المشار الستاذ راوية شرقي النور بمسجد وسبعمائة وخمسين

الحرم               نزل الشافعي الدماشقي ثم المقدسي سعيد بن فرج بن خليل بن الله عبد ماحمد
الفقراء              خادأم إبراهأيم بن بكر أبي بن ماهنا وعلى المريدين تحفة وتأليفه والمصابيح الصحيحين

بن               ماحمد الله عبد أبي مان النعمانية الخرقة ولبس النعمان لبن الظّلم ماصباح الحوري برباط
قفل                   بن ماحمد بن أحمد بن ماحمد الله عبد وأبي النعمان بن الله عبد أبي بن عمر بن أحمد

وصارت             الناس به فانتفع والرشادأ والورادأ للذكر ًا ماديم إليها المشار بالزاوية وأقام القرشي
الماين              جللته لعتقادأ ماهماته في ماعه يقوم كان ومامن ماقبولة، وشفاعات وجللة وجاهأة له

الفيوماي             والمحب اللبان ابن سبط المنهاجي الرحيم عبد بن الشمس عنه وأخذ القصرائي
نقمة            وكان وآخرون، البكري والجلل الدقاق بن والشهاب الولوي وابنه البارنباري والجمال

الملكيين               النصارى كنيسة هأدم في القائم هأو بل كنائسهم في يجدونه فيما الذماة أهأل على
في              وخليفته أصحابه أحد النعماني البرهأان صاحبنا لي وقال ًا جاماع صارت حتى الشمع بقصر

في                 ول دأماوة ول الشمع قصر في يبق لم وأنه ًا كافر ثمانون يديه على أسلم أنه المشيخة
إزالة                 وإماا هأدم بعض أو هأدم إماا السيد مان شملها وقد إل النصارى ول لليهودأ كنيسة المدينة

غير                 والبكاء والذكر والتهجد والصيام الصدقة كثير كان وأنه لهم إهأانة فيه ماما ذلك نحو أو مانبر
لها                والتوبيخ لنفسه المحاسبة كثير وغيرهأما والفتق الباسور مارض مان به ماا ذلك عن له ماانع

هأناك               الستيطان على وعزم سنين سبع بمكة وجاور حج الخير، على والحث التواضع في غاية
في                إماا لقيه الكشف أهأل بعض أن فاتفق له الناصرية الدولة أركان كان مان بعض لعداوة
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تدخلها                الكلب فإن الزاوية وعمر ماصر إلى ارجع له وقال بأذنه فاماسك الحرم في أو الطواف
القاماة                عن عزماه فانثنى تابوته في ورحم اليوم هأذا في عدوك فقدماات فيها انهدم حائط مان

            . وخمسين    اثنتين سنة الحجة ذي ثالث الثلثاء ليلة في عمر وقد ماات كذلك المار وكان ورجع
بالزاوية                ودأفن مانه أعظّم بمصر ير لم حافل ماشهد في بجاماعها الغد مان عليه وصلى بمصر

. ًا                 وإيان الله رحمه وصيته فنفذت الله إل إله ل ًا ألف سبعين دأفنه حين يقال أن وأوصى النعمانية
   . في            وتميز اشتغل الحنفي القاهأري النشوي الشهاب الله عبد بن علي بن حسن بن أحمد

بها               ًا قاطن وكان النبوية بالمدينة كنت ولما عشرة وحسن لطف ماع الجملة في وشارك الكتابة
في                 القاهأرة قدم ماوته بعد ثم أشياء في ولزماني الشفا على قرأ قائم بها الخدام شيخ صحبة

في                  بمكة رأيته ثم كذاك ماعه يكن لم ولكنه شاهأين صحبة إليها عادأ ثم وتسعين إحدى سنة أول
. إليه             الله أحسن ًا تودأدأ الرجل ونعم المدينة إلى ورجع وتسعين ثمان سنة ماوسم

المصري               ثم الدماشقي الذرعي الشهاب الرحمن عبد بن ماحمد بن علي بن حسن بن أحمد
بن.              الدين ناصر عن وأخذ القرآن وحفظ دأماشق إلى مانها وتحول باذرعات ولد الشافعي

قراءته                سمع نائبها كان حين المؤيد أن فاتفق أماية بني بجاماع وأم والتصوف العلم في قديدار
حضرت              الناصر وانهزم الناصر وبين بينه الوقعة كانت ولما إمااماه فقرره به فاستدعى فطرب

في        "      ماستضعفون قليل أنتم إذ واذكروا الولى في فقرأ العادأة على للمااماة فتقدم المغرب
في"                له المار تم حين زادأ ولذا كذلك فكان النصر بتمام وتفاءل الماير فاستحسنها الية الرض

الباسط               عبد بالزيني اختص وكذا جاماعه إمااماة في وبذريته به واستقر ندماائه مان وجعله تقريبه
بعد               مان يؤم يزل ولم وأثرى الكافوري بخط أنشأهأا التي مادرسته ماشيخة في به واستقر

الول               العشر في وغيره بالستسقاء أشهر سبعة نحو تعلله بعد ماات حتى الملوك مان المؤيد
سوى               ًا ذكر عشر ثلثة وخلف سنة وسبعين ثلث عن وخمسين إحدى سنة الولى جمادأى مان

بحيث               الصوت ندي الغاية إلى المحراب في القراءة جيد ًا ماشارك ًا نير ًا عاقلًساكن وكان الناث
في              وماحبة يقصده مان ماع واهأتمام وخير دأيانة على ًا مانطوي الموسيقا في يشارك كان

       . السلطان      إغراء في استعمل أنه لطائفه ومان حملته وتعظّيم للشرع انقيادأ ومازيد المعروف
 "  "     " بكى       " الكرم وربك قوله إلى انتهى فلما اقرأ سورة الصلة في به فقرأ النصراني بالكرم

هأذا               به يتسمى أن العظّيم الوصف هأذا أجللت فقال ذلك عن المؤيد فسأله القراءة وقطع
على              سمع مامن وهأو كثيرة وماحاسنه لتلفه، ًا سبب ذلك فكان النصراني إلى وأشار اللعين

. المسبوك          التبر في ترجمته أطلت وقد له مابجلً وكان شيخنا
. أبوه               التي القاهأري الصل الطلخاوي البدر بن الشهاب ماحمد بن علي بن حسن بن أحمد

للخطيب               ابنة أبوه وزوجه علي سمع وكذا أبيه دأرس وحضر وعرض ًا وكتب القرآن حفظ مامن
. الحق    عبد بن علي

      . وقرأ         وسبعمائة وستين أربع سنة ولد القاهأري ثم الجوجري الشهاب علي بن الحسن بن أحمد
على              العلء ولزم عبيد لبي الماوال بعض شهبة قاضي بن الشمس على وسمع ًا كثير

لحكم             في ناب بل بالشهادأة وتكسب فأجادأ الشعر ونظّم الطنبذي، كالبدر وغيره القفاصي
 :            . له   وأنشد الطنبذي عن أخذه عدا ماا ماعجمه في شيخنا ذكره فاضلً ًا أدأيب وكان

ماحاسنـهـم عنهم ماحاسوماه إليخالطـهـم قوم ماع الحلوي إن
ماساكنهـم إل ترى ل فأصبحواصاحبهم والطوخى والفخر السعد

بثالث                عززتهما سمعتهما فلما شيخنا قال الوزير، البدر هو والطوخي غراب أبناء الخوان هما والفخر فالسعد
 : حجي     بن النجم قتل بعد

ثامانهـم اجعله رب والنجم والبدرقضى أخوه قرب وعن الكويز وابن
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شديدة                  مالزماة السبعة هأؤلء إليه المشار لزم وقد قال حجي ابن هأو والنجم الدين ماحب ابن هأو والبدر
بالبشتكية                التصوف شيخ كان وقد هأذا الجوجري وفاة شيخنا يؤرخ ولم ًا، بالغ ًا اختصاص مانهم بكل واختص

 : أوله                 الفرائض في الجعبرية به يمدح ًا نظّم الجيد بخطه ورأيت ذلك، وغير بجوارهأا العرابية كتب خزن ماع

 صالح الفضل ذي والدين الدنا وتاجبالمصـالـح المعتني قبر الله سقى
ونسب               ًا غلط الله عبد جده وسمى ًا أيض وفاته يعين ولم باختصار عقودأه في المقريزي وذكره

. ًا     أيض الترجمة لصاحب شيخنا نظّم
القطب                  بن ماحمد الماين بن ماحمد الزين بن حسن بن ماحمد الله عبد أبي بن حسن بن أحمد

له                أجاز المدني يوسف بن أحمد ابنة آمانة أماه القسطلني القيسي علي بن أحمد بن ماحمد
وابنتا             قوام وابن سبع وابن والسويداوي والحلوي والهيثمي العراقي وثمانمائة اثنتين سنة في

نعم                 وفاته غيره ول فهد ابن يؤرخ ولم وآخرون البالسي وعمر المنجا ابن وابنة الهادأي عبد ابن
. يعقب    لم أنه قال

المصري               البطائحي العباس أبو الشهاب الله عبد بن سليمان بن ماحمد بن حسن بن أحمد
          . السنن   الخلطي مان وسمع وسبعمائة ثلثين سنة رماضان في ولد القاهأرة نزيل الشافعي

عبد                بن الحسن ومان الدنيا أبي لبن الحوائج قضاء مان قطعة جماعة بن العز وعن للدارقطني
العلم               ومان يعلى أبي ماسند مان قطعة الخشاب بن البدر ومان الحاج لبن المدخل العزيز
خدماة                في واستقر له أجاز الهادأي عبد ابن أن يذكر وكان الذكار الغزي سالم بن سليمان

حدث             وكذا شيخنا بقراءة وغيره الكويك لبن ًا شريك والنسائي ماسلم بختم وحدث البيبرسية
   .      . في        شيخنا ذكره عشر سنة في بالبيبرسية وماات عنه أخذنا مامن واحد غير مانه سمع بالذكار

اثنتي               سنة الحجة بذي ماؤرخ فهد لبن استدعاء في أجاز فإنه وفاته وتحرر باختصار، ماعجمه
      . فيه.          قال بل بمولده يجزم ولم الملقن ابن يلزم كان أنه عقودأه في المقريزي وقال عشرة

عن               احاشيه أكن لم إن الناسخ مان كونه وجوزت ًا، حسن والده وسمي أضبط والول ًا تخمين
هأذا.

بن                  غنيمة بن ماسعودأ بن يحيى بن ماحمد بن زكريا بن ماحمد بن ماحمد بن الحسن بن أحمد
القاهأري             الصل السويداوي القدسي ماحمد أبي البدر المحدث بن العباس أبو الشهاب عمر

       . وعشرين     خمس سنة الولى جمادأى في ولد بالسويداوي ويعرف الشافعي والدار المولد
بن               وماحمد القماح وابن الله فضل وابن المصري كابن عصره شيوخ مان الكثير أبوه وأسمعه

بن              وصالح المشتولي أيوب وابن طي وابن الخيمي بن وإبراهأيم كشغدى بن وأحمد غالي
الدائم             عبد ابن أصحاب مان وغيرهأم الصنهاجي ابنة وعائشة حيان وأبي الشنهي ماختار

والبرزالي            المزي دأماشق مان له وأجاز والمسموع الشيوخ مان وأكثر ونحوهأم والنجيب
والختني              الحجار مانهم يكون أن ببعيد ليس آخرين في الكمال وابنة الجزري والشهاب والذهأبي

عن               وأخذ ذلك، على نقف لم ولكن الطلب على والده لحصر قريش وابن والواني والدبوسي
        . في     وبحث الدروس وحضر الشافعي ماذهأب على وتفقه القريع بن والركن الحلبي القطب
عنده              وكانت ماروياته مان بكثير وتفردأ الثمانين قبل ًا قديم وحدث الشهودأ ماع وجلس الروضة

مانه               وسمع الطلبة، توزعها ثم مانها يحدث وكان والده أصول وهأو ماروياته مان أجزاء عدة
بعد               إلى بعضهم تأخر خلق عنه لنا وروى شيخنا عنه وأكثر العراقي، والولي الحلبي البرهأان

والتخمين              بالظّن أدأركه مان بعض بإجازة الطلبة بعض عليه قرأ وقد شيخنا قال السبعين
بن               الله عبد مان بإجازته للطبراني الكبير المعجم عليه فقرأ تجاوز ثم مانهم إجازته فلتحقق

الشيخ               نبهت وقد بسنة الشيخ ماولد قبل ماات الصنهاجي فإن قبيح خطأ وهأو الصنهاجي علي
ماا                 جميع عن رجع أنه أشهدني ثم عنه بالرجوع نفسه على فأشهد ذلك فسادأ على مادة بعد
بتربة               وأقعد بأخرة وأضر وأهأله للحديث ًا ماحب ًأ خير وكان ماحققة إجازة إل بالجازة عليه قرئ

أربع                  سنة الخر ربيع مان عشر التاسع ليلة في بها ماات أن إلى النصر باب خارج زينب الست
  . ترجمه            ومامن الله رحمه الشيخ نعم وكان هأناك، ودأفن أكملها أو الثمانين قارب وقد
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الفاسي              والتقي ًا، صالح ًا خير وكان قال بالجازة عنه وروي ظهيرة ابن ماعجم في القفهسي
وأهأله                للحديث ًا ماحب ًا خير الرجل نعم وكان ًا كثير عليه سمع وأنه عقودأه في والقريزي ذيله في

لصحبة              بالقدسي يعرف فكان جده وأماا وجمع الكثير سمع المحدثين كبار مان كان وأبوه
سليم              بن ومانصور ماضر وابن النجيب مان وسمع مانه فتعلم الوعظ وتعاني الواعظ القدسي

.        . وثمانمائة   وعشرين ست سنة رماضان في ماات ونثر نظّم وله
المنكوتمرية             نزيل المقرئ الشافعي القاهأري ثم المنوفي الشهاب ماحمد بن حسن بن أحمد

       . وأخذ     ًا يسير واشتغل وغيرهأما والحاوي القرآن حفظ المنوفي الغني عبد التقي وقريب
التراويح              به وصلى شيخنا على بواسطته اليسير قرأ بل السنهوري جعفر الزين عن القراءات

ًا               فهم عاقلً وكان بالشهادأة وتكسب العرج حسن والبدر السعودأ أبي ابن قريبه عن أخذ وكذا
عليه.               وتأسف ًا أياما توعكه بعد وسبعين إحدى سنة المحرم سادأس الثنين ليلة في ماات ًا كيس

. عنه        الله عفا الربعين جاز وقد ماعارفه غالب

جلدة           -   - تصغير جليدة بابن ويعرف المقرئ الشافعي المحلى الدين شهاب حسن بن أحمد
الطفال             لقراء وتصدر للسبع القلقيلي السكندري الشهاب وعلى عليه تل خاله شهرة وهأي

بالمحلة               الغمري بجاماع وأم عبيد أبي وابن النوبي كالشمسين القرآن جماعة عنه أخذ بل ًا دأهأر
     . أربع            سنة شوال في وماات البحر في توجه المار وآخر وجاور ًا مارار حج ًا خير وكان ولده، وأقرأ

. ًا     وإيان الله رحمه بمكة وسبعين
.     . عزم     ابن كتبه هأكذا قفند بن حسن بن أحمد

        . سنة       شوال في مادة بالفالج انقطاعه بعد ماات المنجكية شيخ الحنفي الشهاب حسن بن أحمد
. السلطان          أئمة أحد الخميمي الدين لناصر المشيخة وصارت وثمانين إحدى

في              التي الدمايري البدر جد المؤدأب الحنفي القاهأري ثم الطنابي الشهاب حسن بن أحمد
في               المحتسب عن نيابة وله الزجاجيين بحانوت الطفال يؤدأب كان أنه لي قال لماه المحمدين

بتعليمه              انتفع ومامن ودأيانة وحرماة بصولة غيره ويمنع المتأهأل يقر المكاتب فقهاء في النظّر
  . في           ماات البيبرسية بصفة والقراءة العقودأ ذلك ماع ويتولى والضاني والمناوي البلقيني البهاء

. الله         رحمه السعداء سعيد بحوش ودأفن وثلثين إحدى سنة
.       . سليمان    بن ماحمد جده فيمن ماضى البطائحي حسن بن أحمد

      . سمع        وحدث وغيره الميدوماي علي سمع بها الحكم أماين المصري البيدقي الحسن بن أحمد
جاز               وقد عشرة إحدى سنة رماضان خامالًفي ماات وأنه ماعجمه في وذكره شيخنا عليه

بن               ماحمد بن الدين ناصر على الدعوى تولى الذي أنه عقودأه في المقريزي وقال السبعين،
الميلق.

. بمكة        ماني سمع مامن الحلبي، حسن بن أحمد
      . اثنتين         سنة شعبان في بها ماات بالقرع ويعرف بها الفراش المكي الروماي حسن بن أحمد

وتسعين.
المطلب            حجي لبن كتب الناسخ، الشافعي المديني القاهأري السندبسطي حسن بن أحمد

وقرأ              الفقه في المقسي الفخر عند واشتغل وغيره القرآن وحفظ بالقاهأرة ماني وسمع وغيره
كان               حين الدمااطي يحيى عند حضر وكذا والعربية الفقه في قاسم ابن وعلى البخاري عليه

. مارة            غير وحج وغيره الدين سعد ابن على الكتابة وجودأ الزاوية، يجيء
.       . سالم     بن دأاودأ جده فيمن ماضى الحنبلي العباسي الحسن بن أحمد

        . نحو     عمر والخير بالصلح كله بالغرب الشهرة كبير العروسي الغماري الحسن بن أحمد
.     . المغاربة.         بعض لي أفادأه وسبعين أربع سنة شوال أو رماضان في وماات المائة

الله              عبد والد الشافعي السمهودأي الحسني الشهاب عيسى بن علي الحسن أبي بن أحمد
إلى               وارتحل والمنهاج القرآن وحفظ بها ولده فنشأ وعدولها سمهودأ أعيان مان أبوه وكان التي

جده              المذكور السمهودأي الدين ناصر القاضي زوجته بأخي الفقه في وانتفع بها فتفقه قوص
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العمال                 مان إليها أضيف ماا ماع ذلك وغير ًا وقت بلده قضاء وولي السعيد الطالع في الرحيم عبد
العفة                ماع وطريقته هأيئته ماتجملًفي كان فلذا أبيه عن تلقاهأا ثروة ذا وكان ماباشرته فحسنت

  . حفيده             أفادأنيه العشرين بعد بها فمات ماصر إلى ورجع حج وقد الحسنة، والطريقة القضاء في
. به          الله نفع طيبة نزيل الله عبد ابن علي السيد

  . سنة             ولد الدين نجم والد الدماشقي الصل المدني الدين ماحيي إبراهأيم بن الحسين بن أحمد
بدماشق              ونشأ إليها المدينة مان انتقل أبوه وكان بدماشق وسبعمائة وخمسين اثنتين أو إحدى

الماير               بن الدين جمال أيام في صغره مان التوقيع وباشر النشاء بصناعة وعني العلم فطلب
وأسند                 مازهأر بن البدر صهره وماعه شيخ ماع قدم ثم ًا أيض التوقيع فباشر اللنك بعد ماصر ودأخل

فلما               المهمات في عليه وعول النشاء في ًا أيض فاستكتبه الله فتح الفتحي وصحب إليه وصيته
ًا                 عاقلًساكن ًا دأين وكان عشرة ثمان سنة أوائل في السر كتابة بها ولي دأماشق إلى رجع ماات

ل              ًا ماتودأدأ ًا عارف السيرة ماشكور ًا ورع ًا ماتنسك التلوة كثير ًا عفيف فاضلً الناس عن ًا مانجمع
  .      . شيخنا        ذكره عشرين سنة صفر في ماات للتشيع ينسب لكنه الشرع يخالف شيء على يكتب
ثالث                 في ماات أنه عقودأه في قال فإنه كالمقريزي ًا غلط ذلك نقل أرخه مان ورأيت أنبائه في

لكن               عشرين سنة الربعاء يوم في شهبة قاضي ابن أرخه نعم عشرة ثمان سنة شعبان
نحو               عن بدماشق الصوفية بتربة ودأفن مادة تعلل ماا بعد السنة مان المحرم عشري خاماس

مان                 كان وأنه التشيع مان إليه نسب ماا وردأ نففن إلى ينسب تجرئه بسبب وكان سنة سبعين
. الله      رحمه السنة أهأل المسلمين خيار

المكي               الكيلني الشهاب بن البدر الفاضل بن الشهاب قاوان بن أحمد بن حسين بن أحمد
ويعرف            الحرماين قاضي الشريف الحنبلي السراج سبط وهأو وجده أبوه التي الشافعي

            . الثالثة   المجاورة في بمكة اليسير وعلي ماني وسمع وغيره أبيه عن أخذ قاوان بابن كسلفه
والده                عم لكون طائل على سفره في يحصل ولم وغيرهأا كلبرجة إلى سافر ساكن شاب وهأو

إلى                  ماوته بعد وسافر لبيه ماعه كان وإيابه ذهأابه في ًا كبير ًا قدر ضيع بل اليام تلك في قتل
كان                ماا بعض استرجاع في فسوعد ًا ماجردأ البر في دأخلها ثم وصولها قبل ماركبه فغرق كنهايت
. الجنة                  الله عوضه التسعين بعيد غيرهأا في أو فيها ماات أن إلى بها ودأام وغيره نقد مان ماعه

ابن             -    -  بخطه كما بالهمزة أرسلن بن علي بن يوسف بن علي بن حسن بن حسين بن أحمد
          . ثلث    سنة في بخطه وكتب وسبعمائة وتسعين تسع سنة ولد الخطيب الدماشقي بكر أبي

. أماره      علمت وماا الستدعاءات ببعض وسبعين
الثلثة                أخوته أوسط المكي الفتحي بن الفتح أبو الشهاب حسين بن حسين بن حسين بن أحمد

    . الحجة          ذي في ولد الحنبلي بمقام الماام نائب الكيلني ماحمد الشمس ابنة وزوج وخيرهأم
. علي      وسمع بمكة وستين أربع سنة

وقد             -     بخطه كما بالهمزة أرسلن بن علي بن يوسف بن علي بن حسن بن حسين بن أحمد
نزيل        -       الشافعي الرمالي العباس أبو الشهاب اللسنة على الذي هأو بل الكثر في تحذف

كان               كنانة مان بعضهم وقال نعير عرب مان أنهم ويقال رسلن بابن ويعرف المقدس بيت
لهما                فولد كثيرة وتلوة أورادأ له أخ لها الصالحات مان ًا أيض وأماه ًا تاجر ًا قارئ ًا خير والده

      . له          تعلم لم بها ونشأ ولد برمالة وسبعمائة وسبعين خمس أو ثلث سنة في الترجمة صاحب
أجلسه               أباه أن ويقال سنين عشر نحو وله القرآن فحفظ وخاله والديه طريق على صبوة

على              فلماه الخسارة فيها فظّهرت أمارهأا ويهمل المطالعة على يقبل فكان بزاز حانوت في
فقال                 نحوه عذيبة أبي ابن وحكى قيادأه، له وسلم فتركه للمطالعة إل أصلح ل أنا فقال ذلك

الخاصكية             المدرسة إلى فيذهأب إليها بالتوجه يأماره فكان دأكان له ًا تاجر أبوه وكان
يشتغل              مابدئه في وكان الشتغال لزم بل لنهيه يلتفت فل أبوه وينهاه بالعلم للشتغال

وابن            القلقشندي الشمس على وحله الصغير الحاوي وقرأ والنظّم والشواهأد واللغة بالنحو
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تركها             ثم مادة بها ودأرس الخاصكية تدريس وولي والحساب الفرائض عنه وأخذ الهائم
جماعة             خرقته وألبس التصوف وعلى ًا تبرع الشتغال وعلى الله على وأقبل ببرهأا والفتاء

      . الشتغال         على أقبل أنه آخر وقال انتهى ًا أحد يكلم ل مادة في والشامايين المصريين مان
دأرهأم               بربع ماالك ابن ألفية مان البيت يقرئ وكان الرمالة ماغربي قدوم واتفق ًا كتب وحفظ
لبيت             وتحول وإلقائها إفادأتها بحسن واشتهر لقرائها تأهأل بحيث عنه أخذهأا حتى فلزماه

عبد             والجلل الناصح بن الشهاب وصحب الهائم ابن عن وأخذ بالقلقشندي فتفقه المقدس
الذكر             مانهم وتلقن التصوف عنهم وأخذ القادأري وماحمد القرماي وماحمد البسطاماي بن الله

ومان               الصحيح العلء بن الخير أبي الشهاب ومان القرماي مان وكذا أولهم الشهاب مان وسمع
بن               يحيى رواية الموطأ الزراتيتي بابن ويعرف الصالحي علي بن ماحمد بن عمر حفص أبي

   . ابن            قال وقد وغيره الحديث في ونظّر الغزي العيزري بالشمس ًا أيض العلم في وانتفع بكير
الخرقة               القرماي ماحمد الشيخ فألبسه الرمالة مان القدس إلى أبوه به ارتحل أنه عذيبة أبي
الناصح              ابن الشهاب مان لبسها وكذا بدماشق الحجار على له بسماعه الصحيح عليه وسمع

وابن                المجد أبي وابن العز وابن الذهأبي بن هأريرة أبي مان ًا كثير وسمع الموصلي بكر وأبي
وماسند            والترماذي البخاري عليه سمعه وماما العلئي، بن الخير كأبي وغيرهأم صديق

عمر            حفص أبي مان وبالرمالة الكويك وابن والتنوخي ظهيرة بن والجمال الشافعي
الماردأيني              سنجر بن علي بن أحمد العباس أبي ومان الموطأ عليه سمعه وماما الزراتيتي

اليافعي             تصانيف وغالب الناس سيد وابن هأشام ابن وسيرة مااجه وابن والترماذي الشفا
بن                  ماحمد بن ماسعودأ بن ماحمد بن ماسعودأ بن ماحمد بن سعيد أبي بن نسيم مان عنه بروايته

الصغير               والحاوي للبغوي التنزيل ماعالم الدقاق علي بن إسماعيل بن عمر بن أحمد بن علي
بقراءته           ذلك كل للنووي كلهأما والربعين والذكار الشافعي وماسند للسهروردأي والعوارف

النووي             لتصنيفي وبروايته ماؤلفه عن الجويني المجاماع أبي الصدر عن والده على للبغوي
أنا              المغراوي التونسي ماحمد بن يحيى مان بسماعه العقيلي النويري أحمد بن علي عن

البلقيني            الجلل على البخاري غالب وقرأ البخاري صحيح الحسباني الشهاب ومان ماؤلفهما
وأجازه             الغماري، على النحو وقرأ عنده وحضر السراج والده وسمع بالفتاء له وأذن

تارة            بالقدس ًا ماقيم والشغال للمطالعة والملزماة المذاكرة ويكثر يدأب زال ول النشاوري
في             ًا ماشارك والعربية وأصوله الفقه في ًا ماتقدما علماة ًا إمااما صار حتى أخرى وبالرمالة
وصيام             صلة مان الطاعات أنواع سائر على حرصه ماع وغيرهأا والكلم والتفسير الحديث

بالدعاء                ًا قائم البحر جانب على إقاماته عن سنه مان سنة تخلو تكن لم بحيث ومارابطة وتهجد
الظّهور             بعدم والشغف الخمول صحبة ًا الظّلمةماؤثر يدي على ًا آخذ ًا وجهر ًا سر الله إلى

ناظر               حسن الدين حسام الماير أن حتى ووظائفها الدنيا مان عليه يعرض ماا لقبول ًا تارك
يوم              كل في فيها له وقرر ماشيختها عليه وعرض مادرسة بالقدس جددأ والخليل القدس

ليفرقه                  المال مان إليه وغيره هأو به يرسل ماا أخذ مان يمتنع كان بل فأبى فضة دأراهأم عشرة
والمار             والورادأ الذكار على ًا ماحافظّ بنفسه تفرقته بتعاطي صاحبه أمار وربما القراء على

الدنيا        عن ًا ماعرض المنكر عن والنهي الشرف       بالمعروف سافر لما أنها حتى جملة وبنيها
أتباعه                  مان أحد أو هأو به يجتمع لئل وإيابه ذهأابه في القدس إلى الرمالة مان هأرب آماد إلى

فقيل               زيارته رجاء عنه سأل فإنه كشيخنا يتمناه كان بمن الجتماع تفويت ذلك تضمن وأن
الفاق               سائر مان للزيارة وقصد النواحي تلك في بالزهأد إليه المشار صار حتى غائب أنه

يرى              فيما كل وشغل بركته الناس على وعادأت جماعة به وتهذب وماريدوه تلماذته وكثرت
وصحة              السنة واتباع والتقشف والورع الزهأد في وهأو وعدماها النجابة في به يليق حاله

وحيته                وبعد ذكره وانتشر ذلك في يدانيه مان وقته في أعلم ل بحيث إجماع كلمة العقيدة
المأكل                حسن صفرة تعلوه طويلً ًا شيخ وكان عذيبة أبي ابن قال رآه، مان كل بخيره وشهد
ًا             حراما يأكل ول ماقت ول عابس غير ماستجابات ودأعوات ماكاشفات له والملتقى والملبس
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على                أقبل وإذا ويستغفر والخطأ بالتقصير يعترف بل يخاصم ول يحقد ول يلعن ول يشتم ول
اجتمع                 ولما قليلً إل الليل مان ينام ول عنده ماا يزول حتى اللين بالكلم لطفه يخاصمه مان

بعد                 أنه بحيث تعظّيمه في العلء بالغ الوفاء أبي ابن عند ضيافة في وذلك البخاري العلء ماع
ماكنه                فما ًا أيض ماعه ذلك فعل الشيخ ورام يديه على الماء لصب بادأر الكل مان الفراغ
أرادأ               مان بها يقيم كالزاوية صار لسلفه ًا ماسجد بالرمالة وجددأ ماثله، ير لم بانه وصرح

المقدس                ببيت زاوية له وكذا بها ويقرئ اليد ذات خفة على لديه بما فيواسيهم إليه النقطاع
بثغر                 البحر جانب على ًا وبرج خطبة به ًا كبير ًا جاماع بالرمالة بنى أنه عذيبة أبي ابن قال وكذا

ثلث               به اجتمع القدس البخاري العلء قدم ولما فيه الرباط كثير وكان المينا فخفض يافا
ابن                 هأذا سيدي يا الوفا أبي بن بكر أبو الشيخ له فقال ساكتين وجلسنا ًا ماسلم الولى مارات
العلء               وشرع اجتمعا رماضان مان يوم أول والثانية وتفرقا الفاتحة قرأ ثم أعرف فقال رسلن

يزيد                ل رسلن وابن ذلك في الخلف ويذكر بشاهأد رماضان هألل رؤية ثبوت أدألة في يقرر
ابن                  ماع الفطر في الوفاء أبي ابن سأل عاشره ليلة في العلء أن ثم وانصرفا نعم قوله على

الطست               العلء خادأم أحضر أفطر فلما أجاب حتى عليه يلح يزل فلم فاماتنع فسأله رسلن
وأخذ               رسلن ابن يدي بين ووضعه ًا ماع بيديه الطشت العلء فحمل العلء يدي بين والبريق

نظّير                لفعل توجه ول تشوش ول عليه يحلف ولم غسل حتى عليه وصب الخادأم مان البريق
يؤمان                 فشرع بالمغفرة له دأعا عليه الصب مان العلء فرغ لما أنه غير ماعه العلء فعله ماا

ابن                 ماع الوفاء أبي ابن خرج تفرقا فلما عليه صب العلء خادأم أن ثم ويبكي دأعائه على
العلء                على دأخلت ثم لوفاء أبي ابن قال حصر الكابر صحبة رسلن ابن له فقال رسلن

في                  ول والله العلء فقال ماثله البلدأ هأذه في ماا والله سيدي يا له فقلت عليه يثني فشرع
         . والعربية    والصلين والفقه الحديث التفسير في نافعة تصانيف وله ًا كثير وكررهأا ماثله ماصر

الزائدة              الثلثة القراءات نظّم عذيبة أبي ابن إليه ونسب التفسير مان ماتفرقة كقطع وغيرهأا
الشمس              سأل بحيث ًا جيد ًا إعراب أعربهم وأنه العشرة على الزائدة الثلث ثم السبعة على

ذلك                في ًا أيض الشهاب ولده سأل ثم يتهيأ لم ولكن له فسمح عليه قراءتها في القباقبي
انتهى               ًا نوع ستين إلى تصل فصولً القراءات علم في نظّم وأنه ًا أيض تهيأ وماا فأجاب

ببعض               شيخنا مان فيه استمد ورماا ًا ماجلد عشر أحد في وهأو دأاودأ أبي لسنن وكشرحه
وكذا               حجر ابن شيخنا قال بقوله الدأب مان مانازلهم الناس تنزيل باب في عنه السئلةونقل

وشرحه              ألفاظه ضبط على فيه المقتصر وماختصره وغيره الزبد لصفوة شرحه في عنه نقل
أبي               ابن ولتراجم ماجلدات ثلث في قيل الحج آخر إلى فيه وصل وللبخاري النووية للربعين

تنقيح              وله السيرة في العراقي وللفية ألفاظه بضبط فيه ًا ماعتني وللشفا ماجلد في جمرة
جمع             كلًمان وشرح ماجلد مانها كمل استشكالت والكرمااني للزركشي التنقيح وعلى الذكار

ونظّم             الحاجب ابن ماختصر قيل وفيما ماجلدين في البيضاوي ومانهاج ماجلد في الجواماع
خاتمة             والثاني ماقدماة الول وجعل مانه التصوف وخاتمة الجواماع جمع مان الدين أصول

شرح             وكذا كالتوضيح ًا ماختصر وآخر ماطولً ًا مازج إليه المشار النظّم وشرح الزبد لمنظّوماة
كلًمان               واختصر الحاوي تصحيح وعمل مانهما واحد يكمل لم وأصلها الوردأية البهجة مان كلً

نافعة            مانظّوماة وعمل للغزي القضاء وأدأب ثانيهما في الخلف بحذف والمنهاج الروضة
صفوة   ًا          سماهأا مازج الحريري مالحة وشرح ًا وشرح لها ًا وتوضيح البارزي للشرف الزبد

وبالشهودأ            بالقضاء تتعلق نفيسة ماجموعة كفوائد ًا ونثر ًا نظّم ذلك وغير اللفية وأعرب
الفقهاء            وطبقات النباتات مان لقطعة فيه زيادأات ماع للدمايري الحيوان حياة واختصار

نظّمه             مان وعندي الله، واستغفر لتبييض تحتاج وجميعها قال بخطه بعضها وسمى الشافعية
أجد                ولم الخير بخاتمة الدعاء الناس ألسنة في أسمع أزل لم قوله ذلك ومان الكثير وفوائده

عن                المرادأي عاصم بن الصلت طريق مان نعيم لبي الحلية في بذلك ظفرت حتى أصلً له
الملئكة                أصوات لفقد استوحش الرض إلى آدأم الله أهأبط لما قال مانبه بن وهأب عن أبيه
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قال                 والخرة الدنيا في به تنتفع ًا شيئ أعلمك هأل آدأم يا فقال السلم عليه جبريل عليه فهبط
ذنوبي                 تضرني ل بخير لي اختم اللهم المعيشة تهنيني حتى النعمة لي ادأم اللهم قل قال بلى

كلماه              وعلى انتهى الجنة تدخلني حتى القياماة في هأول وكل الدنيا ماؤنة اكفني اللهم
 : فيها            السلم ردأ يجب ل التي المواطن في نظّمه وماما روح، وشعره

شغل بأكل أو صلة في مانعـلـى إل واجب السلم ردأ
 تلبية أو خطبة في أو ذكر أوأدأعـية أو قراءة أو شرب أو
الذان أو إقــاماة فـي أوالنسـان حاجة قضاء في أو
افتـتـان بها يخشى شابة أوالسـكـران أو الطفل سلم أو
ماحاكـم أو الجماع حالة أونـائم أو ناعـس أو فاسق أو
ًا أو الحمام في كان أو عشـرونـا بعدهأا اثنتان هأيماجنون

وله: 

 والظّفر بالخير تفز عليها فادأأبقسـوتـه عند خمس قلبك دأواء
السحـر ساعة باك تضرع كذاتـدبـره وقـرآن بطـن خلء

والخير الخير أهأل تجالس وأنأوسـطـه الليل جنح التهجد ثم
العلئي               ابن على شيوخه مان فيه واقتصر ثلثياته مان حديث ماع بالبخاري ماسنده نظّم وكذا

بن                 الكمال عنه أخذ ومامن عنها، يرو لم العلئي فابن وزيرة الحجار ماع قرن حيث وهأم ولكنه
ماا                 أحواله صالح مان لي ويحكي إل ًا أحد لقيت وماا الحمدين في التي السباط وأبو شريف أبي

الشيخ               إشارة عليه وردأت الرمالة وكاشف القدس نائب طوغان أن بلغني وماما الخر، يحكه لم
لنخلة                النخلة هأذه فليرم سر له كان إن رسلن بابن علينا طولتم وقال فاماتنع ماظّلمة بكف

في                 الشيخ إلى المبادأرة إل وسعه فما فألقتها عاصفة ريح وهأبت إل ذلك تم فما مانه قريبة
اعتقد                 مان بالله إل قوة ل فقال له فقيل ذلك سبب عن فسأله بالخطأ ًا ماعترف ًا ماستغفر جماعة

إسلماكم                  وجددأوا الله إلى فتوبوا كفر فقد ماا تعلق فيه لي أو بسببي كان النخلة هأذه رماي أن
  . صهره             وحكى هأذا نحو أو وتوجهوا به أمارهأم ماا ففعلوا يستزلكم أن أرادأ الشيطان فإن

ينهض                 انتباهأه وقت في وأنه الليل مان يهجع ماا قليلً كان أنه عنه الغرابيلي بن التاج الحافظ
ربه               يدي بين ويقف فيتوضأ ماذعور كأنه ويقوم استيقاظه كمال يسبق قياماه لعل كالسد ًا قائم
في                ونظّر الركعتين تينك في أسرع آية ماعنى عليه أشكل فإذا والتدبر التأمال ماع بكلماه يناجيه

مانظّوماته                عنه أخذ أنه الحنبلي العز لي وقال الصلة، إلى يعودأ ثم المعنى يعرف حتى التفسير
ًا                 واحد ًا دأرس ولو عنده القراء في سأله بل بذلك خطه له وكتب إصلحها في له وأذن الزبد

          . أبو       كرامااته مان لي وحكى ًا جد صغره في لقيه ومامن ًا أدأب ذلك مان فاماتنع عنده الشيخ ويحضر
كثيرة                وماناقبه الحلوي العزم وأبو القطان سعد أبو قبله ومان البلبيسي بن العمادأ بن الله عبد

   . رماضان            في ماات ضخمة كراسة في لكان بسطته لو ماا ترجمته مان وعندي شهيرة، وماراتبه
مان               بسكنه وأربعين أربع سنة شعبان عشري رابع الربعاء يوم في عذيبة أبي ابن وقال

أبي              سيدي مان بالقرب ماامال بتربة ودأفن المقدس بيت مان القصى بالمسجد الختنية المدرسة
وغيره               الزهأر بجاماع عليه وصلى لموته البلدأ غالب بل المقدس بيت وارتج القرشي الله عبد
يوم               في الماوي بالجاماع الغائب صلة عليه صلينا وقد شهبة قاضي ابن وقال الغائب، صلة

يقول                الحفار سمعه ألحد لما إنه وقيل شعبان في ماوته أن يؤيد وهأذا رماضان، رابع الجمعة
       " ماوته"       بعد الصالحين أحد الكردأي حسين ورآه المنزلين خير وأنت ًا مابارك مانزلً أنزلني رب

قال                   به عملت فما العلم أعطيتك أحمد يا وقال يديه بين أوقفني قال بك الله فعل ماا له فقال
غفرت                 قد فقال علّي صلى لمن تغفر فقلت علي تمن أحمد يا صدقت فقال به وعملت علمته

      . ًا          علم ماثله ماجموعه في يخلف ولم ماات أن الرائي يلبث ولم جنازتك، وحضر عليك صلى لمن
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      :     . والزهأد     والعمل العلم بين ًا جاماع وكان شهبة قاضي ابن قال ببركاته الله نفعنا ًا وزهأد ًا ونسك
قدم                حين الولي الزاهأد العجلوني حديم بن عمر عنه وسئل مانه أزهأد الحصني بعد يكن ولم
عارف                 هأو له فقيل الولية دأرجة وأين الناس عند الولي أهأون ماا فقال الولياء مان أهأو القدس

الملك                فعبد له قيل خائف عابد فقال هأو فما له فقيل عندكم العرفان أهأون وماا فقال
عليه                 بما قائم رجل فقال الوفاء أبي بن بكر فأبو له قيل بالحكمة ينطق رجل فقال الموصلي

             . وكيف   الرجل هأذا دأر لله فقال القدسي السلم عبد للعز كله هأذا فحكى العبادأ حقوق مان
         . وكتبت      إلي كتب أنه وقال عقودأه في المقريزي وترجمه لقيه على وتأسف به الجتماع فاتني
ًا                 ماربي الخير كثير العلم غزير العبادأة على ماقبلً كان فلقد الله فرحمه لقاؤه لي يقدر ولم إليه
والعلم            المروءة مان ًا ماتخلق التأله صادأق وماشاهأدته بدعائه ًا ماتبرك للقادأماين ًا ماحسن للمريدين

والوقار             السكينة سيما عليه يظّهر بحيث الخلق بأكمل الله إلى والنقطاع والفضل والزهأد
فقد               البقاعي أذى مان الشيخ يسلم ولم ماثله، بعده أعلم فل وبالجملة قال الصالحين وماهابة

واحد               شخص غير مانهم ينبغ لم الن الموجودأين جماعته أن ماجامايعه بعض في بخطه قرأت
وإني                 ًا نادأر إل حسنة فيه ليس أو عليه غالبة مانهم كل فمساوئ بقيتهم وأماا السباط أبو وهأو

زلت                 وماا ماثله رأيت أن قل الزهأادأ العلماء مان كان الشيخ لكون ًا جد ذلك مان أتعجب كنت
الدأاب                 حسن كان الشيخ لن عوقبوا أنهم أظن أنا فقال شخص ذلك عني جل أن إلى ًا ماتعجب

  " فذكرت      "       قال غلمانه أدأب ساء الرجل أدأب حسن إذا للمثل ًا تصديق ماعه أدأبهم يسيؤون فكانوا
هأذا      صدق فقال للقاياتي ماع            ذلك كان العجمي بن الصدر أن وهأو ذلك ماثل شاهأدت وأنا القائل

وذلك              ماسألة السيوطي الشمس عن يحكي يقدر ل لسانه وطلقة تصوره وحسن ذهأنه توقد
  . ذلك      -  -     وتضمن انتهى عليه ويتغامازان يتحاكيان بالموحدة العبسي الدين ونور هأو كان أنه

. المستعان           والله شريف أبي ابن مانهم الخيار مان خلق على إساءته
بقراءته               السابق بن الجمال سمع الهيتمي الدين شهاب حسين بن خلد بن حسين بن أحمد

. ترجمته              فتنظّر خمسين سنة توفي أنه لي وقال ماسلم صحيح ماعظّم الزركشي الزين على
الدماشقي                ثم الذرعي البدر بن الشهاب الرحمن عبد بن ماحمد بن علي بن حسين بن أحمد

الحكم              نائب اذرعات قاضي بابن كأبيه ويعرف وغيره شيخنا ماعجم مان أبوه التي الشافعي
باب.                بمقابر الغد مان ودأفن وستين أربع سنة صفر عشري الحد ليلة في بها ماات بدماشق

. اللبودأي.    ابن أرخه توماا
قدم             المالكي الزهأري القاهأري ثم الرمايوني الحسني الشهاب علي بن حسين بن أحمد

ولزم               وغيره الفقه في واشتغل ًا وكتب القرآن وحفظ الزهأر الجاماع فنزل بلغ أن بعد القاهأرة
كتب               مان وغيره الحاجب ابن على مار بحيث تاماة مالزماة النويري القاسم وأبا ًا طاهأر الزين

عبادأة                الزين عن أخذ وكذا العلم، أهأل مان هأو يقول ثانيهما وكان مارة غير عندهأما المذهأب
وفضل             القصرائي وللماين وغيره العراقي ألفية شرح في للمناوي التردأدأ مان وأكثر وغيره

ماعه               وأسمعه شركها ومان الدين سيف أم على البخاري ختم ذلك ومان جماعة على وسمع
إليه              إحسانه وتزايد الظّاهأري لقراجا وانتمى أولدأه مان الرابعة في وهأي وفاطمة وماحمد أحمد

مان             بالقرب بحانوت وجلس بالشهادأة التكسب إلى احتاج المصرية الديار عن اخرج فلما
وجلس               بعده فمن حريز بن الحسام عن القضاء في ناب ثم الصالح بجاماع وكذا الجملون

عملً              المتمردأين مان كثير بردأع وقام قليلً الفكاهأين بجاماع ماوته قبيل ثم ًا دأهأر بالشوائين
القصرائي             الماين بسفارة أعيد أن إلى الوقات بعض في السلطان فمنعه الشرع بناماوس

جمودأ               ماع فيها المدار عليه كتابته في ًا ماسددأ وكان بالفتاوى وقصد حينئذ مان أماره وسكن
هأو              قصدني وربما إلي الفتاوى إرسال مان يكثر كان بحيث الستفادأة في وتواضعه حركته

          . سنة    الولى جمادأى عشري رابع الجمعة يوم صبيحة في ماات وسكونه تودأدأه وكثرة بالسؤال
في                بنفسه اشتراه بقبر دأفن ثم بالزهأر الجمعة صلة بعد الغد مان عليه وصلى وثمانين تسع

على               وزيادأة دأينار ثلثمائة ونحو ًا كتب وخلف المنوفي الله عبد الشيخ مان بالقرب ضعفه أيام
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. وإيانا          الله رحمه السبعين قارب أنه الظّن وفي أولدأ، عشرة
المديني            القاهأري المولد الشموني الصل المرحوماي الشهاب علي بن حسين بن أحمد

           . إلى   أبواه به وانتقل بأشمون وثمانمائة وأربعين ثلث سنة ًا تقريب ولد أبوه التي المالكي
النحو            وألفية والمختصر والرسالة القرآن وحفظ مادين، الشيخ نظّر تحت فقطنوهأا القاهأرة

القسم              وأبي البغدادأي والبدر قديد وابن الهمام وابن الديري وابن البلقيني العلم على وعرض
وابن             التسهيل في قرا وكذا ونحوهأا والفرائض والعربية الفقه في وغيرهأم وطاهأر النويري

في                عليه وسمع هأشام لبن التوضيح في قاسم ابن وعلى له وأذن الدمااطي يحيى على عقيل
وتكسب              بها وخطب زاويته خادأم أبوه وكان مادين الشيخ وصحب ذلك غير وغيرهأا العربية

وأبي              ماسلم مان واليسير البخاري صحيح مان والكثير الشفا علي وقرأ البناء وتعليم بالنساخة
مان                علي قرأ حتى أشياء في ولزماني النخبة شرح مان قطعة البحث وفي الترغيب ومان دأوادأ

البخاري              مان الكثير سمع بل بخطه وكتبهما الكبادأ ارتياح مان واليسير المكتوم السر تصانيفي
ماما              ذلك وغير الحجازي والشهاب الملقن بن الجلل على وبعضه الهورينية هأانئ أم على

بعدهأا               التي في المجاورة ورام وتسعين سبع سنة في وحج المقلين، الخيار مان وهأو ضبطته
. زوجته       به فرجعت شديد ضعف له فعرض

       . قبلها         أو وسبعمائة السبعين حدودأ في ولد الزبيري البقاء أبو الشهاب علي بن حسين بن أحمد
وابن              ًا كثير عليه وسمع والعراقي طويلة مادة البلقيني حلقة فلزم القاهأرة وقدم ماصر بصعيد

والكمال           العراقي وابن كالبناسي وغيرهأم والتنوخي والهيثمي كلماه مان واستفادأ الملقن
أخذ          مامن وآخرين والبرمااويين والبيجوري العامالي والشهاب والشطنوفي والعراقي الدمايري

واشتغل             وثمانمائة الثلثين بعد المقدس بيت وقدم وفضل الحديث عليهم وسمع العلم عنهم
ماشتغلً             الطولونية بالمدرسة انقطع ثم الفقهاء بمدارس وتنزل رسلن ابن وصحب النحو في

الطولونية               إلى ماشى القدس إلى شهبة قاضي بن التقي قدم ولما والعلم الزهأد ماع بالعبادأة
     . سنة            الول ربيع في ماات خمسين سنة في الدين عفيف السيد بن العلء عنه أخذ وكذا لزيارته
مانها               النائب شاه مابارك ورجع الرحمة بباب ودأفن البلد أهأل غالب جنازته وحضر وخمسين أربع

وعد                مانهما شيء يقع فلم أعضائه بعض فسادأ أو الموت إماا توهأم بحيث فرسه عن فسقط
. كرامااته   مان ذلك

    . أعمال          مان بالطائفة ولد الشافعي القاهأري ثم الطائفي العراقي علي بن حسين بن أحمد
قدم               ثم شجاع أبي وماختصر الغمري بجاماع القرآن فحفظ أخيه ماع المحلة إلى وتحول سخا
ًا               ساكن ًا خير وكان وتزوج عليبة، بن البدر بني واقرأ السعداء سعيد في ونزل فقطنها القاهأرة

             . في   ودأفن وثمانين تسع سنة القعدة ذي عشر خاماس الثلثاء ليلة في ماات ماني سمع مامن
بالطائفة               أن وبلغني وإيانا، الله رحمه الثلثين جاز وأظنه النصر باب خارج عليبة ابن تربة

. لهذا        أعلى جد وهأو العراقي علي الشيخ ضريح
.  . سيأتي           أشهر به وهأو بالجنيد ويدعى النغشواني علي بن حسين بن أحمد

بن                 الشهاب ماسلم بن أحمد بن ماحمد بن عيسى بن الحسين بن ماحمد بن الحسين بن أحمد
بابن               كأبيه ويعرف التيين القوي عبد بن الخير أبي وسبط علي شقيق الشافعي المكي البدر

بها -     -          ونشأ بمكة وثمانمائة وخمسين إحدى سنة في ولد علف تصغير العين بضم العليف
بمكة            وسمع المنهاج مان والكثير وعرضهما النووية والربعين النحوية واللفية القرآن فحفظ

وحسن              وتؤدأة عقل ماع النبوي المسجد عمارة في وشهد بل بالنساخة وتكسب التقي على
يقع                  ماا نظّم وربما لذلك، المدينة يفارق أن كادأ بل يعادأيه مامن ذلك ماع يسلم ولم تميز عشرة

 : أولها            اليمن أبي ابن بها رثى بقصيدة لي كتب الجيد فيه له

 ونسالمه الردأى صرف يحاربناعـزائمـه تـدان ل حكم بأية
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مان                غيره ماع آخر ماحل في أوردأته بما واماتدحني فهد ابن صاحبنا بها رثى أخرى وأنشدني
وانجماع               خير على بطيبة الن إقاماته وأغلب جليلة، بقصيدة الجيعان بن البقاء أبا وراسل نظّمه

. الرجل   ونعم وتقلل
.      . ماضى          وقد حسن ابن صوابه البظّائحي ماحمد بن سليمان بن ماحمد بن حسين بن أحمد

الغمري                الطائفي الشهاب ماحمودأ الشيخ بن الرحيم عبد بن علي بن ماحمد بن حسين بن أحمد
           . ولزم  والفرائض والعربية الفقه في الشتغال في ودأأب وغيره القرآن حفظ الضرير المالكي

بني                 بعض وأقرأ ماعه وحج الغمري الله عبد أبا وصحب وغيره شيخنا سمع وكذا ًا دأهأر الجودأ أبا
والعبادأة              النسخ مان وأكثر وفوائد ماسائل يستحضر وصار الجملة في وتميز ًا كتب وحصل عليبة
الحاجة                أو للجمعة إل مانها يخرج ل الطائفة وقطن كف ثم بصره ضعف ماع والنفرادأ والتوجه

وعلي                 ماني والسماع إلي التردأدأ عن قدماة كل في ينفك ول ًا أحيان القاهأرة إلى مانها تردأدأ وربما
. الرجل  ونعم

   . القرآن           حفظ مامن الشافعي المكي الخوارزماي الشهاب عثمان بن ماحمد بن حسين بن أحمد
عليه              فجمع رثاه الذي وهأو عياش بن الزين عن القراءات وأخذ واللفية والمنهاج والشاطبية

المصري             الجمال بن الرحمن وعبد ظهيرة بن السعادأات أبي القاضي عن والفقه للعشر
الحرام             بالمسجد ودأرس وتميز جماعته، أصل كان بحيث ولزماه المرشدي الجلل عن والنحو

  . بمكة             ماات فاضلً ًا ذكي ًا خير ثقة وكان برهأم وارتفق الشامايين مان جماعة وصحب اليمن ودأخل
.    . فهد          ابن أرخه وأربعين خمس سنة الحجة ذي عشري ثامان الربعاء يوم في

   . قدم            مامن الشافعي الحسيني اليماني الشاوري الشغدري علي بن ماحمد بن حسين بن أحمد
والتلخيص             واللفية الجواماع وجمع والبهجة الشاطبية وحفظ بيسير بعدهأا أو الربعين قبل ماكة

التنبيه               عليه وبحث ًا وإفرادأ ًا جمع عليه تله بل القرآن عليه جردأ حتى الشوابطي الشهاب ولزم
البدر             رباط وسكن ماحمد الجمال ولده على وغيرهأما والتلخيص البهجة بحث وكذا بكماله

ًا               ماحبب ًا ماتعفف المذاكرة حسن الذكاء في آية ًا مافنن ًا عالم ًا صالح ًا خير وكان ماات حتى الطاهأر
           . وببركته    المعلة إلى ماعتقدوه وشيعه خمسين سنة الخر ربيع في ماات نظّم وربما الناس إلى

قبيل               وأنشد ماحالهم إلى رجعوا حتى استمر بل بالغمام إظللهم قبره على الجلوس عند حصل
 : ماتمثلً     أو له إماا ماوته

ًا صلوا السقم واصل قد ماغرما
فـقـد فقد المنام طيب أجلكم مانجسمه

وقـد وقـد الغـرام بإطفاء فكيفالـهـوى فـي تأجـج نار بأحشائه
.     . ماطولً  فهد ابن وذكره الله رحمه

.       . الحمدين     آخر مان القزويني أحمد في ماحمد بن حسين بن أحمد
ظاهأر             المشارقة بحارة الطعاني ابن زاوية شيخ العزازي بن البسطاماي حسين بن أحمد

ماات.               وكان الحبشي بكر أبا الشرف وصحب المنهاج ربع وحفظ عمرو لبي القرآن جودأ حلب
. الستين   بعد بمكة

      . مان       وسمع وسبعمائة أربعين سنة ولد الخليلي المقدسي النصيبي بن الحسين بن أحمد
الفضلء             مانه سمع وحدث وغيرهأما العشرة الخلل وماجالس سعد بن إبراهأيم نسخة الميدوماي

أجاز              وآخرين عنه وحدثنا القلقشندي بكر أبي والتقي البي شيخنا ورفيقه الحافظ ماوسى كابن
أثبت               وقد بعدهأا، ماات وأنه ماعجمه في لذلك وذكره وعشرين إحدى سنة في ولولده لشيخنا

. حسين              بن ماحمد بن أحمد فصار ًا ماحمد ماوضع غير في نسبه في فهد ابن
والد             سواسواي بأبي ويعرف المكي الصعدي الهدوي الحسني ماحمد بن حمزة بن أحمد

        . أبي.         سبط ماحمد في وقال فهد ابن ذكره وستين سبع سنة الول ربيع في بمكة ماات ماحمد
. التئاماهما   ويحرر سواسوا

الوادأي                  العبد العباس أبو أعلى له جد هأذا الواحد وعبد الواحد عبد بن ماوسى حمو أبي بن أحمد
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    . خمس        سنة في ماات بالمعتصم والملقب والهأا وماا الوسط المغرب سلطان التلمساني
الزين                وترجمه شيخنا، أنباء مان بعدهأا التي أو وثلثين ثلث سنة حوادأث في ذكر وله وستين

. ماطولً   الباسط عبد
       . بالفقه      الشتغال مان أكثر المتميزين الفضلء أحد الحنفي الدين شهاب خاص بن أحمد

        . وقال       العيني، البدر قاله تسع سنة في ماات ودأرس وجمع ًا كثير وكتب ًا ونهار ليلً والحديث
. يطريه         وكان عنه أخذ البدر أن أنبائه في شيخنا

         . أربع       سنة القعدة ذي عشر ثاني في به وماات الستدعاءات في كتب المقدسي خالد بن أحمد
. أماره    أعلم ولم وخمسين

.           . وستين     خمس سنة المحرم سابع الربعاء يوم في بمكة ماات القائد الجميعي خرص بن أحمد
. فهد   ابن أرخه

     . بالجذب        يذكر مامن ماعتقد شيخ بخروف ويعرف السطوحي الفران المقسي خضر بن أحمد
  . في              ماات الجملة في فضل على يدل بما صحوه حال في ويتكلم به والتبرك للزيارة ويقصد

بلكتمر               جاماع قرب استوطن قد بأخرة وكان وستين خمس سنة الحجة ذي سابع السبت يوم
 . ذكره            بها فدفن هأناك زاوية له وعمرت بولق بطريق الخضر بالجاماع المعروف الشيخوني

. بردأي    تغري وابن المنير
لهأل               ًا قانت ًا عابد ًا زاهأد ًا خير ًا صالح ًا جيد كان وزاهأدهأا شيخها الصفدي الشهاب خفاجا بن أحمد

وتقنع                  تركها ثم ًا حائك أماره أول في وكان ًا شيئ لحد يقبل ل وهأو سيما كبير اعتقادأ فيه بلده
.             . خمسين  سنة رجب عشر سابع في بصفد طويلً عمر أن بعد ماات له بكروم

 . ماات               الله فضل ابن عند ًا ماهتار أبو كان المواريث ناظر المصري الدين شهاب خلف بن أحمد
.     . أنبائه     في شيخنا ذكره اثنتين سنة الخرة جمادأى في

الشافعي              الصالحي الدماشقي الشهاب بكر أبي بن إبراهأيم بن أحمد بن خليل بن أحمد
ويعرف              ماحله في التي المسندين أحد الحجيني أحمد بن ماحمد بن يوسف الجمال سبط

        . وثلثين       أربع سنة شعبان عشر سابع في ولد أشهر بالولى ولكنه عرعر وابن اللبودأي بابن
ومان              فنون في واشتغل ًا وكتب القرآن فحفظ بها ونشأ دأماشق مان قاسيون بسفح وثمانمائة

العربية              وفي النشاوي بن الرحمن عبد والزين شهبة قاضي بن البدر الفقه في شيوخه
بن              أحمد الشهاب على وسمع قيل فيما بالخيضري وتخرج الحديث وطلب زيد، بن الشهاب

الذهأبي               بن الدين وماجير بالسماع عمر أبي بن الصلح أصحاب خاتمة الهادأي عبد بن حسن
بقراءة             عليه سمع الحنبلي الصالحي جميل بن ماحمد بن شعبان ماؤدأبه أولهم وآخرين
بالشهادأة            وتكسب فبرع الشعر نظّم وتعانى وتميز هأشام لبن السيرة ماعظّم الخيضري

عمن              أستفهمه وكنت شيوخها مان جمع على بقراءتي سمع دأماشق دأخلت ولما البريد بباب
ظريف                الواخر فيه جمع له ماصنف على وأوقفني يفصح يكادأ فل ذاك إذ المسندين مان بها

شهبة                قاضي بن التقي تاريخ مان فيه استمد ماولده سنة مان استفتحه تاريخ وعلى بابه في
بل              شهبة قاضي بن البدر لشيخه الربعين خرج وكذا والمعجم الربعين خرج وأظنه وغيره

فهد،                 بن للعز به أرسل ذلك في نظّمه رأيت ثم دأماشق قضاة جمع أنه يذكر إلي أرسل
وأكثر              ونثره نظّمه مان كتبت وقد غيره الشأن لهذا ًا طالب بدماشق رأيت فما وبالجملة

وبعد             للظّلل المستوجبة الخصال ذلك ومان القادأري البرهأان صاحبنا يد على ماني الستمدادأ
على                 قرأ بل ًا ظن الشيء بعض غيره ومان مانه وسمع فهد ابن صاحبنا ولقي حج فارقته أن
على              واستمراره أشواقه بكثرة وتعريفي سلماه بإبلغي بمكة وأنا له وكتب فهد بن التقي
مان                فإنه لكتب إلي للكتب نفسه استصغار مان يراه ماا لول وأنه والثناء الدعاء ألوية نشر

وتكررت                كبير وأدأب ونثر نظّم على ماشتملة طائفة ذلك بعد إلي كتب إنه ثم المحبين، أكبر
ًا              وتواضع وفضلً ذكاء هأو ونعم الرحمة في ماؤلفي عن السؤال بعضها وفي إلي ماكاتباته

 : قوله         فهد بن العز عنه كتب وماما ولطافة، ًا وتودأدأ
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ًا الحبـيب لوجه قلت صـده مانه مال قد والقلبيوماـ
 عقده ابن عن تروي واليومبشر ابن عن تروي كنت قد

وقوله: 

الماور في التعنت يبدي غدا مامنتـكـن ل فديتك انظّر ناظري يا
 القصور مان الفقير عند فكم ساماحوهأـت قد نظّمي بيوت رأيت وإذا

 : الستدعاءات    بعض علي وكتب

بشرطه التمسوا ماا أجازهأم
اللبـودأي الفتي ابن أحمد هأذا راقمالمعهودأ

مااتت               ولكن بأخته ًا ماتزوج كان ذاك أن كما الماضي المعتمد بن إبراهأيم بأخت ًا ماتزوج وكان
سنة                المحرم سادأس العصر قبل الجمعة يوم في ماات حتى هأو واستمر حياته في هأذا زوجة
بن              الموفق بتربة دأفن ثم المظّفري بالجاماع ثم الماوي بالجاماع عليه وصلى وتسعين ست

. وإيانا      الله رحمه أبيه عند قداماة
  . إلى               فر أبوه التي اليوبي الشرف بن الكامال بن الكامال سليمان بن أحمد بن خليل بن أحمد

الحصن                وتمكن بهذا جيء ناصر قتل أن يلبث فلم ناصر أخيه ابن مان ًا خوف بتبريز جاهأنشاه
إلى                 هأذا وفر الماضي سليمان بن ماحمد بن خلف عمه ابن عليه تغلب ثم سنتين نحو فدام

ماقدم               العادألي مارجان جده عتيق فأكرماه ماصر إلى ثم الحصني بك حسن تملك بعد بغدادأ
       . مانصور        والد وهأو أقاربه بعض مان استفدته خشقدم الظّاهأر أيام في بها مانيته وكانت المماليك

. بحماة  المقيم
غانم                    بن ماوسى بن ماحمد بن بكر أبي بن غانم بن أحمد بن علي بن أحمد بن خليل بن أحمد

الشافعي           المصري المقدسي العبادأي الخزرجي النصاري الدين شهاب الرحمن عبد بن
        . بن       الخير أبي على سمع أنه يذكر كان بالمؤيدية الربعة خادأم وبالجنيد غانم بابن ويعرف
الرمالي             ابن عند التي الثبات على وتحيل القلقشندي الشمس بقراءة ًا كثير بالقدس العلئي

ثلث               سنة رجب مانتصف في ولد أنه وقال عليها وقوفه قبل البقاعي واستجازه ذلك في
. ذلك          قبل أو ستين سنة حدودأ في وماات وسبعمائة وسبعين

  . في            ولد البرجواني القاهأري الصل السخاوي الغرس بن الشهاب أحمد بن خليل بن أحمد
الزمان                به تقاعد ثم وعز ثروة في ونشأ وثمانمائة وثلثين تسع سنة القعدة ذي عشري تاسع
وكنت                ًا ونثر ًا نظّم ودأرج دأب مان له قرضه العودأ العرافي عمل بحيث وذوق وفطنة ذكاء ماع

بن                 الزيني ماوت بعد عملها حسنة ماقاماة مانه وسمعت أكتب أن رأيت فما به لي كتب مامن
وتغرب                الشاماية البلدأ مان ًا كثير ودأخل وجاور البحر في حج وقد ًا، كثير إليه يحسن وكان مازهأر

الباسطية،              أوقاف في وباشر المواعيد عمل أنه وبلغني بردأي تغري لبن المخالطة كثير وكان
       :    . حاز      الذي اللبيب الفاضل ماولنا يقول ماا به كتب وماما الفاقة مافرط الذكاء بديع فهو وبالجملة

كل                في بالنعكاس تستحيل ل أرباعه ثلثة تركب أربعة مان اسم في نصيب أوفى البلغة مان
كم               ثانيه تصحيف بعد الول نصفه حامالة لشياء جمع وهأي ماتماثلة أحرف ثلثة وفيه ماذهأب
وإن               ماحبوبه وصل مان باللذة ليفوز بمقلوبه رضي ذليل عاشق وكم ماعانيه روح عليه راحت
ماع                 المار هأذا كررت وإن فسل تفهمه لم وإن أمار فعل كان والول الثاني قلبه بعد صحفت

السم               هأذا ثاني صحفت وإن سليب ماجنون أو لقنديل صفة كان الحبيب فم وصف إضافة
إن               بالذوق تعرفه لمأكول ًا اسم كان آخره حذفت وإن ماستعملة للت ًا جمع كان أوله وحذفت

أشكل                 مان النصف فيها آلة اسم كان الول حذف بعد آخره تصحيف أشكل وإن أقول ماا فهمت
لعاشق               صفة أو الحبيب ردأف أوصاف مان صفة كان بترتيب الول نصفه ثاني صحفت وإن

صحفت                وإن عرفته إن البهار مان شيء اسم كان وصحفته النصف هأذا قلبت وإن كئيب ماتيم
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فتأمال                  تقلبه لم أو قلبته إن شك وفيه شك بغير تحصل لك فكتبي تحكي فيما السم هأذا بعض
غدت               مان يا فأبنه بالعددأ ًا ست يصير حتى بالمددأ بالتصحيف ازدأادأ وربما ماجيبة فإنها ماعانيه

. عليه         الكلم وماساق ظاهأر فإنه وتأماله يديه طوع الفصاحة
     . ماكة          تاريخ في الفاسي ذكره بالفراء والده ويعرف المكي النصاري حسن بن خليل بن أحمد

ًا                إمااما التراويح به يصلي وصار القرآن بحفظ وعنى أحسب فيما ولد وفيها بها نشأ أنه وقال
لكون               بمكة الدولة ليم ثم خطه حسن حتى بالكتابة وعني المدارس بعض في ليالي ويخطب
به               أهألها وعرف إليها فاستكتبه ماصر إلى بها ويسافر يخدماها كان أماه زوج العراماي ماقبل

في                وحصل الناس عند أماورهأم في ويدخل ماصر إلى بهم يسافر صار عمه ماات فلما فعرفوه
السفر               في بعضهم وافق أنه فقدر خدماتهم في لتقصيره شيء مانه الحجاز أعراب بعض نفوس

مانها                 الخر ربيع عشر سابع ليلة في وينبع العقبة بين فقتل عشرة ثلث سنة في ماكة إلى
فقتله                يعرفه ل مان فجاءه الطريق بعض في لحاجة ليلً فارقه أنه وذكر بحوائجه رفيقه ووصل
كونه               في اعتمدت وعليه عليهم والتسلط للناس الذى كثير وكان أعلم، فالله رفيقه به واتهم

. الله   ساماحه ًا أنصاري
حفظ                يجيد وكان بها ماني سمع مامن ماكة نزيل المؤدأب الجودأري طبخ بن خليل بن أحمد

.       . وتسعين      ست سنة في بها ماات وغيرهأا القبور على به ويقرأ القرآن

الدماشقي               العلئي سعيد أبي الصلح الحافظ بن الخير أبو الشهاب كيكلدي بن خليل بن أحمد
   . ثلث          سنة ولد القلقشندي إسماعيل التقي بن ماحمد الشمس خال الشافعي المقدسي ثم
كالمزي             بها والمسندين الحفاظ كبار مان فأسمعه أبوه به واعتنى بدماشق وسبعمائة وعشرين
المعالي             وأبي البندنيجي مامدودأ بن الحسن وأبي نباتة وابن المهندس وابن والذهأبي والبرزالي

طرخان                بن الله عبد وأبي عنتر بن بكر وأبي والحجار الحافظ بن والشرف التائب أبي بن
الكمال                ابنة وزينب السلم عبد العز بن يحيى ابنة وزينب البعلي الفخر بن الرحمن عبد والفخر

ابنة              الفقهاء وست المادي إسحاق العفيف على أحضره بل الحرانية وعائشة الزين ابنة وحبيبة
نعيم              وأبي حيان أبي الستاذ مان فأسمعه الربعين بعد القاهأرة إلى به وارتحل الواسطي

وإسماعيل          والميدوماي القمني الوهأاب عبد والتاج المعدني يوسف والجمال السعردأي
ومان              ًا وشيوخ ًا سماع ماكثر وهأو خلق له وأجاز وغيره، النجيب أصحاب مان وجمع التفليسي
وثلثياته              عبد وماوافقات مااجه لبن والسنن الصحيح ماروياته عيون مان وكذا والده ًا أيض شيوخه

بن              إبراهأيم وجزء الطبراني الصغير والمعجم الحجار على غيرهأا ماع سمعها الجهم أبي وجزء
وخرج              شيوخه، على للتنوخي ًا رفيق سمعه للترماذي والجاماع التائب أبي ابن على سمعهما فهد

وبجل                بها حدث ًا شيخ أربعين عن ًا حديث أربعين النصاري علي بن أنس حمزة أبو المحدث له
الشمس             أخته وابن رسلن وابن ظهيرة بن الجمال كالحافظ الئمة مانه سمع ماروياته

وابن              جماعة بن والجمال أسماء وأخته عنه وأكثر بكر أبو التقي شيخنا وولده القلقشندي
أجاز                لكنه وصوله قبل فمات شيخنا وقصده البلدأ تلك رحلة وصار كثرة أحصيه ل ومان الديري

وكذا                أبيه، ماع صغره في وسبعين خمس سنة المقدس ببيت عليه حضوره يظّن كان بل له
الحديث              دأار في وتسعين خمس سنة في لضرورة دأخلها حيث ًا أيض وبدماشق بالقاهأرة حدث
  . ترجمه          ومامن وأهأله للحديث ًا فاضلًماحب ًا خير وكان الحسباني، الشهاب بحضرة الشرفية

سنة               في بالجازة له كتب وأنه عقودأه في والمقريزي ذيله في الفاسي التقي شيخنا سوى
          . سنة      وسبعين ست عن اثنتين سنة الول ربيع في ماات بلده أعيان مان وكان وسبعين أربع

. وإيانا   الله رحمه
      . وقرأ         وثمانمائة وثلثين ثلث سنة ولد المدير القادأري إبراهأيم بن يعقوب بن خليل بن أحمد

. وعياله           لفقره بالموتى للعلم وبالدوران ًا حريري وتكسب أسد ابن عند القرآن
   . في            شيخنا قال الضرير المقرئ الحنفي العنتابي الرحمن عبد بن يوسف بن خليل بن أحمد

النسفي              ومانظّوماة السخاوي ونونية الشاطبية حل في طولى يد له بالقراءات ًا عارف كان أنبائه
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سنة              عليه قرأت العيني قال الناس، ويقرئ بعنتاب البساتين بحارة يسكن مامن الفقه، في
بسنتين                ذلك قبل توفي أنه ترجمته آخر في وقال خمس سنة صفر في أرخه وسبعين ست

.      . شيخنا   أرخه ثلث سنة وفي انتهى تمرلنك أيام
جاماع               بباب عطار عند يجلس كان الن الموجودأين ووالد الطباء أحد الصوفي خليل بن أحمد

. الستين        بعد به عهدي وآخر الن كولده القمر
ذكرهأم              التي يعقوب بني العزيز عبد المؤمانين وأماير وإسماعيل ماحمد أخو خيربك بن أحمد

. البساطي    ابنة وتزوج لماهم
    . وعشرين            سبع سنة ولد هأو المؤذن أبوه القطان الصالحي دأاودأ بن إبراهأيم بن دأاودأ بن أحمد

بن               الرحيم وعبد عمر أبي بن إبراهأيم بن ماحمد والعز والبرزالي المزي على وسمع وسبعمائة
لم               وقال ماعجمه في شيخنا وذكره الفضلء، مانه سمع وحدث وآخرين اليسر أبي بن إبراهأيم

عبد                  العز عليه سمع وكذا أشياء عليه وسمع قرأ أنه ذكر ثم سنه قدر على ًا سماع له أجد
            . عقودأ  في وكذا باختصار النباء في وهأو ست، سنة رجب في ماات المقدسي السلم

المقريزي.

الزهأري              القاهأري ثم البيجوري الشهاب إسماعيل بن صلح بن سليمان بن دأاودأ بن أحمد
القرآن.           فحفظ القاهأرة وقدم وثمانمائة وأربعين خمس سنة بالبيجور ولد الشافعي

الحق             عبد الشرف عند الشتغال ولزم خلق على وعرض العبد ويقول واللفيتين والمنهاجين
مان               أكثر وكذا بهما، انتفاعه جل كان بحيث وغيره التقسيم في بكر أبي وأخي السنباطي

ماوسى           الشرف على وقرأ الضرير والطنتدائي السنتاوي والزين الجوهأري عند الحضور
والبدر             العمري الشهاب ثم العبادأي عند حضر وربما ًا يسير زكريا الزين وعلى البرماكيني

ًا              سماع الشيوخ بقايا عن وأكثر الحديث وطلب المنهلي، الله عبد بن أحمد والشهاب الماردأاني
وغيره              البخاري قراءة ماع السانيد مان كثير في يراجعني وكان ماسموعه بعض وحصل وإجازة

في              السماء وضبط علي استملى وربما بعضه وقراءة اللفية شرح مان جانب وتحصيل علي
وآخرين،            والسنباطي الديمي على قرأ وكذا الخيضري بحضرة المنشاوي على السنن بعض

بالشهادأة            وتكسب ًا وقت العبسي ولد وأقرأ وغيرهأما والبيبرسية الصلحية في وتنزل وحج
عبد               والشرف وثمانين ست سنة مان القراء في الجوجري له وأذن ونحوه الفقه في وشارك

والخيضري           والسنتاوي والمنهلي والعميري الماردأاني إجازة وكذا الفتاء وفي فيه الحق
           : إليهم   يشار تعالى الله صيرهأم مامن الصادأرة الجايز هأذه على وقفت له وكتبت وغيرهأم
بسببهم             تمسك مان بالعلم ورفع بهم الله نفع والرادأة التأسيس وأحكام والفادأة بالتدريس

ماتأخر                غير به الله نفع المجاز إن وقلت ورأوه اعتمدوه فيما وماشيت أبدوه ماا على وعولت
ودأراية               رواية لزماني أنه بحيث وكتبه تحمله فيما واعتداله العلم في لجتهادأه المرتبة هأذه عن
ماعرفة                في المرجع وصار الكثير وسمع قرأ بل راية الحديث أهأل بين له ارتفع فيما وساوماني

على               وتفضل جملة ذلك مان حصل لنه والتذكير بالسنادأ الزماان هأذه في يذكر صار مان
الطريق             بتجنب واشتهاره العتدال سلوك ماع ذلك كل وأجمله مانه فضله بما القاصرين

فيه              لديهم كان ماا الطلب عن وأزال ماتعددأة سنين للتدريس جلس بل للعتلل المصاحبة
وذكر            والشبان الفضلء مان العيان ختوماه في يحضر وكان وبعده والتلبيس الشكال

مامن               وكنت وخيره عمله في ارتقاء في يزل لم ثم غيره في والمشاركة الفقه باستحضار
الخلص                وإياه الله رزقني المسالك هأذه في المشي ماني وتحقق ذلك في له الذن ماني سبق

    . ست          سنة في وحج الجل عند الخاتمة لحسن وسيلة يكون لما ووفقني والعمل بالقول
فمات               الركب ماع وعادأ أقرأ بل السلم بباب وجلس السنة بقية وجاور البحر في وتسعين

. كان           الرجل فنعم عليه وتأسفنا وتسعين سبع سنة المحرم في بالمويلحة
      . المعتبرين        العيان مان كان الطرحي شاهأد الدلصي الدين شهاب ماحمد بن دأاودأ بن أحمد

        . عقودأه.       في المقريزي وطول أنبائه، في شيخنا قاله اثنتين سنة الول ربيع في ماات بالقاهأرة
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ذلك                في وسكن الحسبة في عنه وناب دأواوينهم في الماراء مان جماعة عند باشر وأنه ترجمته
كان                 حين برقوق للظّاهأر اتفقت حكاية عنه ساق ثم أنس، به له وكان الستين على زادأ وأنه

. الكرك   سجن في
وابن               جازان صاحب الحسني الدين قطب بن الغواير أبو الشهاب خلد بن دأريب بن أحمد
. الحوادأث.             في كما وثمانين اثنتين سنة في بركات بن ماحمد السيد حاصره صاحبها

     . وماات        دأماشق، بصالحية مادرسة أنشأ الدماشقي ثم البصري الشهاب الخواجا دألماة بن أحمد
. الله              رحمه يوماها مان العصر بعد فدفن وخمسين ثلث سنة المحرم عشر ثامان في

وتفقه              بدماشق نشأ الشافعي الدماشقي ثم الملكاوي الدين شهاب طرخان بن راشد بن أحمد
 . قاله              السنة ونصر المتين الدين ماع الحكم في وناب وأفتى ودأرس الفنون في وشارك وبرع

بعض              مان ماعي وسمع فوائده مان وسمعت دأماشق بجاماع جالسته وقال ماعجمه في شيخنا
حياة               في يعني الزهأري الشهاب قال وقد الن عني غاب حديثه مان بجزء وحدثني الشيوخ

  . ماروياته            ومان غيره وجهه على العلم أخذ مان بدماشق ليس أنه وغيره الشريشي الشرف
الهبل                 بن علي أبي على سمعه الميدلني علي بن ماحمد بن الله عبيد حديث مان الثالث الجزء
قوله               ونحوه أجزاء عدة في عليه الكبرى السبكي التاج طبقات في سماعه ورأيت الفخر عن

ًا              مالزما السنة في ًا ماحب الفقه وتدريس الفتيا في ًا بارع كان المقريزي على استدركه فيما
ًا               مالزما كان حجي ابن قال والسنة، الحديث يحب ًا خير ًا دأين كان أنبائه في وقال للشتغال،

مان             يقصد فصار بذلك واشتهر ماحررة جيدة كتابة الفتاوى على ويكتب والشتغال للشغال
يشتغل                به حلقة وله الصلوات في الماوي الجاماع يلزم وكان وقفة ذهأنه في وكان قال القطار

ماع               ماسائله مان كثير رجحان ويعتقد تيمية ابن إلى يميل وكان وغيرهأا، بالدمااغية ودأرس فيها
مانه                 فتغير جوع له حصل ولكن سالم وهأو الوقعة مان انفصل الناس مان كثير مان ونفرة حدة

باختصار               المقريزي عقودأ في وهأو ثلث، سنة رماضان نصف في ماات أن إلى وتعلل مازاجه
. وإيانا   الله رحمه

سنين               فدام ًا زيدي لكونه صنعاء وصاحب الزيدية إماام قبل مان قاضيها الينبعي راشد بن أحمد
تسع                 سنة في وحج ماذهأبه، لخبرة نسبة ماع ماخالفيه مان كثير قبول في يتوقف وكان ماات حتى

قبره                على وبني بالمعلة ودأفن مانها الثاني أو الول النفر في الحج بعد أجله فأدأركه عشرة
. الفاسي.   ذكره نصب

.        . وخمسين      سبع سنة الول ربيع في ماات المكي البناء التيمي راشد بن أحمد
عن              أخذ بالعلل العارفين للقراءات المجودأين أحد المقرئ الدماشقي علوان بن ربيعة بن أحمد

ضرب               لمعاناة خامالً ذلك ماع وكان بدماشق، الفن هأذا رياسة إليه وانتهت وغيره اللبان ابن
.     .         . أنبائه   في شيخنا قاله الستين جاز وقد ثلث سنة شعبان في ماات الجن واستحضار المندل

الشافعي              القاهأري الزين بن الشهاب اللوف ماقدماي أحد المجدي طيبغا بن رجب بن أحمد
          . وستين     سبع سنة الحجة ذي مان الول العشر في ولد لجده نسبة المجدي بابن ويعرف

وغير              النحو وألفية الحاوي جميع ثم المنهاج وبعض القرآن فحفظ بها ونشأ بالقاهأرة، وسبعمائة
في              انتفع وبه البابا بن ماوسى والشرف الديمري والكمال الملقن وابن بالبلقيني وتفقه ذلك

الفرائض             أخذ وكذا وغيرهأا الفرائض أخذ وعنه العراقي والشمس فيه تقدماه لمزيد الحاوي
ًا              شرح عنه وقيد العجيمي الشمس عن والعربية الحنبلي الدين عز بن التقي عن والحساب

سمع              أنه يخبر وكان الماردأاني الجمال وماتعلقاته الميقات في مانهم آخرين في الشذور على
مار               أنه يحكي كان بحيث سبب بأعظّم واجتهد الطلب في وجد القروي المحيوي على الموطأ
فيه                يوازى أن قل الذي المفرط بذكائه تقدم فنون في وبرع مارة، وستين ًا خمس الميمي على

والفرائض             والهيئة والهندسة الحساب أنواع في الناس رأس وصار ًا قديم بالتقدم إليه وأشير
وأخذ              الفضلء به وانتفع للقراء وانتدب الحاوي، إقراء بإجادأة واشتهر مانازع، بل الوقت وعلم

والنور                خضر ابن شيخنا به وانتفع لزماه ومامن أخرى بعد طبقة ماذهأب كل مان العيان عنه
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والبدر           والهيثمي السجيني والشهاب علي والسيد الجيعان بن والشرف المالكي الوراق
للجتماع             القلعة صعد أنه عنه لي وحكى العرج، حسن والبدر زكريا والزين الماردأاني

مادرسة                دأخل أنه فاتفق كربه تزايد وقد فرجع تيسر فما بها ًا صدر ضاق قضية في بالشرف
 : ًا            ماكتوب ماحرابها بجانب فوجد رأسه ورفع ركعتين وصلى فتوضأ القلعة مان قريبة

تنفسد مانك بأمار تعترضها لقدر على تجري سماوية دأعها
وحصل                  بطلبه السلطان قاصد جاء أن يلبث فلم أبيات في يضمنه أن أمره قضى أن وآلى بذلك فاستبشر

 : أبيات     أثناء في فقال الغرض

ًا صار لما للفكر فقلت  والجلد والتفريط الصبر وخاننيماضطرب
تنفـسـد بأمارمانك تعترضها لقـدر على تجري سماوية دأعها

والمددأ العون ونعم الوكيل نعمخالقـنـا اللطف بخفي فخفني
عنده                حضر ومامن عنه، أخذ مامن وكنت المكان، وعين الجيعان بن الشرف عنه لي حكاهأا وكذا
في             وجزء الدوريات مانها فائقة كثيرة تصانيف وله الشهير، المحدث الكلوتاتي الشهاب الشيخ

يسبق               لم بديع الفرائض في وماختصر وتعجل ضع الدين لرب المديون قول في وآخر الحناني
يشتهر               لم لكنه مانه أكبر وآخر الفرائض صناعة إحراز في الغواماض لطائف إبراز سماه إليه

كراريس                مانه كتب يتم لم وعملي ماجلد في وتم علمي قسمان فإنه يتم لم لكونه كاشتهاره
ًا             باب ستون وهأي الكبرى والرسالة الجعبرية وشرح الكافي سماه الربعة لخلف فيه وتعرض

أعظّم              مان هأو بل الفائدة عظّيم وهأو الحساب في البناء لبن والتلخيص الماردأاني لشيخه
دأون              في المبتكرات الحساب في ًا أيض وله السراج لبن والرسالة ضخم ماجلد في تصانيفه

في               المفيد والقول المسافر وزادأ الدائر بربع العمل في الحائر إرشادأ تصانيفه مان وكذا كراس
وهأو              والقمر الشمس حل في اليتيم والدر القمر ماباشرة في والدرر والمواليد الصول جاماع
ماعرفة              في الزلل العذب والمنهل والدقائق الدرج حساب في الحقائق وكشف بابه في نفيس

في             الح والضوء بالجيب العمل في ورسالة بالمقنطرات العمل في والفصول الهلل حساب
في              وكراسة الهللي الربع في وأخرى المستر الربع في ورسالة الصفائح على الخطوط وضع

بثلث              القبلة إخراج في وله بعض مان بعضها التواريخ استخراج في وأخرى الوساط ماعرفة
والتركيب              الحل طرق في والتقريب والتسهيل وشرحها ًا بيت عشر اثنا دأائرة غير مان نقط

الحديث             في ماصنف وله شتى علوم في والمنثورة بالمحلولت العمل كيفية في والشارات
والسمت             والسكون والتواضع والثقة والماانة الديانة ماع ذلك كل الفتاوي، على جيدة وكتابة

والستغناء            للزهأر المجاور بمنزله الناس عن والنجماع والظّرف والنادأرة النكتة وإيرادأ الحسن
في                استغرقت إذا يقول كان أنه وبلغني ًا أيض والفقراء الطلبة يبر كان بل بيده بإقطاع عنهم

    . الدوادأارية        الجانبكية ماشيخة وولي كالممقوت وأني قلبي في بالظّلم أحس الميقات غواماض
إليه              وأسند عتيقه كان واقفها لكون فيها للتصوف المبتكر وهأو الشرف إياهأا وله بالشارع

سنة.               القعدة ذي عشر حادأي السبت ليلة في ماات حتى الجميلة طريقته على واستمر وصيته
أماهم               حسن ماشهد في الطويلة مان بالقرب الغد مان ودأفن سنة وثمانين أربع عن خمسين

فيها                 عارضه له اتفقت دأينية واقعة ماع شيخنا يذكره ولم ماثله فنونه في بعده يخلف ولم شيخنا
       . مان          كان تاريخه في العيني قال وقد ثلثين سنة في إليها أشار مانهما كل مان صالح بمقصد

ماع                اليد ماسك بعض وعنده لبيته ًا مالزما عنهم ًا مانقطع الناس عن الشر كاف والدين العلم أهأل
كان                 إمااء كن عياله كون لجل أنه لي ظهر فيما ذلك في وماستنده انتهى، الدنيا على القدرة

على                كذلك ذلك ويصل تبذيرهأن مان ًا خوف بالمعروف يوم كل في إليه يحتجن ماا لهن يخرج
يذكر                 وهأو إل ونحوهأم الفقراء طلبته مان أر فلم وإل جيرانه مان لكونه البدر إلى النسوة لسان

. وإيانا      الله رحمه إليه وصلته بره
والد              الشافعي الدماشقي البقاعي الشرف جميل بن عثمان بن ماحمد بن رجب بن أحمد
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.       . ثلث    سنة التتار فتنة في ماات الماضي الزهأري بن البرهأان
.          . رسلن   بن علي بن الحسن بن الحسين ابن هأو رسلن بن أحمد

الكثير               يستحضر صار أن إلى وماهر جد مان أحد الشافعي القاهأري السفطي رسلن بن أحمد
الشيخونية             بالخانقاه الطلبة كبار مان وهأو قليلً ويفهم ويستشكل ويباحث الفقهية الفروع مان

. الستين          أكمل وقد وعشرين ست سنة الول ربيع في ماات
   . القرآن           فحفظ نشأ الشافعي القاهأري الدين شهاب رضوان بن علي بن رضوان بن أحمد

في               فناب والده طريقة عن وترفع ًا يسير واشتغل ونحوهأا السباع في أبيه ماع ودأار وغيره
واستجد               كأبيه ثروة ذا ًا كيس عاقلً وكان كالخشابية جهات في وباشر وظائف في وتنزل القضاء
            . حياة    في وثمانين ست سنة شوال خاماس الثلثاء يوم في فجأة ماات النصر باب دأاخل ًا دأار

. الله             رحمه لبيه التوجع ماع عليه الناس تأسف وكثر الربعين جاز وقد أبيه

القاهأرة              نزيل الضرير الشافعي الحلبي ثم السليماني الشهاب الله عبد بن رماضان بن أحمد
          . وانتقل   آماد مان بالقرب بالسليمانية وثمانمائة ثمان سنة ًا تقريب ولد الحلبي بالشهاب ويعرف

كيفا                بحصن الشيرازي الله عبد مان كل على حفظّه أن بعد القرآن فجودأ صغره في مانها
لعاصم              وتل بعنتاب، شلنكار وابن بماردأين إبراهأيم البرهأان وابنة سعيد أبي بن علي والعلء
وماحمد              الضرير عبيد على عمرو ولبي بها الرهأاوي حسين البدر على عامار وابن والكسائي
وغيرهأما            عامار ولبن وله بطرابلس الحوراني الشمس على ولعاصم بحلب كلهأما العزازي

على             الكبير وبالجاماع بغزة القباقبي الشمس على وللكسائي بدماشق النجار بن الشمس على
مان                سلف ماا سوى وطاف تمريه بن التاج على بها البعض جمع وكذا بالقاهأرة الكركي البرهأان

قوية                وحافظّته له عرض جدري مان صغره في ابتداؤه كان الذي ضرره ماع ذلك كل المااكن
والحاوي             الحديثية في العراقي وألفية والشاطبيتين التنزيل وماعالم العمدة حفظ أنه لي قال

غير             في اشتغاله ولكن وجملة والحاجبية ماالك ابن وألفية الجواماع وجمع الفرعيين والمنهاج
وسمع             بطرابلس زهأرة ابن عن وغيرهأا والتفسير والعربية الفقه في فأخذ يسير القراءات

وقطن              وطائفة العصياتي وابن الدين ناصر وابن بردأس بن والتاج الحلبي البرهأان وعلى عليه
الطلبة               وأقرأ الصلة ماواقيت إلى البخاري أول مان حفظّه مان شيخنا على وقرأ ًا دأهأر القاهأرة

ابن                عليه قرأ وكذا ًا كثير شيخنا ماجلس وفي عنده رأيته الفقيه يشبك الماير عليه قرأ ومامن
في               فهم له المقال زائد التودأدأ كثير الشيبة نير البهة حسن وهأو الجيعانية، إماام القصاص

. عنه.       الله عفا الثمانين قريب وماات الجملة
    . قبل          مان المارة ولي وغيرهأا وإياس وسيس أدأنة صاحب الجقي التركماني رماضان بن أحمد

ثمانين             سنة مارة له وتجردأوا أخرى ويصالحوه تارة الشاماي العسكر يشاقق واستمر الثمانين
فلما               إبراهأيم أخوه عسكره أماير فيها فكسر وثمانين خمس سنة في ثم الحوادأث في كما

ماات               حتى ذلك على واستمر أحمد قدم استقر العراق إلى اللنك ورجع العظّمى الفتنة كانت
          . الناصر     صاهأره ًا كريم الهمة علي ًا شهم ًا ماهيب ًا كبير ًا شيخ وكان عشرة تسع سنة أواخر في

  . شيخنا               ذكره ثلث سنة الحجة ذي في حلب عن العرب طردأ في البيضاء اليد وله ابنته، على
تحت               يدخل تارة فكان الفتن في وماحبة طيش ماع وزادأ الناصرية خطيب وابن أنبائه في

. ًا          مارار الحلبية العساكر إليه وتجردأت الفسادأ ويكثر يشاقق وتارة الطاعة
        . أصول      في وتقدم الحفيد مارزوق ابن عن أخذ المالكي المغربي التلمساني زكريا بن أحمد

حدودأ               في ًا تقريب ويكون حي تسعين سنة في وهأو وغيره، الفقه في وشارك والمنطق الفقه
. البجائي              الفضل أبي في ذكر وله الحسناوي الله عبد صاحبنا عنه أخذ ومامن السبعين،

.     . عمر    ابن في يأتي الوالي الزين بن أحمد
. العيون                أبي بابن ويعرف جدة وقاضي ماكة نزيل الجدي الدين شهاب حسن بن سالم بن أحمد

وكان               علي المحب وولده ظهيرة بن الجمال دأروس وحضر الدين نور سلماة بابن ًا كثير تفقه
وتوجه               ذلك على المحب ووافقه وعشرين اثنتين سنة في جدة بقضاء توقيع وجاءه ًا، وادأ لهما
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فلم                 ماا لمار فاستدعاه المحب على ذلك فشق بها ماثلها يعهد ل صفة على الحكام فباشر لها
ًا               وعقار دأنيا وحصل التجارة يعانى ماما وكان فأجاب صرفه في وسئل أعادأه ثم فعزله يحضر

يذكر               وكان كراريس في الشافعي بمذهأب به يتعلق ماا جماعة لبن الكبير المنسك مان والتقط
            . وهأو    بالمعلة ودأفن وعشرين سبع سنة الخر ربيع أوائل في بمكة ماات الفرس ربيعة مان أنه

.      . ماكة    تاريخ في الفاسي ذكره ًا ظن الخمسين عشر في
   . الخمسين           قبل ولد الغربية مان إسحاق لمحلة نسبة السحاقي حسن بن سالم بن أحمد

. ًا            شيئ عني فأخذ بي اجتمع وقد قليلً واشتغل ونسخ بالشهادأة وتكسب وثمانمائة
مامن             التي وماحمد الماضي إبراهأيم شقيق الزبكي القاهأري ثم العبادأي سالم بن أحمد

في                وأخيه أبيه ماع حج وقد فيهم، أهألية ل فالثلثة وإل الوظائف لجل كأنه ًا شافعي يتسمى
. إبراهأيم       وتأخر فرجعا وتسعين ثمان سنة ماوسم

الكريم               وعبد الرحمن وعبد الله عبد أخو المدني الحسيني عادأل بن السعادأات أبي بن أحمد
مامن.             وهأو قليلً واشتغل والقدوري القرآن وحفظ بالمدينة وستين سبع سنة ولد المذكورين

. النبوية    بالمدينة ماني سمع

حفظ       -      -   المكي فاء بعدهأا تحتانية ثم بالمعجمة الخيفي الشهاب أحمد بن سعد بن أحمد
وعبد               الجوهأري وثمانمائة سبع سنة في له وأجاز الطياري سودأون سبع قراء ماع وتنزل القرآن
بمكة              وسمع وغيرهأم الهادأي عبد بنة وعائشة الطبري اليمن وأبو الحلبي القطب حفيد الكريم
نظّم،              له ًا مابارك وكان البخاري وختم بالولية المسلسل المراغي الزين على عشرة أربع سنة

. بمكة                وثلثين سبع سنة شعبان تاسع الحد ليلة في ماات وقال فهد بن النجم عنه كتب
ماقام              نائب المقرئ الحنفي المكي الدماشقي الريحي الدين شهاب ماسلم بن سعد بن أحمد

           . وثمانمائة     وثلثين ست سنة القعدة ذي في عياش ابن على شهد ربيع رباط وشيخ بها الحنفية
          . وأربعين    إحدى سنة الولى جمادأى ماستهل الخميس ليلة في ماات المرشدي الول عبد بإجازة

. فهد.    ابن أرخه بمكة
. ًا                جريئ ًا ماهاب طويلً وكان لولده ثم بركات للسيد ماكة نائب القائد المكي الهندي سعد بن أحمد

.    . فهد         ابن أرخه وستين خمس سنة المحرم ثامان الخميس ليلة في ماات
.   . بدلي    في الدين سعد بن أحمد

.        . ماوسى    بن إبراهأيم بن إسماعيل ابن في السعودأ أبي بن أحمد
بسوق              والشاهأد قاسم الدين شرف القاضي أخو الحسباني السماقي أحمد بن سعيد بن أحمد

   . في.            شيخنا ذكره بدماشق سنة سبعين عن عشرة اثنتي سنة الولى جمادأى في ماات صاروجا
أنبائه.

.    . عزم          ابن ذكره السنوسي الشام قاضي إبراهأيم بن ماحمد بن سعيد بن أحمد
قرى        -        مان لقرية نسبة وبمهملتين الجيم بفتح الجريري ماسعودأ بن ماحمد بن سعيد بن أحمد

    . عشر       -    سنة في ولد المالكي المالقي المرادأي جرير ابن له يقال لشخص تنسب القيروان
عمر               عن الفقه فأخذ القيروان إلى انتقل ثم لنافع القرآن بها وقرأ المذكورة بالقرية وثمانمائة

وعشرين              ًا أربع ولزماه البرزالي أحمد بن القسم أبوي عن فأخذه تونس إلى ثم المسراتي
القاف            -   بكسر القلشاني ماحمد بن وعمر عبدوس وابن به انتفاعه كان حتى فأكثر سنة

وماحمد     -         والمنطق والبيان والمعاني والعربية الصلين أخذ وعنه نون ثم ماعجمة ثم وسكون
القسم -       -      وأبي مارزوق بن ماحمد ساكنة لم بينهما ماضموماة الولى بموحدتين الطبلبي

يوسف            عن والحساب والفرائض الشماع، وأحمد العلويني حسن عن ًا أيض والعربية العقباني
التجردأ             قصد ثم آخرين في والشماع والعقباني مارزوق وابن البرزالي على وسمع التونسي،

وسافر               وأربعين أربع سنة في للحج فارتحل فاسدة والشغال الشتغال في النية أن له وظهر
للحسويين               ماركب عليهم فخرج الفرنج لبعض ماركب في مانها الخر ربيع أواخر في البحر في

قدم              ثم أصلحوهأا حتى ًا يوما عشرين نحو بها وأقاماوا رودأس فقصدوا مانه ماركبهم فأصيب
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صحبة               وزار فحج مانها رماضان في فقدماها ماكة إلى ًا أيض البحر في مانها وسافر القاهأرة
ثم               مادة السياحة طريق على وبقي صالح بن الدين فتح قاضيها وصاهأر المدينة وقطن المركب

والعربية              الفقه لقراء وتصدى صدره له فانشرح الله استخار ثم فاماتنع الشغال في سئل
الصلح                ماع عنده بعضهم حضر وربما ماعه القراء مان يمتنعون وغيره التي نافع بن ماحمد وكان
في                لقيه أنه البقاعي فقال ذلك وماع إجماع كلمة فيه المدينة أهأل رأيت أنني حتى والعبادأة

 : نظّمه         مان عنه وكتب وأربعين تسع سنة الثانية جمادأى

أمالي مانتهى رجائي يا عمدتي ياسنـدي يا الله رسول يا سيدي يا
ًا لي كنشفاعتـه ترجى الذي الوجيه أنته ًا شفيع  الرسل خاتم يا غد

 : له          أنشد مما القفصي عقيبة بن يحيى لبي إنشاده ومن

 يعرض؟ لئيم فما خطب كل عنماعرض ساه وأنت الحمام أزف
وينهض الخصام طلب في يشتدواعتدى البطالة ركب مان ويح يا

الحط                  في وبالغ الدنيا مان التبرئ في والمبالغة الصلح إظهار ماع بنفسه العجاب شديد رآه وأنه ماعه وبحث
 : بقوله            وهأجاه به، مافتونون المدينة وأهأل قال والحسد والكبر بالعجب ووصفه مانه

ًا لجعلهحـبـل زي فـي بدا وثعبان لـلـبـعـير جرير
 جريري مان ربي لحاك فقلتكسـر كل كالجريري يخادأع

ماشهد                 له وكان وأربعين تسع سنة رماضان لخ الخميس يوم صبيحة في ماات أن يلبث ولم قلت
زين                  بن حسن البدر زوجة والد وهأو وإيانا الله رحمه السنة أهأل مان أحد عنه يتخلف لم عظّيم

الدين              ناصر الشيخ ابن الول السلم لعبد إجازته مان شيوخه بعض استفدت وقد الدين
. ماحافيظّه      بعض عليه عرض حين الكازروني

  . قضاء           ولي المالكي المغربي التلمساني العباس أبو الشهاب ماحمد بن سعيد بن أحمد
سنة              في وذلك الجزري ابن وفاة بها وشهد شيراز ودأخل البلدأ وطرق ودأماشق السكندرية
قرأ                مامن وهأو قليلً، إل بذلك يمتع فلم الفرج باب دأاخل والحمام الدار وعمر وثلثين، ثلث

ترجمة             في السكندرية لقضاء ماباشرته على وأثنى وغيره ماسلم صحيح في شيخنا على
في               ًا ماتحفظّ وباشره بعده استقر أنه قال فإنه تاريخه مان الدماامايني بن الله عبد الجمال

بعد               الشام قضاء وولي يديه، بين ًا كثير رأيته وقد المستحسنة سيرته شاعت أن إلى ماباشرته
أربع                سنة الثاني ربيع رابع في ًا ماصروف ماات انفصل، ثم أعيد ثم الوارث عبد بابن وانفصل

وكان             الشرقية الجهة في الفرادأيس باب بمقبرة ودأفن بالجاماع عليه وصلى بدماشق وسبعين
الفقه                فاضلًفي وكان الله، رحمه أماكن فما القضاء عودأ وحاول بيسير قبل القاهأرة قدم قد

. وغيرهأما  والعربية
        . ضخم         ًا حكوي كان البيبرسية صوفية مان ماسن شيخ أشهر به هأو نافع أبا ويكنى سعيد بن أحمد

مان             سمعت وحكاياته، ألفاظه في ماتحرز غير والدعابة، المماجنة كثير العبارة طلق الشكالة
علي                النور على بها سماعه رأيته فقد صوفيتها قدمااء مان كان وكأنه البيبرسية باب جملة ذلك

السماء               ضابط وشيخه عشرة ثلث سنة في مااجه ابن سنن مان لليسير البياري سيف بن
. عنه        الله عفا أربعين سنة بعد وفاته وكانت

         . له      المتباينات شيخنا على الدين برهأان وصهره هأو سمع الدين شهاب الماام سفري بن أحمد
. فهد    بن يحيى بقراءة

         . دأروسه      يحضر وكان ًا جد ًا فقير صهره خدماة في نشأ القاهأري ثم النشيلي سلطان بن أحمد
المودأع               شهودأ أحد صار القضاء ولي فلما بالسابقية أم بل وغيرهأا السعداء سعيد في وتنزل

القاضي            اماتحن فلما جهاته وكثرت الفاخرة النفيسة ثيابه وتعددأت وكاس الترك وحضر
ماال               على أنه ويقال ظهر المصلحة عملت لما ثم عليهم الترسيم مادة فدام اختفى وجماعته
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. بحقيقته            أعلم الله باطن ماع الدأب إظهار في نمطهم مان وهأو ًا أيض

.     . بمكة       ماني سمع مامن الحموي الشهاب ماحمد بن سلمان بن أحمد
الصل               المغربي الشهاب عوجان بن الرحمن عبد بن عمر بن أحمد بن سليمان بن أحمد
ماحمد     -       -   والد مافتوحات جيم ثم واو ثم بمهملة عوجان بابن ويعرف المالكي المقدسي

خمس.              سنة في بالقدس المالكية قضاء وولي وسبعمائة وستين ثلث سنة في ولد وفاطمة
ثم                 لبذله القضاء في سيرته تحمد ولم يعادأ ثم مارة غير وعزل بها ماالكي ثاني فكان وثمانمائة
كتابة                في كان حتى القضاء صناعة ويعرف ويدرس يفتي فاضلً ًا فقيه ًا عالم كان أنه ماع ارتشائه

سطر              ماائة يكتب كان الهروي الشمس قال بمكان، فيها الخلف وماعرفة لها وإتقانه الشروط
            . في     غانم بن البرهأان ورآه وثلثين ثمان سنة الولى جمادأى في ماات سطر في عليه يحكم ماا

عوضه                 واستقر له، غفر قد الله أن بالطلق له فحلف حاله عن فسأله بقليل ماوته بعد النوم
             . فنام    مارة حج أنه أخبره الشهاب أن وقال ماطولً عذيبة أبي ابن ذكره ابنه المالكية قضاء في

ماع                الدخول رام وأنه الحجرة دأاخل ًا جالس وسلم عليه الله صلى النبي فرأى المدني الحرم في
ماا                 على أدأخل وسلم عليه الله صلى له فقال ويبالغ يمنعه لمن يترقق فصار فمنع يدخل مان
عليه                   دأخل لما له قال وسلم عليه الله صلى النبي وإن قال بكي وهأو يحكيها فكان دأبر مان فيك
أبي                  ابن وقال خليفة، فقال الله رسول يا هأو ومان فقال إليها رجعت إذا إيلياء غفير على سلم

وكان           -   -   فأزيد التاء بتقديم تسعين عن وثمانمائة سبع سنة في ماات سليمان والده أن عذيبة
أن              يعتقد العقيدة سيء كان أنه الثقات مان وبلغنا الحكمية الصدقات وجابي للخطباء ًا مارقي

. العبودأية     تستحق وأنها فعالة الشمس
نسبة            -  بالتروجي ويعرف المالكي السكندري ثم المصري الشهاب أحمد بن سليمان بن أحمد

والهند              العراق ودأخل البلدأ في جال ثم ًا وقت السكندرية سكن السكندرية نواحي مان لتروجة
وأقام                 الحجاز إلى وانتقل عنه ذهأبت ثم دأنيا فيها له وحصل الهند بلدأ مان ببنجالة أماره وعظّم
ستين               نحو عن بالمعلة ودأفن عشرة اثنتي سنة شوال رابع في بمكة وماات سنين، بالحرماين

خير.               على وينطوي والشعر الحكايات مان حسنة بأشياء ويذاكر العلم في نباهأة له وكانت سنة
توفي                وفيه يسكن كان وبه ماكة مان الخوزي برباط ماقرهأا وجعل كتب عدة وقف أنه وبلغني

.      . ماكة  تاريخ في الفاسي قاله الله رحمه

.      . ًا          ماجردأ هأكذا فهد ابن ذكره المكي السنبسي زايد بن الله جار بن سليمان بن أحمد
عمر                  بن أحمد بن حمزة بن سليمان التقي بن ماحمد العز بن الرحمن عبد بن سليمان بن أحمد

    . ماعجمه           في شيخنا ذكره التي الرحمن عبد أخو الحنبلي الصالحي ثم المقدسي عمر أبي بن
. له           وبيض اثنتين سنة الصرخدي استدعاء في له أجاز أنها وقال

.         . وستين      اثنتين سنة الول ربيع في بمكة ماات البناء عقبة بن سليمان بن أحمد
وإمااماها             بالشارع الينالية نزيل الحنفي القاهأري ثم البدمااصي عيسى بن سليمان بن أحمد

     . القرآن         أهأل مان ماعمر شيخ التي الفاضل سوق شيخ البسطي الحنبلي ماحمد التقي ووالد
.    . أضر  وقد ماات بخير يذكر

ماحمد                   بن أيوب بن تورشاه بن الله عبد بن بكر أبي بن ماحمد بن غازي بن سليمان بن أحمد
بن                 الكامال بن المجاهأد بن العادأل بن المحاماد أبو الشرف شاذي بن أيوب بن بكر أبي بن

صاحب              اليوبي الكامال بن ماصر صاحب الدين نجم الصالح بن المعظّم الوحدي بن العادأل
          . السيرة      ماشكور وكان وعشرين سبع سنة في أبيه بعد وليها بكر دأيار مان وأعمالها كيفا حصن

فنون               في وماشاركة الدأب إلى زائد ومايل فضل ماع ودأيانته وسياسته عقله لوفور لرعيته ًا ماحب
           . لملقاة   عسكره في خرج كان أنه وقال أنبائه في شيخنا ذكره وظرف وشجاعة وكرم

به                فأوقعوا التركمان مان فريق به فوقع الصبح لصلة نزل أنه فاتفق آماد حصار على السلطان
الكهولة               أوائل في وهأو بالحصن ودأفن وثلثين ست سنة شوال في وذلك فقتل غرة على

بالكامال               ولقب أبيه ماملكة في فقرره السلطان إلى أصحابه بقية ماع خليل الصالح ولده ووصل
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وغزل                 أبيه في نوائح على يشتمل وهأو دأيوانه على وقفت حسن شعر له ًا أدأيب فاضلً وكان قال
     . في          المقريزي ذكره ومامن قلت الله رحمه العلماء في ًا ماحب ًا جوادأ وكان ذلك، وغير وزهأديات

 : نظّمه                ومان ًا، كثير الشرف على قتله وشق أعلم فالله الستين نحو عن ماات أنه وقال عقودأه

بالحـاجـبـين ماهجتي فأتلفالـيدين خـضـب وقد حبي بدا
وبـينـي أهأوى الذي بين كمااخـتـلف والجفـن النوم وبين

بـعـينـي عيني بالرضا لتنعمواعطـف القلب حبيب يا ترفق
ًا رمات إذا بـقـائدين الجـمـال يجرجرهقـلـبـي الـق سلو

ًا أذنبت وإن شافـعـين قلبي عند لك أرىغـزالـي يا ذنـبـ
ًاأسـلـو كـيف فـؤادأي يعنفني ًا ماليح الـنـاظـرين في ساكن
ًايضحـى حين ماني القلب يذوب ماـحـركـين للغـرام شرودأ

ًا تـلـق حبيبي يا فزرني ً ودأسأجـر  وعيني رأسي على فضل
الشيباني                  الزمالكاني حمايل بن مانجاب بن علي بن ماروان بن سليمان بن ماحمد بن سليمان النجم بن أحمد

                 . بن   ماحمد بن بكر أبي مان إجازة وله غيره مان ًا أيض وسمع الحجار عن الصحيح رواه أحد الصالحي ثم البعلي
          . أنبائه،       في شيخنا قاله إحدى، سنة الحجة ذي في ماات وغيره الياسوفي عليه سمع وحدث وغيره، عنتر

. الثمانين                  جاز وقد دأماشق في ماات وأنه وغيره تيمية بن التقي له أجاز وأنه عقودأه في المقريزي وذكره
ماكة                 نزيل المقرئ الحنفي الغزي الصل الحوراني الكناني الشهاب الله عبد بن ماحمد بن سليمان بن أحمد
             . ماع    وانجماع خير على ماكة وقطن واشتغل العريبة وفهم فيها وتميز بالقراءات اشتغل التي الله عبد وأخو

 : نظّمه              مان ينشد وسمعته إجازة له وكتبت الرواية في ًا كثير لزماني وقد وتخيل، تحرز

بالـفـجـائع لذاتها ماكدرةلنها الغرور دأار على سلم
بالموانـع أردأفت قليل فعماساعة المحبين بين جمعت فإن

في               قصيدتين لفظّه مان وأنشدني وثمانين تسع سنة رماضان في البحر مان القاهأرة قدم ثم
وجاءتني             أماه لزيارة لغزة وسافر بخطه لي وكتبهما وبمكة بالمدينة الواقع والسيل الحريق

مان               جماعة عليه وأقبل البخاري فيها قرأ وأنه وتسعين اثنتين سنة الول ربيع في ماطالعته
. وبغيره      به سندي ماني ويلتمس أهألها

   . شيخنا            على قرأ أماه وهأي عزيرة بابن ويعرف الشافعي الديروطي ماحمد بن سليمان بن أحمد
والفرائض             والنحو الفقه في يسيرة ماشاركة وشاركه الكركي البرهأان على وكذا البخاري في

.           . وسبعين   ست سنة الول ربيع ثامان الثنين يوم في ماات وحج بالشهادأة وتكسب

الشافعي              الزهأري القاهأري ثم البلقاسي الشهاب إبراهأيم بن الله نصر بن سليمان بن أحمد
كان              مانه سمعته كما لكونه بالزواوي وهأو بالخطيب إبراهأيم جده ويعرف التي سليمان والد

في               يقول الزواوي صالح الشيخ كان كما لقب فهو مانه بالزاوية وحده المكتب في يجلس
           . مانها    وانتقل الغربية مان ببلقاس ًا تقريب وثمانمائة وعشرين أربع سنة ولد لقب أنه بها شهرته

التبريزي            وماختصر للغزالي والعقيدة القرآن وحفظ بالزهأر فقطن القاهأرة إلى صغير وهأو
بلوغ             وكذا والشاطبية والعراقي ماالك ابن وألفية الصلي والمنهاج الفقه في كلهأما والمنهاج
مانهم                خلق على بعدهأا فما وثلثين سبع سنة في وعرض ذلك وغير بلغني فيما لشيخنا المرام

وباكير           والقصرائي الديري وابن البلقيني والعلم المحمرة بن والشهاب والقاياتي شيخنا
على              بجد وأقبل الله نصر بن والمحب وطاهأر والحناوي تقي وابن عبادأة والزين والبساطي

الفنون            مان وغيرهأا والبيان والمعاني والعربية والصلين الفقه في القاياتي فلزم الشتغال
والهندسة             والهيئة والميقات والحساب الفرائض في المجدي وابن به انتفاعه جل كان بحيث

ماختصره              في عنه أخذ وغيره الفقه في الحجازي والشمس عنه يؤخذ كان ماما وغيرهأما
الفنون             في عنايته اشتدت وكذا ًا يسير لكن البلقيني والعلم والونائي العجالة وفي للروضة

على              للعشر وجمع كثرة، أحصيه ل ومان الهمام وابن الشمني عن وأخذ الكافياجي، بملزماة
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إليه            التردأدأ وأكثر المستملي رضوان الزين على وللثمان السكندري والشهاب طاهأر الزين
واغتبط               نعيم للبي الحلية مان قطعة مانها وأشياء للطحاوي الثار ماعاني شرح عليه قرأ حتى
وزوائد              للدارقطني السنن هأو قرأه ماما فكان غيره وقراءة بقراءته الكثير عنه وأخذ بشيخنا

عمن              والدراية الرواية في وأكثر خزيمة ابن صحيح مان والموجودأ الصحيحين على حبان ابن
الكثير            وسمعت العقبي، والشهاب والصالحي والرشيدي الفرات ابن على ورافقنا ودأرج دأب

الصاحبة               ناظر وابن بردأس كابن قبلنا جماعة عن وأخذ بل أشياء بقراءتي سمع وكذا بقراءته
بالفضيلة               إليه وأشير فنون في وتقدم برع حتى يدأب يزال ول الزركشي والزين الطحان وابن
والبديع              والبيان والمعاني وأصوله الفقه إقراء في وأربعين ثمان سنة القاياتي له وأذن التاماة

المجدي                وابن كشيخنا مانهم آخرين في لذلك بتأهأله لعلمه قال شاء وقت أي في شاء لمن
على              كتب وربما الطلبة به فانتفع شيوخه جل حياة في للشتغال وتصدى طاهأر، والزين

ًا              ماحب اللسان طلق فنون في ًا ماشارك الفاهأمة حسن الحافظّة قوي علماة ًا إمااما وكان الفتوي،
ويقرئ               ماشيه في يطالع كان أنه بحيث التحصيل عن مانفك غير والمباحثة والمذاكرة العلم في
في                 أعلم ل المعنى هأذا في أعجوبة غيره في وقته ضياع مان ًا خوف أكله حال في القراءات
القراءة               سريع غيرهأم على ًا سهم الفقراء ماع التواضع كثير للتكلف ًا طارح فيه يوازيه مان وقته

يتكهل                 أن قبل ماات حتى والشغال الشتغال في طريقته على يزل ولم والده ماع حج وقد ًا، جد
عليه              وصلى السباعين سويقة في ببيته وخمسين اثنتين سنة شوال تاسع الجمعة ليلة في

يسلم              ولم وإيانا، الله رحمه برقوق تربة تجاه المستجدة الدوادأار يونس بتربة ودأفن بالزهأر
فيه                 بقادأح يكن لم صح لو وهأذا المهتدي بابن الثبات بعض في وصفه حيث البقاعي أذى مان

. حسيبه  والله
.    . ماكي    في يأتي الهندي سليمان بن أحمد

 . ماات                 القائد المكي العمري ماسعودأ بن عمر بن الله عبد بن ماحمد بن راجح بن سنان بن أحمد
ليلة                 آخر في به فوصلوا ماكة إلى وحمل بالهدة وأربعين سبع سنة رجب تاسع السبت يوم في

. بالمعلة   فدفن الحد
            . بعلي   أبوه المسمى سند بن ماحمد وأظنه عني الخذين في بخطى هأكذا سند بن أحمد

. الله    شاء إن وسيأتي
     . أبيه          أولدأ أعيان مان كان جوكي بأحمد المعروف كوركان تيمورلنك بن روخ شاه بن أحمد

بلدأ               عدة وفتح القطار إلى العساكر في يرسله لذلك فكان وشجاعة وإقدام سطوة له ومامن
سنة               في آخرهأا ووقائع حروب تبريز ماتملك يوسف قرا بن اسكندر وبين بينه ووقع وقلع

   . في             شيخنا ذكره عليه أبيه حزن فاشتد وثلثين تسع سنة شعبان في ذلك بعد وماات وفاته،
الشرق                مالوك كانوا أولدأ ثلثة السنة هأذه في له ماات والده أن واتفق قال باختصار أنبائه

. أشدهأم      مان كان وهأذا وكرماان بشيراز
      . أن         بعد أبويه حياة في ماات التي يوسف وشقيق شيخنا سبط الكركي شاهأين بن أحمد

. جماعة        وعشرين خمس سنة في جده له استجاز

الفرائض              في تقدم الفرضي الشافعي القاهأري ثم العامالي الشهاب عيسى بن شاور بن أحمد
طبقة           في العراقي الزين ووصفه الكلئي الشمس شيوخه ومان وماتعلقاتهما، والحساب

    . سنة           صفر في ماات غيرهأا في ًا ماشارك بالفرائض ًا عالم كان أنبائه في شيخنا وقال الشيخ،
كما.                 له وكتبت الحنفي الروماي بن ماحمد بن الله عبد الجمال لقيته مامن عنه وأخذ قلت اثنتين

في             أثبته لمنظّوماة تقريظ وله السيرجي والشهاب بليغة إجازة ماعجمي مان ترجمته في
ترجمته.

الجزائر                مان بالقرب عرب مان الحصيني الجودأ أبي بن العباس أبو عمر بن شبوان بن أحمد
         . ألفية    على فقرأ القاهأرة علينا قدم مافنن فاضل شيخ المالكي المغربي العلوي العابدي

غزة                 إلى رجع ثم وغيره قاسم ابن على قرأ وكذا وغيرهأا الماالي في ماني وسمع ًا بحث العراقي
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وثمانين                إحدى سنة الطاعون في بها ماات أن يلبث ولم وغيره قاضيها عند ًا يسير بها فأقام
. به         ونفعنا الله رحمه ًا صالح فضيلته ماع وكان ًا شهيد

.  .        . يأتي   يعقوب بن ماحمد بن ماحمد ابن هأو الشريفة بن أحمد
الشافعي             الغزي الصل الفارسكوري النصاري الشهاب شعبان بن علي بن شعبان بن أحمد

       . وجمع       الفرعي والمنهاج القرآن فحفظ بغزة نشأ الكساني شعبان بابن ويعرف أماية بني أماثل
في             الحمصي ابن عن وأخذ والرائية، كالشاطبية ذلك وغير والنحو الحديث وألفيتي الجواماع
على              عشر للربعة فيها وتل وغيرهأما والعبادأي المناوي عن فاخذ القاهأرة وقدم وغيره، الفقه

ماحمد               الزين على غزة وفي عمران بن الشمس على للسبع المقدس بيت وفي جعفر الزين
ماع              جماعة به فانتفع والفتاء للتدريس وتصدى وأفادأ ونظّم وتفنن وبرع القادأري شاماة أبي

وتمشيخ                بها فاستقر بلده إلى رجع مادة بعد ثم قليلً عني أخذ وقد واستقاماة، وخير تصون
العلم،              سوق لكسادأ بالنسبة والقرى البوادأي عرب بين فراج الذكر على الناس يجمع وصار

وكثرت            وغيرهأا المقدس وبيت ودأماشق ودأماياط وبالسكندرية هأناك الطلبة وأقرأ وجاور وحج
. الرجل            ونعم بغزة بمدرسته الحديث قراءة في قايتباي الشرف به واستقر طلبته

           . زاوية   مان بالقرب حسنة ًا دأار وأنشأ وتمول الخاص في البردأدأارية عمل شعبان بن أحمد
البردأدأارية                عن أعرض قد كان أنه ماع طائفته في عليه يثني مامن وكان بالمقسم مادين الشيخ

اثنتين               سنة الولى جمادأى عشري سادأس الجمعة ليلة في ماات أن إلى مادة وتعلل ًا وقت
وكان              برسباي الشرف تربة مان بالقرب حوش في ودأفن الصلة بعد عليه وصلى وثمانين

. عنه            الله عفا ًا ماأتم جمعة بعد له فعمل الغرس بن للبدر ًا ماصاهأر
بن                الشهاب قال حتى والذكر التهجد كثير ًا قانت ًا عابد كان لهيا بيت خطيب شعيب بن أحمد

.     .      . أنبائه        في شيخنا ذكره إحدى سنة المحرم في ماات ذلك في يحلقه كان مان قل أنه حجي
.  .      . يأتي   شعيب بن ماحمد ابن في شعيب بن أحمد

. الموحدة        في يأتي بدير ويدعى سكر بن أحمد
الفارسكوري               ثم الشرباصي عباس بن أحمد بن شهاب بن أحمد بن الدين شهاب بن أحمد

         . ماعجمة    أولها يحركها بشرباص ثمانمائة سنة في ًا تقريب ولد الدأيب بابن ويعرف الخاماي
والبقاعي              فهد ابن ولقيه الحياكة، مان وارتزق الشعر ونظّم دأماياط، عمل مان ماهملة وآخرهأا

 : أولها            قصيدة نظّمه مان عنه فكتبوا وثلثين ثمان سنة في الماام وابن

 يقيني فيه أخلصت الذي هأذايقيني ماقلتيه مان الذي ذا مان
المشتهرين                مان أبوه كان وكذا الكتابة يحسن ل ًا أماي كونه ماع ًا ماطبوع ًا عاماي وكان ذلك، وغير

. بالدأب  هأناك
              . يتعانى   أولً كان أنه وقال أنبائه مان عشرة ثلث سنة في شيخنا ذكره هأكذا الشهيد بن أحمد

اللنك                فتنة وقعت ثم الوزارة ولي ثم السلطان دأيوان في وباشر قليلً اشتغل ثم الفراء صناعة
الجيش               نظّر فباشر دأماشق ووردأ ثلثين بعد مانه خلص ثم بلدأه إلى فاستصحبه وزير وهأو

. انتهى    شعبان في وغيره

سعادأات               وأماه المحمودأي المؤيد بن السعادأات أبو الشهاب المظّفر الله عبد بن شيخ بن أحمد
             . بعد   السلطنة ولي وعشرين، اثنتين سنة الولى جمادأى ثاني الحد يوم في ولد الشام أهأل مان

وثمانية                سنة حينئذ وسنه وعشرين أربع سنة المحرم مان أبوه فيه دأفن الذي اليوم في أبيه
في                 خلعه ثم يتسلطن أن قبل ططر الطاهأر تزوجها لما أماه ماع حلب ودأخل شهر، وبعض أشهر

            . في  الماضي الصغير إبراهأيم وأخوه هأو السكندرية سجن في ذلك بعد وماات مانها شعبان
بالثغر               ودأفنا وثلثين ثلث سنة الثانية جمادأى سلخ الخميس ليلة في هأذا وفاة فكانت الطاعون

حول                بعينه وكان المؤيدي الجاماع مان بالقبة أبيهما عند فدفنا القاهأرة إلى مادة بعد نقل ثم
    . في            شيخنا ذكره وقد بالله إل فلقوه غفلة حين الكوسات دأق مان سلطنته عند حصل فاحش
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. عقودأه      في والمقريزي ًا جد باختصار أنبائه
أبي                 بن يوسف الحلبي البرهأان ثبت ففي فوقه فيمن واختلف عمر بن أحمد بن صالح بن أحمد

عمر               والد الشافعي الحلبي البقاء أبي الدين صلح بن العباس أبو الشهاب أحمد وقيل السفاح
حلب               قاضي أخت ابن أبيه لكون السفاح بابن ويعرف ماحمد الدين ناصر وأخو التيين وصالح

       . بحلب        وسبعمائة وسبعين اثنتين سنة في ولد السفاح أبي ابني عمر والزين الوهأاب عبد النجم
وغيرهأا                مااجه ابن سنن حبيب بن الكمال مان وسمع وغيره به وصلى القرآن فحفظ بها ونشأ

ماهر               أن إلى التوقيع في الكتابة ببلده وتعانى ًا يسير واشتغل وغيره المرحل بن الشهاب وعلى
ماوقع                فاستقر القاهأرة إلى وسافر عزل ثم التمرية الفتنة بعد بها الشيخ نظّر ولي ثم فيه

بعد                 مارة بحلب ثم بصفد السر كتابة ولي ثم الدين ناصر أخيه بعد العساكر أتابك يشبك الماير
فلما              سلطنته قبل الشرف توقيع في واستقر القاهأرة قدم ثم حسنة ماباشرة وباشرهأا أخرى
إليها                فتوجه مانه للراحة إرادأة ببلده السر كتابة في الكويز ابن السر كاتب به استقر تسلطن

بن                ابراهأيم ابن أحمد الدين شهاب الشريف ماات فلما مادة الدست توقيع يباشر كان أن بعد
كتابة              في به فاستقر الشرف استدعى برك أبو العمادأ وأخوه السر كاتب الحسيني عدنان

فباشر               حلب في عوضه عمر بولده واستقر وثلثين ثلث سنة رماضان في وذلك بمصر السر
سوء               ماع النشاء في ول حتى بالفاضل يكن لم لكونه وسياسة دأربة بدون الوظيفة الشهاب

خطها              لضعف قراءتها مازهأر بن البدر يحسن فلم للشرف ماطالعة أرسل أنه بحيث خط
في                 فهمما عن عجزنا قد أنا يتضمن كتاب طي في فجعلها نها المرادأ فهم ول ألفاظها وتركيب
وكذا              جملة لغراماته ًا سبب ذلك وكان السلطان، على ليقرأه إلينا خطواته ينقل فالمخدوم كتابك

في                  ماات حتى فيها فاستمر ذلك وماع نفسه يكلم كان ماا ًا كثير أنه بحيث مازاج وخفة طيش ماع
عليه              وصلى أيام خمسة توعكه بعد وثلثين خمس سنة رماضان عشر رابع الربعاء ليلة

واستقر           الصغرى بالقرافة ودأفن المؤماني ماصلى في والعيان والماراء والقضاة السلطان
  :     . قليل         وكان أنبائه في شيخنا قال المناخات كاتب بن الكريم عبد الدين كريم الصاحب عوضه

وليته               طول في يتمقته السلطان كان ولذا ًا جد العلم قليل التصرف ضعيف ماهاب غير الشر
الرعب                مان قلبه فضعف به هأددأه بشيء أزعجه أنه ويقال ومااله ببدنه له خدماته استمرار ماع

  .        : العلء       وقال بها الحلبيين رياسة إليه انتهت قد وكانت ماعجمه في وقال ماوته، سبب ذلك وكان
في              وقيام وعصبية وماروءة حشمة وفيه وصديقي الرضاعة مان أخي كان الناصرية خطيب بن

مادرسة                بحلب وبنى قال إليهم وإحسان والخير العلم أهأل إلى ومايل دأين ماع يقصده مان حاجة
        . ماشهور       بيت مان بأس به ليس العيني وقال الشافعي ماذهأب على ًا وخطيب ًا مادرس فيها ورتب

ماحمد                 جده سمى حيث شيخنا سها وقد وسوسة، بعض وبه العلم أهأل مان يكن لم ولكنه بحلب
     . ابن             ثلثيات عنه أخذ ومامن أبيه اسم على يزدأ فلم ماعجمه في وأماا السفاح أبي بن ماحمد بن

ًا               جيد باشر أنه فقال عليه شهبة قاضي بن التقي وأثنى الشحنة، بن المحب وغيرهأا مااجه
    . عقودأه         في المقريزي واختصر تقدماه مان إلى بالنسبة الناس على خفيفة وطأته وكانت

. عنه         الله عفا رماضان عشر تاسع في وأرخه ترجمته
خولن             -    - مان قبيلة الحسني العباس أبو الشهاب ماوسى بن ماحمد بن أحمد بن صالح بن أحمد

وتسعين -       -         أربع سنة في له كتبت الشافعي اليماني يوماين نحو أب وبين بينها ورازح الرازحي
. مابارك          شيخ وهأو إجازة بالمنهاج ماعه نسخة على بمكة وأنا

     . ماحمد            بن أحمد في يأتي مايالة ابن جاماع خطيب المحلى الشهاب الدين تاج بن صالح بن أحمد
. الله   عبد بن

   . ثلث           سنة ولد المالكي شيخها السكندري اللخمي إبراهأيم بن الحسن بن صالح بن أحمد
ستين              سنة بعد عليهم قدماها لما العرضي مان كبير وهأو وسمع بالسكندرية وسبعمائة وثلثين
البخاري                ابن على الفخر مان وإجازته ماكي بنة زينب مان بسماعه عنه به وحدث الترماذي جاماع

ترجمة                في الجزري ابن أثبته كما الملقي ماحمد بن أحمد بن يحيى على قرأ وكذا بسندهأما
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            " بعد  " وماات وتسعين، ثمان سنة في لي أجاز ماعجمه في شيخنا قال المفلحون إلى يحيى
وأخذ.                بل وثمانمائة سبع سنة في البسلقوني يوسف بن عمر السراج عليه تل قد قلت القرن

في               المقريزي وذكره القباقبي، الريسي الله عبد أبي على قرأ أنه وقال ًا أيض الفقه عنه
. باختصار  عقودأه

  . على            سمع الزهأر جاماع نزيل المالكي المغربي الزواوي الشهاب خلسة بن صالح بن أحمد
وجاور             وغيرهأا الماالي في شيخنا عن وكتب وغيرهأما العراقي والولي الكويك بن الشرف

ماعه              يجتمع التي الزواوي صالح المجد وكان النخل ببعض ًا حارس فيها وعمل النبوية بالمدينة
     . سنة          الول ربيع في وماات مادة بالزهأر أقام وقد عبادأته وكثرة وفضله بخيره لوثوقه هأناك

. أجازني        أن بعد السبعين نحو عن وخمسين خمس
المولد               الهندي والمنشأ الصل المكي المرشدي بكر أبي بن ماحمد الشيخ بن صالح بن أحمد

لليمن.             فيه قليلًوسافر بالتسبب وكذا العمر بعمل وتكسب القرآن حفظ مامن الشافعي
. للمعيشة         ماندوه إلى سافر ثم بمكة ماني وسمع وغيره

       . أحمد          وصوابه أنبائه في شيخنا نسبه هأكذا السفاح أبي بن ماحمد بن ماحمد بن صالح بن أحمد
. تقدم       وقد عمر، بن أحمد بن صالح

 . ذكره             التي ماحمد الشمس والد القاهأري الشطنوفي الدين شهاب ماحمد بن صالح بن أحمد
به              وللجهد والضبط الكتابة يجيد وكان بالقاهأرة الحكم بمودأع العامال فقال النباء في شيخنا
بعده.               المار وتلشى وأربعين إحدى سنة الحجة ذي عشري حادأي الجمعة ليلة في ماات جمال

جاز                 أنه غيره وقال وماض، والده ماولد أن النجباء مان وهأو ولده لي وذكر المار، فلله ًا جد
. الله   رحمه الثمانين

.       . يأتي    صالح بن ماحمد ابن هأو الشاعر صالح بن أحمد
.       . وتسعين      ثلث سنة في بقلعتها ماات بدماشق الظّلمة أحد صبح بن أحمد

. عثمان   -  -           بن علي بن ماحمد بن ماحمد ابن في يأتي بمهملت صحصاح بن أحمد

بن                  الفضل أبو الشهاب ماحمد بن ماحمد بن الله عبد بن حسين بن أحمد بن صدقة بن أحمد
ويعرف             الشافعي القاهأري الصل المكي العسقلني العباس أبي بن الفتح أبي الدين فتح

والده              بابتياع وثلثين ثلث سنة ًا ماؤرخ ًا ماكتوب وأراني نسبه علي أمالي هأكذا الصيرفي، بابن
كان                 جده أن وزعم بخطه ذلك لي كتب ثم بذلك ليشهد زويلة بحارة ًا ماكان وغيره أبيه مان
ثبتت                ومابرات قرب فيها وصية له التجار أكابر مان كان ًا حسين أباه وأن للسبع ًا قارئ ًا عالم
بعضها             باق أوقاف وعليه ًا ماسجد وابتنى وسبعمائة، وأربعين إحدى سنة في السبكي على

           . يسكن  كأبيه وكان شهاب بابن ويعرف الشريفة بالصطبلت ًا صيرفي والده كان أعلم فالله
وقت                 أنه بخطه لي وكتب وعشرين تسع سنة الحجة ذي سابع في هأذا له فولد زويلة بحارة

أبو               اسمه لخر ًا توءما كان وأنه وثمانمائة وعشرين ثمان سنة الحجة ذي سابع الجمعة صلة
فحفظ                نشأ وأنه حسنة غريبة رؤيا حملها زمان في رأت أماهما وأن أشهر سبعة عاش بكر

التجويد             في والجزرية والشاطبيتين والعمدة إعادأته إلى يحتج ولم تسع ابن وهأو القرآن
العروض           في والخزرجية المفتاح وتلخيص الجواماع وجمع والتنبيه والنحو الحديث وألفيتي

خمس             سنة أواخر في لها حفظّه وانتهى سعادأ وبانت والبردأة الحساب وحاوي والقوافي
سنة                 أول في وذلك رجع فلما تليها التي في أبويه ماع وحج تليها التي في وتزوج وأربعين
عن              القراءات فأخذ تليها التي في المشايخ عن والخذ التفهم على أقبل وأربعين ثمان

القادأر             عبد أبي والشموس الله يفتح وابن الجاماع إماام البلبيسي والنورين طاهأر الزين
تمرية            بن والتاج السكندري والشهاب الحنفي ماوسى وابن العطار وابن الزهأري الضرير

للعشر،              جمع ماا وأقصى بمكة لقيه صح إن وكأنه عياش بن والزين القلقشندي والعلء
والحساب         والفرائض وغيرهأما والبشيطي الخواص الشهابين عن والقوافي والعروض

كابن           وغيرهأم المغاربة مان آخرين في الشارماساحي والشهاب البوتيجي وعن عنهما
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والفلك              وغيره المفتوح الحساب مان ذلك وغير والمقابلة الجبر ماع عنه أخذهأما فإنه المجدي
وطاهأر          والقلقشندي الخواص عن والعربية والحكمة والهيئة والهندسة والجبر والمقنطرات

القاهأرة             علماء مان آخرين في العيني والبدر والبدي والشرواني قديد وابن الحناوي وكذا
وعلى              عليه سمع وأنه شيخنا عن الحديث وعلم الصرف وفي فيها الحصني كالتقي وغيرهأم

والبديع            الدأب وفن والبيان والمعاني والصلين والفقه آخرين في الديري وابن العيني
وأصوله            الفقه في لزماهم الذين شيوخه ومان جماعة، عن وغيرهأا والتصوف والمنطق

العقليات             وفي الفرعي للمنهاج شرحه وغالب الجواماع لجمع شرحه عليه قرأ وماما المحلى
الصلي            المنهاج وشرح حواشيه ماع العضد عليه قرأه وماما والشرواني الكافياجي ونحوهأا

ماع              وكذا المغربي المعطي عبد عن التصوف وسبعين إحدى سنة في بمكة وأخذ للسنائي،
الفقه               في ولزم مادين مان الذكر وتلقن الوفاء أبي بن الفتح أبي عن بالقاهأرة السلوك

الكتابة           وفي حسان وابن المهذب عليه وقسم والبوتيجي والمناوي القلقشندي وغيره
فقيهه            مان بالمشاهأدة وبالتذهأب غيرهأما ماع والهندي الكوفي وفي الصائغ ابن بأنواعها

المكتب            في رفقائه بعض مان بالمشاهأدة التركي اللسان وتعلم البهلوان، بن الشمس
في             واجتهد التحصيل في وجد والونائي القاياتي اشتغاله أوائل في شيوخه مان وسمي

ماع            والفنون العلوم ماشكلت مان الكبار الكتب وأنهى والنقلي والعقلي والتأصيل التفريع
شرح              مان شيخنا عن أخذه فيما الغراقي البركات أبي ماع وترافق تميز حتى المحققين

مازيد               ماع التاماة بالفضيلة إليه وأشير له، الشواهأد شرح مان العيني عن أخذه وفيما اللفية
وعظّمه             والفتاء التدريس في واحد غير له أذن حتى والطلقة النادأرة وسرعة الذكاء

له             حصلت ثم ماعه إمااماتها لكون بالطيبرسية الحديث وأسمع وأفتى ودأرس وغيره المحلى
الكرام              ماجالس في التذكرة ذلك بسبب وعمل الئمة ختوماه في عنده يجتمع وكان ماشيختها

             . فيها   فهد بن النجم صاحبنا عنه كتب بل وماكة بالقاهأرة الفضلء عنه وأخذ البخاري ختم في
بعده               فمن المناوي عن القضاء في ناب بل ركبهم قاضي وكان الرجبية ماع دأخلها حين

سيما               كثيرين على ذلك البتداء في وشق فيها بخلوة ثم ًا وقت وإيوانها الصالحية بقاعة وجلس
وتعاطي              الشتغال في طريقته على واستمر لهذا يلتف فلم أبيه وحرفة سنة لصغر أهألها

في                عليه سجل حتى وزادأ النواب أمااثل مان الولوية اليام في صار أن إلى وصف الحكام
وقد                سيما يمنعه أحد نهض وماا ونحوه بالتسليك جده وصف بل ذلك مان وأكثر بالعلم أبيه

أنه               أثبت حين الثائرة عليه وقامات فيه بتساهأل ويذكر أولً إليه أشرت الذي المكتوب أبرز
عن                 الحكاية إكثاره في سيما به يخبر ماا أكثر وفي بل الصيرفي الرحمن عبد بن لعلي عصبة

بحضرتي               أولهما عن لذلك إكثاره مان عجبي ويكثر ماعهما له اتفق ماما المجدي وابن شيخنا
وتفردأه              وذكائه تفننه في بالجوجري ولحاقه الفضائل في تقدماه في التوقف عدم ماع وماعي

مان                ورأيت مانه هأذا أكثر قد ولكن النظّم وحسن اللهجة بصدق هأو تفردأ كما بالقراءات عنه
هأذه               في للعلم نفسه فرغ ولو كالتضمين، مانه الكثير أن والحق ًا أحيان فيه للشرقة ينسبه

لذلك                حركته وقد غيره لحقه لما التحري ولزم فضائله في يزاحمه مان فيها قل التي الزماان
            . بن    للعز الفقه أصول في والورقة الفقه في التبريزي شرح تصانيفه ومان وفق فما مارة غير

ابن             دأيوان على وكتابة الفلك في وماقدماة العروض في الخواص لشيخه والكافي جماعة
أشياء             واقعتها في ونظّم لعلماه الرافعين كلماه عن الذابين رؤوس مان وهأو الفارض

الشعراء                مان الفسقة بعض له قال ولقد مارضي غير أكثره جواب له بل أخبارهأا في أودأعتها
ل                  واقعة في نحن نعتقده أبي وجد وجدي وأبي أنا أزل لم كائنتها في قوله مانه سمع حين

في               والرشادأ لشيخنا النخبة ونظّم قال، كما أو ضمنها في ليست أبيات إلى عنها ننتقل
القراءات             وفي للصل شرحه ماع الهائم لبن الحساب في والحاوي المقري لبن الفقه

التيسير               الثلثة الكتب مان كل به تفردأ ماا ماع وأبوابها ووزنها الشاطبية روى على قصيدة
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الفقه،             أصول في وأخرى العروض في ومانظّوماة شعر دأيوان له بل والشاطبية والعنوان
 : ذلك       ومان نظّمه مان ًا كثير ينشد وسمعته

ًا علقتهاوقـد المستجـير أمان بيتك أستار بـاري يا العفو في طاماع
النـار مان العقبى في للمان نأتيهبـأن أماـرت قد ببيت نزلت وقد

 للجار أوصيت كما جواري فارحمحـافـظّـه أنت بيت جار وإنني
والتفسير              الميعادأ وفي عنه له الماانة بن الجلل برغبة بالشيخونية الفقه تدريس في واستقر

وتزايد              أهأمل، كونه ماع أحفل ثانيهما ًا أجلس مانهما كل في وعمل اللقاني بعد بالبرقوقية
الحمراء              بالزاوية جددأه الذي بالمحل وخطب له وخدماته الجيعان بن البقاء أبي للبدري انتماؤه
مان               للنفرة وكأنه النجماع ماع وتسعين ثمان سنة ركبه في وكان وأتباعه أخور الماير وكذا

. ماعه     كان مامن غيره ماخالطة

أماه      -            كانت بل خدماته في كان لكونه جماعة بن للعز نسبة العزي تقي بن صدقة بن أحمد
الكتب         -         سوق لزم ثم قليلً واشتغل الفقه أخذ العز والد البدر عتيق الله عبد بن لمفتاح ًا زوج

الحال                ضعيف ًا ساكن وكان خطه ضعف ماع وينسخ الكتب على ينادأي فصار افتقر ثم حانوت في
.        . عقودأه.     في والمقريزي أنبائه في شيخنا ذكره تسع سنة في ماات والبنية

.  . يأتي              المحمرة بن نصر بن عثمان بن ماحمد بن ماحمد بن هأو الصلح بن أحمد
المدني                 الخجندي جلل بن الزين بن الدين جلل ماحمد بن ماحمد بن أحمد بن طاهأر بن أحمد
       . المحرم        عشر حادأي الثنين يوم في ولد جلل بابن ويعرف التي ماحمد الشمس والد الحنفي

بل              الشيوخ بعض على وعرض والعمدة القرآن فقرأ بها ونشأ بالمدينة وثمانمائة أربع سنة
وقضاء               بالسفار واعتنى وعمه أبيه عند ًا يسير واشتغل المراغي بكر أبي بن الزين على سمع

قبل               ماات أنه ويقال خبره فانقطع البحر وركب الحج إلى توجه ثم ونحوهأم أخوانه حوائج
. الله     رحمه سمرقند بنواحي الثمانين

            . ماحمد   وصوابه العيني مان نقلً أظنه النباء مان نسختي بهاماش رأيته كذا ططر بن أحمد
. الله    شاء إن وسيأتي

  . في             سمع البيطار بابن ويعرف الحماماي الصالحي الله عبد بن علي ويسمى طوغان بن أحمد
مان              عوالي فيه جزء مانها أشياء الجزري الهول أبي على وسبعمائة وثمانين إحدى سنة

ثمان               سنة الخرة جمادأى في وماات وغيره فهد ابن مانه سمع وحدث نعيم، أبي ماسموعات
. الله        رحمه قاسيون بسفح ودأفن دأماشق بصالحية وثلثين

     . فرباه          صغير وهأو أبوه ماات النائب بدوادأار ويعرف الشيخوني الله عبد بن طوغان بن أحمد
أهأل              على وتراماى والصلح الخير أهأل يحب وكان وأثرى عنده الدوادأارية فباشر النائب سودأون

ماأوى              صار حتى ذلك واشتهر الظّاهأر أهأل كتب ماطالعة ولزم بهم واختص والصلح الحديث
والعشاء               بالغداء يتعلق فيما الطباء قول يقتضيه بما العمل تعانيه ماع ذلك إلى ينسب لمن
   . جمادأى             في ماات ماعتلً يزال فل بالميزان إل يأكل ول الصحة زمان في الحمية يكثر بحيث

.     . النباء     في شيخنا ذكره الله رحمه ثمان سنة الولى
اليماني               الناشري الجمال بن الشهاب بن بكر أبي بن أحمد بن ماحمد الطيب بن أحمد

وبعده.               بل حياته في عنها تورع ولكنه بالفتاء له وأذن بأبيه وتفقه المنهاج حفظ الشافعي
الخلق             حسن ًا ماتواضع وكان وأفادأ ودأرس جملة الكتب مان وحصل الفضائل في وشارك

.        . الله   رحمه وسبعين ست سنة في ماات الشهرة عن ًا ماعرض
    . العباس          أبو لي ذكر جده إلى ًا مانسوب وأظنه الشافعي القدسي الشهاب عابد بن أحمد

. وغيره       الفقه في لزماه أنه الواعظ القدسي
   . النور           على سمع الحنفي المدني الدين شهاب الفقيه الشريف ماسعودأ بن عادأل بن أحمد

. عشرين        سنة للكلعي الكتفاء في الزبيري سبط المحلى
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.  .      . يأتي   أحمد بن قاسم ابن هأو عاشر بن أحمد
        . شبرى       فقطن ًا ظن أبيه ماع الفيوم مان تحول الشافعي الشبراوي ثم الفيوماي عاصم بن أحمد

. للشتغال    تردأدأه ماع الخيمة
      . القدسي        العباس أبو بلديه لي ذكر بكنانة ويعرف الشافعي المجدلي الشهاب عامار بن أحمد

. به      تخرج شيخ أول أنه الواعظ

القطبية              نزيل الشافعي القاهأري ثم القنائي العباس أبو الشهاب شعيب بن عبادأ بن أحمد
بعمل             الزهأر الجاماع قدم ماا أول يتكسب كان لكونه بالخواص ويعرف للصاحبية المجاورة

          . سنة      في مانها وقدم بالصعيد أسيوط أعمال مان بقنا ولد بلدأه في الغنم رعي بعد المراوح
ماالك               ابن وألفية والبهجة القرآن وحفظ الزهأر فدخل كامال رجل أخبر كما وهأو وثمانمائة ست

ابن            عن والحساب الفرائض فأخذ بالفنون واشتغل وغيرهأا سعادأ وبانت الشاري وعروض
السبكي             الشرف وعن عنه أخذ وكذا العروض أخذ وعنه البارنباري الدين وناصر المجدي
والولي          البيجوري والبرهأان البرمااوي الشمس عند وحضره الفقه البوصيري والشمس

هأذه              في آخرين في الصحيح عليه وقرأ والحناوي الجندي بن الشمس عن والنحو العراقي
يزل                 ولم غيره أو العضد في سارة بن الشمس على يقرأ كان أنه بلغني حتى وغيرهأا العلوم

والعربية             والحساب الفرائض وفي وأصوله الفقه في والبراعة بالفضيلة إليه أشير حتى يدأب
طويلة            مادة للقراء وتصدى ماحافيظّه، تكرير على الحرص ماع وغيرهأا والمعاني والعروض

في              الكافي وسماهأا رأيتها ماقدماة العروض في وعمل جماعة به وتخرج الناس به فانتفع
القليجي،             الشهاب هأو ونظّمها الصيرفي بن الشهاب طلبته مان شرحها وقد والقوافي العروض

حسن               وكان كثرة أحصيه ل ومان الصيرفي وابن سولة وابن المنهلي الزين عنه أخذ ومامن
التقشف               ماع مالل ول ضجر بدون نهاره طول للشغال ًا ماديم الخلق حادأ الجانب لين التعليم

مان                والتقلل اعتقده إل أحد يره لم بل فيه الناس اعتقادأ ومازيد التوعك وكثرة البدن ونحافة
وكانت             وماشيختها بالقطبية المااماة ثم بالفخرية التصوف وظيفة سوى باسمه يكن فلم الدنيا
البهجة،               في لوجه عليه ليصحح العابدين زين ولده إليه يرسل المناوي كان ولذلك إقاماته ماحل

        . سنة        شعبان في مادة تمرضه بعد بالقطبية ماات بالذكي يكن لم ولكنه كان الرجل ونعم رأيته
وإيانا               الله رحمه الصوفية حوش في النصر باب خارج ودأفن الثمانين قارب وقد وخمسين ثمان

. به  ونفعنا
           . الصحيح     سمع أنه ذكر أنه وقال ماعجمه في فهد ابن ذكره السفطي الشهاب عبادأ بن أحمد

عشرة                 ثمان سنة في المالء مانه سمع فيمن العراقي الولي أثبته مامن وهأو حاتم بن التقي مان
. أرسلن   أباه وسمي

الخزرجي               النصاري الزين بن الشهاب المنعم عبد بن صلح بن علي بن عبادأة بن أحمد
          . أخذ    وكذا الحناوي عن والعربية وغيره أبيه عن الفقه أخذ المالكي القاهأري الصل الزرزاري
مان              ًا كثير عليه وسمع البرمااوي للمجد وتردأدأ والمنطق العربية البغدادأي السلم عبد العز عن

ًا               ماتأخر وكان الفقه في وشارك وغيرهأا العربية في وبرع شيخنا مان سمع وكذا النبوية السيرة
بل                والده ماوت بعد الشرفية تدريس وباشر غيره، في عليه ًا ماقدما فيه علي النور أخيه عن

ورغب               كف بل النظّر ضعيف ًا فقير وكان القضاء، في وناب الفضلء عنه وأخذ للقراء تصدى
         . الستين      عن زادأ وأظنه وثمانين إحدى سنة في ماات بالمرضي يكن ولم وظائفه جل عن

. عنه           وعفا الله رحمه وخمسين سبع سنة أرخه المهملين بعض ورأيت
.         . عبادأة   بن ماحمد بن ماحمد ابن في يأتي عبادأة بن أحمد

بالمنوفية            -     - ماسودأ لمنية نسبة المناوي أحمد بن ناصر بن عمر بن أحمد بن عباس بن أحمد
            . زكريا  الزين شيوخه ومان ودأرج، دأب عمن ويأخذ ًا جد الشتغال يكثر شاب الشافعي الزهأري

إمااماة                في ناب سريعه غير الفهم حسن وهأو وغيره لللفية شرحي في ًا وقت إلّي تردأدأ وكذا
حين              البرقوقية في عليه وقرأ الصيرفي ابن ولزم السعداء سعيد بإمااماة استقل ثم البيبرسية
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. وتزوج              قليلً حاله وترقى للشهادأة، ًا أحيان عنده يجلس كان بل بها التفسير في استقر
.       . إحدى      سنة الحنفية بعض على شهد البارنباري أحمد بن عباس بن أحمد

.    .     . عزم     ابن أرخه وستين ست سنة ماات التلمساني العبادأي العباس بن أحمد
 . ماات              أبوه التي الجيش ناظر الزيني بن الدين شهاب خليل بن الباسط عبد بن أحمد

العلماة                كتابة في والده عن وناب بلغ أن بعد وثلثين ثلث سنة شعبان ماستهل في بالطاعون
. حافلة   جنازته وكانت

       . ابن        وصوابه غلط وهأو بعضهم رتبه هأكذا القفهسي العمادأ بن الشهاب الباقي عبد بن أحمد
. يأتي    يوسف بن عمادأ

 . سمع              الصالحي ثم النابلسي اللري الدين شهاب حميد بن سليمان بن الحميد عبد بن أحمد
سعد               أبي تخريج مان الولين وسبعمائة وسبعين أربع سنة في عمر أبي بن الصلح مان

.         . يزدأ   ولم ماعجمه في فهد بن التقي ذكره شيوخه عن البغدادأي

.        . يوسف     بن عمر بن يوسف ابن في المالكي الحميد عبد بن أحمد
ظهيرة                   بن عطية بن أحمد بن ظهيرة بن الله عبد بن بكر أبي بن القيوم الحي عبد بن أحمد

بن               الكريم عبد الدين كريم عم وابن عطية وأخو جدة قاضي الشافعي القرشي الدين ماحب
        . وثمانمائة        وثلثين ثلث سنة ًا ظن رجب في ولد زبيد مان وأماه فاطمة أخته وزوج الرحمن عبد

الفتح              وأبي المايوطي الزين مان وسمع بلده شيوخ عند واشتغل وغيره القرآن فحفظ ونشأ
القلب              وإحياء الجهم ابن جزء عليه سمعه وماما ظهيرة، بن السعادأات أبي وقريبه المراغي

بن                 ماحمد حاماد أبي بن ماحمد المحب لقريبه أجاز مان وثلثين ست سنة في له وأجاز الميت،
أربع                 سنة في أولها مارة غير ماصر ودأخل حسين، بن ماحمد السعودأ أبي بن ماحمد الخير أبي

في             وناب والخليل المقدس بيت وزار وغيرهأا وطرابلس وحلب دأماشق دأخل وكذا وخمسين
وغيره               ظهيرة بن البركات أبي الكمال قريبه عن وستين بضع سنة مان وخطابتها جدة قضاء

في              إلّي التردأدأ أكثر مامن وهأو وطأته، وخفة ولينه ورفقه تواضعه لمزيد سيرته فحمدت
. له     الله كان الخيرة ماجاورتي

ثم               السيوطي السراج بن الشهاب الخالق عبد بن المحيي عبد بن الخالق عبد بن أحمد
  . ًا           تقريب ولد التي إسماعيل وأخو الماضي أحمد الولوي ووالد الناصرية نزيل الشافعي القاهأري

المعين               بن الله وعبد والتنوخي العزيز عبد العز عمه مان وسمع وسبعمائة وسبعين خمس سنة
البخاري              ثلثيات عليها ماسموعه ومان الهكاري ابنة وجويرية الكامالية قيم بن علي بن وماحمد

سمع               وحدث ذلك، وغير الشافعي بكر وأبي البختري جعفر أبي أماالي مان ماجلسان فيه وجزء
التهجد               كثير ًا جد الخلق رضي ًا خير ًا عابد ًا صالح وكان ولده، مانه سمع ومامن الفضلء مانه

وسكينتهم            الصالحين سمت عليه مانورة وشيبة ماقبولة وشكالة حسنة هأيئة ذا والتلوة
أربعين               نحو رافقته الشهادأة في رفقائه بعض قال حتى عليه الثناء على الناس اجتمع ووقارهأم

نيف                 مانذ جواره في أنا الناصرية في جاره العجيسي يحيى وقال أكره، ماا مانه سمعت فما سنة
       : وكنت        فخرتها واسعة دأنيا وخلف أبونا ماات أخوه وقال خصلة عليه عبت ماا سنة وثلثين

فعلت                  ماا اليام مان ًا يوما لي يقل لم بنفسه واستقل بلغ فلما يوم كل في ًا جد اليسير أعطيه
          . ثمان       سنة الول ربيع عشري ثاني السبت يوم في ماات ًا تلويح ول ًا تصريح ل والدي تركة في

. وخلق            البلقيني العلم شيعه الصوفية بتربة ودأفن سكنه ماحل الصالحية بالمدرسة وثلثين
. وإيانا   الله رحمه

بن                 الشهاب الفرات بن ماحمد بن العزيز عبد بن الحسن بن علي بن الخالق عبد بن أحمد
        . بالقاهأرة      هأو ونشأ الموقعين أعيان مان أبوه كان المالكي القاهأري البدر النور بن الصدر

الشعر            ونظّم العقلية الفنون في وماهر والدأب والطب والعربية وأصوله بالفقه فاشتغل
      . ماودأة        بيننا وكانت قال شيخنا قاله الخلق وحسن الوجه وبشاشة الشكل لطافة ماع الحسن

 : القائل           وهأو ًا كثير نظّمه مان وسمعت الشيوخ بعض مان ماعنا سمع
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المقبحا مانك القوام ويستحسنسعـيدة حياة تحيا أن شئت إذا
ّي ماتصولحـا وكن فجانبهم وإللسانهم واحفظ الترك بزي تز

      . وقال         وأنبائه، ماعجمه في شيخنا ذكره الكهولة في يدخل ولم أربع سنة شوال في ماات
ودأفعت                  يرهأا لم ورقة في نحوه أو الشعر مان البيت له كتب إذا كان أنه عقودأه في المقريزي

على                  بيده يمر أنه إل رؤيتها وبين بصره بين يحول وثوبه ويده قرأهأا ذيله تحت مان ويده إليه
يفعل               ًا أيض غيره وشاهأدت مارة غير بذلك اماتحناه الورقة في كتب ماا فيقرأ خاصة المكتوب

              . بن  عمر اسمه التجار مان شخص عن ظهيرة بن الباسط عبد الزيني لنا وحكى انتهى ماثله
. ذلك        ماثل مانه وغيره هأو شاهأد أنه بسيس

في         -       قرية ًا ماخفف والجيم الميم بفتح المجاصي خلف بن ماحمد بن الخالق عبد بن أحمد
في -              وتنزل كثيرة وأهأاج مادائح وله بالشعر وتكسب البلدأ طاف ًا مااهأر ًا شاعر كان المغرب

           . قال   الثمانين، ناهأز وقد اثنتين سنة الخر ربيع في بالقاهأرة ماات السعداء سعيد صوفية
وقوتي                بدني في ًا نقص سنة كل أجد الربعين جاوزت حين مان قال أنه عقودأه في المقريزي

. كثير       وشعره قال الكثير أنشده وأنه وعزماي
   . رضوان            الزين قال المرصفاوي الدين زين القاضي بن الشهاب عمر بن الدائم عبد بن أحمد

. ماوته              تاريخ يبين ولم ماات أنه إلى وأشار الكويك بن الشرف على سمع أنه

  . أنه             قيل النسابة البدر الشريف عمر بن الحسني الشريف عمر بن الدائم عبد بن أحمد
. أصلً        أعرفه ل وهأذا استجيز وأنه الحسيني بالمشهد

أبي                 الزين بن الشهاب ماحمد بن أحمد بن إسماعيل بن أحمد الموفق بن الرحمن عبد بن أحمد
ناظر              بابن وهأو الذهأبي بابن أبوه ويعرف التي يوسف أخو الحنبلي الصالحي الدماشقي الفرج

          . ست    بسنة بعضهم وأرخه وسبعمائة وستين اثنتين سنة في ولد الياء أسقطت وربما الصاحبية
ابن               ماحمد بن وأحمد المقدسي الرحمن عبد الرشيد بن وماحمد أبيه مان وسمع لغرض، وستين

الهادأي                 عبد بن أحمد بن أحمد بن بكر أبي بن أحمد والشهاب المهندس بن غنائم بن إبراهأيم
في                حمزة بن دأاودأ بن ماحمد بن ماحمد الدين وناصر الخليلي يوزسف بن بكر أبي والعمادأ

          : أن      ًا مارار الحافظ الدين ناصر ابن يعني شيخنا لي ذكر نصه ماا الخيضري بخط وقرأت آخرين،
الترجمة            -    صاحب وعني ولدي أحضرت أني مان بشيء فرحت ماا له قال الترجمة صاحب والد

به-                 أخبرتنا الجوخي بن الرقاق بن ماحمودأ بن ماحمد بن أحمد البدر على أحمد ماسند جميع
ناصر                المحدث حكاه وكذا الثقات، مان والده وكان الدين ناصر ابن قال بمندة، ماكي ابنة زينب

عن                سكت ولكنه الثالثة في الحضور حين لكونه ًا ماعين الدين ناصر ابن عن زريق بن الدين
       . الدين          ناصر ابن قول الناس اعتمد وقد انتهى ذلك بصحة أعلم فالله زريق ابن قال ثم توثيقه،
الظّاهأر              به واستدعى بل بدماشق جله أو بالمسند الترجمة صاحب فحدث لوالده توثيقه وحكاية

القاهأرة،              إلى المسندين مان آخرين ماع وأربعين خمس سنة في أمارائه بعض بعناية جقمق
عبد               ترجمة وهأو المسند ختم وكان العيان مان وسمع ماروياته مان وبغيره ًا أيض به وحدث

وكان               وأربعين، تسع سنة شوال في فمات بلده إلى ورجع شيخنا، بحضور أزهأر بن الرحمن
     . ماعجمه          في شيخنا ذكره وقد الله رحمه بدماشق الحنبلي الحكم بمجلس الشهودأ أحد ًا خير ًا دأين
أحمد               على الحنبلي المسند مان سمع الحنبلي الناظر بن الرحمن عبد بن أحمد فقال باختصار

      . الخيضري        كتبها إنما النباء في وترجمته وعشرين تسع سنة في أجازنا وحدث جوخي بن
. فاعتمده   لمؤلفه ولست

الصل              السنائي النصاري الجلل بن البهاء سليمان بن أحمد بن الرحمن عبد بن أحمد
      . في        وناب وثمانمائة الربعين قبل ولد العكم بابن كسلفه ويعرف أبوه التي الشافعي القاهأري

زكريا                بالكلية رفعه ثم بأخرة يده السيوطي وحبس الحكم أماانة ولي بل أبيه وفاة بعد القضاء
وجماعته               قاضيه أمار اختلل رأى حين البحر في سافر أن إلى النيابة على ًا ماقتصر وصار

ولد                 وفاة وبلغه حج حتى بها فدام إمالق هأيئة على وتسعين اثنتين سنة شعبان في ماكة فوصل
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الزيارة                 بعد القاهأرة إلى مانها ليتوجه جدة إلى فرجع ومال تعلل أن يلبث ولم حزنه فاشتد له
في                ماات أن إلى شهرين نحو كذلك واستمر ضعفه فتزايد لمكة فعادأ بها الضعف عليه فاشتد

بها                 اتصل كان له زوجة طلق يوم ثاني وتسعين ثلث سنة الثانية أو الولى جمادأى عشري ثالث
دأفن                 ثم يوماه عصر بعض عليه وصلى ًا واعي حينئذ يكن لم أنه ويقال خدماته في وبالغت هأناك

. عنه                الله عفا شديد تساهأل ماع لكن الجملة في حشمة فيه وكانت شمس لبن بتربة بالمعلة

الشهاب                بن البهاء بن ماحمد أبو الشهاب الرحمن عبد بن أحمد بن الرحمن عبد بن أحمد
والد  -        -    الشافعي القاهأري مانها أعظّم وهأي القمص مانية ماقابل وبارنبار البارنباري القمصي
           . مامن    البدوي أحمد الشيخ خليفة العال عبد أصحاب مان أبوه كان التي الرحمن عبد الجلل

بها              الترجمة صاحب له وولد أنشأهأا زاوية القمص مانية ببلده وله والحوال بالكراماات يذكر
تاريخ               ليناسب بعد يكون أن والشبه ولده به أخبرني فيما وسبعمائة خمسين سنة مان ًا قريب

وثمانين            خمس سنة في وعرض وغيرهأا والصلي الفرعي والمنهاجين القرآن فحفظ عرضه
السالك            الناسك المربي العابد الزاهأد الصالح بالشيخ والده ووصف البناسي على وسبعمائة

وكذا             البارنباري، الدين شهاب الصالح الشيخ بن الدين بهاء الشيخ والمساكين الفقراء كهف
بن                الله سعد بن إبراهأيم بن الرحمن عبد بن إبراهأيم بن وإسماعيل الملقن ابن على عرض

له                 شرحه وكتب ًا بحث بعضه عليه وقرأ فيه ًا دأروس ذلك قبل عليه سمع أنه أولهما وقال جماعة
والبهاء            النقيب بن والشهاب السنوي والجمال البشيطي والصدر بكماله الفرعي المنهاج أي
وأكمل               القونوي العلء بن حسن والبدر السبكي البر عبد بن وماحمد السبكي التقي بن أحمد
خط            ورأيت والصلح بالولية والده كلهم ووصف وآخرين، الهندي والسراج الحنفي الدين

 : بلغ             نصه بما الترجمة صاحب بخط للمنهاج شرحه مان الخير الجزء على الدمايري الكمال
سيدي            العامالين العلماء وأوحد المدرسين وصدر الطالبين مافيد المحقق العلماة الماام الشيخ

السنية            الحوال صاحب المسلك العارف الماام الشيخ سيدي بن الدين شهاب الشيخ
عليه               قرأه به النفع الله أدأام القمصي الدين شهاب الشيخ بن الدين زين المرضية والطرائق

الذين                مان وإياي يجعله تعالى فالله بأصلي هأذا أصله وقابل هأهنا إلى المساقاة باب أول مان
العلم               أوتوا الذين ماع يرفعه وأن مارادأه والخرة الدنيا في يبلغ وأن وزيادأة الحسنى أحسنوا

سنة               شعبان عشر تاسع في ذلك انتهاء وكان والسكنات الحركات في وإياي يوفقه وأن دأرجات
تصانيفه              ماعظّم السنوي الجمال على قرأ أنه ولده لي وحكى انتهى وسبعمائة وتسعين اثنتين

للصدر              المصابيح وتخريج عليه وقرأهأا النقيب لبن النكت كتب وكذا بخطه كتبها أن بعد
تل                 ربما أنه حتى التلوة كثرة ماع علوم في ًا فاضلًماتقدما ًا فقيه وكان قال عليه وقرأه المناوي

ولده               مانهم جماعة عنه أخذ وقد عريض، صوت وله قدمايه على مانتصب وهأو بكماله الختم
في               ماات أن إلى ضريحه عند والده بزاوية وأقام الناس عن وانعزل وغيرهأما القمني والزين

فقدرت               بمفردأه إليها خرج وكان سلسل ابن بمنية وعشرين اثنتين سنة الحجة ذي عشر رابع
أبيه                 عند ودأفن المنية إلى مانها فحمل ببلده يموت ل أن دأعا فإنه دأعوته واستجيبت بها وفاته

. وإيانا   الله رحمه
كأبيه               الشهير المكي الصل الدماشقي إبراهأيم بن ماحمد بن أحمد بن الرحمن عبد بن أحمد

             . ثم   تحته ومااتت واستولدهأا الضياء بن البقاء أبي ابنة وتزوج أباه ورث مامن الجوزية قيم ابن
في               بها فماتوا القاهأرة إلى وأخيه بولديه ارتحل ثم السلم بباب ًا عطار وصار حاله تناقص

. عنه           الله عفا الشام مانها دأخوله بعد وسبعين ثلث سنة طاعون

أبو             -   -   الشهاب ككبير بالفتح نعيم بن مانصور بن أحمد بن بكر أبي بن الرحمن عبد بن أحمد
   . خمس  -     -     سنة ولد بكنيته ويعرف الشافعي الرمالي عامار بني لقبيلة نسبه العاماري السباط
وصحبه               رسلن بن الشهاب عند القرآن ماعظّم فقرأ بها ونشأ بالرمالة ًا تقريب وثمانمائة ست أو
الولي               مانهم جماعة على وعرض ماالك ابن وألفية الجواماع وجمع الحاوي وحفظ ماات أن إلى
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بابن                 وتفقه القراء في له وأذن وغيرهأا النخبة ثانيهما عن أخذ بل له وأجاز وشيخنا العراقي بن
وغيرهأما،           والصول العربية أخذ عنه والبرمااوي الشافعي نسبة المالكي وبالشمسين رسلن

عليه              حضر فإنه الديري بن كالشمس وغيرهأما بردأس وابن القبابي على المقدس ببيت وسمع
وغيره              الدين ناصر ابن على وبدماشق عرفة ابن جزءا التدماري علي وبالخليل صغره في

أخذ               مامن فكان للقراء وتصدى وزار وحج الشام دأخل وكذا مارة غير المصرية الديار ودأخل
          . كان     حين وأربعين أربع سنة أواخر في بلده قضاء وولي الواعظ القدسي العباس أبو عنه

ثم               مارة غير عنها وصرف عليه الناس ثناء وكثر ًا جد سيرته فحسنت دأماشق قاضي الونائي
بتمام             وعرف وغيره الصابون في والتجارة والفتاء والشغال الشتغال ولزم ذلك عن أعرض
الخير               طريق وسلوك العبادأة على القبال ماع الشعر نظّم وربما بلده عالم صار حتى الفضيلة

ببلده            لقيته وقد الجمة، والمحاسن اللهجة وصدق السلف طريق واقتفاء التواضع ومازيد
لرجال              أفردأه له بمصنف إلّي وأرسل بالقاهأرة ماعه اجتماعي كثر ثم أحادأيث عنه فأخذت

حتى              بأخرة المقدس ببيت وقطن له، فأصلحته وأصله شيخنا تهذيب مان فيه استمد البخاري
        . رفقائه      لبعض التعرض ًا ماراعي ًا مارار البقاعي ترجمه وقد وسبعين سبع سنة رماضان في ماات

والصول                والنحو الفقه في برع وأنه وعقلً ًا علم ماثله رسلن ابن تلماذة في ليس أنه فقال
وسكينة             وصلح كثير وتواضع وافر عقل وعنده السريع الحسن بخطه الكثير وكتب وغيرهأا

يدانيه               مان الن الرمالة في وليس حسن وسمت ماقبول وشكل تؤدأة ماع وتودأدأ للصحاب وبشر
. وإيانا            الله رحمه وعالمها الرمالة قاضي العلماة بالماام ووصفه وعقلً، ًا ودأين ًا علم

    . سنة            المحرم في ماات بنيفة بابن ويعرف النجار حسيل أبو حسن بن الرحمن عبد بن أحمد
. وخمسين  تسع

النون        -  -     -   بفتح العنبتاوي الزين بن الشهاب بالتكبير حميد بن حمدان بن الرحمن عبد بن أحمد
الصالحي           -   المقدسي نابلس عمل مان قرية عنبتا إلى نسبة فوقانية بعدهأا الموحدة وإسكان
         . المحب    مان وسمع وسبعمائة وسبعين ست سنة ًا تقريب ولد الماضي إبراهأيم أخو الحنبلي

  . في            ماات بالشهادأة وتكسب فهد كابن الفضلء مانه سمع وحدث وغيرهأما الهول وأبي الصامات
. ًا       ماطعون وأربعين إحدى سنة رماضان عشر سابع

    . على             أظن فيما سمع التي ماحمد الدين صلح أخو الكويز بن دأاودأ بن الرحمن عبد بن أحمد
شيخنا.

بهاء                   هأارون بن عامار بن علي بن بدر بن هأرون بن أحمد بن سليمان بن الرحمن عبد بن أحمد
    . بخطه،         نسبه قرأت هأكذا الشافعي القاهأري التتائي الجهني العاماري الدين عمادأ بن الدين

 . ولد   -           سليمان بن حرماي فسيأتي عمه وكأنه مايم ثم مافتوحتين بمهملتين حرماي بابن ويعرف
ونشأ              أعلم، فالله وتسعين أربع سنة ًا أيض وبخطى وسبعمائة وتسعين اثنتين سنة في بالقاهأرة

جماعة             على وعرض الصول، مانهاج وبعض النحو وألفية والمنهاج والعمدة القرآن فحفظ بها
بل             وآخرين والعراقي البرمااوي الشمسين عن وكذا الفقه في أخذ وعنه البيجوري كالبرهأان

الشهاب              بقراءة البخاري ختم البلقيني السراج علي ماحمد البدر أخيه ماع سمع أنه ذكر
الزين                ماع ظهر فيمن وكنت قال الدين شهاب يا أحسنت له قوله عنه وأحفظ قال الحسيني

    . على         ًا سماع له ورأيت انتهى خطبته وسمعت وثمانمائة ست سنة في للستسقاء العراقي
فأكثر                شيخنا لزم مامن وهأو عشرة ثلث سنة مااجه ابن سنن في البيبرسية نزيل البياري النور

ذلك                 أثناء في ثروته تكن ولم له بره وزادأ وغيره المالء في وغيره البخاري شرح عنه وكتب
أم                  وقد لمستحق، يدفعه كان أو وجوبه ظنه لعدم إماا بره قبول عن له بمانعة أخيه إرث مان

وقته،             آخر إلى بالشهادأة وكذا ًا وقت بالنساخة وتكسب الجهات بعض في وتنزل بالحجازية
الطنتدائي            والشمس الحناوي بشهادأة العراقي الولي على ثبتت عدالته أن لي وحكى

لغير               عدالة يثبت ل أن الولي للتزام للعاشر واحتج تسعة وتمام ماحاسن بن عمر والشريف
      . والقيام         بالتلوة ًا ماتعبد ًا خير ثقة وكان الوهأاب عبد التاج ولده عليه فأثنى عشرة يزكيه شافعي
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يتعانى               الحديث وألفاظ نقله في التحري ماع المتون مان لكثير ًا ذاكر وأهأله الحديث في ًا ماحب
ًا              أحيان إلى وبزيارته به استأنس مامن وكنت الخير سيما عليه وغيره الصابون في التجارة

   . ليلة            في ماات شيخنا ماناقب في هأو ماما البشيطي الشهاب في أسلفته ماا مانه وسمعت
الماين              حضره ماشهد في الغد مان عليه وصلى وسبعين خمس سنة شوال سادأس الخميس
عليه           وأثنى البيبرسية بتربة ودأفن وغيرهأم للصلة وتقدم والشافعي والعبادأي القصرائي

. وإيانا          الله رحمه ًا ذكر ًا وولد طائلة دأنيا وخلف ًا كثير الناس
الزين              المسلمين بركة القدوة الصالح بن الشهاب الرحمن عبد بن الرحمن عبد بن أحمد

.              . أشياء  وعليه مانه سماعه بعد عشرة ثمان سنة في العراقي الولي له أجاز المالكي الدفري

الجمال                بن التقي بن الشهاب هأشام بن يوسف بن الله عبد بن الرحمن عبد بن أحمد
. هأشام             بابن كسلفه ويعرف أكبر وذاك التي ماحمد الولوي أخو الشافعي القاهأري النصاري

الشطنوفي              الشمس عن العربية أخذ ماا وأول ًا كثير واشتغل وسبعمائة وثمانين ثمان سنة ولد
هأشام                 ابن سبط العجيمي الشمس قريبه عن أخذهأا ثم فيها برع حتى ًا يسير إل ماعه يلبث ولم
عندك                  ماا أكثر مانه تستفد لم أنك له قال ولزماه البخاري العلء قدم لما أنه بحيث ًا جد وعظّمه

           . وأخذ      يقرئها كان التي العلوم في جماعة بن العز لزم وكذا يقين على فيه صرنا أوليس فقال
الصيراماي            يحيى النظّام على ًا أيض وقرأ البساطي كالشمس آخرين في البرمااوي عن

على             قرأت يقول وكان وخلق المحلى والجلل القاياتي فيه عنده ماعه وحضر المواقف
كان                 فيه ماعه يبحث صار لما ثم ًا شيئ عنه أفهم ولم المنطق في البناسي حجاج بن البرهأان

ثمان               سنة بعضها في اسمه وأثبت وإمالءه العراقي الولي دأروس وحضر ذلك، على الله يحمد
عليه              وقرأ للقراء وتصدى فيها فاق بحيث العربية سيما الفنون في وتقدم وثمانمائة عشرة
عليه             يكتب وكان التسهيل في الدمااطي يحيى والمحيوي المختصر في البارزي بن الكمال

تصنيف               في جردأهأا كثيرة حواشي لجده اللفية توضيح مان نسخته على كتب أنه كما ًا شرح
الشمسية             شرح في السنباطي والعز الفضلء به انتفع ماجلد في البلطنسي الشمس ماستقل

بن               الشهاب دأروسه وحضر بل والفرباني خضر ابن وشيخنا البارزي ابن بيت في ذلك كل
في                يسير مارتب ماع بها التفسير في وتنزل عنه أعرض ثم المؤيدية صوفية في وتنزل المجدي

فاستقر                الهمام ابن وبين بينه وقع لما عنه أعرض ثم الشرفية كتب خزن ولي وكذا الجوالي
ًا               ماجيد الذكاء في غاية وكان بكفايته البارزي بن الكمال وقام الجندي بن الشمس حينئذ فيه
وسوسة              المفرطة والحدة الكرم ومازيد الشكالة حسن ماع فيه غالية كان بل الشطرنج للعب

وهأما              واجهه الريشي الشهاب فإن كبير وهأو إل اشتغاله يكن ولم والصلة الطهارة، في
     . أنبائه           في شيخنا ذكره وقد ثم مان واشتغل ذلك مان فحمى عاماي يا بقوله الشطرنج يتلعبان

وسكن              بآخره وانصلح الشطرنج لعب يجيد وكان وغيرهأا العربية في فاق أنه وقال باختصار،
بالسهال              وثلثين خمس سنة الخرة جمادأى رابع الخميس يوم ضحوة في بها فمات دأماشق

فمات                رجع ثم لمصر، عادأ ثم البارزي بن الكمال لزيارة قدماها وكان الصغير بباب ودأفن ًا شهيد
سبع              سنة ماولده بعضهم وأرخ وإيانا، الله رحمه والعيان والقضاة البخاري العلء جنازته وحضر

. الدين          صفي والده ولقب أربعين نحو عن ماات وأنه وتسعين
بن                  الدين ماجد القاضي بن الدين شهاب مااجد بن شاكر بن الغني عبد بن الرحمن عبد بن أحمد

      . القرآن        فقرأ أبيه كنف في نشأ الجيعان بابن كسلفه ويعرف الشافعي القاهأري الدين فخر
ضعفاء             يحمده فلم البيبرسية الخانقاه في الكتابة وباشر قليلً المباشرة في وتخرج وغيره،

        . خاماس         الجمعة ليلة في الربعين جاز وقد ماات مارة غير حج وقد لمعنى، ل ًا ماترفع وكان أهألها
دأفن                ثم بالزهأر الجمعة صلة بعد الغد مان عليه وصلى وثمانين ثمان سنة القعدة ذي عشري

الله                عفا أبيه بني خاتمة الرحيم عبد أخوه البيبرسية في بعده واستقر حافل ماشهد في بتربتهم
عنه.

الفضل                أبو الشهاب أحمد بن ماحمد بن الرحمن عبد بن الكريم عبد بن الرحمن بن أحمد
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    . بنابلس         الكبير الجاماع إماام العلى أحمد أم وهأي ماكية بابن ويعرف الشافعي النابلسي
وسمع              البديع القول بعض على وقرأه وغيره المسلسل ماني سمع العاماة، على فيه والمتكلم

القلقشندي                  بكر أبي التقي خالة ابنة تقي بن الله عبد ابنة خطبا سبط أنه لي وقال أشياء علي
مان                 الطلبة عنها أخذ أن بعد السبعين قبل وتوفيت العلئي بن الخير أبي عن تروي كانت والتي

. ونحوهأم  المقادأسة
 . كتب              الشافعي المزي ثم الدماشقي الحواري فضل بن الله عبد بن الرحمن عبد بن أحمد
   . يوم           في ماات غزة بمدينة الشرفي يونس بالشرفي يومائذ الماام أنه وقال أشياء بخطه

. وأربعين       ثلث سنة الثانية جمادأى في الثلثاء
.        . الناصر        عبد بن ماحمد جده فيمن يأتي الزبيري الناصر عبد بن الرحمن عبد بن أحمد

بن                  يوسف بن أحمد بن علي بن أحمد بن علي بن عبيد المدعو الرحمن عبد الزين بن أحمد
.     . أشياء       بالقاهأرة عني أخذ المنيح أبي بابن ويعرف الشافعي الديروطي إبراهأيم

اليماني                الريمي الشهاب ماسعودأ بن أحمد بن بكر أبي بن علي بن الرحمن عبد بن أحمد
ًا            شافعي كان المراغي، بن وماحمد البشيطي على بالمدينة وقرأهأا والبردأة النووي وأربعي

المكي               وهأو وغيره ذلك في للحنبلي ًا مالزما وصار بمكة بك خير دأرس في وقرر فتحنبل
          . وثلثين     تسع سنة الجمادأين إحدى مان ليلة أول في ولد الكرام نزيل وابنه أبوه التي

زار              الخير سيما عليه والعبادأة الطواف كثير خير إنسان وهأو القرآن، وحفظ بمكة وثمانمائة
الفتح                وأبي التقي كوالده غيره ومان مانه وسمع فهد بن عمر النجم وصحب مارة غير المدينة

وكتب              الولدأ بإقراء ثم العمر بفعل وتكسب عياش بن الزين على الفاتحة وقرأ المراغي
 : فهد   ابن عنه

عـين في ولم يا وجدته قلبته إذاعين اسمه حرف أول مان ماليح أهأو
العـين كشبه تجري دأماوعي تركالعين حبيب عقلي وأخذ قلبي جرح

. هأذا                مانه وسمعت أشياء سماع في بمكة لزماني وكذا ولده رفد في ثم ظله في وكان
. المبتلي             الشافعي الطولوني الصل القاهأري المحلى الشهاب علي بن الرحمن عبد بن أحمد

في               الحنفي السيف فلزم الشتغال ماصاحبة ماع كذلك هأو ونشأ التجار ماياسير مان أبوه كان
وحضر              الديروطي على القرآن فقرأ وخمسين ست سنة في أبيه ماع وحج وغيرهأا العربية

على             ًا يسير بقراءتي وهأنا هأناك وسمع وغيرهأما المغربي ويعقوب الهيثمي البركات أبي دأروس
ًا               ظن الثلثين نحو عن ماات حتى تزايد في ولزال بالجذام وابتلى وغيره، المراغي الفتح أبي

. الجنة       الله عوضهما أبيه حياة في أظنه
.    . بالقاهأرة        ماني سمع المسدي السكندري علي بن الرحمن عبد بن أحمد

     . الساماعين         في العراقي الولي أثبته البساطي الدين شهاب عمر بن الرحمن عبد بن أحمد
. عشر    سنة في أمااليه

الصل              الندلسي الشهاب الحسن أبي بن مانصور بن عوض بن الرحمن عبد بن أحمد
      . الطنتدي      وسبعمائة وخمسين إحدى سنة ولد التي ماحمد أخو الشافعي القاهأري الطنتدائي

في              جماعة بن البرهأان على فعرضها القاهأرة ودأخل وغيره والحاوي القرآن فحفظ بها ونشأ
بيت                 ألف عشر خمسة عن نيف ماا وحفظ الشتغال على وأكب بلده إلى عادأ ثم الولى وليته
قدم               ثم للموصلي المطالع ونظّم الديريني العزيز عبد الشيخ تفسير مانها علوم عدة في رجز

وكذا            العراقي والزين الملقن وابن والبلقيني البناسي ولزم فقطنها الثمانين قبيل القاهأرة
إعادأة               وولي الكلئي، عن أخذهأا وكأنه الفرائض في سيما ول وتميز العفيفي الضياء على قرأ

الحاكم           بجاماع وخطب بالمنكوتمرية والتدريس بها الرباط وإمااماة البيبرسية بقبة الحديث
مانذ               السلطان لقيته ماا ًا بالخير اقيدا عمر المؤمانين أماير عند خطبته في يقول كان ولكونه

فقال              النبوية الحجرة تجاه اجتماعهما وقدر لنكاره يلتفت فلم الواحي يونس عليه أنكر أسلم؟
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فخجل                 ينتهي فل أنهاه وأنا صاحبك حق في كذا يقول الرجل هأذا إن الله رسول يا يونس
العم              عنه أخذ ومامن خضر، ابن كشيخنا الفضلء عنه فأخذ العلم لقراء وتصدى الشيخ،

وكان.             ماجلد، في ًا وتوضيح ماجلدات ثمان في ًا شرح المختصرات جاماع على وكتب والوالد
ًا              كثير بي اجتمع ماعجمه في شيخنا قال السلف، طريقة على ًا ماتقشف ًا ماتواضع ًا فرضي ًا فقيه

أكثر               عني كتب وكذا ًا كثير تصانيفي مان بخطه وكتب فوائده مان والسماع له ماجالستي وطالت
ثم                رجليه في خلط عمره آخر في هأل وحصل وماعي علي ًا كثير وسمع المالء في ماجالسي
في                 شهبة قاضي ابن ذكره في وتبعه وثلثين، اثنتين سنة شوال ثالث في ماات ثم لسانه في

في              ودأفن ماجاوريه مان وكان النباء في شيخنا يذكره ولم عقودأه في والمقريزي طبقاته
. الله    رحمه البيبرسية حوش

بن                   علي بن بدر بن عساس بن عيسى بن خلف بن أحمد بن ماحمد بن الرحمن عبد بن أحمد
عبد                أبي الجمال الحافظ بن الحزم أبي التقي بن البركات أبو الدين كمال عثمان بن يوسف
حاماد              أبي أخيه بخط قرأته كما ولد الشافعي المدني الصل المطري الخزرجي النصاري الله
ستين                سنة شعبان مان خلون لثمان الخميس يوم مان الشمس غروب بعد أبيهما خط عن نقلً

بن               الماين ومان وغيره لنفسه تخريجه حديثه مان ًا جزء جماعة بن العز مان وسمع وسبعمائة،
حسن             مان بها وسمع والسكندرية القاهأرة ودأخل السبكي، الحسني علي بن وحمزة الشماع

الدين                وناصر القلنسي الحرم أبو بعدهأا فما وستين إحدى سنة في له وأجاز العمري علي بن
وحدث             وآخرون، القسطلني بكر أبي بن ماحمد بن وأحمد العطار الدين وماصطفى التونسي
بعلم                 ًا عارف ًا صوفي ًا فقيه وكان صالح، بن الفتح وأبو هأو عنه وروى فهد بن التقي مانه سمع

ويذاكر            الفوائد واستنباط الدقاق على الفكر غواص الدين وأصول والعربية والحديث الصوفية
عشرة               مان ًا نحو بها وأقام اليمن ودأخل تزهأد وقد الكيمياء، ماعاناة إلى وينسب مافيدة، بأشياء

ذي                أول في وفاته وكانت ماات حتى العراق ابن القاضي عند حلس مادينة في وأقام أعوام
. باختصار             شيخنا أنباء في وهأو الله، رحمه هأناك ودأفن وعشرين اثنتين سنة الحجة

النصاري                 الوجيه بن الشهاب يوسف بن علي بن بكر أبي بن ماحمد بن الرحمن عبد بن أحمد
      . بن        الزين على وجودأه القرآن حفظ المصري الجمال بابن كهو ويعرف أبوه التي المكي

ماسلم               في المراغي الزين على الرابعة في ثم عشرة ثلث سنة الثالثة في وأحضر عباش
فكانت                 إليها عادأ ثم ماكة إلى بهم ورجع ًا أولدأ بها واستولد ًا وقت وقطنها الهند ودأخل حبان، وابن

. عنه       الله عفا وسبعين ثلث سنة المنية
.   . الكنى               في الحنفي الفضل أبي بن اليسر أبو حسن بن ماحمد الشيخ بن الرحمن عبد بن أحمد

الصفي                   بن الدين نور السيد الله عبد بن ماحمد بن الله عبد بن ماحمد بن الرحمن عبد بن أحمد
  . في             ولد أعلم وذاك أكبر وهأذا التي ماحمد الدين ماعين السيد أخو الشافعي اليجي الحسيني
النحو              في وأخذ بشيراز وثمانمائة وعشرين أربع سنة الخرة جمادأى عشر تاسع الجمعة ضحى

وفي             الحنفي البدخشوني حسن الشرف عن الكلم وفي اليجي الدين غياث عن والصرف
الكازروني              الدين سعد عن الفقه في الدين إماام وأخيه الشيفكي الدين قوام عن المعاني

الجرهأي              الشرف على بشيراز الحديث وسمع أبيه، عند اشتغاله جل ولكن ابنته على وصاهأره
المراغي               الفتح أبي على وأربعين خمس سنة في لها دأخوله أول وكان وبمكة الجزري وابن

وزار               القرآن؛ في عليه وتل عياش بن الزين مانهم آخرين في المطري المحب على وبالمدينة
باليسير             وحدث وغيرهأما وحلب الشام دأخل وكذا المعتمرين بعض بها ولقي المقدس بيت

بحيث              عليه وعظّمائهم عصره مالوك بإقبال بيته أهأل عن وانفردأ قليلً الفضائل في وشارك
قطع                بحيث تنافر هأرماوز صاحب وبين بينه حصل أن إلى أواماره عن ينفكون ول إليه يتردأدأون

له                   بل ًا شيئ يدخر يكن لم كونه ماع ذلك بسبب حاله وتناقص كثير شيء وهأو إليه يصل كان ماا
ماع                   بلغني كما به قنع كان ماهما مانها له أحضر وأنا عنها يسأل فل ونحوهأم أقربائه بيد هأي جهات

وهأو                  وتسعين ثلث سنة ماوسم في جبر بني ماع لها قدوماه حين بمكة رأيته وقد ذلك مان مازيد
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مان                كثير في النهوض يستطيع ل بل ونحوه العكاز على ًا ماعتمد إل يمشي ل بحيث بالمفاصل
واستمر                المرض فعاقه أربع سنة الول ربيع مان المولد انفصال بعد ليزور تلبث ثم فحج أوقاته

والتمس              الخوين في ليعيزين وجاء ماعي التأدأب في وبالغ أخرى وينقطع تارة ينشط كذلك
وخفر              نور وعليه السئلة بعض في ومااشاني بحضرته حدثت بل ولجماعته لولده الجازة ماني

يستعمل                بل يلئمه ماا على ماقتصر غير وهأو ذلك كل عشرة وجميل ذات لطف ماع وماهابة
مان                 ماعه ماا سوى أخرى بعد واحدة زوجات عدة تزوج أنه حتى الجماع ويكثر ماناسبة غير أشياء

الكيمياء              في يرغب مامن أنه ويقال ونحوه النفاق في الديون تحمل مان وأكثر السراري
الموسم                انفصال بعد بمكة فارقته وقد مالت، حتى ماعها كان ماا جل بديعة السيدة ابنته وأنفدت
فعادأ                فتعلل جدة وبلغ لبلدأه ليرجع الينبوع مان البحر ركب ثم قليلً بها فدام للمدينة وسافر
وتسعين               خمس سنة الول جمادأى عشري رابع الخميس يوم عصر في بها مانيته وكانت لمكة

. وإيانا            الله رحمه المعلة مان سلفه عند الصبح عقب الغد مان ودأفن

المحلى                 التقي بن الدين شهاب الرياسة تاج بن الناصر عبد بن ماحمد بن الرحمن عبد بن أحمد
    . أنبائه          في شيخنا ذكره علي العلء وأخوه أبوه التي الشافعي القاهأري الصل الزبيري ثم

إماساكه                شدة جزيلًماع ماالً مانها وحصل صناعته في ماهر قد كان الحكم ماوقعي أحد فقال
طرفا                ًا فهم التلف شديد وكان العقارات سوى دأينار ألفي نحو مانه أخوه ورثه ماا كان حتى

نسب.                 بل النباء في نسبه في ماحمد وليس عشرة تسع سنة الحجة ذي نصف في ماات نقيض
. أبيه   لجد فيه

     . على           ماكة في بقراءتي سمع التونسي العثماني النور عبد بن ماحمد بن الرحمن عبد بن أحمد
. وخمسين      ست سنة المراغي الفتح أبي

الدماشقي                الزين بن الشهاب مانصور بن شرف بن ماحمد بن ماحمد بن الرحمن عبد بن أحمد
بابن             كسلفه ويعرف التي الحنفي علي العلء ووالد وغيره الماضي إبراهأيم أخو الشافعي

            . أول  في ثم الدوادأار أركماس عند التوقيع وباشر الغزي الشرف على اشتغل عجلون قاضي
في                 عنها صرف ثم حجي بن البهاء بعد بدماشق السر كتابة ولي وأربعين ثلث سنة الخر ربيع
       . ذي         عشري تاسع الخميس ليلة في وماات السابق بن خليل بالصلح تليها التي مان الول ربيع

. الله      رحمه وستين إحدى سنة الحجة
.     . بمكة           ماني سمع مامن الشاماي بابن ويعرف المدني الشاماي ماحمد بن الرحمن عبد بن أحمد

المقرئ                الماام بن الشهاب ماحمد بن ماسعودأ بن ماحمد بن مانصور بن الرحمن عبد بن أحمد
ثم             -   التونسي لقبيلة نسبة راء ثم تحتانية بعدهأا ماكسورة كاف ثم الفاء بفتح الفكير الزيني

وثمانين      -  -     تسع سنة ولد بمهملتين بالعسلوني ويعرف أبوه التي المالكي السكندري
على             واشتغل العمدة وحفظ وغيره أبيه على القرآن فقرأ بها ونشأ بالسكندرية وسبعمائة

   . ودأماشق          القاهأرة ودأخل المراغي بكر أبو الزين له وأجاز للبرادأعي التهذيب في والده
مانها             البحر بباب ًا شاهأد وجلس ًا عاما وثلثين خمسة بالسكندرية الغربي بجاماع وأم وغيرهأما

ماات                أنشأ ًا وضيئ ًا خير وكان ًا جزء بالثغر عليه قرأت بالتجارة، التكسب على وأقبل ترك ثم ًا وقت
. الله     رحمه السبعين قريب به

.      . إسماعيل       بن أحمد جده فيمن الحنبلي الناظر بن الرحمن عبد بن أحمد
       . عبد          بن ماحمد جده فيمن ًا أيض ماضى هأشام بن الدين جمال العلماة بن الرحمن عبد بن أحمد

. يوسف   بن الله
الهمداني                الفضل أبي التاج بن الشهاب أحمد بن علي بن أحمد بن الرحيم عبد بن أحمد

ثم          -    مافتوحة بفاء الفصيح بابن ويعرف الحنفي القاهأري ثم الدماشقي البغدادأي الصل الكوفي
ثم    -           بدماشق الحنفي الحكم نقيب عمل ثم التجارة فتعانى نشأ ماهملة وآخرهأا ماكسورة ماهملة

وبعنايته              النساء جهة مان بينهما لقرابة ويعظّمه يكرماه الدأماي ابن وكان مادة، القاهأرة سكن
شعبان               ماستهل في ماات أن إلى فيها فاستمر عشرة خمس سنة البيبرسية خدماة في استقر
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      :   . النجماع       في ًا ماحب الكلم قليل وكان شيخنا قال سنة وسبعين بضع عن وعشرين ثمان سنة
أمايلة              ابن على سمع أنه تردأدأ وماا الدنيوية بالماور المعرفة كثير ماخصوصين لناس ًا ماعاشر

لجماعة                  يجيز أن سألته بل به يعترف فلم عنه وسألته ًا تحقيق ذلك على أقف لم لكن قبله ومان
       . وقد          حديث بيت مان أنه ماع قلت تخيله لشدة السخرية سبيل على ذلك أن مانه ًا ظن فاماتنع

. الكامانة          الدرر في وأبوه وهأو أبيه، عن واحد غير حدثنا

بن                  الزين بن الشهاب القسم بن علي بن الحسين بن علي بن حسن بن الرحيم عبد بن أحمد
   . ربيع          في ولد المحوجب بابن ويعرف الشافعي الدماشقي الصل التلعفري ماحمد أبي البدر

والمنهاج             القرآن فحفظ أبويه كنف في ونشأ بدماشق وثمانمائة وأربعين اثنتين سنة الول
على             وسمع وآخرين مافلح وابن الحنفي الدين وحميد الذرعي والتقي البلطنسي على وعرض

الشاوي             وعلى عليهم قدم حين جماعة بن والجمال المهراني ابنة وأسماء وعمه والده
البرهأان              وعلى البخاري زيد بن الشهاب على قرأ بل آخرين في بالقاهأرة الكنانية ونسوان

والبدر              البلطنسي عن وأخذ الحلبي البرهأان له وأجاز ذلك وغير بكمالها والسيرة بعضه الناجي
آخرين،             في الجزيرة قاضي وحسين النشاوي والزين الغزي والرضى وخطاب شهبة قاضي بن

مازهأر              بن بالزين واختص وستين ست سنة في وحج الفضائل في وشارك المنسوب وكتب
تجاه              طلحة بابن الشهير المسجد نظّر في النابلسي بعد واستقر مارة غير القاهأرة ودأخل
الشام               نائب سيما الماراء مان واحد غير وخالط القادأر عبد لمااماها عنه رغب ثم البرقوقية

أهأل               إلى ومايل الخير في ورغبة وتواضع ورفق وكرم حشمه ماع به الناس وانتفع قجماس
وماما              تصانيفي، مان أشياء حصل أنه حتى واستكتابه بخطه الكتب مان لكثير وتوجه الحديث
كثر              أفضال وله آنسة وبينه وبيننا للرافعي قزوين وتاريخ الكبرى السبكي ابن طبقات كتبه
وباع                 مادة الترسيم في ودأام فيه الله يراقب لم مان لمرافعة له تعرض وقد بسببه له الحمد
عن              المنفصل الطاعون انقضاء وبعد مازهأر بن الزيني ماوت بعد سيما وانجمع وغيرهأا كتبه
فوصلها                الطور مان البحر في لمكة توجه دأيونه بعض وفاء في بذلك وارتفاقه وعياله بنيه ماوت

ًا             ماصحوب عادأ ثم بمحاسنه والستئناس ماعه الجتماع وتكرر وتسعين ثمان سنة شوال في
. والقبول  بالسلماة

الولي                 إبراهأيم بن بكر أبي بن إبراهأيم بن الرحمن عبد بن الحسين بن الرحيم عبد بن أحمد
كأبيه              ويعرف أبوه التي القاهأري المهراني الصل الكردأي الفضل أبي الزين بن زرعة أبو

            . وسبعمائة  وستين اثنتين سنة الحجة ذي ثالث الثنين يوم سحر في ولد العراقي بابن
فأحضره              أبوه به بكر النائب أرغون أجنادأ أحد العلئي لمغاي ابنة عائشة وأماه بالقاهأرة
التونسي            الدين وناصر الخلطي العباس أبي والمحب القلنسي الحرم ابن على الكثير

بن               والجمال جماعة بن والعز العطار بن العسقلني بكر أبي بن ماحمد بن أحمد والشهاب
بها               فأحضره دأماشق إلى وستين خمس سنة الثالثة في طعن ماا أول ورحل وخلق، نباتة

وأبي            المنبجي الثناء أبي والمحدث رافع بن والتقي الحسيني الشمس الحافظّين على
وابن            السيرجي بن ماوسى بن ماحمد والعمادأ الحريري يعقوب والشرف الشحطبي حفص

وغيرهأم              البخاري بن الفخر حفيدة العرب وست السوقي وابن الهبل وابن النجم وابن أمايلة
ًا             خلق له واستجاز الزيتاوي على المقدس وببيت وغيره البخاري بن الفخر أصحاب مان

أصحاب              خاتمة السيوطي الدولة شيخ بن علي بن عمر حفص وأبي الجوخي وابن كالعرضي
حفظ               أبيه ماع الرحلة مان رجع ولما اليافعي العفيف عن بالجازة روى وكذا الحراني، العز

شيوخ             استيفاء في واجتهد بنفسه طلب ًا يقظّ ونشأ الفنون مان ماختصرات وعدة القرآن
        . خليل      بن والبهاء السبكي البقاء أبو شيوخه ومان ودأرج دأب عمن وأخذ المصرية الديار

دأماشق             إلى وارتحل بل والباجي، وجويرية المفسر بن والبهاء والحراوي القاري بن والزين
وأخذ               الطبقة تلك ماوت بعد ولكن الثمانين بعد الهيثمي الدين نور الحافظ والده رفيق وماعه
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والشمس               حمزة بن الدين وناصر الجزري الهول وأبي المحب بن بكر أبي الحافظ عن بها
نصر             وأبي المطعم المعالي وأبي سليمان التقي أصحاب مان وجماعة الغزولي الصفي بن

ترافق               مارة غير والمدينة ماكة إلى أبيه ماع ارتحل وكذا عساكر، بن والقسم الشيرازي بن
بالمدينة               وابتدأ العلم أحد النقيب بن الشهاب وستين ثمان سنة وكانت أولها في والده ماع

مان               كبير حظ مانه الترجمة لصاحب فكان ماكة إلى توجها ثم ًا شهر بها فأقاماا النبوية
النحوي             عقيل بن والبهاء النويري الفضل أبي الكمال على بمكة وسمع والملطفة، الحسان

النشاوري              والعفيف المكي ياقوت بن سالم بن وأحمد المعطي عبد بن أحمد بن وماحمد
ًا             سماع ماكثر فهو وبالجملة فرحون، بن الله عبد البدر على وبالمدينة المايوطي والجمال
شيوخه             مان واحد لغير وخرج بقراءته الئمة وسمع السماء وضبط الطباق وكتب ًا وشيوخ
البركات            وأبي والبلقيني الشيخة وابن المالكي الخنائي الوهأاب وعبد المناوي بن كالصدر

في              ًا خصوص الهمم لقصور لعله وماسموعه شيوخه إفرادأ له يتهيأ ولم القوصي النظّام بن
والتقي               رحلته أوراق في ماوسى ابن أوردأ وكذا ًا لطيف ًا فهرست لنفسه عمل نعم النوع، هأذا

في               بوالده وتدرب ًا يسير ماعجمه في وشيخنا نبذة ماروياته مان التقييد على ذيله في الفاسي
تفقه               وكذا عليه تربيته بركة وعادأت وعربية وأصل فقه مان غيره في وكذا وفنونه الحديث

لخصوصية             وظائف تحصيل في ساعده بحيث إليه الشيخ وتوجه به انتفاعه وعظّم بالبناسي
حواشيه              وأفردأ عليه الفقه في ماعوله كان بحيث البلقيني وبالسراج والده وبين بينه كانت

الزركشي              البدر جمع بعد الحواشي مان تجددأ فيما ًا خصوص بها الناس وانتفع الروضة على
الملقن            وبابن إليه وإضافتها بإيرادأهأا ًا مافتخر وماباحثه اختياراته مان بكثير تصانيفه وطرز

التمهيد             عليه وسمع عنه وعلق مادة بالناصرية السنائي الجمال دأروس حضر بل وغيرهأم
بنفسه              عليه قرأ بل وماروياته تصانيفه مان ذلك وغير المهمات أول مان وقطعة والكوكب

عبيد             الضياء عن الفنون مان وغيرهأما والبيان والمعاني الفقه أصول وأخذ بالولية المسلسل
سماع            ماع التلخيص وغالب البيضاوي مانهاج عليه فقرأ الشافعي القزويني العفيفي الله

أبي                النحاة شيخ عن والعربية فيها، به انتفع شتى وفنون عديدة كتب مان غيره إلى سائره
الحديث               في برع أن يلبث ولم فيها به وانتفع المالكي التونسي الرحيم عبد بن العباس

غير             له وأذن الفضائل، مان غيرهأا في وشارك والبيان والمعاني والعربية وأصوله والفقه
وعادأ             وأبدى سادأ حتى ذكائه لمزيد يترقى واستمر والتدريس، بالفتاء شيوخه مان واحد

وماتين              خطه ونور وخلقه خلقه حسن ماع عقله وبهر فضله واشتهر ونباهأته نجابته وظهرت
ودأيانته         وصيانته انجماعه وشدة وتواضعه نفسه وشرف نغمته    ضبطه وطيب وعفته وأماانته

أبوه                وقال أمااكن عدة في وشيوخه أبيه حياة في شاب وهأو ودأرس عياله، وكثر حاله وضيق
 : ًا   قديم دأروسه في

أربـه مانتهـى أبيه عند وذاكأبه دأروس مان خير أحمد دأروس
شيخه               عليه وثب ولكن وخطابتها المدينة قضاء على توجه حين أبيه وظائف بسد قام بل

الترجمة            صاحب وتحرك مانه خاصة الكامالية الحديث دأار فانتزع الملقن بن السراج
فسكت             والبلقيني البناسي شيخه مان كل عليه فحمل كفاءته تمييز في وتحدث لمعارضته
رياسته                فزادأت ماوته بعد أبيه جهات إليه أضيفت ثم فخره فيه وسار ذكره ذلك بكل وطار

الظّاهأرة             المدرسة الحديث فيها دأرس التي المااكن مان وكان وجاهأته، العلوم في وانتشرت
ماع          الناصرية والجمالية الفاضلية والفقه طولون وجاماع والقراسنقرية والقانبيهية البيبرسية
في               الكركي عيسى بن أحمد العمادأ عن القضاء وناب دأار، علم وماسجد بها التصوف ماشيخة

ذلك               وغير وعملها مانوف قضاء الوقات بعض في إليه وأضيف بعده فمن وتسعين نيف سنة
نفسه                وفرغ ذلك عن ترفع ثم سنة عشرين نحو النيابة في واستمر حسنة سيرة فيه وسار

حج              حين وبمكة بل المصرية بالديار والده ماوت بعد المالء وكذا والتصنيف والتدريس للفتاء
تتعلق              فوائد ماع بالولية بالمسلسل ابتدأه ًا ماجلس هأناك أمالى فإنه وعشرين اثنتين سنة في
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رضوان              الزين أحدهأما عليه أمالى آخر ًا ماجلس ثم وغيرهأم المكيين مان الئمة حضره به
النبوية              بالمدينة أمالى وكذا حينئذ، العلماة المقرئ بن الشرف ولقيه فهد بن التقي والخر

خطبه              أن إلى للثني المناوي والشرف للول رضوان الزين باستملء ًا ماجلس السنة تلك في
وعشرين              أربع سنة شوال مانتصف في المصرية الديار قضاء إلى سؤال بغير ططر الظّاهأر

فسار              أيام بأربعة البلقيني الجلل ماوت عقب وذلك بالبذل فيه السعاة وجودأ ماع وثمانمائة
على             أصحابه يحض وكان وماعرفة وشهاماة وصراماة وحرماة ونزاهأة بعفة سيرة أحسن فيه

له              المسؤول عند لهم وليكون بالسنة عملً عنده الشفاعة مانهم يلتمس مان بإجابة الهأتمام
ذلك                في أن له وقرروا الثياب مان الرفيع بتفصيل ألزماوه حتى عليه جماعة وقام أيادأ بذلك

يكن                ولم قبله، لباسه جنس عن التحول عزماه يكن فلم وإل به، للقائم ًا وتعظّيم للشرع قوة
ولم               ًا، وتحري ًا احتياط أنفس عشرة بتعديل شافعي غير عدالة يثبت نيابته حال في بلغنا فيما

ثم              السنة انفصال قبل بعده بالسلطنة ماحمد الصالح لولده فبايع الظّاهأر ماات أن يلبث
صرف              حتى القاضي واستمر بعدهأا التي مان الخر ربيع ثامان في برسباي الشرف لنظّاماه

ل                أماور في وتصميمه أجله مان لحد ماحاباته وعدم العدل لقاماته مانها الحجة ذي سادأس في
مان                نوابه مانع كان أن بعد عليه وتمالؤوا مانهم كثيرين على شق حتى الدولة أهأل يحتملها
المار              على ووافقه فاسترضاه الشرف وبلغ فيه خولف لمار ًا ماختار مانها شوال في الحكم

مادة               فكانت صرفه في عليه والممالة للتمادأي ًا سبب ذلك كان حتى بسببه غضب كان الذي
كاتب              الكويز وابن أخور أماير قصروه صرفه في ساعد ومامن شهرين ودأون سنة وليته

عزله             في المتعصبين في الولي كراماة وظهرت الحنابلة قاضي المغلي بن والعلء السر
لكونه               الخر وولية عليه يتمشيخ كان لكونه صرفه في وقالبه بقلبه قام فإنه العلء وأكبرهأم

المار                فانعكس عليه يتعاظم مان دأون له يعرف مامن رفيقه يكون أن فأحب له تتلمذ كان
في                  فيها بالغ فتيا على كتب بحيث مانه كان ماا نقيض في يبالغ وصار تورط أن بعد وندم

في                أصيب ثم الولي عزل مان الحول إكمال قبل بولده أصيب بأن عوقب ثم عليه الحط
لماتناع.                ذلك في الكبير الصل كان فإنه الكويز بابن الله صنع وكذا قال شيخنا قاله نفسه

قليلً                 إل بعد بنفسه ينتفع فلم ذلك ولغير ماؤلفه بخط الزوائد ماجمع أخذ في إجابته مان الولي
الله               عند الكل وماجتمع واحد بشهر الولي عقب ماات أن إلى أشهر ستة ًا ماوعوك واستمر

وقت             جاهأره وقد سيما هأو ماعيشته وتكدرت لعزله الصافية الخواطر وتألمت بزيادأة، انتهى
وصار               شيخه ابن هأو كان وإن تلماذته ببعض واستقروا يليق ل بما المزورين بعض عزله

ذنبي               أعرف إليه ذلك وصول حين الترجمة صاحب يقول ماما يجمل ل بما يتكلم المستقر
مان               الراهأنة الحالة في به السرور وأظهر الملقن ابن شيخه ماع إليه أشرت لما ويشير

وإفادأته             العلم على النجماع في قبل طريقته ولزم الدنيوية الماور مالحظّة على اقتصر
يوم              آخر ًا شهيد ًا مابطون صرفه مان سنة استكمال قبل ماات أن إلى وإسماعه وتصنيفه

بالزهأر             الجمعة يوم صبيحة عليه وصلى وعشرين ست سنة شعبان عشري سابع الخميس
المستجد             القاضي تقدم والطلبة والعلماء والقضاة الماراء مان خلق شهده حافل ماشهد في

والده          جانب إلى دأفن ثم لمعين أوصى كونه الله      ماع رحمه الصحراء مان طشتمر بتربة
         . ولما     أنبائه في شيخنا قال فقده، على الخيرون وتأسف وعلوماهما وبسلفه به ونفعنا وإيانا
يفهم                 ل مان ببعض بل تلماذته ببعض صرف كونه مان مازاج سوء له حصل القضاء عن صرف

يطول،                قضاياه واستيعاب قال علي صعب ماا فلن بغير عزلت لو يقول وكان ينبغي كما عنه
وحسن               وجه وطلقة الحق في ًا وقياما الحكم في وصلبة بشاشة عصره أهأل خير مان وكان

وغلظ              الدهأر ببعض صرف كونه على الدين علم القاضي وقف ولما عشرة، وطيب خلق
أنه              ماعجمه في شيخنا وقال نسخته، في عليه فضبب الطبقات ماصنف ذلك فرأى اليمين
شرع                 أن إلى أبيه ماوت بعد انقطع قد المالء ماجلس وكان قال لفظّه ومان عليه وسمع قرأ

بأبيه،                 قبل أحياه كما العلوم مان ًا نوع به الله فأحيا وثمانمائة عشر سنة شوال ابتداء مان فيه



ماشكاة ماكتبة                   التاسع القرن لهأل اللماع الضوء
السلماية

اللوم                 به فلزق سيرته يسر لم مامن أصهاره بعض عليه غلب أنه إل قال وليته على وأثنى
قال              الباطن وسلماة والتواضع الخير عليه الغالب وكان قال الدولة، أهأل بعض عليه وتعصب

عرفة              ابن جزء ًا ماطلق عنده ماا وأعلى قال ونازلها، عاليها ماسموعاته مان بكثير وتحدث
ماثله،               بعده يخلف ولم قال كليب ابن عن الحراني العز مان بإجازته القلنسي على حضره

أنه               الحلبي البرهأان وقال العلم، طلبة مان ًا خصوص عليه السف وكثر الصر رفع في وقال
اللطافة               مان غاية في حسنة نشأة نشأ عالم وهأو قال وغيره أبيه على بقراءته سمع

وكان             آخره إلى عمره أول مان والشتغال الشغال كثير والخلق الخلق وحسن والحشمة
  . التقي            وقال الفتيا في المعتمد وعليه والقاهأرة ماصر فقهاء أوحد البلقيني الجلل ماوت بعد

وغيره              الحديث علم في ًا كثير به وانتفعت وماروياته تواليفه مان أشياء عنه أخذت الفاسي
كثرتها              على وفتاويه ًا وتخريج له ًا وتعليق للفقه ًا حفظّ هأذا عصرنا فقهاء أكثر وهأو قال

حسن           فيه فأوتي الحديث وأماا ماتقنة والصول والعربية للتفسير وماعرفته ماستحسنة
أمالهأا              كثيرة آماال وله ماسموعاته مان بكثير وحدث قال فنونه، في الدراية وعظّيم الرواية

لما                  الثالثة في كان كونه ماع الشام ببلدأ حضره فيما ساماع أنه والده له كتب وقد والده، بعد
لحوائج              قاض والمحاسن والمروءة الذكاء كثير وهأو قال الكثيرة الفطنة مان والده فيه رأى
بن              الجمال وقال الباطن، وسلماة والتواضع الخير عليه يغلب وكان قال أن إلى الناس

    . كان:           العيني البدر وقال يوصف أن مان أشهر هأو الحفاظ شيخ الفريد العلماة الماام ماوسى
الفتاء              في طولى ويد الحادأيث شرح وفي والفروع الصول في تصانيف له فاضلً ًا عالم

       . ابن      تولية للسلطان وحسنوا عليه أثنى وكذا المصرية بالديار الشافعية الئمة آخر كان
تنغصت                 والرياسة العلم بيت مان وأنه مانه أعلم أنه قولهم ماع به التزم ماال بذل على شيخه

والتدريس              الشغال عمالًفي الحكم بطالًمان واستمر عليه تعصب مان كل وأصيب حياته
ماحاسن            مان ودأروسه وتصنيفه ويشغل يشتغل أياماه وأكثر ماتوفر حلقته في والجمع

البلقيني               السراج وفاة بعد حياته أوخر في وكان توقف، ول تلعثم بدون فيها يجري الدروس
     . كان         أنه يقول مان وسمعت انتهى والمعتمد الفتوى عليه ومان والقاهأرة ماصر فقهاء أوحد

تمكن               ذلك كتابة شخص رام لو بل ًا وإعراب وطلقة فصاحة خطيب كأنه للعلم تقريره في
في                 بينته كما الحديث علم في بعده إليهما يرجع اثنين ثاني والده وجعله سريعها كان إن ماها

أحد              يستعمل ماناسخة عليه وردأت إذا وكان بذلك جدير وهأو بالحافظ ووصفه شيخنا ترجمة
وينشأ               سيما عليك لتيسره إنما ماني ًا عجز ذلك ليس قوله ماع فيها البوتيجي الزين جماعته

ماكة                 في المقرئ ابن به اجتمع لما أنه مانه وقريب ذلك؛ في إليه الناس والتفات تزيينه عنه
    " فأنشدناهأما      "      قال نعم قال حجر بن علي بن للشهاب قل القائل أنت له قال قدمانا كما

يأخذ                لم مان المذاهأب سائر فضلء مان قل أنه بحيث عنه والخذون تلماذته كثرت قد ففعل،
في                كان أنه لنا وقال عنه المحلى والبوتيجي رضوان الزين عنه أخذت مامن عنه وأكثر عنه
مان              أكثر وكان والمناوي العين لجل المخيط شجر يعني السيسان عودأ مان قطعة طاقيته

عنه               أخذ مامن الكثير الحياء وفي والبي، لخته ًا زوج كان الولي بأن عنه ويحكى علمناه
المنام               في للسنوي برؤيته أعلمه أنه لنا وقال كالعبادأي دأراية عنه أخذ مامن وطائفة رواية

ماضي                إلى عنه الرواة بعض يعيش وربما ًا رفيق صرت ًا تلميذ كنت أن بعد الولي له فقال
الزين               شيخه عن شيخنا لنا رواه ماا ذلك مان وأعلى العاشر القرن مان سمعت  عشرين قال

بكر               "  مان حديث مان أصح العمل قلة ماع الثواب كثير ًا حديث أعلم ل يقول زرعة أبا ابني
 " بل            -  الحديث سنة كفارة يمشيها خطوة بكل له كان وأنصت ودأنا واغتسل وغسل وابتكر

وسبعمائة              وثمانين ثلث سنة في المنوفي المغربي يعقوب الشرف أن ًا أيض هأذا مان أعلى
الملقن               بن السراج كون ماع طلبتها في مانزلً لكونه الظّاهأرية في عنده الحضور يواظب كان

قال                 شيخي عنه وأخذ عني المذكور أخذ فقد الولي قال ولذا ماالك ماذهأب في عليه قرأ كان
عبد                 أبي بن الفضل أبي بن العباس أبو أنا فقال حياته في شيخنا عنه وحدث ظريفة، وهأذه
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الساماعين              في كونه ماع الفرادأ هأو لكونه ينتبه ولم بالصالحية عليه بقراءتي الصحراوي الله
مان                ماوضع ماا غير في الولي وحدث طلبته، مان واحد غير ذاك فيه الواقع لتخريجه مانه

المعروف           والمكان الوسطي والجزيرة الجيزة مان ماكة وساقية كانبابة القاهأرة ضواحي
كالينبوع             الحجاز ماناهأل مان وببعض بل ومانوف القليوبية مان وغيرهأا وطنان وجوه بالسبع

المسندين              بعد أحضر وربما ذلك في الطلبة غالب لقصور بنفسه السماء ضبط يتولى وكان
وعموم              للخير ًا قصد وجماعته طلبته ومان الله شاء ومان هأو عليه يسمع لمجلسه المنفردأين

   . مان            علمته وماما كثيرة فمحاسنه وبالجملة شيخنا، ذلك في يلحق لم أنه بلغنا ولكن النفع
التصحيح             في له أخرج لمن والتوضيح والبيان الختصار وجه على ماروياته فهرست تصانيفه

والسنادأ              المتن مابهمات في والمستجادأ صنفه ماا أول وهأو التجريح مان بضرب ماس وقد
التحصيل                وتحفة البواب، على رتبه جمة زيادأات ماع ذلك في قبله مان تصانيف بين فيه جمع

تركه              مان فيه ذكر للذهأبي الكاشف على والذيل المدلسين، وأخبار المراسيل، رواة ذكر في
الشريف              مان استمده ماما أحمد ماسند رجال إليه وأضاف المزي تهذيب في مامن الذهأبي

للحافظ            الوفيات على والده ذيل على والذيل للمزي، الطراف بأوهأام والطراف الحسني،
إلى                ينتهي لطيف ماجلد نحو على مانه وقفت ماولده سنة مان افتتحه أيبك بن الحسين أبي

وتسعين              ثلث سنة إلى مانه وقف أنه الفاسي التقي وقال وسبعمائة وثمانين ست سنة
في             للقتراح والده نظّم وشرح الواردأ، تحفة وسماهأا والده وترجمة أكمله، أنه فالظّاهأر
دأاودأ               لبي السنن وشرح والده ألفية مان ًا أبيات شرح بل مانه أمااكن على وقفت الصطلح

فيه                أطال الصيام ومان الحج مان قطعة سوى ماجلدات سبع السهو سجودأ أثناء إلى مانه كتب
المسانيد               ترتيب على والده شرح وأكمل يهذبه ولم يكمله لم تصنيفه أوائل مان وهأو النفس

كتب               دأاودأ أبي سنن ترتيب على الحكام في ًا كتاب وعمل حافل كتاب وهأو السانيد وتقريب
والنيل               الخير مان فيها وردأ وماا الخيل وفضل المهدي حديث طرق وجمع مافرقة ًا قطع مانه

عن             المرضية والجوبة القدر ليلة بذكر الصدر وشرح إسنادأ بدون الجهادأ في وأربعين
التقديم              جمع صحة على القويم والدليل فهد بن التقي مان عليه الواردأة المكية السئلة
البهجة            وشرح للمحامالي اللباب وتنقيح والموجب بالصحة الحكم بين الفقر في وجزء

على            البلقيني شيخه حواشي إضافة ماع المهمات واختصر المرضية النهجة وسماه الوردأية
فيه               وانتفع ماجلدين في قدماته كما إليها المشار شيخه حواشي أفردأ بل إليها وغيرهأا الروضة

التعقبات              وعمل الشيخ روضة مان ألمحت التي المااكن في جمعه الزركشي البدر كان بما
المختصرات             على والنكت مافرقة أمااكن على ماجلدات ست نحو مانه كتب الرافعي على

وتصحيح              التنبيه على النسائي ونكت المنهاج على النقيب ابن نكت بين فيها جمع الثلثة
سماهأا             وغيره البلقيني كلم مان زيادأات ماع السبكي للتاج والتوشيح الملقن لبن الحاوي
في             اليضاح على ًا نكت وعمل جماعة بن للعز الكبير المنسك واختصر الفتاوي تحرير
مانهاج             في لما التحرير سماهأا الصلي المنهاج على ًا ونكت كراسة في للنووي المناسك

للمتن             ًا وشرح فيه المذكورين رجاله تراجم أفرادأ في ًا وجزء والمنقول المعقول مان الصول
الوهأاج              النجم المسمى له والده لنظّم ًا وشرح اللفظ حل على فيه اقتصر ًا جد ًا ماختصر

أحادأيثه            تخريج ماع الكشاف واختصر للزركشي شرحه مان له ًا مالخص الجواماع ولجمع
مانه               كثير انتشر ماما ذلك غير إلى ماجلدات، عدة في مافيدة تذكره وله ونحوهأا وتتمات

الفتح               أبو شيخنا وتسعين خمس سنة في مابهماته عليه قرأ مامن وكان الئمة عنه وحمله
سيما              ماحررة ماهذبة وهأي بذلك يسر وكان حياته في تصانيفه ببعض الئمة وأقر المراغي
        . فمن      وخطب يسير ونثر كثير نظّم وله الجواماع جمع وشرح والنكت للبهجة ماا  شرحه نثره
الفتح              أبي إجازة في كتبه وماا التنوخي لشيخهما شيخنا تخريج العشاريات المائة به قرض

           . مان      واحد غير عن كتبته ماما المقبول فيه ويقع نظّمه ومان آخر ماوضع في كتبه ماما المراغي
 : أمااليه     في أنشده ماما أصحابه
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 القارعة في ثم الدنا فيواسـعة رحمة تردأ إن
ًا الخلق فارحم ًاتجد طر واسـعة رحمة راحم

ومنه: 

ًا رب يا ً عفو لـسـائر شامال
الـذنـوب

 في وشبت الصبا في صبوت فقد
 المشيب

ومنه: 

بـالـزادأ ماجيئه القدوم عندلضيفه القبيح مان الكريم قالوا
ًا يجيء أن القبيح قلت الـزادأ خـير فـإن تزودأواماخالف

 : أصحابه             عن رويته وقد قاله مما ًا سماع السنائي الجمال شيخه عن عنه وأنشدونا

ًا سما مان يا الرافع العزيز العلم إلى ونحاالعـل نيل إلى نفس
 الرافعي العزيز ماطالعة والزمونسـيبـه المصطفى سّمى قلد

 : أصحابه             عن ًا أيض رويته وقد قاله مما ًا حضور نباتة بن الجمال شيخه وعن

ًامااشا العيش مان حل في دأعوني راحـم عفو بعده مان ومارتقب
الخواتم حسن للعمال وأسألماقلتـي الساور ذات إلى أماد

 : له         فكتب عليها يجزه فلم بقصيدة الشعراء بعض وامتدحه

مالـي قادأر بعلها بكر يتيمةقصيدتي إن الدين ولي أقاضي
ولي لها وأنت ماهر بل عليوتردأهأـا لها شيء بل تفض

. هأذا    أضعاف تحتمل وترجمته
بن                 إسماعيل بن علي بن الحسن بن علي بن إسماعيل بن ماحمد بن الرحيم عبد بن أحمد

الخطيب              الشافعي المقدسي القلقشندي حاماد أبو البهاء أبو الشهاب سعيد بن صالح بن علي
        . ببيت        ثمانمائة سنة رماضان عشر سابع في ولد التيين بكر أبي التقي ابنا علي العلء أخو

على              وعرضه التنبيه وحفظ الضرير اللفت بن العلء عن القرآن فقرأ بها ونشأ المقدس
الناصح            بن الشهاب على الحديث وسمع وغيرهأم الهروي والشمس الهائم بن الشهاب

ماحمودأ              أبي الحافظ بن إبراهأيم إسحاق وأبي الدركاه زاوية شيخ سعيد بن ماحمد والشمس
العلء              على وبنابلس آخرين في عمه عتيقة وغزال التازي يوسف بن وماحمد الغانمي ويوسف

واشتغل             وآخرون المناوي والصدر والهيثمي العراقي له وأجاز السيف بن ماحمد بن علي
الخطابة                ربع في وكذا بها ًا ماعيد ثم عشرة إحدى سنة في ًا فقيه بالصلحية ًا طالب وتنزل ًا يسير
فحملت             المقدس ببيت لقيته وعشرين، إحدى سنة والده ماوت بعد كلهأما القصى بالمسجد

       . ماات         لنه الجعبري خليل الصلح جد وهأو ورياسة علم بيت مان ًا ماتواضع ًا خير وكان أشياء عنه
. فيها               النصف ماعه فصار أخوه الخطابة ربع في بعده واستقر وتسعين تسع سنة رجب في

الصل                العيني البدر شيخنا بن الزين بن الشهاب أحمد بن ماحمودأ بن الرحيم عبد بن أحمد
             . خشقدم  الماير عند أبيه حياة في ونشأ وثمانمائة خمسين سنة حدودأ في ولد الحنفي القاهأري

إقطاعات               بعدة ثم عشرة بإمارة عليه فأنعم تسلطن حتى ماعه واستمر فرباه ربيبته ابن لكونه
سبط              الشهابي المقام له ويكتب بسيدي يخاطب وصار الملوك بني كعادأة الجبل قلعة وسكن

حرماته              فزادأت المصرية بالديار اللوف ماقدماي مان صيره حتى يرقيه زال ول شريف المقام
وصوت                لطف ماع ذلك ونحو والعزل الوليات في عنه إل تصدر ل ًا غالب الماور وصارت وعظّمته
ماع              يغير ولم ماتين وفهم رصين وعقل جيد وذوق اللطفاء وتقريب ونحوهأا بالقراءة طري
أكابر             سيرة على سار بل عليه للواردأين والحسان والتواضع البشاشة في طباعه ارتفاعه
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ثمان               سنة الحاج أماير الكبرى خوند جدته ماع سافر لما ًا خصوص والمماليك النعام في الملوك
الشهر              في الحديث ماجلس عنده وعقد ًا كثير ًا شيئ والحسان المعروف مان فعل فإنه وستين

يعطيهم               وصار ًا راهأب أو ًا راغب ًا وماخطوب ابتداء ماجلسه حضور عن أحد كبير تخلف فما الثلثة
فما               أخرى مارة قاصده وجاءني لذلك خطب مامن وكنت ذلك وغير والخلع الختم عند الصرر

مان              وكان ذلك ونحو ًا وتصوف تداريس جده مادرسة وعمل بل ماألوفي، لتغيير الخاطر انشرح
ماجلسه            في ينزل وكان وخلق والعبادأي والحصني والقصرائي الشمني هأناك المقررين جملة
الجهة               إلى وحوله بيده فأخذه الشمني فوق الجلوس رام العبادأي أن بحيث مانزلته أحد كل

مان              النويري الفضل أبي ماكة خطيب تمكين مان القلقشندي التقي اماتنع لما وكذا الخرى
أماير               كونه الظّاهأر أيام في أماره وآخر المجلس فات بحيث زبر أعظّم زبره فوقه الجلوس
استقرار                 أول كله ذلك زال أن يلبث ولم ماجلس لمارة ارتقى تمربغا الظّاهأر أيام في ثم أخور

ماع               أماره انصلح ثم أخرى بعد مارة وأهأين الوصف تفوق كثيرة أماوال على وصودأر الشرف
يرتفق                 بما وأسعفه حافلً ًا ماهم وكان مانه أخذ ماا ببعض بنيه ختان في أماده أنه بحيث السلطان

ثبوت              في لتوقفهما والمالكي الشافعي عزل بل لمدرسته المجاور جده بيت عمارة في به
أصله                 وكرم نيته بحسن هأذا وكل الحوادأث في شرحته كما اليام تلك في له بعضهم مان التزام

فتقضي               المآرب مان كثير في ماعه يتكلم صار بحيث عليه السلطان إقبال تزايد ولذا وبنيته
ماحمد               لولده ًا سكن لتكون جده مادرسة تجاه عمارته تكملة في وتسعين إحدى سنة في وشرع
رحال                ماحط بابه وصار بالزبكية هأائل بيت في كان ماجلس أماير لشين الماير بابنة اتصاله عند

في                الملك ماع قرر كان لما تلفيه بعد ذلك عن انجمع ثم والوافدين القاطنين مان المستغيثين
المدرسة             واستبدل بمكة جاور ثم وجاهأته على واستمر ًا كثير ًا شيئ تكلف بحيث شأنه

العظّم               الشارع في وبرز المسجد في الدكك مان تحتها ماا وهأدم عظّيم قائمه ثم المجاهأدية
ذي              في النحاس ابن وتوفي وتسعمائة ثمان سنة الشريفة المدينة إلى وارتحل ًا، فاحش ًا بروز

. أفعاله          على يجازيه والله والعباس الحسن سيدنا بقبة ودأفن الحجة
     . قريب         بالقاهأرة ماني سمع مامن الغزولي بابن ويعرف يوسف بن الرحيم عبد بن أحمد

التسعين.
بابن               ويعرف الدماشقي الشهاب سليمان بن الكرم أبي بن سليمان بن الرزاق عبد بن أحمد
             . في  ًا ماعدودأ ًا ماثري كان كأبيه مانجك بن إبراهأيم بن ماحمد الناصري دأيوان ماتولي الكرم أبي

عمر              أبي مادرسة في زادأ الذي وهأو وبر وبخير المباشرة بحسن ًا ماذكور دأماشق رؤساء
سبع                سنة رجب عشر ثامان في ماات ًا، وقف ذلك على ووقف المشرق جهة مان دأماشق بصالحية

. دأماشق      صالحية مان بالروضة ودأفن وأربعين
حرفة              النحاس بابن ويعرف الشافعي التاجر القاهأري الشهاب عثمان بن الرزاق بعد بن أحمد

يقال               طائلة دأنيا حصل بحيث فيها بأبيه الترجمة صاحب المقتدي التجارة إلى عنها المنتقل أبيه
قديد              وابن والحناوي والعبادأي والمناوي المحلى عند بالعلم اشتغاله ماع دأينار آلف عشرة أنها

يبس               ماع هأذا كل والقاهأرة، بمكة الطلبة بعض ذكر بحيث وتميز وغيرهأم والنحو الفقه في
ًا                  كثير حج وقد ونحوه، السبب في ولده يد على جميعه أو حصل ماا جل ضاع ولذا يد وحبس

أبو                وهأو السنة تلك في قاضيه لكون المحمل قاضي تسعين سنة في ورجع مارة غير وجاور
المنهلي               الدين حافظ أم تزوج أن يلبث لم ثم ًا ماجاور الركب عن تخلف السيوطي الحجاج

.          . وعشرين    أربع سنة رماضان ثالث الثنين يوم في وماولده بالنابلسية ماعها يبيت وصار

الشهاب                  المعالي أبي بن السلم عبد بن ماحمد بن علي بن الله عبد بن السلم عبد بن أحمد
             . إلى  سافر ثم كأبيه العمرة بباب الذان وباشر وتزوج نشأ وبها بمكة ولد المؤذن الكازروني

    . قرى          ببعض ماات حتى سنة عشرين نحو بمصر وانقطع مارة غير المصرية والديار اليمن
أذن              وربما مانهم لكونه السعداء سعيد صوفية ماصالح لعمل إليها يسافر كان فإنه الصعيد

.           . بعدهأا      التي أوائل أو عشرة سبع سنة آخر في ماات ًا صيت التأذين حسن وكان ًا أحيان بالخانقاه
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. ماكة    في الفاسي ترجمه
. الفن             في التصانيف وصاحب بقيتهم الحكيم التونسي الصفي الشريف السلم عبد بن أحمد

. بقليل        بعدهأا أو عشرين سنة حدودأ في ماات
القاهأر                عبد أخو الشافعي القاهأري ثم التفهني الظّاهأر عبد بن أحمد بن الطاهأر عبد بن أحمد

. بالقاهأرة.     ماني سمع مامن التي
الشافعي              المحلى ثم السندفائي الشهاب يحيى بن المحسن عبد بن العال عبد بن أحمد

         . أعراب     مان بسندفا ًا تقريب وسبعمائة وسبعين ثلث سنة ولد العال عبد بابن ويعرف الجزيري
به               وصلى القرآن بها وحفظ مامدودأة، فاء ثم ساكنة نون بينهما المهملتين بفتح وهأي الغربية

عمر            والشيخ جعفر والكمال الباريني إسماعيل العمادأ القاضيين دأروس وحضر المنهاج، وبعض
القاهأرة              إلى وتردأدأ بهادأر، ماات سنة القرن قبل وحج وغيرهأما، والنحو الفقه في الطريني

على                عشرة ثماني سنة في جميعه سمع بل شيخنا على البخاري مان بعضها في قرأ ًا مارار
على              له بسماعه الشافعي الخليلي التميمي إبراهأيم بن ماحمد بن إسحاق البركات أبي التاج

أفردأه                وقد الجيد له وقع وربما عاماي فهو وإل بالطبع النظّم وتعانى العلئي، بن الخير أبي
فهد               ابن ولقيه وسلم عليه الله صلى المرسلين سيد مادح في الثمين الجوهأر سماه بديوان

 : مانه          عنه فكتبا بالمحلة وثلثين ثمان سنة في وغيرهأما والبقاعي

وأقرب فؤادأي مان السويدا ماكانكلهأمـا وعيني قلبي مان ماكانك
وأعـذب الـزلل المـاء مان ألذالظّما شفها وإن نفسي في وذكرك

 : عقوده     في المقريزي له وأنشد

بـه يهـذي ماا تهديب ويسومانيماهـذب غير الشعر يقول مان يا
به تهذي ماا تهذيب عن لعجزتماساعدي فيك الرض أهأل أن لو

. غلط      وهأذا عشرين سنة توفي وقال
    . سبع             سنة في ولد المؤذن المكي الشهاب ياقوت بن سالم بن أحمد بن العزيز عبد بن أحمد

العفيف              له وأجاز الدارماي ماسند صديق ابن على وسمع بها ونشأ بمكة وسبعمائة وثمانين
سواكن            بلدأ ودأخل الفضلء، مانه سمع وحدث وطائفة والهيثمي والعراقي والتنوخي النشاوري

وصار                ًا أولدأ ورزق هأناك فتزوج السودأان بر إلى مانها وسافر سنة ثلثين على تزيد مادة مان
في                 هأناك ماات حتى واستمر بقليل الربعين بعد مان الحج عن انقطع ثم جاور وربما ًا غالب يحج

. ًا       ساذج ًا خير وكان وخمسين ست سنة أوائل
قال                الشيرازي، ثم الشيفكي الدين هأمام أو الدين إماام العلماة أحمد بن العزيز عبد بن أحمد
في               فنزل ماكة وقدم المفتاح شرح في المصباح الجرجاني السيد على قرأ أنبائه في شيخنا

الورع              وكثرة العبارة لطف ماع التكلف قليل التقرير حسن وكان الطلبة وأقرأ راماست رباط
عنها             وتنفيره العربي ابن ماقالة مان وتحذيره الصوفية كبار طريق على بالسلوك وماعرفته

مانهم                 أحد يصب فلم سفلى طبقة إلى البيت بهم فسقط بمكة بيته في يقرئ كان أنه واتفق
    . يوم           في بمكة ماات فوقهم كان الذي السقف سقط برزوا فلما يمشون خرجوا بل بشيء
ولكنه              وفاته تاريخ على فهد ابن واقتصر وثلثين، تسع سنة رماضان عشري خاماس الجمعة

. ماكة         لتاريخ ذيله في ترجمه نعم جده اسم أفادأ
المدني                الصل المغربي النصاري الشهاب عيادأ بن عمر بن الواحد عبد بن العزيز عبد بن أحمد

. التي   ماحمد أخو
بن               ماحمد البدر والد الشافعي القاهأري ثم البياري الشهاب عثمان بن العزيز عبد بن أحمد

وينقل              والحساب الفرائض يعرف كان فقال عنه شيخنا نقله فيما ولده ترجمة التي الماانة
وماخارج               القراءات إتقان مان حظ وله بالسبع ويقرأ التعجيز تمييز كتاب مان الفقه مان ًا كثير
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           . وأماا     السبعين على نيف وقد اثنتين سنة عشر ثاني في ماات وأقرأ حلب إلى ورحل الحروف،
. وسبعمائة        وخمسين خمس سنة في وفاته فكانت أبوه

 . ولد               أبوه النجار الحنبلي القاهأري الشهاب رشيد بن إبراهأيم بن علي بن العزيز عبد بن أحمد
كالعمدة              ًا وكتب القرآن فحفظ نشأ القاهأرة، مان علء بحدرة وثمانمائة وستين إحدى سنة ًا تقريب

القصرائي           الماين على وعرض والشاطبية، الطوفي وجل والملحة النحو وألفية والمقنع
الفقه           في واشتغل والباماي والبكري والجوجري المقسي والفخر والماشاطي الدين وسيف

والبدر             قاسم وابن الفخرية خطيب وابن البناسي ولزم الشيني والشهاب السعدي البدر على
وشرحها             اللفية في لزماني وكذا وغيرهأا والصلين العربية في الحصني والعلء العرج حسن

القشيرية             الرسالة في زكريا الزين على وقرأ غيره وقراءة بقراءته والبخاري النخبة وشرح
وتكسب            وغيرهأا بالخرة وكتب كالشيخونية الجهات في وتنزل وفهم وتميز وحج وغيرهأا،

. ابنته             على بيرم ابن وصاهأر كبير سعي بعد ًا فاسخ ًا عاقد ولي ثم بالشهادأة
القاهأري                الصل الجوجري الشهاب بكر أبي بن الرحمن عبد بن ماحمد بن العزيز عبد بن أحمد

 . ولد               ًا أنصاري انتسب بل هأشام بابن يعرف ولذا لماه هأشام بن الله عبد الجمال أخو الحنبلي
الفقه               في دأروسه حضر وربما أخيه كنف تحت ونشأ بالقاهأرة وثمانمائة وثلثين إحدى سنة في

في               عنه وناب ًا وحديث ًا قديم ولزماه ًا وقت الدين تقي بن وبالولوي الهأناسي بابن واختص وغيره
العز                الحنابلة قاضي مان التقرب في بطرق ويتوسل يجتهد زال ل ثم له المضاف العمل بعض

الصالح               تدريس جده ماوت بعد له أضيف ًا، ولد واستولدهأا القضاء في واستنابه ابنته زوجه حتى
كاتبه               أو البناسي ماع المشي بعد عنه ينوب وصار كلفة ببعض والجهات التداريس مان وغيره

مافارقته              بعد وبولده بجماعته وتسعين ثلث سنة وجاور مارة غير وحج يؤدأيه، فيما ًا أحيان
وكثر                عنه ناب مامن كونه ماع أخرى بعد مارة للبدر ماناكدته وتكررت السعدي، البدر ابنة لزوجته

يعين             ربما ولكن وشبرى بمنية القضاء ماباشرة عن انقطع بحيث لضعفه وانقطاعه اجتماعه
. وتودأدأ             هأمة علي ماع أحبابنا مان وهأو به يرتفق ماا قاضيهم البدر عليه

ماع                  ودأار وغيره البدر بن الشهاب العزيز عبد بن الله عبد بن ماحمد بن العزيز عبد بن أحمد
أبيه            بعد وغيرهأا والشرفية والناصرية طولون بجاماع المباشرة في واستقر قليلً الطلبة

والتودأدأ              والعقل بالدربة وذكر بعد القلقشندي التقي زوجة وتزوج قبله لما بالنسبة حاله وحسن
         . سنة    صفر خاماس ليلة في ًا ظن للخمسين ًا مازاحم وماات فيها واليقظّة والمباشرة والخبرة

. عنه            وعفا الله رحمه بصره وفقد طويلة مادة تعلله بعد وثمانين ثمان
الصمد                   عبد بن ماحمد بن الوهأاب عبد بن وجيه بن الغفار عبد بن يوسف ن العزيز عبد بن أحمد

أبوه              والتي الباسطية نزيل الشافعي القاهأري الصل السنباطي العز بن الشهاب النور عبد بن
القرآن.             فحفظ ونشأ بالقاهأرة وثمانمائة وثلثين سبع سنة الخرة جمادأى في ولد وجده

وزكريا            الحصني والتقي النسابة والشريف والمناوي البغدادأي السلم عبد العز عند واشتغل
ولذا              العربية في البدي الشهاب ولزم والنقلي، العقلي مان وغيرهأا والفقه والصرف النحو في

        . بل       فهد، ابن باستدعاء ًا قديم خلق له وأجاز البلقيني السعادأات أبي البدر عند فيها أحضر
تعليمها              وأجاز الطلبة وأقرأهأا العربية في وتميز شيخنا عند سماعه أستبعد ول قليلً وسمع

يميل             مان ماع سيما عليه وهأمته وغيرهأما، والبيبرسية الصلحية في وتنزل بالشهادأة وتكسب
في                وبسط ماحاسن وفيه شيء، على يبقى ل بحيث وماعيشته وعمته مالبسه في التأنق ماع إليه

. له      الله كان ًا وقدح ًا مادح الكلم
.     . أحمد       جده فيمن ماضى الشيرازي ثم الشيفكي العزيز عبد بن أحمد

تاج                  الوزير بن الدين فخر الماير بن الشهابي الفرج أبي بن الرزاق عبد بن الغني عبد بن أحمد
وخمسين               سبع سنة المحرم أوائل في بقطيا الكهولة في وهأو وماات وحج، قطيا ولي الدين

. المدرسة     مان بمدفنهم فدفن ونقل
المكي              الصل المكراني المجد بن البركات أبو الصدر إبراهأيم بن القادأر عبد بن أحمد
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. كأخيه.           ًا ماحمد تسميته بعضهم بخط ورأيت إسماعيل ابن في ماضى الشافعي
    . في             ماني سمع مامن ماحمد وأخوه جده التي الغمري علي بن حسين بن القادأر عبد بن أحمد

. وتسعين   خمس سنة

      . سنة          القعدة ذي ماستهل في ولد أبوه التي القرشي الوهأاب عبد بن القادأر عبد بن أحمد
على              أحضره ذلك وقبل الفتحي على وكذا علي ًا يسير فأسمعه ونشأ وثمانمائة وثمانين اثنتين
له             وأجاز البساطي الغني عبد على ثم الغراقي السعودأ وأبي والوجاقي والرضى النشاوي

جماعة.
أبو                 الشهاب المعطي عبد بن ماحمد بن أحمد العباس أبي بن القسم أبي القادأر عبد بن أحمد
  . في            ولد ماحمد السعادأات أبو وولده أبوه التي المالكي المكي النصاري المحيوي بن العباس

أربع               سنة أرخه مان ورأيت وثمانمائة، وأربعين ثلث سنة الولى جمادأى عشر ثاني الحد يوم
النووي              وأربعي العادأة على به وصلى القرآن فحفظ والده كنف في بها ونشأ بمكة،

الهمام            ابن على وعرض ماالك ابن وألفية الحاجب لبن والفرعي الصلي والمختصرين
ماكة             أهأل مان وغيرهأم الضياء، بن البقاء وأبي ظهيرة بن السعادأات وأبي والبلطنسي

والده             عن والعربية الفقه وأخذ الديروطي علي على ًا تجويد بالقرآن وتل عليها، والقادأماين
الهيثمي              البركات أبي والمحب خطاب والزين الكامالية إماام وابن يونس بن أحمد عن والصول

بالمسجد             وتصدر وغيره المراغي الفتح أبي مان وسمع الشيرازي، الدين ماظّفر عن والمنطق
 . ماات              سنه صغر ماع المحاسن جم وكان القضاء في وناب والحديث، والعربية الفقه في الحرام

مان                الصبح صلة بعد عليه وصلى وستين ثمان سنة الول ربيع مانتصف الثلثاء يوم آخر في
. شبابه             الله رحم غصته وتجرع به وفجع بالمعلة ودأفن الكعبة باب عند الغد

المكي                الفاسي الحسني الله عبد أبي أحمد بن ماحمد الفتح أبي بن القادأر عبد بن أحمد
ابنة.               الوفاء أم وهأي أماه فكفلته صغير وهأو أبوه وماات وثمانمائة، العشرين بعد ولد الحنبلي

مان               وسمع الطبري، الرضي بن أحمد الشهاب بن ماحمد المحب بن ماحمد الدين رضي الماام
وابن              الزمازماي وإبراهأيم فهد بن والتقي المراغي الفتح وأبي الصالحي المعالي وأبي شعر أبي

الزركشي              والزين الواسطي مانهم جماعة وعشرين تسع سنة في له وأجاز السلم عبد أخيه
ًا             وقت الحنبلي المقام إمااماة في وناب وخلق، والقبابي والتدماري الحنبلية وعائشة الفرات وابن

         . إحدى     سنة صفر ثاني الخميس يوم ضحى في ماات العقودأ مافرط وكان القاهأرة ودأخل
. الله          رحمه بالمعلة ودأفن الظّهر صلة بعد عليه وصلى وستين

النشاوي        -   -     - المحيوي بن الشهاب كرغيف بالمهملة طريف بن ماحمد بن القادأر عبد بن أحمد
 . ولد -              أبوه وكذا التيين الوهأاب عبد التاج أخي وابن الخير أم أخو الحنفي القاهأري بالمعجمة

سنة               الخاماسة في كان كونه بإثبات ويتأيد بخطه رأيته كما وسبعمائة وتسعين أربع سنة في
بها            -    ونشأ بالقاهأرة أخطأ فقد وتسعين ست سنة في أنه قال فمن وحينئذ وتسعين، تسع
أبي              ابن على الخاماسة في واسمع المجمع، مان والكثير الليث أبي وماقدماة القرآن فحفظ

ماسند             مان ًا كثير الحلوي علي وسمع ختمة والهيثمي والعراقي التنوخي وعلى الصحيح المجد
ماعجم              وغالب شاذان ابن ماشيخة السبكي التقي ابنة سارة وعلى بعضه الهيثمي وعلي أحمد

الهادأي               عبد ابنة وفاطمة المنجا ابنة وفاطمة قوام وابن البالسي حفص أبو له وأجاز أبيها،
بعمل            وتكسب والصعيد، السكندرية ودأخل الصلحية، بعد الجمالية صوفية في وتنزل وطائفة

ثم              الطلبة يقصده حين سيما أربابها بين ًا وجيه وصار الحوانيت ببعض لذلك وجلس السراسيج
ناظر              الجمالي قرره بعنايته ثم دأروسه بعض عنده فحضر الشمني التقي ولزم عنها أعرض

تصوفه                ماع يرتفق وصار ماوته بعد عنه رغب أن إلى المنية بنواحي جددأه الذي بالسبيل الخاص
وكذا                الفضلء مانه سمع مارة غير بالبخاري وحدث ونحوهأم، الطلبة ببر بعده ثم له التقي ببر
التردأدأ                يكثر بأخرة صار ثم ًا قديم عليه سمعنا مامن وهأو الوقت فريد بأخرة وصار بغيره حدث
ًا              ماتودأدأ عليهم ًا صبور للطلبة ًا ماحب باليسير ًا قانع ًا خير وكان ًا، غالب المالء ماجلس حضور ويلزم
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السن               في تقدماه ماع المشي على وجلدأة هأمة ذا لطيفة وفوائد ونوادأر لنكت ًا حافظّ إليهم
ثامان                 الخميس ليلة في ماات أن إلى بمواته وماتع الربعين بعد إل يتزوج لم يظّهر فيما لكونه

في                الناس تقدم النصر باب بمصلى الغد مان عليه وصلى وثمانين أربع سنة القعدة ذي عشري
المتصل              بالسماع البخاري في بموته الناس ونزل التسعين عن ناف وقد زكريا الزيني الصلة

. وإيانا    الله رحمه دأرجة

البعلي                الرحمن عبد بن يوسف بن الرحمن عبد الفخر بن ماحمد بن القادأر عبد بن أحمد
       . على         وسمع وسبعمائة وثلثين اثنتين سنة ولد التي الله عبد بن الرحمن عبد عم ابن الحنبلي

شيخنا               مانه سمع وحدث نجيح أبي حديث مان والثاني الول الجزري علي بن وأحمد المزي
وقال               وآخرون، عشرة خمس سنة في له لقيه وكان الناصرية خطيب وابن ماعجمه في وذكره

. عشرة         خمس سنة بعد توفي أنه عقودأه في المقريزي
حفص                أبي مان سمع الصالحي النيربي الشهاب مارتفع الشيخ بن ماحمد بن القادأر عبد بن أحمد
يزيد                  بن الله عبد بن ماحمد رواية عيينة ابن حديث تابع الشحطبي بكر أبي بن ماحمد بن عمر

     . وأنه          ماعجمه في شيخنا وذكره البي وشيخنا ماوسى ابن مانه سمع وحدث الفخر أنابه المقري
. رابعة   لبنته أجاز

بن                   سليمان بن ماعمر بن علي بن ماحمد بن أحمد القوي عبد بن ماحمد بن القوي عبد بن أحمد
المكي               الصل البجائي ماحمد أبي الولي العلماة بن الشهاب علي بن أيوب بن العزيز عبد

. القوي              عبد بابن ويعرف التيين يسر المدعو ووالدهأم ماحمد الخير أبي القطب أخو المالكي
فسمع                بها ونشأ بمكة وسبعمائة وتسعين سبع سنة الول ربيع عشر ثاني الجمعة يوم في ولد

والهيثمي              العراقي له وأجاز البهنسي الله عبد بن وماحمد المراغي والزين صديق ابن مان
وتكسب           بمكة، جاور حين والبساطي أبيه دأروس وحضر وآخرون، الجوهأري والشهاب

سمع                 وحدث الضياء، بن البقاء أبي عن ماكة حسبة في وناب فيها يحمد لم أنه ويقال بالشهادأة
 : ًا        لفظّ نظّمه مان فأنشدني بمكة ورأيته الطلبة مانه

نزول الطيبون حيث بطيبةليلة أبيتن هأل شعري ليت أل
ًا الزرقاء أردأ وهأل ظليل ثم الظّل روضة؟ إلىوأنثني ري

صبيحة               عليه وصلى بمكة وستين إحدى سنة رجب عشر حادأي السبت ليلة عشاء في ماات
. الله     ساماحه بالمعلة ودأفن الغد

مان        -         وثمانمائة ست سنة في شيخنا ذكره هأكذا البليني الوهأاب عبد بن الكافي عبد بن أحمد
. الدرر                في يذكره لم أنه ماع وسبعمائة ست سنة فوفقته سواء سنة بمائة سهو وهأو أنبائه

بن                 النجم بن الشهاب الغني عبد بن عبادأة بن ماحمد بن ماحمد بن الكريم عبد بن أحمد
الدين            وشهاب ماحمد الدين أماين وعماه أبوه المذكور الحنبلي الصالحي الدماشقي الشمس

          . ولداه     وخالفه ًا حنبلي الشهاب أولدأه وأحد جده مان كل كان عبادأة بابن كسلفه ويعرف أحمد،
الحنابلة             قضاء وولي ًا خطيب هأذا ونشأ الترجمة صاحب والد وتحنف الماين فتشفع الخران

ًا،                أيض به صرف ثم قليلً فدام مافلح بن البرهأان صرف بعد وذلك الشهاب وعمه كجده بدماشق
شعبان                في ماات حتى بها فجاور لمكة وسافر مادة به فانقطع رجليه في ضربان له وعرض
عيسى                بن ماحمد خاله ابنة وزوجه الدقاق ابن ابنة مان ولده ماعه وكان وتسعين إحدى سنة

القاري.
   .       . سابع       في ماات الحاكم جاماع زيادأة باب بقرب سكن الموقع البشيري بن الكريم عبد بن أحمد

النسائي              في سمع بل الفضلء يخالط مامن وكان وتسعين اثنتين سنة الولى جمادأى عشر
. له       وتردأدأ جماعة على البقاعي بقراءة الكبير

بينهما            -    ماكسورتين بمهملتين السنبسي زائد بن الله جار بن أحمد بن اللطيف عبد بن أحمد
 . حفظ    -         العزيز عبد شقيقه والتي جده الماضي الشافعي المكي ماكسورة ماوحدة ثم نون
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خاله              بتربية وانتفع وعقل وخير فهم ماع والعربية الفقه في واشتغل وغيره والمنهاج القرآن
وستين              خمس سنة رماضان عشري ثاني الربعاء يوم في وماات الهاشمي، سعد أبي الشيخ

. بالمعلة   ودأفن بمكة
الزبيدي                 ثم الشرجي السراج بن الشهاب عمر بن أحمد بن بكر أبي بن اللطيف عبد بن أحمد

ودأرس               أبوه كان وكذا العربية في وماهر ًا كثير اشتغل أنبائه في شيخنا قال التي، الحنفي
  . بحرض            ماات فوائده مان وسمعت الحديث مان ًا شيئ علي وسمع به اجتمعت بزبيد، بالصالحية
والده               ترجمة في تاريخه في الخزرجي وذكره انتهى، سنة أربعين عن عشرة اثنتي سنة في

حسن                وكان ًا كثير وحصل ودأأب والدأاب والنحو الفقه في وتفنن وغيره أبيه عن أخذ أنه وقال
. الشباب              زمان في سادأ ًا مارضي ًا حافظّ ًا تقي ًا ناسك ًا ذكي ًا عارف والنقل الضبط جيد الخط
    . الجمعة           يوم في ماات المحرنق الكمال بن الشهاب الشريف علي بن اللطيف عبد بن أحمد

. وتسعين       اثنتين سنة الول ربيع عشر ثالث

العباس        -  -        أبو الشهاب صالح بن ماوسى بن بالفتح عميرة بن ماوسى بن اللطيف عبد بن أحمد
ثم     -       -  نون بعدهأا الموحة وسكون التحتانية بضم اليبناوي المخزوماي القرشي السراج بن
المذكور              ماوسى بن أحمد االشهاب أخي وابن أبوه والتي دأماشق صالحية نزيل الحنبلي المكي
      . ربيع        عشري الجمعة ليلة في ولد وسبعمائة تسعين سنة توفي وأنه للفاسي المكيين في

الخرقي             وماختصر والشاطبية النووي أربعي فحفظ بها نشأ بمكة وثمانمائة سبع سنة الول
على              وعرضهما ماالك ابن وألفية الصلي والمنهاج الدين ماوفق للشيخ ًا أيض الفقه في والعمدة

واحد،               غير له وأجاز وطائفة، المراغي الزين على وسمع إليها، والقادأماين ماكة أهأل مان جماعة
بنفسه               وطلب ماكة إلى السنين بعض في تردأدأه ماع فقطنها الثلثين بعد دأماشق إلى وارتحل

وقرأ             وغيرهأم والخيضري زريق وابن فهد ابن ورافق وغيرهأا وحلب ودأماشق بالقاهأرة وسمع
بالشيخ              ووصفه الحلبي البرهأان عليه وأثنى وتفقه شعر أبا الستاذ ولزم وتميز الطباق وكتب

مااجه              ابن وسنن الفاضل المحدث عليه قرأ وأنه صحيحها القراءة سريع وأنه المحدث الفاضل
أخذ                مامن وهأو وشيخنا الدين ناصر ابن عليه أثنى وكذا ذلك، وغير البخاري بن الفخر وماشيخة

. والمتقن             بالمحدث المردأاوي ووصفه هأشام، ابن سيرة الطحان ابن على وقرأ ًا أيض عنهما
    : ًا            ساكن ًا دأين ًا خير وكان فهد ابن وقال شعره، مان بشيء وحدث الشعر نظّم أنه غيره وقال

. قاسيون.             بسفح بالروضة ودأفن بدماشق وأربعين إحدى سنة رماضان أوائل في ماات ًا مانجمع
الدين                ماوفق بابن ويعرف التي الموفق بن الخير أبو الشهاب إبراهأيم بن الله عبد بن أحمد
          . والعمدة    القرآن وقرأ بالقاهأرة وعشرين خمس سنة شوال في ماولده ماحمد الدين بهاء والد

وابن            السبكي والشرف والقاياتي شيخنا على وعرض ذلك وغير والملحة والمنهاج والربعين
والشمس             لقرائه الوروري السراج إليهم يجيء وكان شيخنا على سمع بل وغيرهأم البلقيني

عن              انفصل ثم والشراف الشام جيش دأيوان كتابة أبيه بعد وباشر وحج لتكتيبه، المالكي
صارت               ثم المماليك كتاب أحد قريميط بن الدين بتاج الثانية وعن النبابي بن بالبدر الولى

بعد                ماات حتى انقطاعه حال في له المادادأ كثير كان ولذلك الجيعان بن البقاء أبي للبدري
. بتربته             ودأفن وتسعين ست سنة الولى جمادأى رابع الثلثاء يوم صبيحة مادة تعلله
القسطلني                 القطب بن ماحمد الماين بن ماحمد الزين بن حسن بن أحمد بن الله عبد بن أحمد
           . المراغي  بكر أبي الزينين مان وسمع وسبعمائة، وتسعين ست سنة ولد بالحرضي ويعرف
ماولده             سنة في له وأجاز ظهيرة بن والجمال الجزري وابن الشاماي والشمس والطبري

  . سنة           ماات الحكام على وسجل بالشهادأة وتكسب وخلق، العلئي وابن الذهأبي وابن التنوخي
.          . وأربعين   اثنتين سنة ًا حي وكان وغيره فهد ابن ذكره بمكة وعشرين ست

المردأاوي        -  -          ماحلى أبي بن أحمد بن الله عبد بن بالفتح زعرور بن أحمد بن الله عبد بن أحمد
جده              لقب أنه ويقال زعرور لقب وربما الله عبد بابن ويعرف الحنبلي الصالحي المقدسي

مان.               الثاني النصف الجزري الهول أبي على وسمع وسبعمائة وستين خمس سنة في ولد أحمد
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.  . وماات           وغيره فهد ابن مانه سمع وحدث الضياء تخريج نعيم أبي عوالي
     . بن             علي ابن في يأتي القلقشندي الجمال بن الشهاب الله عبد بن أحمد بن الله عبد بن أحمد

. علي         أبيه اسم في فالصواب الله عبد بن أحمد
بن                  الجمال بن الشهاب ماحمد بن يوسف بن ماحمد بن ماحمد بن أحمد بن الله عبد بن أحمد

ثم               القزويني الشمس القاضي بن المحاسن أبي الفخر بن السيف بن الدين إماام بن الشهاب
        . وستين      إحدى سنة ولد أنبائه في شيخنا قال التي ماحمد والد النقيب الحنفي القاهأري

ابن             عند النقابة وباشر بمذهأبه المتعلقة الحكام مان ًا كثير يستحضر ًا حنفي وكان وسبعمائة
ًا               ماضاف ًا نقيب فقرره البلقيني بالجلل هأو اتصل العديم بابن عزل لما ثم مادة، وولده الطرابلسي

فأبعده                العراقي الولي عند بعده الستقرار ورام ودأهأاء فيه ماكر لول به بأس ل وكان لغيره
وعشرين                ست سنة الول ربيع في وذلك ماات أن إلى خدماه الصغر البلقيني بابن صرف فلما

. مادة    شديد ضعف بعد
.     . المريقي       ماحمد ابن في اليرتقي أحمد بن الله عبد بن أحمد

. الحنفي               اليماني الزيلعي العقيلي الجمال بن العباس أبو الشهاب أحمد بن الله عبد بن أحمد
أوصافه               مان بلغني ماا فيها وذكرت له فكتبت الجازة يطلب الثمانين بعد بمكة وأنا راسلني

. الكبير     التاريخ في أثبته حسبما
.     . ًا        ماجردأ عزم ابن ذكره الرابطي الجزائري أحمد بن الله عبد بن أحمد

بابن               ويعرف زمانه في بدماشق القراء شيخ المقرئ الدماشقي أحمد بن الله عبد بن أحمد
    . عذيبة.             أبي ابن قاله ًا كثير سمع وقد عالية سن عن وعشرين إحدى سنة في بها ماات اللبان

ويحرر.
         . بكر        أبو التقي شيخنا مانه سمع الميدوماي، عن روي الحمر بن إسماعيل بن الله عبد بن أحمد

. بها           وحدثنا وثمانمائة أربع سنة في سعد بن إبراهأيم نسخة القلقشندي

أبو                    الشهاب ثعلب بن جابر أو كامال بن عثمان بن بدر بن مافرح بن بدر بن الله عبد بن أحمد
   . ربيع           في ولد بالغزي ويعرف ماحمد الرضي والد الشافعي الدماشقي ثم الغزي العاماري نعيم
بضع    -            سنة أنبائه وفي ًا تقريب ستين سنة ماعجمه في شيخنا وقال وسبعمائة سبعين سنة الول

العلء -              قاضيها عن وأخذ الحاوي كبره وفي والتنبيه القرآن فحفظ بها ونشأ بغزة وخمسين
الثمانين                بعد دأماشق إلى تحول ثم الحجار أنابه الصحيح عليه وسمع كامال بن خلف بن علي

الشهاب             وقاضيها الشريسي وابن الغزي بلديه الشرفين عن بها وأخذ فقطنها فاضل وهأو
في                له وأذن وسماع قراءة بين ماا المختصر الخير عن أخذه وماما وأصوله الفقه الزهأري أحمد

عن              فأخذ القدس إلى ورحل الصنهاجي، البرهأان عن أخذ وكذا وسبعين إحدى سنة الفتاء
الحديث              في حسنة ماذاكرة ماع غيرهأما في وشارك وأصوله الفقه في وبرع القلقشندي، التقي

نظّر              وولي غيره وعن وليته آخر في االخنائي الشمس عن الحكم في وناب وماتعلقاته،
وولي             يتم فلم استقللً للقضاء مادة وعين وعفته قوته فحمدت وغيره النوري البيمارستان

حياة              في بالجاماع لذلك وجلس ًا قديم للقراء وتصدى أمااكن بعدة والتدريس العدل دأار إفتاء
مان              عمره أواخر في يبق فلم بدماشق الفتوى برياسة وتفردأ واشتهر وأعادأ وأفتى ماشايخه

دأماشق                 مافاخر مان صار حتى ارتفاع في يزل لم بل نشوان ابني إل الفقه رياسة في يقاربه
هأمة                 علو ماع القضاء في وكذا صغره مان وعفة دأين إلى يرجع وكان وأصله، للفقه أهألها وأذكر

خلق،              وحدة فيه عجلة ماع لكن باطن وسلماة عقيدة وحسن يقصده لمن وماساعدة وماروءة
    . الصغير         الحاوي تصانيفه ومان فيه ويفرط يقرظه المرجاني النجم صديقنا وكان شيخنا قال

خمسة             في للسنوي المهمات وماختصر السبكي للتاج الجواماع جمع وشرح أسفار أربعة في
. الحديث                مان فيه مانهم لكل وكم البخاري رجال على ًا شيئ وعمل ذلك وغير فيه وأحسن أسفار

ظهر                في ًا مابطون بها وفاته وكانت ماتفرقة سنين ثلث بمكة وجاور مارة غير دأماشق مان وحج
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في              عليه وصلى سنة وستون اثنتان وله وعشرين اثنتين سنة شوال سادأس الخميس يوم
ذكره               وقد وجماعته، النويري الفضل أبي قبر بجوار بالمعلة ودأفن الكعبة باب عند يوماه عصر

في               قال ولذا بدماشق الفتوى برياسة وتفردأ ماحمد لبنه أجاز وأنه باختصار ماعجمه في شيخنا
له                فقال النوم في رآه صاحبنا المرجاني النجم صديقه أن وبلغني قال ترجمته بسط ماع أنبائه

   " عبد      "        -  العز وقال الية ربي لي غفر بما يعلمون قوماي ليت يا عليه فتل بك الله فعل ماا
فحم،                بل كالحدادأين نكون القبابي يجيء ول هأو يجيء ولم الملكاوي دأرس جئنا إذا كنا السلم

             : قاضي   بن التقي وذكره العجم، بلدأ أقصى مان النهر وراء وأنا صيته بلغني البخاري العلء وقال
في                وناب مارات ثلث وجاور وحج وتسعين، خمس سنة ماحبة له أجزت فقال طبقاته في شهبة

ًا             ذكي ًا فصيح وكان ذلك، بسبب فانحط والجاماع المرستان وباشر واستمر الفتنة بعد الحكم
واختصر              وجه، أحسن على الحكم باشر جميلة وطريقته رويته مان أحسن وبديهته ًا ماقداما ًا جريئ

فوائد                مانه سمع أنه فيه وقال ماكة تاريخ في وطولها التقييد ذيل في ترجمته الفاسي التقي
نظّر               وولي قال دأماشق نائب عند قبولً ورزق له أجاز وأنه ماستحسنة وحكايات كثيرة علمية

والبرج            الحرماين كوقف الكبار النظّار مان ذلك وغير الماوي والجاماع النوري البيمارستان
وعادأى                ذلك في طمعه وقلة الوقاف مان فيه ينظّر ماا غلل لتنمية ماباشرته في وحمد والغاية

ماا               غير في عليهم وظهر وغيرهأم والفقهاء القضاة مان استحقاق فيها له مامن جماعة بسببها
وكان                 قضية ماا غير في بضرر الحدة هأذه عليه وعادأت حدة خلقه وفي قال أن إلى قضية،

مان                يعقد فيما الشارة وإليه وفقهائها قضاتها مان كثير مان ًا قدر أعظّم دأماشق حكام عند بأخرة
مارادأه،              وتم والوعاظ المفتين بعض ومانع بدماشق القضاة مان واحد غير بجرح وحكم المجالس

المختصر               بمكة وأقرأ عباس ابن لزيارة الطائف إلى ماجاوراته بعض في ماكة مان وتوجه قال
بالفتاء                طلبته مان واحد لغير فيها وأذن ذلك غير أقرأ وكذا بالفقهاء حافلة حلقة في الصلي

تصانيفه.               مان بعضهم وذكر عنه لنا وروى وابي ماوسى ابن مانه سمع ومامن قلت والتدريس
البيوع              مان للحاوي شرحه في ابتدأ وأنه ورتبها التنبيه على الفزاري البرهأان تعليقة اختصار
وله                 تكملته في ابنه فشرع ماات ثم التيمم إلى فوصل أوله مان تكملته في شرع تم فلما

بديع       الحاجب ابن لمختصر وشرح إلى        مانسك المنهاج على وقطعة الفتنة في احترق ولكنه
أسماء               وفي العمدة وعلى ماالك ابن ألفية وعلى البيضاوي عن قطعة وكذا ماجلدين في الصلة

فل                أبيه واسم اسمه في شاركته قد الصبهاني نعيم أبو الحافظ يقول وكان ذلك وغير البخاري
. باختصار        المقريزي عقودأ في وهأو بكنيته، إل تكنوني

عم                أنه الظّن وإسحاق، ماحمد وأخو المكي بالحرم والوقادأ الفراش بلل بن الله عبد بن أحمد
.    . فهد              ابن قاله بلل بن الله عبد بن ماحمد بن الله عبد بن أحمد الزيت نار أبي

الصل                  النابلسي الجمال بن الفضل أبو الدين شهاب الله عبد بن بكر أبي بن الله عبد بن أحمد
         . أول      مان حفظّه مان وغيره أبيه بحضرة علي قرأ باللفاف ويعرف أبوه التاجر المولد القاهأري

إحدى               سنة في ذلك كل الستة الكتب وأوائل المسلسل لفظّي مان وسمع التيمم إلى المنهاج
. لهما    وأجزت بمنزلي وتسعين

ذي                  في بمكة عني أخذ مامن اليماني الحرضي العاماري بكر أبي بن حسن بن الله عبد بن أحمد
. وتسعين    أربع سنة الحجة

لبيبرس             -   نسبة الوحدي الشهاب الله عبد بن طوغان بن الحسن بن الله عبد بن أحمد
بخدماته               اتصل وسبعمائة عشر سنة الشرق بلدأ مان قدم لما جده لكون القلعة نائب الوحدي

    . سنة     -      المحرم في ولد المؤرخ الدأيب الشافعي المقرئ القاهأري به فشهر بالقلعة عنه وناب
الفخر              لزم وكذا البغدادأي التقي على عشرة بالربع بل بالسبع وتل وسبعمائة وستين إحدى

الحراوي             الشيوخ على وطاف الحديث وسمع سنة، عشرة اثنتي ذلك في الماام البلبيسي
بعض              في شيخنا ورافق السودأاوي، على للداني التيسير وقرأ وغيرهأم الشيخة ابن ثم وجويرية

به              ًا لهج وكان بالتاريخ واعتنى ماجامايع وجمع والدأب القراءات في وبرع بخطه وكتب ذلك
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التقي              فبيضها بعضها وبيض وأجادأ وأفادأ فيها تعب والقاهأرة ماصر لخطط كبيرة ماسودأة وكتب
وفوائده              نظّمه مان سمعت شيخنا قال كثير نظّم وله زيادأات، ماع لنفسه ونسبها المقريزي

 : قوله   عنه وأنشد

تـلـذذي نـفـى أمار نابني ماا إذا إني
 وجهي وجهت جزعي مانه واشتد

 للذي

 : القفهسي      الصلح رفيقنا عنه وكتب قال

حاصل لجله فسقمي عنيتـبـاعـده فـي زادأ أغيد
ًا لي دأام ماذ  واصل عملته حتى زلت مااسبب بل هأاجر

 : ومنه   سائر ونظمه

ًا المسالك ضاقت قد رب ضـرا براني هأم واعترانيطر
 يسرا أماري عسر مان إلهي يالي وهأب الهموم مان فأجرني

.          . عشرة      إحدى سنة الولى جمادأى عشري تاسع في ماات اليد ذات قليل الجنادأ بزي وكان
طبقات              مان البلبيسي الفخر ترجمة في الجزري ابن وأثبت وأنبائه ماعجمه في شيخنا ذكره

عبد                  بن عثمان بن ماحمد ابنة زينب عن يروي أنه بخطه قرأت وكذا عليه هأذا قراءة له القراء
بانتفاعه            واعترف فوائد المقريزي عقودأ مان ترجمته وفي العصيدة ابنة السكري الرحمن

مان              لكثير ًا ذاكر ًا ماتقن ًا ضابط وكان قال شعره دأيوان ناوله وأنه الخطط في بمسودأاته
عنه               يشذ يكادأ ل فإنه المصريين أخبار سيما التاريخ مان لكثير ًا حافظّ وعللها وتوجيهها القراءات
ماع              اليسير إل أعيانها وتراجمع دأورهأا وخطط حروبها وقلع وأمارائها وخلفائها مالوكها أخبار مان

التعصب            وكثرة الشافعي لمذهأب الفقه في والحفظ الحسن والنظّم والعروض النحو ماعرفة
. عنهما           الله عفا كلماه آخر إلى الله، لطريق والمحبة التركية للدولة

     . ليلة             في ًا مالبي ًا ماحرما توفي الزيدي المؤيد بن ماحمد بن عطية بن الحسن بن الله عبد بن أحمد
.       . ماكة        تاريخ في الفاسي التقي قاله بالمعلة ودأفن سبع سنة الحجة ذي رابع الخميس

    . ماعجمه          في شيخنا قال الشافعي المصري البوصيري الشهاب حسن بن الله عبد بن أحمد
وتكلم              التصوف وتعانى وأفادأ مادة ودأرس الفنون في وبرع الملوي الولوي ولزم تفقه وأنبائه
في              ماتثبت غير لكنه فنون صاحب ًا ذكي وكان دأروسه حضرت فيه، المتأخرين ماصطلح على
وذكره               خمس، سنة الولى جمادأى في ماات أن إلى المجذوب الحجاجي الله عبد ولزم النقل

. المجذوب           الحجاجي الله عبد الشيخ خدم وأنه باختصار عقودأه في المقريزي

الشافعي                القاهأري ثم الشبراوي الشهاب ماحمد بن بكر أبي بن خلف بن الله عبد بن أحمد
             . وتسعين  ست سنة القعدة ذي في الفرات بن الدين ناصر المؤرخ على سمع الشرابسية إماام

         . بربيع       بعضهم وأرخه صفر، خاماس الخميس يوم في ماات وأجاز فهد ابن عنه أخذ الشفا ختم
. يوماه       مان ودأفن وخمسين ثلث سنة الول

    . إماام           المجد عليه سمع الضرير الحنفي الحجازي السلمي الشهاب رشيد بن الله عبد بن أحمد
   . ًا          حدس هأنا وكتبته الغطريف وجزء الدارقطني مان الختم وتسعين أربع سنة في الصرغتمشية

. ترجمة      على له وقفت فما وإل
شهاب                   الثناء جمال بن المحسن عبد بن علي بن الله عبد بن الرحمن عبد بن الله عبد بن أحمد

والشهاب              التي الله عبد العفيف شقيق الشافعي المكي الصل البصري الدين أماين بن الدين
سبعين.               سنة مان ًا قريب سواكن لبر وسافر وغيره فهد بن التقي عن وسمع اشتغل أكبرهأما

ثلث                سنة الن وهأو القاضي، شبه ونحوهأا قضاياهأم في إدأخاله في النواحي تلك أهأل به وانتفع
. الحياة    قيد في وتسعين

الوزير              إسماعيل الشرف أخو الزبيدي العلوي الشهاب الرحمن عبد بن الله عبد بن أحمد
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جمالها.              فأعجبه المذكور أخيه زوجة رأى لكونه الناصر وأخو اليمن صاحب الظّاهأر قتله التي
إزالة                 رجاء ماكة إلى الفرار إل بها دأخوله بعد وسعه وماا فعل حتى عليه وضيق بطلقها فأماره
ثلث                سنة في وذلك نعمتهم وأزل بيوتهما ونهب أخاه قتل ذلك الظّاهأر بلغ فلما وألمه قهره

وثلثين.
.     . بالقاهأرة        ماني سمع مامن الشموني الغفار عبد بن الله عبد بن أحمد

السلم                   عبد بن ماحمد بن الحكيم القادأر عبد بن الحق عبد بن القادأر عبد بن الله عبد بن أحمد
نسبة               -  الطاوسي الخير أبي بن الفتوح أبي بن الكرم أبي الجلل بن الفتوح أبو الدين نور
أخي  -          وابن ماحمد القطب والد الشافعي الشيرازي الصل البرقوهأي الحرماين لطاوس

تاريخي                في ذكرت بشيراز وجللة شهرة لهم كبير بيت مان وأبوه هأو التي الرحمن عبد الظّهير
أدأباء               مان تعلمه بعدماا القرآن وتل وسبعمائة تسعين سنة في ًا تقريب ولد جملة فهم الكبير

القرآن              قرأ وكذا الجزري ابن على بالعشر مانه الكثير وسمع أبيه على لعاصم ماجودأين
التاج              عن ًا أيض العلوم مابادأئ في وأخذ البكري اللطيف عبد الظّهير على العلوم وماقدماات

الخوارزماي           ماحمودأ والكمال الشيفكي أحمد والفخر اللري دأاودأ والشهاب الفاروثي ماحمودأ
الكشاف             وبعض بل المنطق في الشمسية وشرح وشروحهما الكافيتين في ًا كثير الثاني ولزم

الدين             ركن السد مان لكل وشرحهما الصرف في والريحانية النحو كافية في والثالث
الصلي           والمنهاج للقونوي وشرحه الحاوي وأخذ للقطب الشمسية شرح والرابع والتفتازاني

المواقف             شرح مان والكثير السرسنائي الفتح أبي بن ماحمودأ الجمال عن للسنوي وشرحه
ماع             الجرجاني السيد عن وغيرهأما والمختصر المطول مان وجملة الصبهاني الصدر ماؤلفه عن

الصلي            للمختصر شرحه الخوافي الركن وعن السكاكي لمفتاح وشرحه أولهما على حاشية
وتفنن             وغيرهأا، العلوم هأذه في آخرين في المطول التستري الشمس وعن لليجي والمواقف
ولكن             -  بسببها وارتحل بالرواية واعتنى الخوافي، كالركن الكابر مان واحد غير له وأذن وبرع

المائتين     -          وإجازة ًا سماع شيوخه زاحمت بحيث ًا جانب مانها وحصل والشام ماصر دأخل أظنه ماا
ماما                الكثير وفيها طالعتها ماشيخة له وأفردأ دأونهم ومان بل أقرانه عن الخذ في يتوقف ولم

الحادأيث                في اللي خزانة تصانيفه مان أن وفيها التي القادأر عبد بن ماحمد عمه وفيهم ينتقد
التنقيح             وتحقيق الفقه في الحاوي وتنقيح الشمائل رجال ترجمة في الفضائل ونشر العوالي

حتى               شروحهما في ماا أكثر فيه جمع بالفارسية وهأو الكافية على كتبه كالذي وغيرهأا ورسائل
العلئ              السيد صاحبنا لقيه وقد النواحي تلك نوادأر مان فهو وبالجملة الرضي، النجم شرح

الفقه                في صنف ًا عالم كان أنه لي وقال الحادأيث بعض مانه وسمع الخرقة مانه فلبس اليجي
           . بالسماع    شيوخه ومان وسبعين إحدى سنة مان ًا قريب عمر وقد وماات الجلء عنه وأخذ وغيره

نور            والسيد الفيروزابادأي والمجد الجزري وابن البلياني والجنيد وماحمد الرحمن عبد عماه
أبي            كالجمال فكثير بالجازة وأماا المصري، الدين وسعد الجرهأي والشرف اليجي الدين

. وثمانمائة                ست سنة في له أجاز صديق ابن كان قبلهم ومامن النويري علي بن ماحمد الفضل

   . وهألة            بمنا ولد الشافعي الزهأري القاهأري ثم المنهلي الشهاب ماحمد بن الله عبد بن أحمد
القاهأرة              فقطن وآله وأبوه هأو مانها واتقل ًا تقريب وثمانمائة عشرين سنة مانوف مان بالقرب

ببعض             وقرأ البلبيسي النور إمااماة أجلهم جماعة على وجودأه القرآن فحفظ بالزهأر وجاور
أكثر              في الفقه في العبادأي ولزم المنهاج حفظ وكذا السنهوري جعفر الزين على الروايات

والجوجري              السنهوري على النحو في واشتغل التقاسيم في فيها القارئ كان سنة عشرين مان
على              وسمع المااماي عن الصول وفي المجدي ابن تلميذ على السيد على الفرائض وفي
قراء               أجل وهأو الطلبة فيه وأقرأ والفرائض الفقه في وتميز جله أو الكبير النسائي شيخنا

الغني               عبد بن التاجي ثم واقفها بني بتعليم ماعيشته في وارتفق النغمة طيب بالباسطية الصفة
إنسان              وهأو الخالدي الشمس بعد الرواق ماشيخة في واستقر ًا كثير وجاور وحج الجيعان، بن

. ماتواضع  خير
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وأبوه                هأو الفراشين أحد الشافعي المدني الصل الحيري إبراهأيم بن علي بن الله عبد بن أحمد
             . في  فاجتمعا القاهأرة وأبوه قدم ثم النووي أربعي بها ماجاورتي في علي قرأ المدني بالحرم

. وتسعين    إحدى سنة آخر
إسماعيل                    بن هأاشم بن الفتح أبي بن الله عبد بن علي بن ماحمد بن علي بن الله عبد بن أحمد

القاهأري              الصل العسقلني الكناني العلئي بن الجمال بن الشهاب أحمد بن الله نصر بن
         . بعدهأا       التي في أو ثمانمائة سنة أواخر في ولد الجندي بابن يعرف وكان أبوه التي الحنبلي
الشهاب              وعلى فأكثر والده على وسمع الفقه في والتسهيل القرآن فحفظ بها ونشأ بالقاهأرة

بن             والجمال المراغي الزين له وأجاز آخرين، في التركمانية وصالحة الكويك وابن الطريني
والخليل              القدس وزار دأماياط إلى وسافر وحج الهادأي، عبد ابن ابنة كعائشة وطائفة ظهيرة

ابن                ولية بعد تركها ثم لصله بل لمعرفته أهألها مان وتقدم الكتب في بالسمسرة مادة وارتزق
جهات             ماع بالشهادأة فتكسب الصالحية بباب الحنابلة ماع وجلس الحنابلة قضاء العز عمه

ورث              أن بعد وماات عنه، أخذت الفضلء مانه سمع باليسير وحدث بالشرفية، كالتصوف باسمه
وصلى                وثمانين إحدى سنة شوال مان الثامان ليلة في طائل على يحصل لم وكونه وغيره العز

. عنه         وعفا الله رحمه دأفن ثم الغد مان عليه
. ماكة                 نزيل بالصرفي ويعرف العجمي حسن بن ماحمد بن أحمد بن عمر بن الله عبد بن أحمد

    . ووصفه            فهد ابن أرخه وستين إحدى سنة الخر ربيع عشر حادأي الجمعة يوم في بها ماات
بالشيخ.

   . في            لزماني مامن الصحراء نزيل المالكي القاهأري ثم السرسي عمر بن الله عبد بن أحمد
. وضرورته         لفقره بالتعليم تكسب ثم ًا يسير واشتغل والدراية الرواية

      . السبع         حلقة شيخ وكان القرآن حفظ بالقباعي الشهير المكي فرح بن الله عبد بن أحمد
بحيث              فارتاش كنباية إلى سافر لكونه ماقلً به بأس ل وكان بالسمسرة وتكسب بالمسجد

. وخمسين               خمس سنة الول ربيع في ماات حتى بها واستمر ًا دأار عودأه بعد بمكة اشترى
القاهأري               الرشيدي الجمال بن الشهاب لجين بن إبراهأيم بن ماحمد بن الله عبد بن أحمد

      . واعتنى       وسبعمائة سبعين سنة ًا تقريب ولد وعمهما وأبوهأما التي ماحمد الشمس أخو الشافعي
وابن               المليجي الدين وعزيز الكويك بن اليمن وأبي حاتم ابن على الكثير فأسمعه أبوه به
وجماعة              الذهأبي وابن العلء الحافظ ابن له وأجاز آخرين في والتنوخي الشيخة وابن الفصيح

          . وأربعين      أربع سنة شعبان عشر ثامان الحد يوم في ماات ًا خير وكان الفضلء، مان سمع وحدث
. الله   رحمه بالقاهأرة

ويعرف                ماكة ثم القاهأرة نزيل البلقيني ثم السخاوي إبراهأيم بن ماحمد بن الله عبد بن أحمد
ماحمد.               الشيخ فلزم القاهأرة إلى بمفردأه ثم بلقينة إلى أبيه ماع وقدم بسخا ولد بالشاذلي

فقطنها                سنة عشرة ثماني ابن وهأو إحدى سنة في فقدماها ماكة إلى تحول ثم سنين الحنفي
سماع                وله نخله مان المبارك بوادأي يخطب ًا خير وكان وأربعين، سبع سنة شوال في ماات حتى

. المرشدي        الشهاب على جماعة لبن الكبير المنسك في
    . ماع             يجلس تارة كان وأبوهأما ماحمد أخوه التي الروماي أحمد بن ماحمد بن الله عبد بن أحمد

.     . ًا            تقريب الثمانين بعيد ماات بكثير أخيه مان خير وهأو ونحوه الشرب في ًا تاجر وتارة ًا شاهأد أخيه

العباس                  أبو الشهاب الدائم عبد بن علي بن عمرو بن دأاودأ بن ماحمد بن الله عبد بن أحمد
  . كما          ولد القدسي العباس بأبي ويعرف الواعظ الشافعي المقدسي المجدلي الصل الكناني
أنه      -           البقاعي وزعم أوائلها في وأنه عنه غيري نقله وكذا وثمانمائة تسع سنة في به أخبرني
بلديه         -        عند القرآن فقرأ به ونشأ بالمجدل أعلم فالله عشرة خمس سنة حدودأ في بأنه أخبره

أبي                بابن المعروف ماوسى بن ماحمد الشمس على ًا تجويد وتله به وصلى خلد بن الله عبد
ابن             وألفية الجواماع وجمع المنهاج وحفظ المجدليين، القاضي حنون بن ماحمودأ والجمال بيض

والنخبة            والمقابلة الجبر في والياسمينية المنطق في للخونجي والجمل العزي وتصريف ماالك
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إلى                 ثم الرمالة إلى ثم غزة إلى بلده مان انتقل ماا وأول جماعة على وعرض وغيرهأا، لشيخنا
ولزم                وأربعين أربع سنة في بها وجاور وماكة القاهأرة إلى ثم الشام إلى ثم المقدس بيت

تخرج             ماا وأول والعروض والحساب والفرائض والعربية والصلين بالفقه مانها كل في الشتغال
رماضان              بن إبراهأيم والبرهأان المذكور بيض أبي وابن بكتانة المعروف عامار بن أحمد بالشهاب

في             انتفاعه وجل وراءهأا، بحلقته وجلس كلماه وسمع البخاري العلء بدماشق ولقي البصير،
الدين              وناصر القابوني العلء عن أخذهأا وكذا العربية ذلك ومان النويري القسم بأبي الفنون

المار              وهأو والحديث واللغة والنحو وأصوله الفقه في ولزماه رسلن عن وأخذ الحنفي الياسي
بن              والشهاب والحريري شهبة قاضي ابن والتقيين القدسي والعز مااهأر عن والفقه بالوعظ له

ًا           أيض العروض قرأ وعليه الماشاطي والجمال السبكي والشرف البلقيني والعلم المحمرة
والشمس           وغيرهأا والصلين والعربية الفقه في لهما مالزماته وعظّمت والونائي والقاياتي

مانهم              آخرين في الحاوي بهجة مان ًا وكثير الياماسينية أخذ وعنه ًا ماذهأب الشافعي ًا نسب المالكي
سمع             وعليه القباقبي والشمس عايد بن الشهاب الله وولي العسر الدين شمس القاضي
المكيني،            والشمس الرمالي السباط وأبي والعبادأي عشر الربعة القراءات في ماصنفه بعض

شرف                بن والعمادأ الفنون مان وغيره الصل عنه أخذ ومامن بعض، مان أكثر الخذ في وبعضهم
وغيره،             المالء في ماجالسه وحضور مالزماته مان أكثر وشيخنا الغرابيلي بن التاج والحديث

المراغي                الفتح وأبي عمرو، لبي عليه وتل بل بمكة عياش بن الزين على الحديث سمع وكذا
والعز           والتدماري والقبابي الزركشي والزين والبساطي البغدادأي الله نصر بن والمحب

العصر               ماشايخ غالب عن أخذ أنه حتى آخرين في الحنبلية وعائشة الديري بن والسعد القدسي
ولقي                وجماعة الفرات بن العز له وأجاز ودأرج، دأب لمن وتردأدأ وغيرهأا وماكة والشام ماصر في

التدريس               في له وأذن برع حتى التحصيل في وجد المقري، الكيلني ماحمد الشيخ ًا أيض بمكة
القاياتي            إذن ورأيت وآخرون والعبادأي والبلقيني شهبة قاضي وابن والونائي القاياتي والفتاء

العلماة             الشيخ الفاضل ونجل المااثل سللة الكامال الفاضل الماام بالمولى ووصفه بالقراء له
ومان                 آخره إلى العددأ ومان النكاح إلى الوصايا مان وكذا الحاوي مان الول الربع عليه قرأ وأنه

التقسيم                في كأنه أرباعه باقي مان كل مان غيره وبقراءة ماتوالية وافرة قطعة البيع مان المنهاج
ببيت              بالصلحية العادأة وولي ًا، ونظّر ًا وتحقيق ًا بحث ذلك كل الجواماع جمع مان الكثير وبقراءته

البلقيني             العلم عن بأخرة وناب الطلبة، لنفع وتصدى القصى المسجد في والتصدير المقدس
عليه               أماره وراج ًا وقت به اختص مامن كان فإنه البلقيني الولوي بعناية الحوانيت ببعض وجلس

وثلثين               ست سنة مان ًا قديم الوعظ ماجلس وعقد طائل، على القضاء في تحصل ماا ولكن
بحيث               الحفظ وسرعة الذكاء في غاية لكونه فيه الناس وتخطى ًا جد مانه وتمول فيه وسادأ

مارتين              مان السفطي بحضرة الجوهأري صحاح مان ًا سطر خمسين نحو حفظ أنه يحكي سمعته
لجمل            ًا حافظّ والعربية وأصوله والفقه والحديث التفسير مان لكثير ًا ماستحضر ثلثة أو

في             وماجالسه كله ذلك في والنوادأر الحكايات وكذا وغيرهأا القديمة الشعار مان ًا ماستكثر
في                ماجازفة إلى ينسب أنه إل ماعناه في وحده نسيج لكان الصدق تحرى ولو نهاية الوعظ

استجلب               على وقدرة ومالق دأهأاء ماع يبديه ماا أكثر في التوقف يحصل بحيث والفعل القول
وقد               الوعاظ، أئمة ول العلماء رونق عليه ليس أنه ماع جانبه إلى الناس وإلفات الخواطر

المفتي             الواعظ العلماة الماام الشيخ بشيخنا ووصفه فبالغ عذيبة أبي بن الشهاب ترجمه
ماعيد   البرهأان            المدرس عليها وكتب ماتطاولة مادة مان مانازع بل الوعظ أهأل وإماام الصلحية

كان               بل ذكر؛ ماا فوق المار إن المقدس بيت أهأل مان وغيرهأما العميري والشهاب النصاري
ماثله،               القرشي الزين بعد الوعظ كرسي يصعد لم أنه ويقول إطرائه في يبالغ القدسي العز

ًا                  أيض العز قال ولقد قال بكثير الزين مان أحفظ لنه ينصفه فلم ذلك وماع عذيبة أبي ابن قال
إلى                 ضعيفه مان صحيحه وتمييز الحديث ماعرفة مان إليه انضم ماا ماع تيمية ابن مان أحفظ أنه

دأماشق                أهأل غالب وكذا عليه والثناء المحبة كثير كان البلطنسي إن وقيل فنونه مان ذلك غير
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تاريخه                في حادأثة له أوردأ فإنه شيخنا وأماا فاماتنع، بلدأهأا بعض قضاء عليه عرض أنه حتى
فمهر               العاماة على الكلم وتعانى ذكاء فرط وفيه بالقدس ًا كثير اشتغل أنه وقال بإجلله ماؤذنة

الفضلء                 مان أنه المكي الحنفي الضياء بن البقاء أبي عن ونقل كثير خلق عليه واجتمع ذلك في
عليه              فاجتمع بالمسجد ووعظ الفتوي على وكتب الطلبة عليه واشتغل الناس به انتفع الذكياء

            . له    وجرت فقال عذيبة أبي ابن أشار غيرهأا أو الكائنة هأذه وإلى انتهى الخواص وبعض العوام
     . حوادأث           له جرت بل قلت ماعه الحق أهأل بقيام الله فنصره عليه افتراء الوعظ بسبب ماحنة

المفردأة            سيرته في أوردأتها التي البقاعي وصديقه عشيره ماع كائنته أشنعها وخطوب
الترجمة             لصاحب ًا ماودأع كان كثير ماال بأخذ والمقاهأرة الجنبين مان التفاعل حكاية وماحصلها

وآل               عليها المرور عن قلمي أنزه الطرفين مان قبيحة قضايا واتفقت إياه فجحده الخر عند
دأعواه                 في صدقه ظن عنه ليمنع وظائفه مان شيء عن رغب ماا بعد البقاعي وزن إلى المار

كل               وصار والعرض المال مان بالبراءة نفسه على مانهما كل وأشهد به المدعى المال أكثر
وأماا                 أخذه بي يظّن فل المال أماا بقوله نفسه يسلى البقاعي صار لكن ماثلة الحادأثة بهذه مانهما

الحكاية                هأذه وبواسطة وأقبح، ماثله فيه ففعل فعلً شخص رام يقال أن فيه ماا فأكبر التفاعل
كل               عند الوعظ ماجلس وعقد السر كاتب والزيني الفقيه يشبك الكبير للدوادأار التردأدأ مان أكثر

علة               والجنسية أمارهأما بحقيقة أعلم والله أربه بلوغ إلى الغريم نهض وماا به واغتبطا مانهما
ولده                 نظّم مان عنه كتب بل الوردأي ابن لغز عن جوابه عنه البقاعي كتب وقد هأذا الضم،

في              ترجمته ووضع أثبتها أشياء في واعتمده وغيرهأم الشحنة بن والمحب رسلن ابن وشيخه
ثم                  قيل فيما رجله مانها كسرت الحمام في وقعة مان يده مان تعلل أن إلى أماره وآل شيوخه؛

بالقرافة              الغد مان ودأفن سبعين سنة الثانية جمادأى عشري سادأس الربعاء ليلة في ماات
الدعوي             البقاعي وسميه الجبرتي إبراهأيم مان كل وتجاذب الدوادأار يشبك تربة في الصغرى

ًا                كثير العباس أبا لقيت وقد ًا أيض الجبرتي وبين بينه قريبة خصوماة لسبق كراماته مان ماوته بأن
الصابوني              العلء بمجلس علي وقرأ إليه المشار كائنته بعد ًا خصوص إلي المجيء يكثر وكان
بالمجدل             اجتزت ولما ورويته صنفته ماا سائر ماع بروايته واستجازني تصانيفه بعض دأيباجة

وذيلها               الخلفاء تعدادأ في السبكي الفتح لبي مانظّوماة على كتبه شرح على وأوقفني بي اجتمع
وليس               نظّمه أنها زعم ًا أشعار وأنشدني كراريس عشرة نحو في وهأو عذيبة أبي بن الشهاب
 : وهأو                 الوردأي ابن لغز عن جوابه أنه ذكر ماا ذلك ومان أعلم والله هأذا كل عن  بمدفوع

تفرعا قد أصلين على فرعماستظّرف حسن سؤال عندي
ماعا والمثل القيمة ويضمنماالكـه برضا شيء قابض

فقال: 

تبرعا ماحسن هأذا بالحسنمابدعا دأر نظّم الجواب خذ
ًا أعار فاجتمعـا أتلفه ذا حرم اإذ ثم حلل مان صيد

 : أولها               عشرين على تزيد أبيات عذيبة أبي ابن عنه وكتبه حر في ًا ملغز أنشده ومما

ماسـطـر بنظّم ثلثي اسم عنبأسـرهأـم النام خير يا سألتك
تعطـر والل الله صلة عليهأحمد دأين مان النصف مادار عليه

لجده                    ينسب وقد الزيت بقار ويعرف المكي بالمسجد الوقادأ بلل بن الله عبد بن ماحمد بن الله عبد بن أحمد
. وسبعين.         ثمان سنة الولى جمادأى في بمكة ماات بلل

الناشري                      العباس أبو الرحمن عبد بن عمر بن بكر أبي بن عمر بن الله عبد بن ماحمد بن الله عبد بن أحمد
. وغيره.                المهجم بجاماع بالعلم بدايته في واشتغل والده على الحديث قرأ ًا فاضلًكريم ًا فقيه كان اليماني

أربع                       سنة في ذلك كان بل يموت وكادأ لها حبه مازيد ماع عنه فحجبت ًا رضاع بنيهما بأن بان ثم له عم ابنة وتزوج
. قبله    ماوتها بعد وعشرين

التبريزي                    الحسني الجلل بن الشهاب السيد الله عبد بن ماحمد بن الله عبد بن ماحمد بن الله عبد بن أحمد
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ماا                  بعض المذكور أخيه مان سمع ًا أيض التي ماحمد العفيف بن ماحمد العلء وخال التي ماحمد أخو الشافعي
.  . ماات               البردأة مانه سمع وكذا المنام في وسلم عليه الله صلى النبي مان سمعه أنه زعم

التجار                   أعيان مان أبوه كان المكي العدني اليمني العفيف بن الشهاب علي بن ماحمد بن الله عبد بن أحمد
ربما                      أنه إل سنة أربعين نحو وبعده ماعه بها وأقام ماكة إلى أبيه ماع انتقل ثم بها الترجمة صاحب له بولد بعدن

جمادأى                   في بجدة الجل فأدأركه مارة إليها توجه أن إلى يعودأ ثم لحاجة اليمن إلى السنين بعض في سافر
ولخوته                  له خلفه فيما والده ماوت بعد الزراعة تعانى وكان بالمعلة فدفن ماكة إلى فحمل عشرين سنة الولى

ينطوي                  وكان وغيره ذلك في نصيبه باع حتى ماات وماا نخلة، وادأي مان نافع بأرض والسقايات الراضي مان
ويلقب                  ماحمد اسمه ولد له وكان ابنته على جميع بن البدر بن ماوسى الجمال وصاهأر وماروءة، خير على

.   . الفاسي        ذكره عشرة سبع سنة في بمكة قبله توفي بالجمال
     . ذي              عشري ثامان في ولد الحنفي القاهأري القليجي الشهاب علي بن عمر بن ماحمد بن الله عبد بن أحمد

والزين               والشمني الديري ابن على واشتغل والكنز القرآن وحفظ ماائة وثماني وعشرين تسع سنة القعدة
والتقي                 والبدي الهندي البرهأان عن ًا أيض وأخذ البغدادأي السلم عبد والعز الهمام ابن دأروس حضر وكذا قاسم

في               واستقر الفضائل في وشارك وتميز الدأب وتعانى وغيره شيخنا على وسمع الخواص والشهاب الحصني
العلم                  عليه وقرأه بعده فمن الديري ابن شيخه عن وخمسين ثلث سنة في القضاء في وناب الدست ماوقعي

ومان                   ماتصون، غير الهيئة مازري ولكنه ماؤلفه ماع أصله أتقن فإنه تكلف بدون فيه بارع أنه لي وقال الزواوي
 : القائل       قول إجازة سأله لمن إجابة نظّمه

 الصباح صباح ترك في عذركفـمـا وصـبـوح صباح هأذا

فقال: 

 ولح ورقيب واش وخوفالـنـدى وفقد الحب تمنع

 : ًا  أيض وله

أفـعـى خلتها أفعاله ساءني وقدنفعا به أرجو كنت مان ضرني لقد
ًا لي بدا ماا إذا  اللسعا تأمان ل الفعى ضحك وفيخـيفة زدأت ضاحك

وقوله: 

ماحـيرا أعودأ ل المكارم فعنتكـرماـا الجميل مانك عودأتني
 ماكررا يكون ماا أحسن فالقطرفضلكم عوائد ماجرى به فامانن

أبوه                التي الشافعي القاهأري الجمال بن الدين ولي عيسى بن ماحمد بن الله عبد بن أحمد
         . الخر      ربيع عشر سابع الحد يوم صبيحة في ولد الزيتوني بابن ويعرف ماحمد التقي وولده

عند              وبعضه الخص بن الشمس عند القرآن فحفظ بها ونشأ بالقاهأرة وثمانمائة عشر سنة
ماالك             ابن وألفية والصلي الفرعي والمنهاجين والعمدة به وصلى القمني عثمان الفخر صهره

آخرين،            في المالكيين السملي الله عبد والجمال البساطيين والشمس الجمال على وعرض
والشرف             الماشاطي يوسف والجمال البناسي حجاج بن والبرهأان أبيه عن الفقه في وأخذ

هأشام            بن والجمال والحناوي أوليهما وعن آخرين في والونائي الحجازي والشمسين السبكي
تبييضه              على الترجمة صاحب عزم ًا تعليق فيها ماقدماته على الحناوي عليه وأمالى العربية، أخذ
والعربية              الصول في قرأ وكذا وغيرهأا والصول والعربية الفقه في والشنشي خضر ابن ولزم

التردأدأ              مان وأكثر وشيخنا، القيم بن والنور الحناوي وعلى عليه وسمع السنباطي الولوي على
وخطب              وغيره التفسير في الديري بن السعد ماجالس وحضر عليه ماعه ولده وأسمع إليه

تدرب              قد وكان بالشهادأة وتكسب المااكن ببعض والده عقب تصدر بل وغيره الطواشي بجاماع
ماسلك                 تسلك له ويقول له يتكرر فيما واحدة عبارة على اقتصر إذا يزبره كان بحيث بأبيه فيها

حج                وقد الواحد، المعنى في العبارات تنوع على مانه ًا حث ذلك ليكون باللفاظ التقيد في لعوام
بباب               للتوقيع جلس وكذا فيها أماره وراج البلقيني البدر عند ثم المناوي عند النقابة وباشر
فيما               للتلوة ًا ماديم سنين عشر على تزيد مادة وانقطع بالفالج أصيب ثم حريز بن الحسام

سعيد                 بحوش الغد مان ودأفن تسعين سنة الثاني ربيع ثامان السبت ليلة في ماات أن إلى بلغني
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صناعة               في ًا ماتميز الغور بعيد الكلم حلو الهيئة حسن التودأدأ كثير ًا ماتواضع عاقلً وكان السعداء
. وإيانا          الله رحمه الشقر ابن بيت بصحبة ًا ماعروف ًا ماشارك الشروط

بن                   خليل بن الخالق عبد بن القادأر عبد بن ماحمد بن ماحمد بن ماحمد بن الله عبد بن أحمد
المعالي                  أبي بن البركات أبي النور بن التقي بن اليسر أبو الدين ماحيي جابر بن سالم بن ماقلد

وهأو             الصائع بابن ويعرف الصالحية نزيل الشافعي الدماشقي النصاري العفيف بن الشرف بن
وسبعمائة               وثلثين تسع سنة الخرة أو الولى جمادأى مان الخير العشر في ولد أشهر، بكنيته

له                وأجاز الخباز بن الله عبد أبي على وأسمع الجزري علي بن أحمد الشهاب على وأحضر
مان               وسمع النقيب بن والشمس البار بيت خطيب سليمان بن ودأاودأ السلوي عمر بن ماحمد

البهجة             الوردأي ابن ومان ماحمودأ الشهاب بن إبراهأيم والجمال السبكي والتقي المزي الحافظ
المردأاوي                 أحمد بن الرحمن وعبد الهادأي عبد بن الفرج أبي مان سمع وكذا ذلك وغير نظّمه مان
وتفردأ              فأكثر أبيه بعناية ذلك وأكثر القرشية؛ بن القادأر وعبد الكمال ابنة وزينب والوادأياشي

العزازي               خليل بن بكر أبي بن ماحمد على وقرأ بنفسه وطلب قليلً واشتغل سمعها بأشياء
وكان              سعد، بابن قليلً وتخرج الطباق وكتب الفخر ماشيخة مافترقين عمر أبي بن والصلح

 . قاله               الوزن يدرك يكن لم ولكن والدأاب التواريخ يحب أنه كما ينجب لم ولكنه المذاكرة حسن
وكان                 الوردأي لبن ًا أبيات عنه وكتب عليه قرأ إنه وقال لذلك يشهد ماا وحكى ماعجمه في شيخنا

العسقلني             وشعبان الذهأبي الدين ماجير عنه لنا وروى لبنته وأجاز التحديث في ًا عسر
. الثالث             ماحمد بحذف عقودأه في المقريزي وذكره سبع؛ سنة رماضان في ماات وآخرون،

  . بدماشق            نشأ المالكي الدماشقي الماوي الشهاب ماحمد بن ماحمد بن الله عبد بن أحمد
في              دأماشق ثم طرابلس قضاء ولي ثم التادألي البرهأان وخدم ًا جيد وكتب الشهادأة فتعاطى

مان                النائب فاماتنع بعدهأا التي في أعيد ثم صرف ثم أشهر ثلثة نحو وثمانمائة خمس سنة
شيخ                 ماع وهأرب أشهر أربعة بعد وانفصل عشرة اثنتي سنة شيخ قبل مان أعيد ثم وليته إماضاء

ربيع                عشر ثامان في المصرية الديار قضاء وله شيخ تسلطن فلما شدة وقاسى الروم بلدأ إلى
الساحر               ويسميه له شيخ كراهأية ماع المدني ماحمد الشمس عزل بعد عشرة ست سنة الخر

مان                  رماضان عشر ثاني في صرف حتى سنة له يتم ولم الدولة أهأل بعض بعناية ذلك كان ولكن
به                فأقام وعشرين إحدى سنة في الشام قضاء ولي ثم القفهسي الله عبد بالجمال تليها التي
في                ماات حتى واستمر وعشرين أربع سنة الخرة جمادأى في أعيد ثم وصرف أشهر أربعة نحو
في                وهأو بشره فإنه يعتقده كان الشرف لكون وثلثين ست سنة صفر عشر حادأي الثلثاء ليلة

ًا               كلما فيه يسمع ولم به فاستمر ًا قاضي حينئذ كان أنه اتفق تسلطن فلما بالسلطنة السجن
جزيلً               ماالً ذلك مان حصل حتى بالرشوة والتجاهأر الجهل ومازيد السيرة بسوء شهرته ماع لحد

. الصر           ورفع أنبائه في شيخنا ذكره عنه، الله عفا بعده تمزق
بن                  الشرف بن ماحمد أبي الجمال بن المعالي أبو الصدر ماحمد بن ماحمد بن الله عبد بن أحمد

أربع              سنة الخر ربيع أواخر في ماات الحنفي، القاهأري ثم البهوتي المقدادأي الدين ناصر
يزعم               كان بل الصيراماي وللعضدي الشقر بن للمحب ينتمي وكان مادة توعك أن بعد وثمانين

   . في              كتب وقد الحنفية قضاة عن ينوب مامن ووالده هأو كان وأنه النظّام والده جماعة مان أنه
الدور               ذاك أحوال مان يحكي وكان الكابر إلى وتردأدأ الظّاهأرية في البخاري ختم وسمع التوقيع

. وإيانا              الله ساماحه انعزل الحلبة تلك انقضاء بعد ثم يصدق ولم استقل وربما الكثير
.     . بمكة         ماني سمع مامن اليماني الردأمااني الشهاب ماحمد بن الله عبد بن أحمد

      . في         المراغي الزين على سمع مامن المدني الششتري ماحمد بن الله عبد الجمال بن أحمد
. وثلثين              ثلث سنة في الثلثة القراءات في عياش ابن قصيدة وكتب عشرة خمس سنة

   . ابن           على سمع المقرئ الشافعي الزهأري الطلياوي الشهاب ماحمد بن الله عبد بن أحمد
الفخر              عن القراءات أخذ أنه ويقال والطبقة والفوي العراقي والولي خير بن والكمال الكويك

ًا             إفرادأ السبع ولغالب الفرضي السجيني الشهاب عمرو لبي عليه وتل الزهأر إماام البلبيسي
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أحمد               في وماات أجاز ذلك في جماعة به وانتفع الطفال يقرئ وكان السنهوري جعفر ًا وجمع
 . قطن              المنبر بشيخ ويعرف ماكة نزيل الحنبلي المصري القلعي الشهاب ماحمد بن الله عبد بن
بعض              وحضر الناس وخالط الشيخونية في وتنزل ودأماشق القاهأرة إلى ًا مارار مانها وتردأدأ ماكة

البغدادأي              البدر بحضرة الطحان وابن بردأس وابن الصاحبة ناظر ابن على سمع وكذا الدروس
تلقيبه               سبب أن يزعم كان بل بمكة الثانية المجاورة في عندي الحضور ولزم بالجيزة الحنبلي
فيه               قالها ًا أبيات عنه وينشد شيخنا يدي بين القارئ مانبر أسفل لجلوسه مالزماته المنبر بشيخ

             . وثمانين  اثنتين سنة رماضان خاماس الربعاء يوم في ًا ظن السبعين قارب وقد ماات أعلم فالله
. عنه             الله عفا الغد مان ودأفن ماتوعك وهأو الشام مان قدم وكان بالشخونية

      . فلزم         حلب قدم ثم ببلدأه اشتغل الحنفي قاضيها السيواسي الدين برهأان الله عبد بن أحمد
عمل                ثم صاحبها فصاهأر بلده إلى رجع ثم ًا أيض فضلئها عن فأخذ القاهأرة ودأخل بها الشتغال
ذكر                 ماا برقوق الظّاهأر عسكر ماع له واتفق الماراء بزي وتزيا بها ًا حاكم وصار قتله حتى عليه

كانوا              الذين التتار نازله وتسعين تسع سنة وفي وسبعمائة وثمانين تسع سنة حوادأث في
انهزم             سيواس على أشرفوا فلما الشام عساكر مان بجريدة فأماده الظّاهأر فاستنجد بأذربيجان

فانكسر             فتقابل ثمانمائة سنة أواخر التركماني على طور بن قرابلوك فقصده مانهم التتار
سنة                أول في أو العيني أرخه كما فيها إماا المعركة في الدين برهأان وقتل سيواس عسكر

. هأنا         أوردأته ولذا وحوادأثها وفياتها في لشيخنا كما إحدى

المميزة               الشهودأ أحد المصري ثم القوصي الدين جمال بن الدين شهاب الله عبد بن أحمد
حسنة              أشياء نظّمه مان سمعنا والدأب بالفقه واشتغل وسبعمائة وسبعين نيف سنة ولد بمصر

في                شيخنا قاله عشر، سنة رماضان عشر ثاني في ماات وثمانمائة، خمس سنة في ماعنا وحج
السم               في اتفاقهما ماع الماضي القوصي الشهاب أحمد بن إبراهأيم بن أحمد غير وهأو ماعجمه؛

وأنه             عقودأه في المقريزي وذكره ماصري؛ وهأذا يماني ذاك ولكن والوقت والنسبة واللقب
عشري             ثامان في وماات الشعر وقال بالشهادأة وتكسب الوراقة في وبرع للشافعي تفقه

رماضان.
  : وماهر             تفقه النباء في شيخنا قال الشافعي؛ القاهأري ثم البوتيجي الشهاب الله عبد بن أحمد

سبع              سنة ماات ًا؛ تورع تركها بالشهادأة تكسبه وبعد قلبه ظهر عن المنهاج يستحضر وكان
وعشرين.

. حسن         جده فيمن البوصيري؛ الشهاب الله عبد بن أحمد
مامن             بحرماها، والمداحين الفراشين شيخ المدني الصل الحسني الشهاب الله عبد بن أحمد

. بالمدينة   ماني سمع
شيخنا              وسمى نوح كرك قاضي الشافعي؛ الدماشقي ثم الحلبي الشهاب الله عبد بن أحمد

     : وقد            الفقهاء خيار مان كان النباء في شيخنا عنه نقله فيما حجي ابن قال ًا؛ ماحمد والده مارة
وفي             الماوي بالجاماع بالخطابة وناب القدس قضاء ثم نوح بكرك والقضاء الخطابة ولي

.       . خمس  سنة الحجة ذي في ماات البادأرائية تدريس
 : كان              ماكة في الفاسي قال بالحلبي؛ ويعرف حرماها ماكبر المكي الشهاب الله عبد بن أحمد
سنين              بالقاهأرة لذلك وانقطع للسترزاق والشام ماصر إلى ًا مارار وسافر يلبغا دأرس طلبة مان
وذلك                   تسع سنة النحر يوم في ماات حتى سنين بها فدام ماكة إلى رجع ثم ًا خبير بها صار حتى

.     . الله    ساماحه بالمعلة ودأفن التحلل قبل أحسب فيما
أو              الماضي الصالحي البرهأان سبط الحنبلي القاهأري ثم الطوخي الشهاب الله عبد بن أحمد
الله.               نصر بن المحب عند الحضور في وغيره الجليس ابن ورافق المحرر وحفظ اشتغل قريبه

. وأربعين              ست سنة في البخاري البرهأان قريبه على وقرأ البغدادأي البدر بن بالشرف واختص
. أحمد             بالماام دأعي وربما وإعجاب زهأو فيه وكان وأربعين تسع سنة في وماات

    : أخذ           الذكياء الفضلء أحد النباء في شيخنا قال الحنبلي؛ العجيمي الشهاب الله عبد بن أحمد
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في              والشتغال القراء ولزم الحديث علوم في وقرأ والصول العربية في وماهر شيوخنا عن
. بالقاهأرة.           تسع سنة رماضان في بالطاعون سنة ثلثين عن وماات الفنون

          . ماحمد       بن ماحمد بن ماحمد بن أحمد جده فيمن ماضى القزويني الدين شهاب الله عبد بن أحمد
. يوسف  بن

أحمد                صوابه وأن الله عبد بن أحمد جده فيمن ماضى القلقشندي، الشهاب الله عبد بن أحمد
. وسيأتي        الله عبد بن أحمد بن علي بن

       . وأقرأ       واشتغل ًا جد فقير وهأو القاهأرة قدم المالكي النحريري الشهاب الله عبد بن أحمد
والسجن             بالمقارع بالضرب مانطاش مان واماتحن طرابلس قضاء ولي ثم العربية في الناس

في                المالكية قضاء ولي أن إلى فسعى تمول وقد القاهأرة إلى رجع مانطاش فر فلما بدماشق
كما               كان بل سيرته تحمد فلم الركراكي ماحمد الشمس ماوت بعد وتسعين أربع سنة المحرم

قيل: 

ًا عنـه الثراء كشف لقد خـلئقـ
 مان ثوب تحت كانت اللؤم مان

 الفقر
في                الكركي العمادأ عن تلقاه الصالح وقف نظّر بيده كان وكذا مانها؛ القعدة ذي في فصرف
عشر                ثاني الخميس يوم ماعزولًفي ماات ًا أيض فيه سيرته تحمد ولم وتسعين تسع سنة رجب

.              . عقودأه   في المقريزي عليه وحط الصر رفع في وقال أنبائه في شيخنا ذكره ثلث سنة رجب
قضاء                ولي ثم بدماشق القضاء في ناب مان آخر المالكي؛ النحريري الشهاب الله عبد بن أحمد

.    .       . اللبودأي   ابن أرخه أربعين سنة شعبان في بها وماات حلب ثم حماة
ًا                 صيرفي أماره مابدأ في كان أشهر؛ بكنيته وهأو تجارهأا أحد المكي ماغاماس أبو الله عبد بن أحمد

        . سنة        الخر ربيع رابع الجمعة يوم في ماات فاشتهر ًا كثير الناس يداين وصار دأنيا حصل ثم
.     . ماكة         في الفاسي ذكره أوجازهأا الستين بلغ وقد بالمعلة ودأفن بمكة عشرة خمس

نزول               تكرر مامن طفيش بابن ويعرف القليوبية مان نوى شيخ النووي الله عبد بن أحمد
البحري                بالوجه ليس صار حتى وضخم وثمانين أربع سنة في ماعه حج بل له قايتباي الشرف

.       . الله        عبد ابنه بعده واستقر وماات ماصادأقته أثناء صادأره كونه ماع مانه كلمة أرفع

في        -   -    شيخنا قال ًا ماصغر بمهملتين حطيبة بالشيخ ويعرف الدماياطي الله عبد بن أحمد
          : كان     أنه قيل الولية العاماة فيهم يعتقد الذين المجاذيب أحد المريزي خط عن نقلً أنبائه

إلى                 به تزايد ثم خبال طرف ذلك مان له فحصل بغيره اتصلت أنها فبلغه للمرأة ًا ماحب ًا ماتزوج
 : ًا              ماوالي مانها أشعار هأذه حالته في وله ًا عريان وصار ثيابه ونزع عقله اختل أن

قد سركي وأنت فضحتي سرى
صنت

 لي تطلبي وأنت رضاك قصدي
 العنت

الهوى في عزي بعد مان ذليت
وهأنـت

 أنا ول كنتي ل الخلق في ليت يا
كنت

. ثمان      سنة المحرم أول في ماات
أنبائه               في شيخنا قال بالتركية؛ الشقر وهأو صارو بالشيخ ويعرف الروماي الله عبد بن أحمد

الشام               وسكن خواصه؛ مان وصار يتسلطن أن قبل شيخ الشام نائب فعظّمه بلدأه مان قدم
 .    . ماات           وجاور حج وقد للمنكر النكار كثير وكان وظائف عدة ووله ويكرماه شفاعته يقبل فكان

. شاخ             وقد نيابتها ولي لما شيخ عند بحلب عشرة خمس سنة شعبان في
         .    . بل     حسن جده اسم فيمن وينظّر عزم ابن ذكره إحدى سنة ماات البوصيري الله عبد بن أحمد

. غيره   أنه الظّاهأر
       . قاله          اثنتين؛ سنة الول ربيع في ماات بمصر يعتقد كان مان أحد التركماني الله عبد بن أحمد

. أنبائه   في شيخنا
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           . ابن      يحب أنه إل المذهأب شافعي كان أنبائه في شيخنا قال الناسخ الخالع الله عبد بن أحمد
 . ماات             البخاري صحيح مان نسخ وعدة ماصحف ثلثمائة كتب الخط حسن وكان وماقالته تيمية
عشرة               خمس سنة الولى جمادأى في شهبة قاضي بن التقي وأرخه ًا؛ ماطعون عشرة سبع سنة

فيحرر.
        . وباشر        حدث علمته وماا جماعة بن العز سمع بحرماها فراش المكي الدوري الله عبد بن أحمد
ذهأنه               على وكان انتمائه في يحمد ولم قليلً والشمع الزيت وأماانة ًا جد كثيرة سنين الفراشة

لسماعها            الطفال عنده ويجتمع الفراشين قبة عند يحكيها المضحكة الحكايات مان قليل
الجم              ماعه فيصلي مانها بالقرب التراويح بالناس يصلي ذلك ماع وكان لذلك إليه ويتردأدأون

قبل               رغب ولذا حياته في أولدأ عدة أثكل وقد المسلوقة صلته ويلقبون تخفيفه لمزيد الغفير
أخته                أولدأ على ماكة مان بالمسفلة دأاره مان ًا جانب ووقف أخته لبن الفراشة عن بقليل ماوته
ًا                غالب ًا ظن الستين جاز وقد عشرة تسع سنة شوال عشر رابع الجمعة يوم سحر بمكة وماات

.     . ماكة  في الفاسي قاله بالمعلة ودأفن
ثم               المنهاج قليلًوحفظ اشتغل أنبائه في شيخنا قال الشافعي، الذهأبي الله عبد بن أحمد

أكابر               ماعه وسافر بها فعظّم القاهأرة إلى اللنك بعد وسافر وغيره الدين قطب الشيخ صحب
في                ماصر إلى عادأ ثم كبير إقبال له وحصل والبلد الماوي الجاماع بعمارة العتناء في الماراء

في                فمات عادأ ثم دأنيا له وحصلت اليمن صاحب إلى رسولً توجه ثم المؤيدية الدولة أول
. عشرة     تسع سنة الولى جمادأى

.         . الله     عبد بن أحمد بن أحمد في ماضى الزهأوري الله عبد بن أحمد
   . بالصلح          المشهورين مان الجزائر نزيل المالكي المغربي الملوي الزواوي الله عبد بن أحمد

.            . سنة   وثمانين أربع عن وثمانين أربع سنة المحرم عاشر في ماات والتحقيق والورع والعلم
. المغاربة    بعض لي أفادأه

         . ًا      حسن ًا خط قليلًوكتب اشتغل أنبائه في شيخنا قال الدماشقي العرجاني الله عبد بن أحمد
  . في          ماات والثار السنة يحب وكان السميساطية أوقاف وباشر والنظّم النشاء وتعانى

. خمس   سنة المحرم
.       . ًا     قريب الدين شهاب الملقبين في ماضى القوصي الله عبد بن أحمد

        . ماحمد           بن أحمد بن ماحمد ابن في يأتي المعطي عبد بن العباس أبي بن الله عبد أبي بن أحمد
. المعطي   عبد بن

الصل                 الموصلي الشهاب علي بن الله عبد بن علي بن بكر أبي بن الملك عبد بن أحمد
           . الجواماع    وجمع المنهاج عرض له بولد علّي قدم كبير بيت مان أبوه التي الشافعي المقدسي

. أبيه     وفاة مانه واستفدت واللفية
       . سبع         سنة الول ربيع في بمكة ماات المشعري جعفر بن علي بن المهدي عبد بن أحمد

وأربعين.
ماحمد               الصدر والد الشافعي القاهأري الفيوماي الفتح أبو البهاء أحمد بن النور عبد بن أحمد

           . علمائها    عن وأخذ فقطنها القاهأرة قدم ثم الفيوم خطباء أحد كان أشهر بكنيته وهأو التي
في               وأرخه الملقن لبن المنهاج شروح أوسط عليه وقفت كما ذلك ومان جملة بخطه وكتب

   . وثمانمائة           في ماات ًا أولدأ وأنجب المناوي الصدر عن القضاء في وناب وسبعين ثلث سنة
. الله  رحمه

صهر              التاجر المصري الشافعي القاهأري ثم البهوتي الشهاب أحمد بن الواحد عبد بن أحمد
     . الرشيدي         على وماعنا بقراءته سمع تليها التي والد ثم زوجته أخو الديمي عثمان الفخر

عبد             الزين عن القراءات وأخذ بالظّاهأرية، البخاري ختم سمعه وماما وشيخنا، بل والصالحي
للتجارة             ماتوجهة هأمته ولكن الجملة في وفهم الدروس وحضر ًا يسير واشتغل الهيثمي الغني

. الديمي              بن ماحمد الدين صلح خال الدين جلل والد وهأو وإماساك يبس ماع والتحصيل



ماشكاة ماكتبة                   التاسع القرن لهأل اللماع الضوء
السلماية

  . بعض              قرأ الزهأري بن الدماشقي الشهاب بن التاج بن الشهاب أحمد بن الوهأاب عبد بن أحمد
جهات                 في الجلل وأخوه هأو واستقر أبيه ماوت بعد ترك ثم أبيه حياة في قليلً واشتغل التمييز

الصغرى             بالعادألية ودأرس البرانية الشاماية تدريس سوى عنهما يخرج لم كثرتها ماع أبيهما
يوم               في ًا ماطعون ترك ثم ًا أياما فباشر وعشرين خمس سنة في العسكر بقضاء خلعة ولبس

. وثلثين        ثلث سنة الول بيع عشر ثاني الثلثاء
     . مامن           الحمدين أواخر في يأتي الناصري وكيل الغزي بكر أبي التقي بن الوهأاب عبد بن أحمد

. أبوه   يسم لم
التاج                 بن ماحمد أبو الدين سعد السيد ماحمد بن علي بن دأاودأ بن الوهأاب عبد بن أحمد

      . القاهأرة      دأخل ثم وتفقه بقوص ولد الشافعي المصري ثم القوصي المحمدي الحسيني
شيراز                ثم يزدأ ثم وأصبهان بتبريز فأقام بها فأقام الشام ثم وغيره الفقه في وبرع واشتغل

. سنة                وسبعين نيف عن ثلث سنة الخر ربيع في ماات أن إلى مانها البهائية بالمدرسة وأقام
عنه               البردأة وكذا والده عن النووي ماصنفات يروي وكان غيره زادأ أنبائه، في شيخنا ذكره

الكمال             ابنة زينب عن العاماة بالجازة ويروي والبوصيري النووي عن أبيه برواية ًا سماع
الشافعية            مافتي بأنه ووصفه والطاوسي اليجي الرحمن عبد الدين صفي السيد وصحبه

نسخة              في كذا وتسعين نيف عن ماات وأنه ماشيخته في الجرهأي العفيف وذكره بشيراز،
. التاء  بتقديم

الشرواني               الردأبيلي التاج بن الجلل بن الشهاب ماحمد بن عوض بن الله عبيد بن أحمد
     . إحدى          سنة صفر في ولد الله عبيد بابن ويعرف التي ماحمودأ البدر أخو الحنفي القاهأري

الماراء             مان كثير فقربه الصورة جميل وكان بالتركي وتعلم قليلً واشتغل وسبعمائة وتسعين
في                 البضاعة قلة ماع بعده فمن التفهني عن بالجاه الحكم في ناب أن إلى الحوال به وتنقلت

      . بمسجد        الجلوس يلزم ذلك ماع وكان فاسدة أحكام عدة عنه حفظّت ولذلك والمصطلح الفقه
الربعاء             ليلة في والصرع والقولنج الدماوي بالسهال ماات أن إلى الشيخونية الخانقاه بظّهر

          . سنة      حوادأث في ًا أيض ذكر وله إنبائه، في شيخنا ذكره وأربعين أربع سنة رماضان عشري ثالث
برغبته              باليتمشية دأرس وأنه النافع حفظ أنه أخوه وأخبرني مانه، قبلها والتي وعشرين خمس

. عنه          الله عفا له؛ الوظيفة عادأت ماات فلما عنها له

الشهاب    -      -         العال عبد بن أحمد بن ماحمد ابن إضافة بل عبيد قيل وربما الله عبيد بن أحمد
 . ولد             التيين الله عبد ووالد الوهأاب عبد أخو الفرضي الشافعي الزهأري القاهأري ثم السجيني

مان              الهيثم أبي لمحلة المجاورة بسجين وثمانمائة عشرة ست سنة رماضان مان ليلة أول
بالمقام               ثم ابتداء بها القرآن فقرأ ونشأ ماخففة، جيم ثم المهملة السين بكسر وهأي الغربية

في                القاهأرة إلى المنهاج بعض قرأ أن بعد لماه جده صحبة وتحول عيادأة، طنتدا مان الحمدي
الذهأب               وشذور ماالك ابن ألفية حفظ ماع المنهاج به وأكمل الزهأر فقطن وثلثين ست سنة

لجمع               شرحه مان قطعة عنه أخذ بل المحلى والجلل السبكي الشرف على الفقه في واشتغل
دأروس              حضر وكذا التقاسيم؛ بعض في العبادأي على وقرأ ذلك، وغير الصلين في الجواماع
الشافعية؛           مان وغيرهأم حسان وابن والشرواني الروضة ماختصر والحجازي والونائي القاياتي

عن           أخذه وماما الحنفية؛ مان وغيرهأم والكافياجي والقصرائي والشمني الهمام وابن
والعربية            وأصوله الفقه في المجدي ابن بملزماة عنايته واشتدت الدين؛ أصول الشرواني

انفردأ           التي فنونه وسائر والميقات والهندسة والمقابلة والجبر والمساحة والحساب والفرائض
انتفاعه                  جل وكان مارة غير عنه الفنون هأذه مان كثير أخذ له تكرر بحيث عليه نفسه وقصر بها
وعلي                عمر لبي قرأ بل القاهأرة قدمااته بعض في النحراري الزين ابن على القرآن وجودأ به،

الشهاب             ولزم المصنف لبن اللفية شرح غالب عليه وسمع طاهأر والزين الطلياوي الشهاب
له             ماناظيم عدة عليه وقرأ الصرف في البشيطي والشهاب والميقات؛ الفرائض في الخواص

الديري            كابن وطائفة الزركشي الزين على وسمع للباري؛ والمنسوخ الناسخ مانظّوماة مانها
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البخاري             النسابة السيد على وقرأ والدراية الرواية في لشيخنا تردأدأ بل الشنشي والشمس
ًا                مارار وحج خلق؛ وثلثين ست سنة رجب عشري بتاسع المؤرخ فهد ابن استدعاء في له وأجاز

بعض               ضبط وكذا العمائر بعض لضبط عاماين نحو بالمدينة وجاور وأربعين تسع سنة في أولها
والمحب             أخيه على وبالمدينة المراغي الفتح ابي على بمكة وسمع غيرهأا؛ في العمائر

في                وسافر ذلك، غير لفظّه مان وسمع البخاري مان الول النصف أكثر عليه قرأ بل المطري
الرحيم              وعبد القصري الحجاج أبا فزار الصعيد دأخل وكذا للزيارة الطائف إلى حجاته بعض

بعض            الشرف عليه وسمع الجيعان بن بالشرف واختص السادأات مان وغيرهأما القنائي
وانتفع             بصحبتهم فعرف أولدأه الشهاب وأقرأ عليه قرأ بل المجدي ابن شيخهما تصانيف

بجاماع                 ماعمر ابن رواق ماشيخة ولي قد بلى به يليق أمار في إليه يتوجهوا لم ولكن بمددأهأم
بتربة             الحديث وقراءة والتاجر المناوي بن الشمس عقب وخمسين ست سنة في الزهأري
             . آخرين  ماع وكذا ًا وقت طلبته مان الشهودأ بعض ماع وجلس الجهات في وتنزل قايتباي الشرف

عليه            وتردأدأ والمساحة العمليات في والتقدم والحساب الفرائض في بالبراعة وعرف ببولق
كل                 على وكتب به، أولى لكان لذلك تفرغ ولو للتصدي له يتكلف لم ولكنه ذلك لخذ الفضلء

        . ًا     طارح ًا ماتواضع ًا ماتقشف ًا خير ًا فرضي ًا فاضلًحاسب وكان ًا شرح والرحبية الكلئي ماجموع مان
كلماي                مان ًا شيئ علي وقرأ مارة غير ماعهم إلي حضر إليهم المشار ماع نفسه ًا مامتهن للتكلف

على                يمشي صار بحيث اليسر رجله عصب وفسخ سقط أن بعد مارة تعلل المحاسن كثير وهأو
مان                بمنزله وثمانين خمس سنة رجب ثامان الربعاء يوم آخر في ماات حتى ماعللً واستمر عكاز

مانهم                أناس في بالزهأر عليه صلى ثم الغد مان فيه فغسل بالباطلية بيته إلى وحمل بولق
تربة             مان بالقرب بتربة دأفن ثم الصندلي الشهاب تقدماهم والبكري زكريا والزيني المالكي
قدمااء               بعض مان سمعت جميلًحتى عليه وأثنوا عليه الناس وتأسف أخيه بجوار سليم الشيخ

رحمه               الدجال مان أمان بقاءه أن ماراسلته بعض في كتب النهياوي حسن الشيخ أن الزهأريين
. وإيانا  الله

.          . أحمد       بن علي بن الرحمن عبد ابن في ماضى أحمد بن علي بن عبيد بن أحمد
.      . ًا       قريب الله عبيد ابن في أحمد بن ماحمد بن عبيد بن أحمد

.     . بمكة       عني أخذ مامن المنيني ماحمد بن الله عبيد بن أحمد

بن                 الشهاب المعطي عبد بن النجم بن اللطيف عبد بن أحمد بن إبراهأيم بن عثمان بن أحمد
        . بها      ونشأ بالقاهأرة وثمانمائة عشر سنة قبل ولد أبوه التي الشافعي القاهأري البرمااوي الفخر

وتكسب            فيه وتميز الحناوي النحو في شيوخه ومان وغيرهأما، والعربية بالفقه فاشتغل
إلى                تأخر أنه الظّن وفي ًا خير وكان طائل، على فيه يحصل ولم القضاء ولي بل بالشهادأة

. الستين  قريب
   . سنة            ًا تقريب ولد عثمان أبو المالكي الزهأري القاهأري ثم القجطوخي أحمد بن عثمان بن أحمد

الزهأر               إلى تحول ثم القرآن فقرأ بها ونشأ الغربية مان طوخ بقوج وثمانمائة وأربعين أربع
والمحب               النشاوي على الرواية في قرأ وكذا وغيره الفقه في وغيره دأاودأ على وقرأ واشتغل

بردأي              تغري عند الحديث قارئ وهأو والديمي، كأبيه مانهم وآخرين زكريا والزين الشحنة بن
فمن              الفضلء وهأرع ًا كبار ًا كتب ختم وبعده الكبير الدوادأار صاحبه حياة في الستادأار القادأري
انتعاش             بعض وانتعش جهات في ذلك بواسطة وتنزل الطويل، والكمال كخلد لسماعها دأونهم

يتعلق              شيء في بل شيء بعض عليه وتأخر البيبرسية تعلقات بعض في تكلم وربما
بالستدارية.

القاهأري                الصل الكرمااني الفتح أبو الشهاب الله عبد بن إبراهأيم بن ماحمد بن عثمان بن أحمد
           . أو    المعتمد وهأو بخطه قرأته كما الحجة ذي أواخر في ولد بالكلوتاتي ويعرف المحدث الحنفي

جماعة                ابن العز له وأجاز وسبعمائة، وستين اثنتين سنة أنبائه في شيخنا قاله كما رماضان في
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صديقه              بعناية الطلب إليه وحبب وخلق أمايلة وابن عمر أبي بن والصلح ماروياته فهرست
النشاوي             والعفيف الحراوي الدين ناصر على وسمع الشيوخ على ودأار الرفا بن الشمس

مان               ثم القيم وابن الصواف ابن أصحاب مان وغيرهأم الهكاري ابنة وجويرية حاتم بن والتقي
أصحاب             مان ثم النجيب أصحاب مان ثم والختني والدبوسي والواني والحجار وزيرة أصحاب
تسع                سنة قراءته ابتداء وكان بعده سمع ومان أقرانه على قرأ حتى بعدهأم مان ثم الفخر

مان                 أكثر البخاري قرأ أنه حتى الكبار للكتب قراءته وتكررت وني ول فتر ماا ًا جر وهألم وسبعين
والمشيخات              والمعاجم الكبار الكتب مان غيره إلى ذلك مان نحو فيه وشيوخه مارة ستين

         . قرأه     وماما وشيخنا وولده العراقي عن الحديث علوم وأخذ ينحصر ل ماما والجزاء والمسانيد
ذلك              وغير واللمام الصلح لبن بل للتركماني الحديث وعلوم العيد دأقيق لبن القتراح عليه

واحد             غير وأجازه وماروياته المسند أطراف مان وقطعة بكماله التعليق كتعليق تصانيفه مان
            . له   إجازة في ووصفه والشيوخ المسموع مانه استفادأ مامن شيخنا كان بل بالقراء شيخنا مانهم

عمدة              الطالبين مافيد المحدث الوحد الكامال الفاضل العالم الماام الشيخ تعالى الله في بالخ
الحفاظ             جمال المدرسين صدر البارع أخرى في زادأ المحقق، القدوة الكملة جمال المحدثين
الرازي              العز عن الفقه أخذ وكذا المرسلين، سيد سنة خادأم المتقين السلف بقية المعتبرين
والقراءات              وغيرهأم التباني والجلل الدين وأكمل بك خاص بن والبدر الجار أخي ابن والشمس

الحميد            وعبد الصنهاجي والشهاب الغماري على بالعربية الشتغال مان وأكثر جماعة عن
له               يقول قراءته سمع إذا الشيوخ بعض كان حتى فيها يمهر ولم وطائفة والسراج الطرابلسي

في                   فيه ابتدأ الذي الحد عن ينتقل لم أنه شيخنا قال حتى غيرهأا في يمهر لم وكذا سلم احرم
والفقه             الحديث في الشتغال على حرصه شدة ماع دأرجة والقراءة والحفظ والمعرفة الفهم

ثم              الشيوخ تصانيف مان جملة بخطه كتب بحيث الكتب مان الكثير وتحصيله والقراءة والعربية
فاش              ولحنه بطيء وفهمه ردأيء وخطه وآخرين شيخنا ثم العراقي كالولي القان تصانيف مان

ماتقللًمان                عمره أكثر في وكان الحديث وضاءة وجهه على العبادأة كثير ًا خير ًا دأين كان لكنه
مان               السفل بالقصر الحديث قراءة في قرر ثم بالشهادأة التكسب إلى يحتاج كان حتى الدنيا
أربع               سنة كانت فلما سنوات عدة ماسلم صحيح فقرأ الهداية قارئ السراج بعد بأخرة القلعة
استقر              ولذا له ًا ماصاهأر كان لكونه الرشيدي الشمس شيخنا عوضه فقرر ًا ماتوعك كان وثلثين

النصر               باب خارج برقوق الظّاهأر بتربة الحديث إسماع ذلك قبل باسمه كان بل عوضه، فيها
جويرية               ابنته على العراقي الزين صاهأر وقد شيخنا قال شعرة، سبع سنة في فيها استقر

في               فنشأ عنهما وماات ولدين فأولدهأا الفاسي النجم مانها له ابنة وتزوج مااتوا ًا أولدأ فأولدهأا
عليه                 أشرت وقد قال هأناك فماتا ماكة إلى ابنته ماع بهما فسافرت جدتهما فارق أن إلى كفالته

    . اختصر             رأيته قد قلت فعل أظنه فما غيره تمهر كما ويتخرج يتيقظ أن إرادأة شيوخه يجمع أن
العلماء             كلم مان أنه قال الحديث علوم في ًا ماختصر وعمل للحازماي والمنسوخ الناسخ

أوهأام               فيه ماجلدين في ثبت وله فيه شرع الكمال تهذيب وماختصر يكمله لم لنفسه ًا وتخريج
أواخر               في وأسمع كلوت، ثبت سكوت سماه جزء في وبينه اليسير مانها شيخنا التقط كثيرة
حسان               وابن كالمناوي العيان مان خلق مانه سمع ثقل، لسمعه عرض لكونه لفظّه مان عمره

في                وماات نباهأة، ول ًا حظّ يرزق ولم جماعة، مانهم الحياء وفي قمر وابن الفقيه برماش وتغري
العراقي              الزين جوار ودأفن بالقاهأرة وثلثين خمس سنة الولى جمادأى عشري رابع الثنين يوم
الفقيه                 برماش تغري عن نقل مان ورأيت به، ونفعنا الله رحمه ماثله ماعناه في بعده يخلف ولم

 . وهأذا                  أشياخه ول نعم قال حجر ابن ول له قيل مانه ًا سماع أكثر أدأركنا فيمن ندرك لم قال أنه
. رآه               ماا الكلوتاتي لعل سمعه أو شيخنا قرأه وماعجم وماشيخة وجزء كتاب مان فكم ماجازفة

. ماثله              الحديث قراءة في بعده يخلف لم وأنه باختصار عقودأه في المقريزي ترجمه وقد

بن                 عمرو أبي الفخر بن الفتوح أبو البهاء إبراهأيم بن إسحاق بن ماحمد بن عثمان بن أحمد
البدر               أخو الشافعي القاهأري السلمي الصل المناوي الفداء أبي البهاء بن الله عبد أبي التاج
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         . على      واشتغل وسبعمائة وثمانين أربع سنة رجب في ولد ذكرهأم التي وعمر علي ووالد ماحمد
في               أبيهما بعد وأخوه هأو واستقر والتدريس بالفتاء وأجيز وغيره المناوي الصدر والده عم ابن

وإفتاء          الحسيني والمشهد والمجدية العتيقة والقطبية والسكرية والسعدية كالجاولية وظائفه
مان             وغيرهأا بالقاهأرة الحكم في وناب بالصالحية وقبله الحاكمي بالجاماع وخطب العدل، دأار

الملقن               بن السراج بن علي النور ابنة خديجة وتزوج كثيرة ًا أنظّار وولي البحري، الوجه أعمال
وافر             والتودأدأ السمت حسن وكان وغيره، السفطي الولوي بها تزوج وابنة المذكورين وأولدهأا

وكانت                للقضاء مارة عين بحيث زائدة وجاهأة ذا ًا رئيس العلم أهأل في ًا ماحب المروءة كثير العقل
          . وعشرين     خمس سنة رماضان عشر سادأس الثنين يوم في ماات يتفق فلم إليه تسمو نفسه
خالهما             عنهما واستنيب جهاته في ابناه واستقر الصغرى، بالقرافة ودأفن الربعين نحو عن

          . أنه      النور ولده لي وحكى إنبائه، في باختصار شيخنا ذكره الله رحمه الملقن بن الدين جلل
فيستكثر             البلقيني الجلل دأروس ويحضر المطلب يطالع كان وأنه البطائحي الشهاب عن روى
كان                التي النسخة أخذ إلى أدأاه بحيث ذلك مان ويضج والنقول البحاث مان يبديه ماا الجلل
لنظّر               وعدل البهاء على يخف فلم هأذا وماع واستكتمه الخطيري كتب خازن مان مانها يطالع

صار              حتى ونحوهأا المباحثة في طريقته ولزم وغيرهأا بالمحمودأية التي الصحاب كتب مان غيره
. المحمودأ             الملك مان أستمد وأنا ماحمودأ خزانة مان تطالع أنت له يقول الجلل

بن                 الشهاب يوسف بن أحمد بن خليل بن ماحمد بن عثمان بن أحمد الرحيم الرحمن الله بسم
وكسر          -    المهملة بفتح الصلف بابن مانهما كل ويعرف أبوه التي الشافعي الدماشقي الفخر

             . بن   الكمال ماع الثانية في أبوه وأحضره وثمانمائة عشر سنة شعبان في ولد فاء ثم اللم
بن              الجمال وعلى وعليها الدارماي وثلثيات الصحيح الهادأي عبد ابن ابنة عائشة على البارزي

بني             بجاماع الرياسة وباشر وحزنه، أخره المديني ماوسى أبي أماالي مان ًا ماجلس الشرايحي
أخذ                حدث؛ بل الستدعاءات بعض في أجاز الجهات، مان غيرهأا في استقر وكذا والده بعد أماية

تسع                 سنة في حي وأنه والمشي، العقل ماع فالج له عرض أنه لي وقال الطلبة، بعض عنه
وثمانين.

الريشي؛            بالكوم ويعرف الشافعي القاهأري الريشي الشهاب ماحمد بن عثمان بن أحمد
        . وحفظ     بالقاهأرة وسبعمائة وسبعين ثمان سنة ًا تقريب ولد خربت القاهأرة ضواحي مان وهأي

جماعة              ابن والبرهأانين الملقن ابن على عرضها أنه وقال والعمدة به وصلى القرآن بها
الريش            كوم إلى انتقل ثم بالفقه ًا يسير واشتغل وكتبا، البشيطي والصدر والبناسي

فاشتهر           مادة الحنفي إسماعيل والمجد الزبيري التقي عن بجاماعها وخطب فسكنها
على              وأقبل الطفال وأدأب وغيره عمرو بجاماع وخطب القاهأرة إلى انتقل ثم لها، بالنتساب

وآخرين،           البخاري والعلء الشطنوفي والشمس البيجوري البرهأان عن الفقه فأخذ الطلب
على             الحساب في وبحث لي، وأجاز قال والفرائض الفقه في العراقي الشمس ولزم

كالشمس           وغيرهأما جماعة بن والعز الشطنوفي عن النحو وأخذ الماردأاني الجمال
عن           الحديث وعلم وغيرهأم البخاري والعلء البساطي العز عن والمعقولت السيوطي
وشرحه               مااجه ابن العز وعلى الجواماع لجمع شرحه في عليه يقرأ كان بل العراقي؛ الولي

بحثه                وماما أولى كان عكس لو أنه قيل بحيث العيد دأقيق لبن العمدة وشرح الصلح لبن
والكثير،            للصبهاني الطوالع وشرح المصنف لبن اللفية وشرح والكوكب التمهيد العز على

والشطنوفي           الجوشني يعقوب والشرف الزهأر إماام الفخر على الروايات ببعض وتل
والتنوخي            المجد أبي ابن على الحديث وسمع الزراتيني على ًا جمع وبالسبع وغيرهأم

عن            ينفك ولم وآخرين الهداية وقاري البطائحي والشهاب الكويك وابن والهيثمي والعراقي
في             ًا خصوص وغيرهأا شيخنا عند الماالي لزم بل والونائي القاياتي سيما الدروس مالزماة
تواليها                لكثرة مافيدة أشياء يستحضر كان نعم كادأ؛ ول يمهر فلم كله ذلك وماع رماضان شهر

له                 أذن وكذا العزلة إذن ماع هأذا إليه تضيفها الطلبة صار بحيث إيرادأهأا مان ويكثر سمعه على
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الفاضل           الماام بالشيخ ووصفه كالشطنوفي وآخرون وغيرهأا السبع إقراء في الزراتيتي
ًا               بحث أبيه للفية عليه قراءته حين العراقي الولي له أذن بل العمدة القدوة العالم الكامال

نفعه            العديدة والمزايا الحميدة المناقب ذي المفنن الكامال البارع الفاضل بالشيخ ووصفه
إقرائها               في ماعتبر وإتقان ونظّر بحث قراءة بأنها وقراءته المشتبه فهم ورزقه به ونفع الله
قرأته               كما وقال عشرة تسع سنة في وحج عشرين، سنة شوال في ذلك وانتهى وإفادأتها،

الطواف               وفي ًا خمس لمكة ومانه ختمة عشرة إحدى الينبوع إلى البركة مان تل أنه بخطه
صلى                 النبي رأس وعند سبعة طيبة إلى مانى ومان ثلثة عرفة ثم مانى إلى ماكة ومان واحدة،

إلى                مانه ثم الزلم إلى مانه وكذا خمسة الينبوع إلى المدينة ومان ثلثة وسلم عليه الله
ثوابها              وأهأدى بالبركة ختمة في وبدأ أربعون فجملتها خمسة البركة إلى مانها ثم العقبة

وحدث            أجمعين، والصحابة والمرسلين النبياء سائر وإلى شرفه في زيادأة النبوية للحضرة
مان             الكثير وفيها جملة جرياته وماا نوادأره مان وكتبت أشياء عليه سمعت باليسير

   " شيخه        "   عن وأنشد يرى مان يا السهيلي أبيات على بها ذيل أبيات سيما المضحكات
 : قوله   السيوطي الشمس

سـنـه كانت كأنهاسنـه ستين جاوزت
آسنه صفو بعد مانأصبحت قد وعيشتي

أحسنه مانه قطعتفقد عمر لي كان إن
حسـنـه أو سيئةكلـه شعري ليت يا

        : القرآن       فحفظ ونشأ الريش بكوم ًا طحان أبوه كان بخطه قرأته فيما فقال شيخنا ترجمه وقد
الريش             بكوم الحنفي إسماعيل المجد عن الخطابة في وناب ًا كتب وحفظ القراءات وحصل

فلزم                الشتغال على أقبل ثم التنسي بن الدين ناصر أولدأ ثم الظّريف بن التاج أولدأ وأقرأ
وكان            الجهات في ونزل بالطلب واشتهر جماعة، بن والعز العراقي والشمس الشطنوفي
ويستحضر             بالشطرنج اللعب ويجيد الرؤساء مان يعاشره مان مازح على ًا صبور المفاكهة حسن

ًا               ماواظب بالماهأر التصوير حسن في يكن لم ولكنه أتقنه ًا شيئ حفظ وإذا المسائل مان ًا كثير
أنه               يذكر وكان ماجلسين، غير عنها ينقطع فلم الحجة ذي أواخر إلى المالء في ماجالسي

      . عشري         حادأي الربعاء يوم في ماات انتهى سنة خمسين نحو الليث ماشهد في القراءة واظب
الولوي             الناس تقدم الزهأر بجاماع يوماه في عليه وصلى وخمسين اثنتين سنة المحرم

. وإيانا           الله رحمه بالقرافة الليث ضريح مان بالقرب ودأفن القاضي السفطي

    . بن            يوسف عليه قرأ زادأه ماال له ويقال الحنفي البخاري الجرخي نظّام بن عثمان بن أحمد
. حافلة              إجازة له وكتب ًا جد وعظّمه وثمانمائة وتسعين ثلث سنة في المصابيح التي أحمد
       . على       واشتغل وسبعمائة وسبعين إحدى سنة ولد البعلي الخرباوي يوسف بن عثمان بن أحمد

فاضلًفي               وكان دأماشق، قدم ثم بعلبك قضاء وولي عليهما وسمع يعقوب والعمادأ اليونانية ابن
       . ست      سنة الولى جمادأى في ًا ماطعون ماات وعفة وانجماع سكون وعنده وغيره الفقه

. أنبائه     في شيخنا ترجمه وعشرين،
ويعرف             الصوفي الشافعي السعردأي الحصني العلوي الدين علم العفيف بن عثمان بن أحمد

 : أولها               نظّمها له عقيدة مانه كتب الدماياطي الرحمن عبد بن إبراهأيم بن خليل رأيت بالعلمي

بصـفـاتـه دأائم قديم أحدذاتـه فـي واحد ربي الله
 رافد مان ومااله القدير وهأوبـحـياتـه قـائم عليم حي

إحدى              سنة الولى جمادأى في وذلك ًا ونثر ًا نظّم تصنيف مان وبماله وبإقرائها بها وأجازه
وستين.

 . نشأ             الشافعي القاهأري الصل القمني الدين فخر الفقيه بن الدين شهاب عثمان بن أحمد
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ًا               شاب حياتهما في وماات أبويه ماع وجاور وحج أقرأ وربما فنون في وفضل واشتغل بالقاهأرة
. بالوالد              فاتصلت ماات أن يلبث ولم ًا بكر أماي تزوج أن بعد ثلثين سنة قبيل

.         . إبراهأيم   بن الله عبد بن ماحمد ابن في عربشاه بن أحمد
            . مارة   غير وحج طباعه، وفحش دأيانته نقص ماع فيها وبرع بالشهادأة تكسب عرفات بن أحمد

. وثمانين    ست سنة وجاور
الصل                 الذرعي الدين فخر وهأيب بن صلح بن العز أبي بن أحمد بن العز أبي بن أحمد

إلى       -   -      البخاري أول مان سمع المثلثة بفتح الثور بابن ويعرف الكشك ابن الحنفي الدماشقي
    . سنة           صفر في ماات وغيرهأما الملوك بن القادأر وعبد المادي إسحاق ومان الحجار علي الوتر

           . سبع      سنة في له أجاز أنه وقال ماعجمه في شيخنا ذكره ًا أياما إل سنة ثمانين عن إحدى
. باختصار            عقودأه في والمقريزي بدماشق، العدول أحد وكان النباء في زادأ وتسعين،

.     . بمكة       ماني سمع مامن السمرقندي أحمد بن الله عطا بن أحمد
أخي                 ابن الحنبلي المكي ظهيرة أبي بن بكر أبي بن القيوم الحي عبد بن عطية بن أحمد

أربعي                ماحافيظّه وتسعين ثلث سنة ربيع في ماعه أو بلوغه قبل علي عرض جدة قاضي المحب
عبد               بن علي بن ماحمد للعز الثلثة عن أحمد أفرادأ في واللفية الخرقي وماختصر النووي

وتلخيص             والجروماية ماالك ابن وألفية الفقه أصول في مافلح بن البرهأان وماختصر الرحمن
الجنان               قوي ذكي وهأو البخاري، في وسمع الربعين جميع حفظّه مان على وقرأ بل المفتاح

عند              ويحضر ماجاورته حين البغدادأي البهاء بن العلء على الفقهي كتابه في حل والحافظّة
. له             أجزت وقد الشتغال لزم إن البراعة له وترجى الحنبليين والكريمي ماكة قاضي

الناس               مان الكثير يعتقده مان أحد القاهأرة نزيل المكي ثم الحضرماي اليماني عقبة بن أحمد
. الصحراء             مان بتربة وتسعين خمس سنة شوال في ماات حتى مادة بالقاهأرة دأام

القاهأري               الصل المناوي ماحمد أبو الشهاب ماحمد بن إسماعيل بن إبراهأيم بن علي بن أحمد
        . فحفظ      بها ونشأ بالقاهأرة تسعين سنة ًا تقريب ولد التي وماحمد الماضي إبراهأيم أخو الشافعي

على             الفقه في وقرأ وغيره العراقي الشمس على وعرضه الفقه في والتبريزي القرآن
والخليل             القدس وزار وبعدهأا وثلثين خمس سنة في وحج المناوي، والمحب القرافي الجمال

السيوطي              قاسم بن ماحمد الشمس أول فيها رفيقه وكان ماات أن إلى بالشهادأة وتكسب
وحدث              مانه السيوطي بسماع لنفسه تخريجه جماعة بن العز تساعيات مان ًا جزء عليه فسمع

ًا             ماديم ًا ساكن وغيرهأا بالسابقية ًا وطالب السعداء سعيد بخانقة ًا صوفي وكان عليه قرأته به
يكن             ولم بغيره جلس وربما الجيوش أماير سوق مان بالقرب السروجيين بحانوت للجلوس

.             . الله   رحمه وستين سبع سنة الحجة ذي سابع الثنين ليلة في ماات صناعته في بالماهأر

بن                 العباس أبو الشهاب عدنان بن ماحمد بن جعفر بن عدنان بن إبراهأيم بن علي بن أحمد
     . سنة         شوال سابع في ولد بكر أبي العمادأ أخو الشافعي الدماشقي المنقري الحسيني العلء
الفقه              في واشتغل التنبيه فحفظ بها ونشأ بدماشق إحدى سنة وقيل وسبعمائة وسبعين أربع
نظّر               ثم العذراوية نظّر ولي لذلك؛ هأمته يصرف لم ولكن الحديث وسمع العلوم مان وشيء
بدماشق              الشراف نقابة وجده كأبيه باشر الفتنة وبعد وثمانمائة اثنتين سنة في الماوي الجاماع
نظّر               وولي والزهأري، والخنائي عباس ابن عن القضاء في وناب السر، كتابة أبوه ولي لما
السر              كتابة وولي استرجعها ثم جهاته وأخرجت وصودأر عزل ثم لطيفة مادة لنوروز الجيش

سنين               خمس فباشر فيها أبيه عن ناب أن بعد عشرين سنة المؤيدية اليام في بدماشق
كتابة                 في النجم استقر فلما ًا وثاني أولً حج لما القضاء في حجي بن النجم استنابه ثم وشهرين

سبع               سنة الولى جمادأى في وذلك الشرفية اليام في الشام بقضاء هأذا استقل ماصر سر
مان                الجزيلة الماوال لبذل أدأى كبير شر بينهما حصل لمصر وعادأ حجي ابن عزل فلما وعشرين
بعد                جيشها نظّر في استقر أن إلى مانفصلً لدماشق السيد ورجع للقضاء النجم وعادأ مانهما كل

في                 مازهأر بن جلل بعد ماصر سر كتابة في استقر ثم أشهر عشرة نحو فدام حسين البدر
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ماباشرة             فباشرهأا ذهأب برقمات خضراء طرحته وكانت وثلثين، اثنتين سنة الحجة ذي مانتصف
التي               مان الخرة جمادأى عشري ثامان الخميس ليلة في ًا ماطعون ماات أن يلبث ولم حسنة

في                الوزير بباب عليه الصلة بعد عجلن بن حسن السيد عند الشرف تربة في ودأفن بعدهأا
سقط              عليه البكاء في أهأله وأخذ بوفاته لدماشق الخبر جاء ولما السلطان، شهده ماحفل

        . الناصرية      خطيب وابن وماعجمه أنبائه في شيخنا ذكره نظّره تحت كانت التي العزيزية سقف
حشمة                 ذا بلده رؤساء مان وكان حلب؛ إلى المؤيد أيام دأماشق نائب ماع سافر لكونه ذيله في

مان                ًا عاري وأفضال ماكارم ماع كثيرة وأمالك حسنة بها وماآثر جزيلة ثروة له وتمول وتخير وعقل
مان               عمل ول يحج ولم العلم أهأل مان كنت ليتني ويقول لذلك يتأسف بحيث الفضائل

سماع                على له أقف ولم لولدأي أجاز ماعجمه في شيخنا وقال ًا؛ شيئ بها يذكر التي الصالحات
لكنه                 ًا بشوش ًا ماطبوع كان أنه العيني وقال ًا، اتفاق شيوخنا بعض عن ًا شيئ أخذ كان إن إل طائل

العظّيمة             القاعة الجاماع بباب وهأي وأنظّار تداريس بيده كانت غيره وقال بأشياء ماتهم
نحتسبه              الله عند قال عقودأه في المقريزي عليه أثنى وكذا الفاضل القاضي بقاعة المعروفة

. الكريم     بسلفه يلحقه أن ونسأله
بركات               والد الشاهأد الشافعي ًا سكن الحسيني الدين شهاب ماحمد بن إبراهأيم بن علي بن أحمد

           . بشارة    عنه لي ونقل البوتيجي الزين عن وأخذ القرآن حفظ مامن الروس أبي بابن ويعرف
بالشهادأة             وتكسب البغدادأي السلم وعبد والحناوي النسابة الشريف عن أخذ وكذا بي تتعلق

سنة                  ًا تقريب ماولده أن ولده لي قال كما والظّاهأر انهرم وقد وستر دأين ماع العلم في يتميز ولم
. الحياء        في وتسعين تسع سنة وهأو عشرة خمس

  . بهيت             ولد الشافعي الزهأري القاهأري ثم الهيتي الشهاب ماكنون بن إبراهأيم بن علي بن أحمد
الجواماع             وجمع الفرعي كالمنهاج ًا وكتب القرآن فحفظ القاهأرة وقدم المنوفية أعمال مان وهأي

على                 طباخ عرعر مان يطعمها أنه المنهاج ختم إذا نفسه يعد كان أنه وبلغني ماالك ابن وألفية
وابن             المجبر بن والجمال والونائي كالقاياتي العصر أئمة عند الشتغال ولزم الجاماع؛ باب

الدين             وناصر الزركشي الزين وعلى عليه وسمع أمااليه مان عنه وكتب وشيخنا المجدي
شرح              مان وللكثير بل له استحضاره وكثر الفقه في وبرع وآخرين؛ الكنانية وعائشة الفاقوسي

الفخر             ولزماه الفكاهأين بجاماع ودأرس الطلبة عليه وقرأ فيه نظّره لدأماان للنووي ماسلم
ل                وكان ماسلم وشرح مااكول ابن إكمال في المطالعة على يعينه كان الذي وهأو الديمي عثمان

الزائد            والتقلل المحض والجد والتواضع والدين الخير ماع والشتغال المطالعة مان يمل
في               بقراءته سمعت وقد وقته في نادأرة لكان الفهم بطء ولول السهر مازيد على والقتدار
جرش             وكان وأبحاثه فوائده مان وسمعت ماعه ماجالستي وكثرت الونائي شيخنا على الروضة
ًا               وضيئ ًا طوالًحسن يعنيه ل فيما الخوض ول الفضول يعرف ل وماخاطباته ماباحثته في الصوت

ماات                 أن يلبث ولم فيه، أماره يتم فلم التداريس لبعض عمره أواخر في وعين لثغة، لسانه في
بالزهأر               يوماه مان عليه وصلى وخمسين ثلث سنة المحرم عشر رابع الحد يوم في بالطاعون

. وإيانا            الله رحمه بيسير الربعين على زادأ وقد القاياتي شيخه بجوار ودأفن
يسم                لم فيمن الحمدين أواخر في يأتي الصوة أخي ابن الحلبي إبراهأيم بن علي بن أحمد

أبوه.
. النبوية              بالمدينة ماني سمع مامن بالخياط ويعرف المدني الشهاب إبراهأيم بن علي بن أحمد

ويعرف-             القصرائي الماين خادأم الحنفي القاهأري الشهاب إبراهأيم بن علي بن أحمد
    . أربع            سنة في ولد ًا أيض الللي له ويقال ًا وقت يزاولها هأو واستمر بل أبيه حرفة بالقريصاتي

وغيرهأما           بالحرماين والمجاورة الحج في ومالزماته الشيخ بخدماة وترقى وثمانمائة وعشرين
وتموله                قيل فيما والفتاء التدريس في له إذنه بعد ماات حتى عنه انفك وماا دأروسه وحضر

نيابة             بالشرفية الخدماة وباشر كثيرة، وظائف جهاته في بجاهأه واستقراره ًا جد له بالنتماء
وقد                القياس، خلف على فيه المار كان ماما فسبق صاحبها ماوت بعد بها استقلله يروم وكان
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السماع               وفي والعجمي الفيوماي الشمس عن الخذ في شيخة بن السعودأ أبا رافق أنه أخبرني
وعلى               الفرائض في الجودأ أبي على قرأ بل ترجمته في ذكر ومان الزركشي الزين على

وجاور              القصرائي، المحب على الحاجبية فيه قرأ وكذا النحو في ًا أيض المالكي العلمي الشرف
المتولي               هأو وكان وثمانين سبع سنة للدويدار ًا زوج كانت التي المحب أخت ماع شيخه بعد

كنزاه               ماا لهما وسلم مااتت أن إلى شيء يتعداهأما فل الباطنة للماور وزوجته الظّاهأرة للماور
حتى               الماام الكركي البرهأاني خدماة لزم وكذا وتبسطه؛ كلفته قلة ماع ذلك كل وخفية ًا ظاهأر

. الملك           مانه وانتزعها جهاته لقبض المتولي هأو اختفائه أيام في صار
القلقشندي               العلء بن المحب إسماعيل بن ماحمد بن إسماعيل بن أحمد بن علي بن أحمد

    . قمر         بن الشمس صاهأر الصغر وذاك لبيه الماضي إبراهأيم أخو الشافعي القاهأري الصل
. له           أبيه لجفاء يتأهأل لم ولكن وأجيز الحديث وسمع ابنته على

التي               ماحمد أخو الشافعي المصري الشاذلي الشهاب بكر أبي بن أحمد بن علي بن أحمد
        . ترجمة       وثمانمائة خمس سنة في شيخنا مان سمع أبيه كنية وهأي الحسن أبي بابن ويعرف

. جمعه   مان البخاري

الخروبية               نزيل الشافعي الجيزي القاهأري ثم البنبي الشهاب عباس بن أحمد بن علي بن أحمد
          . بعض    بها وقرأ بنب بقرية ًا تقريب وسبعمائة سبعين سنة ولد بها الطفال وماؤدأب بالجيزة

الجوشني               يعقوب الشرف علي عمرو لبي وتل بها وأكمله القاهأرة إلى أبوه نقله ثم القرآن
وقريبه             والبلقيني البناسي عن الفقه وأخذ ماالك ابن وألفية الفرعي والمنهاج التنبيه وحفظ

العلوم               في قنبر الشيخ ولزم هأشام بن المحب عن والنحو وغيرهأم الطنبذي والبدر الفتح أبي
بن               الشهاب على وبحث ًا كثير به وانتفع وغيرهأا والنحو والمنطق الصول عليه تقرأ كانت التي

البخاري              جل وسمع وجاور وتسعين اثنتين سنة في وحج فأكثر، والفرائض الحساب في الهائم
النويري               أحمد الدين شهاب القاضي بن علي الحسن أبي على الشفا وجل صديق ابن على

حين             الجيزة إلى وتحول الحلوي علي الصلح لبن الحديث علوم جميع وبالقاهأرة المالكي
وكان            جماعة، عنده فانجب الطفال لتعليم وتصدى فقطنها مادرسة الخروبية المؤيد جعل

ذي              في وماات وآخرون والبقاعي السنباطي لقيه الناس، عن بالقرآن ًا غني التلوة كثير ًا صالح
. وإيانا        الله رحمه بالجيزة وأربعين ثمان سنة الحجة

الحسني                  يوسف بن المحن بن ماحمد بن بكر أبي بن الرحيم عبد بن أحمد بن علي بن أحمد
الناحية             بتلك الفقراء شيخ الحنبلي حلب قريات مان لقرية نسبة المرغياني القادأري الصوفي

. وسبعمائة            ستين سنة في ولد وأنه البقاعي أثبته مامن المحن بابن ويعرف
النويري                الهاشمي العقيلي النور بن الشهاب القسم بن العزيز عبد بن أحمد بن علي بن أحمد

            . أبي  لبن والرسالة القرآن وحفظ بمكة وسبعمائة ثمانين سنة صفر في ولد المالكي المكي
الجزري               الهول وأبو والمليجي حاتم ابن له وأجاز صديق وابن النشاوري العفيف مان وسمع زيد

وولي             الفاسي الخير أبي بن الرحمن عبد الشريف دأروس وحضر وجماعة والهيثمي والعراقي
الفاسي               التقي عن ًا استقللًعوض وليه ثم القضاء في وناب لخيه ًا شريك المالكية ماقام إمااماة

أولً                ينفدهأا وهأو الطائلة الدنيا التجارة مان له يحصل يزل ولم المباشرة مان يتمكن لم ولكنه
ترجمته.               الفاسي التقي طول وقد بالمعلة، ودأفن وعشرين سبع سنة الخر ربيع في ماات فأولً

. ماكة   تاريخ في
ثم                القلقشندي الفزاري اليمن أبي الجمال بن الشهاب الله عبد بن أحمد بن علي بن أحمد
       . بالفقه      واشتغل وسبعمائة وخمسين ست سنة ولد التي ماحمد النجم والد الشافعي القاهأري

        . والدأب        الفقه في برع مامن الفضلء أحد وكان وقته في ومان الشيخة ابن على وسمع وغيره
نظّمه               في شرع بل المختصرات جاماع مان ًا قطع وشرح الحكم في وناب النشاء في وكتب

أكثر               يستحضر وكان فأوعى فيه جمع ماجلدات أربع في النشا قوانين في العشى صبح وعمل
المؤيد              سيرة قرض مامن وهأو العرب، أنساب في ًا وكتاب والحاوي المختصرات جاماع ماع ذلك
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إحدى               سنة الخرة جمادأى عاشر السبت يوم في ماات وخير، وماروءة تواضع ماع ناهأض لبن
       . والعيني     والمقريزي وأنبائه ماعجمه في شيخنا ذكره سنة وستون خمس وله وعشرين

العربية               في برع أنه آخر وقال وهأم وهأو الله عبد والده والمقريزي العيني وسمى وآخرون
السبت              ليلة في وفاته وأرخ ونثر ونظّم الحديث وسمع الفقه في وشارك الفرائض وعرف

. الثانية   جمادأى عاشر

النصاري                العباس أبو الشهاب فضل بن المغيث عبد بن علي بن أحمد بن علي بن أحمد
التي  -        -    الشافعي القاهأري وسنهور سخا مان بالقرب بالغربية لنشرت نسبة الصل النشرتي

        . وسبعمائة     تسعين سنة الول ربيع ماستهل في ولد بالنشرتي ويعرف ماحمد وولده والده
والعمدة               وثمانمائة اثنتين سنة رماضان في به وصلى أبيه على القرآن فقرأ بها ونشأ بالقاهأرة

الدمايري           والكمال والهيثمي وولده العراقي الزين على وعرض وغيرهأا، والشاطبية والتنبيه
في              أر لم مامن مانهم آخرين في الملقن بن الحسن وأبي والبرشنسي الفارسكوري والزين

على            بالسبع وتل المناوي، والصدر الجلل وابنه وغيره البلقيني بالجازة التصريح كتابتهم
عليه               قرأ مان أوائل مان وهأو النسابة السيد على بالفقه واشتغل والزراتيتي هأاشم بن الشهاب
في            الركاب ابن ورافق الجواق وبتلوة السلطانية بالطباق المماليك بإقراء وتكسب وغيره

ثمان                سنة في وحج تركها ولذا وشبهه التمطيط مان فيها لما يكرهأها بأخرة وصار ًا وقت ذلك
اليضاح              وحضر الكيلني وماحمد عياش ابن على بالسبع هأناك القرآن بعض وتل وجاور وأربعين

الصوم             وإدأماان والتهجد والتسبيح التلوة كثير ًا خير ًا صالح وكان البكري الجلل عند للنووي
. وإيانا               الله رحمه ستين سنة الحجة ذي أواخر في ماات حتى الحسنة الطريق على واستمر

أخو                  المنوفي النور بن الفضل أبو القادأر عبد بن أحمد بن ماحمد بن أحمد بن علي بن أحمد
              . أبيه  ماع وجلس أكثره أو القرآن فقرأ ونشأ ًا تقريب وثمانمائة وأربعين تسع سنة ولد التي ماحمد

      . جمادأى         ثاني الربعاء يوم في ماات باستدعائي وغيره شيخنا له أجاز بل ماني وسمع ًا شاهأد
. عنه               الله عفا ًا ماتقارب وأبوهأما وأخوه هأو ماوته وكان يوماه في ودأفن تسعين سنة الثانية

نجم                  بن الدين فخر بن الدين شهاب حمزة بن سليمان بن ماحمد بن أحمد بن علي بن أحمد
   . في           شيخنا أرخه المظّفري بالجاماع الخطيب الحنبلي الصالحي التقي بن الدين عز بن الدين

. يترجمه      ولم عشرة أربع سنة أنبائه

أبي                   النور بن حاماد أبو الشهاب وجيه بن ماحمد بن عمر بن ماحمد بن أحمد بن علي بن أحمد
 . ولد            الحنبلي الميداني القاهأري الصل الشيشيني البركات أبي القطب بن الشهاب بن الحسن

خارج              القمح بميدان وثمانمائة وأربعين أربع سنة شوال عشر خاماس الخميس يوم عصر بعد
وتلخيص              النحو وألفية والطوفي والمحرر القرآن فحفظ أبويه كنف في به ونشأ القنطرة باب

العلم              الشافعية مان مانهم فكان جماعة على وعرض الهادأي عبد لبن المحرر وغالب المفتاح
خلد          والزين الدمااطي ويحيى والشنشي والعبادأي والمحلى والبوتيجي والمناوي البلقيني
ومان            زكريا والزين المقسي والفخر الحصني والتقي الكامالية إماام بن والكمال المنوفي

ومان            السنباطي المالكية ومان والشمني المحب أخته وابن والقصرائي الديري ابن الحنفية
وخمسين؛               ثمان سنة في عرضه أول وكان كلهم وأجازه الرزاز بن والنور الكناني العز الحنابلة

المردأاوي              والعلء العز عن واليسير والده عن الفقه فأخذ الشتغال على أقبل ترعرع ولما
التقي           عن والمنطق واليبان والمعاني والصلين القاهأرة قدوماهما حين الجراعي والتقي
الكافياجي              عن ًا أيض الدين وأصول الشمني عن والعربية به انتفاعه جل كان بحيث الحصني

بل               عليهم الولد يسمع كان مامن جماعة مان الحديث وسمع الشرواني، لزم وكذا آخرين في
أشياء              تصانيفي مان وكتب ماؤلفها ترجمة في تصنيفي ماع للبيهقي الدلئل ختم علي سمع

في                سمع أنه أخبر بل ونحوهأا المتون ألفاظ مان كثير في يراجعني وكان ماعي بعضها وقابل
إحدى                 سنة في ماعه ًا ماجاور كان حين ماكة وكذا وغيره المالء في شيخنا على والده ماع صغره
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إحدى             سنة في الرجبية ماع وحج الزفتاوي؛ والشهاب المراغي الفتح أبي على وخمسين
عن               القضاء في وناب الفضائل في وبرع النجار عمر الفقيه على القرآن في وجودأ وسبعين

لمساعدة               بكلفة برسباي الشرفية تدريس في العز بعد واستقر ًا يسير لكن البدر عن ثم العز
وراج              والحديث التفسير في العاماة على القراءة وتعانى وأفتى ودأرس الصالح لي أعادأ وكذا

ل                  ولكنه صبوة له أعلم ماا وخير دأيانة ماع عنها قصور فهمه وفي الحافظّة قوي وهأو بذلك بينهم
عزله                 في السبب كان ماما شقرا كائنة في الشحنة لبن بفتياه المحرك هأو أنه بحيث له تدبير
أربع                سنة في المااكن مان شهرين بجباية الملك تحدث حين ًا ماؤلف عمل أنه ذلك مان وأسوأ

في              العاماة فقبحه له ًا وماؤيد العدو لدفع المجردأين على النفاق في بذلك ليستعين وتسعين
له                يجد ولم اختفى أنه حتى بيته وإحراق قتله وكادأوا ًا ونثر ًا نظّم فيه ألسنتهم وأطلقوا ذلك
ماات                 أن يلبث ولم الفاق إلى فيه تقبيحه أمار وسار ًا فاحش ًا نقص بذلك ونقص مالجأ ول ًا ماغيث

الشيخ                بني لتركة كلها أو بعضها دأينار ألفي على زيادأة ماعه له كان بعدن ماغربي شخص
ماوته                قبل بأنه العلم عليه وردأ ولكن المارين كل مان يموت وكادأ الوصياء أحد فإنه الجوهأري
سبع                 سنة أثناء بعياله البحر في لمكة وسافر الجملة في به اطمأن ماما وحفظ ضبط ثم أقر

فيها                 رجع ثم حج حتى واستمر بمصر القابلية تلك له يكن فلم الميعادأ وعقد بها فأقام وثمانين
القضاء                  في يتم أن الماشاطي أيام في أماره وكادأ وصايا عدة في دأخل قد أنه على الركب ماع
ولمي                الفاسي المحيوي السيد بعد ماكة قضاء في له تحدث أنه قيل وكذا البدر صرف حين

. ذلك   له يتهيأ

الزهأري               القاهأري ثم المنزلي الشهاب الحسن أبي بن يوسف بن أحمد بن علي بن أحمد
    . الحجة          ذي في ولد القطان بابن ويعرف خاصة لبيه السكري ماحمد الشمس أخو الشافعي
المنهاج             وبعض القرآن فحفظ صغير وهأو أبوه وماات بالمنزلة، وثمانمائة وخمسين اثنتين سنة

عمر               الفقيه عند القرآن فجودأ بالزهأر وجاور فقطنها القاهأرة إلى أخيه ماع تحول ثم الفرعي
والقصرائي           والشمني المناوي على وعرض واللفيتين الجواماع وجمع المنهاج وأكمل التتائي

تقسيمهما           ولزم المقسمي والفخر العبادأي عن وأخذ وجماعة السيوطي والفخر والكافياجي
التقي                عن غيره وقراءة بقراءته أخذ وكذا ثانيهما ماات أن إلى سبعين سنة مان الفقه في

الفقه            في العجلوني إبراهأيم ولزم الكلم، وعلم والبيان والمعاني والعربية الفقه الحصني
وأصول            العربية في والسنهوري المتداولة العلوم في السنباطي الحق عبد والشرف وأصوله

عن                 ًا أيض الفقه وأصول به انتفاعه وعظّم دأاودأ أبي وسنن الصحيحين مان كلً عليه قرأ بل الفقه
عن              والمنطق التنسي ابن والنور الجوجري عن وغيرهأا ًا أيض والعربية شريف أبي بن الكمال
على             القرآن ماعظّم وجودأ الماردأاني، البدر عن والسحاب والفرائض المغربي يونس بن أحمد

ونشوان            والزفتاوي والشاوي والقمصي الملقن ابن الجللين على وسمع الزهأري الدائم عبد
في           ولزماني الكثير وقرأ بنفسه وطلب والمشهدي كالديمي وخلق وهأاجر والهوريني

وقرأ               بعدهأا التي وجاور وسبعين أربع سنة في وحج ورواية، دأراية ذلك وغير والمالي الصطلح
قراء               أحد وهأو بالشرواني واجتمع قبلها وحج بل المرجاني والكمال فهد ابن النجم على هأناك
وعقله              وسكونه تصوره لحسن عليه وأقبل قضائه أيام زكريا الزيني ماؤلفه على الروض شرح
بحيث              وغيره الوزن في ماستقيم وطبع الدأب في حسن ذوق وله عشرته، ولطافة وتواضعه

النور                لشيخه بمراجعتي وخرج الشأن بهذا القبول في تميز وكذا ًا شاعر صار مان بعض به تخرج
تقلله               ماع ذلك كل بحضرتي، عليه وقرأه شيوخه عن العجمي بن يوسف الجمال سبط على
في                 له ماساعدته ذلك مان ولزم أخيه ظل في هأو بل تصوف ول وظيفة ماعه ليست وكونه

إل                 الله ويأبى عنه بالعراض يهم وقت وكل السنين هأذه في سيما ًا كثير ذلك في وتعب صناعته
فلم                  وتسعين سبع سنة مان الحج ليالي في لجدة مانه وطلع البحر في سافر أنه ثم أرادأ ماا

أخي               ابن البدر لقراء مالزماته ماع الطلبة وأقرأ تليها التي السنة وجاور إدأراكه مان يتمكن
مان               ًا كثير وحضر به ماستأنسين وكنا ًا كتب فيها على ختم بحيث ورواية دأراية على وللقراءة
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الفضلء              كان بل الوزيري الخطيب وبين بينه المراجعة حين سيما عليه وأثنى القاضي دأروس
. خير             كل عنه الله أسمعنا الركب ماع رجع ثم قاله فيما ماعه كلهم

بابن             ويعرف العراقي الركب قاضي الشافعي البغدادأي الشهاب أحمد بن علي بن أحمد
. أجزته.         أن بعد خلص ثم مادة بالبرج سجن الدخنة

في               وناب عبية بابن ويعرف الحنفي الدماشقي ثم البقاعي الشهاب أحمد بن علي بن أحمد
ماع              البقاعي نافره مامن الحركة سريع وكان ابنته على المردأاوي العلء وصاهأر بدماشق القضاء
.           . عنه      الله عفا وثمانين تسع سنة الحجة ذي في ماات عني فأخذ القاهأرة وقدم به اختصاصه

بالكعكيين             الشاهأد أخو المالكي القاهأري ثم السكندري الشهاب أحمد بن علي بن أحمد
في               قرأ بل الخير المجلس ذلك ومان بالظّاهأرية البخاري في سمع مامن القصاص بابن ويعرف

واشتغل             شيخنا على وسمع ماسلم صحيح بعض الزركشي على وأربعين خمس سنة شعبان
. عنه.              الله عفا ًا ماحمودأ يكن ولم وثمانين اثنتين سنة القعدة ذي في ماات وفهم

الغربية        -       - مان بالتشديد زيادأ لمحلة نسبة الصل الزيادأي الشهاب أحمد بن علي بن أحمد
        . فحفظ     ونشأ بالقاهأرة وثمانمائة وأربعين ثلث سنة ولد التي ماحمد أخو الشافعي القاهأري

وحضر             أشياء به وكتب الخط وجودأ جماعة على وعرض والمنهاج والشاطبية والعمدة القرآن
وقرأ              الجهات بعض في وتنزل وغيرهأا البرقوقية في عندي حضر وكذا وغيره البكري دأروس

. ماتودأدأ          خير فقير وهأو والمدينة بمكة وجاور وحج الجوق في
أخذ                مامن التي ماحمد بن يوسف عم ابن القاهأري الطيبي الشهاب أحمد بن علي بن أحمد

عني.
  . بها              ماات مار وادأي مان واسط صاحب الماير المكي الهاشمي الحسني أحمد بن علي بن أحمد

.    . فهد         ابن أرخه وأربعين ثمان سنة القعدة ذي رابع الجمعة يوم في

     . بن           أحمد جده فيمن ماضى بمكة المالكية ماقام إماام المالكي النويري أحمد بن علي بن أحمد
. القسم    بن العزيز عبد

   . المحرم            في ولد يوماند بابن ويعرف الناسخ الطرابلسي الدين شهاب أزدأمار بن علي بن أحمد
بن              ماحمد الشمس مان ببعلبك وسمع بها ونشأ الشام بطرابلس وسبعمائة وستين تسع سنة

أحمد               بن ماحمد بن وماحمد اليونيني أحمد بن علي بن وماحمد الحسيني إبراهأيم بن ماحمد
     . علي         بن أحمد في ماات بالشهادأة وتكسب الفضلء مانه سمع وحدث البخاري، صحيح الجردأي

هأكذا                -  حاجي العزيز عبد بن عمر بن ماصلح بن ماحمد بن الحسن بن ماحمد بن إسحاق بن
فالله                ماصلح بن العزيز عبد بن عمر الثاني ماحمد بعد فجعل بعضهم وساقه نسبه على أمالي

وسبط.              التي الرحمن عبد أخو الشافعي الخليلي الداري التميمي العلء بن الدين شهاب أعلم
      . الخر        ربيع عشري ثامان في ولد الماضي القرمااني ماحمودأ بن يوسف بن إبراهأيم البرهأان

ماحمد              الشمس مانهم جماعة على القرآن فقرأ به ونشأ بالخليل وسبعمائة وتسعين إحدى سنة
وألفية              والمنهاج العمدة وحفظ وغيرهأما ماروان بن إبراهأيم بن وإسماعيل ماكي بن أحمد بن
بن     -    -       والعلء القمني والزين الهائم وابن بلده قاضي وكان والده على وعرض ماالك ابن
وقرأ               الفرائض في الهائم ابن وعن العربية في أخذ وعنه بأبيه وتفقه آخرين في الرصاص

بقراءة                العلء بن الخير أبي على سمعه أنه قال بل لماه جده عن أخبر فيما البخاري
   . وولي          مارتين وحج أعلم والله جماعة بن إسماعيل العمادأ بخط كذلك ووجدته القلقشندي

وانفصل               الخليل ماع غزة قضاء مارة إليه وأضيف وثمانمائة تسع سنة في والرمالة الخليل قضاء
   . قضاء            بأخرة وولي وبولق الصالح بجاماع شيخنا عن بالقاهأرة ناب وكذا ًا مارار ذلك أثناء في
فلم              بالمذكور وانفصل سنة نصف دأون فأقام جماعة بن البرهأان عن ًا عوض المقدس بيت
باب               بمقبرة ودأفن وستين اثنتين سنة رماضان مان الخير العشر في وماات ًا، يسير إل يلبث

           . في   بالعفة يصفه مان وسمعت وأشعار لمسائل ًا ذاكر ًا خير ًا ماتواضع وكان الله رحمه الرحمة
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 . وماما            التوفيق الله نسأل الخليل ببلد المتحاربتين الطائفتين إحدى رأس كان ولكنه قضائه
 : نظّمه       مان ًا لفظّ أنشدنيه ماا عنه كتبت

وبالمنى الكثير والفوز بالفضلالهنـا فلك المصطفى أماام أمام
 جنى وإن إليه يلجو مان خاب ماابـجـنـابـه ولذ بساحته وانزل
الفنـا هأذا أتى مان السعادأة نالوذماـاماـه بجاهأه النزيل يحمي

شفيعـنـا فيه حل قد الفنا هأذابـينـا فـيه حـل قد الفنا هأذا
البهنسي                  الدين علء القاضي ابن العباس أبو الدين تاج ماوسى بن إبراهأيم بن إسماعيل بن علي بن أحمد

  . في            ولد فاء بعدهأا التحتانية وتشديد المضموماة بالمعجمة الظّريف بابن ويعرف المالكي المصري الصل
العز                ومان دأاودأ لبي السنن التونسي الدين ناصر مان وسمع بالقاهأرة وسبعمائة وأربعين ست سنة المحرم

خليل               والشيخ الزين بن وعلي الطبري الشهاب قاضيها مان وبمكة وغيرهأما والبردأة المسلسل جماعة بن
والحساب               الفرائض في وماهر الشروط فأتقن العلم وطلب الحضرماي، علي بن سالم بن وماحمد المالكي

والذكاء                 اللغاز وفك المترجم حل وماعرفة الدأب مان كبير حظ ماع فنه في التميز إليه وانتهى والفقه
وشرح                بكمالها وتذكرته للصفدي الكبير التاريخ بخطه ونسخ الحكم في ناب بل للحكام وقع وقد المفرط،

عليه                  نقم وقد نظّمي مان عني وكتب ًا كثير يودأني وكان إنبائه في شيخنا قال وجملة، الحاجب ابن عروض
عشرة،                  إحدى سنة رجب في بها فمات ماكة إلى وتوجه بأخرة وظائفه عن نزل ثم وحكمه شهادأاته بعض

واللغاز                 المترجم يحل الذكاء وافر ًا جد الخط سريع الوثائق ماعرفة في عصره أوحد كان ماعجمه في وقال
بمكة                     فجاور عشر سنة في حج فإنه بخير له خم ثم يحمد فلم الحكم في ناب الطرف رجع مان أسرع في

علي                  بن ماحمد الشمس وأخبرني دأاودأ أبي مان العاشر عليه سمعت تليها، التي مان رجب في بها فمات
 : ًا       ماترجم له فكتبت ماعه اجتمعت قال الهيثمي

يوصف ل ماا الوقادأ ذهأنك مانأرى لكي كتبت قد المترجم هأذا
 تعرف المترجم حل في كنت إذسـرعة فـي بحله على فامانن

 : حله         لجل فيه تفكر أن بعد لي فكتب قال

 أعرف ل عنده أني أظهرتفتى لي المترجم كتب إذا إني
ًا الفكر فيه فأطيل ًا وقت أتوقـف أجله مان الذي هأذاواسع

عياض               بن الفضيل بقرب بالمعلة دأفن وأنه التقييد وذيل ماكة تاريخ في الفاسي ترجمه وقد
لكنه                مانه السماع له يقدر ولم وماكة بالقاهأرة به اجتمع أنه وقال بالستسقاء مادة تعلله بعد

الحنفي               والشهاب اليافعي العفيف له أجاز أنه وقال ماعجمه في فهد ابن وذكره له، أجاز
سرعة               في ول والسجلت الوثائق ماعرفة في زمانه في أحد يدانه ولم وطائفة الحرازي والتقي

هأو                الذي الكبير المكتوب في البسملة تجف أن قبل البسملة كتابة مان يفرغ أنه بحيث كتابتها
كتابته             قبل يرماي وكان المذاكرة جيد العشرة حسن المحاضرة جميل وكان أسطر، عدة

مارة               غير ماكة إلى وتردأدأ ذلك بسبب واماتحن وعكسه الباطل بصورة الحق تصوير في بعظّائم
  .             . سمع    وقد انتهى ًا بشوش يزال ل بل ًا غضب يرى ل كان أنه ماحاسنه ومان ماثله ماعناه يرقى ولم

. عنه           الله عفا حدثنا مامن السنن مان أجزاء عدة جماعة مانه
    . ترعرع            فلما بالقاهأرة نشأ اليوسفي التابك بن العلء بن الدين شهاب إينال بن علي بن أحمد

في                كان فإنه عليه لبيه حقوق لسابق العشرات أماراء مان ذاك إذ وهأو جقمق الظّاهأر أخذه
وعمله              ورقاه فرباه العلئي جقمق يقال كان وكذا له برقوق الظّاهأر استرقاق قبل رقه

بالقاهأرة              فأماره الظّاهأر مالك أن إلى بها فأقام بطرابلس الشرف أماره بسفارته ثم خازنداره
ثم               سنين كذلك فدام طبلخاناه بإمارة عليه أنعم ثم مادة السكندرية نائب عمله ثم عشرة
سابع               الثلثاء ليلة في ماات حتى فأقام التابكية إلى الجرودأ إينال انتقال بعد ماقدماة أعطاه
ترجمه             وقد المؤماني بسبيل السلطان عليه وصلى وخمسين خمس سنة القعدة ذي عشري

. ماطولً   الوفيات في
    . كثير          وكان ًا كثير اشتغل بالقاهأرة الصالحية إماام المنوفي الشهاب أيوب بن علي بن أحمد
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          . شيخنا     ذكره سنة، ستون وله اثنتين سنة صفر في ماات بالزندقة بعضهم رمااه حتى المزاح
       : حمله      كلمات عليه وضبطت ًا كثير اشتغل الشافعي عقودأه في المقريزي وقال أنبائه، في

. هألك      عليها نوقش لو ماجونه عليها
النحريري               الصل الشوبكي الحسن أبي بن الشهاب حسن بن بكر أبي بن علي بن أحمد

    . سنة         رجب في ماات المالكي النحريري ماحمد الشمس ووالد القديمة الظّاهأرية نزيل القاهأري
.     . ولده      في ذكر وله سنة وستين ثلث عن وخمسين ست

    . ست            سنة ًا تقريب ولد المقري الزبيدي الدين شهاب شدادأ بن بكر أبي بن علي بن أحمد
له                أجاز فإنه فهد ابن عنه روى الفضلء؛ مانه سمع وحدث والده مان وسمع وسبعمائة وخمسين

. عشرة       تسع سنة بالمحرم ماؤرخ استدعاء في
الصل                المناوي النور بن الشهاب إبراهأيم بن ماحمد بن بكر أبي الشرف بن علي بن أحمد

        . مامن      المودأع جماعة أحد بل الشافعي بباب الموقع الرحيم عبد وعمه أبوه التي القاهأري
بيت              جوار حبيب سيدي مان بالقرب وسكن القفهسي العمادأ الشمس على التنبيه في اشتغل

              . ماستهل  في بها ودأفن وتسعين ثمان سنة شوال آخر لمكة ماتوجه وهأو بالعقبة ماات العلم ابن
. ًا        جاماد ًا ساكن التوقيع في ًا بارع وكان القعدة ذي

الله                   عبد بن بكر أبي بن ماحمد بن علي بن بكر أبي بن علي الدين ماوفق القاضي بن أحمد
     . وسبعمائة         وثمانين تسع سنة ولد التي المجيد عبد أخو اليماني الناشري الفضل أبو الشهاب

المجد             وسمع أحمد الشهاب عمه ماجالس وحضر الدأبية الفوائد مان ًا وكثير المنهاج وحفظ
بن               علي على والفرائض الناشري ماحمد بن الله عبد على العربية وقرأ الجزري وابن اللغوي

المرضية            والشمائل الحسنة والخلق بالفضل ووصفه الناشري العفيف عنه وأخذ الجلدأ أحمد
اثنتين               سنة مان والده عن نيابة زبيد قضاء ولي وأنه والورادأ والقيام العبادأة ماداوماة ماع

أبوه               وكان ماحمد الجمال مانهم ًا أولدأ وأنجب وخمسين أربع سنة في ماات أن إلى وعشرين
. الماضي           الردأادأ بكر أبي بن أحمد الشهاب بعد الكبر القضاء ولي

   . سنة              في ولد الصالحي ثم البالسي الشهاب قوام بن ماحمد بن بكر أبي بن علي بن أحمد
حديث              مان السابع الشحطبي ماحمد بن عمر على الرابعة في وحضر وسبعمائة وستين إحدى

المقدسيين               الرحمن عبد الرشيد بن وماحمد الرحمن عبد البهاء بن علي مان وسمع عيينة ابن
وآخرين،              الجزري الهول وأبي الصامات والمحب البالسي بكر أبي بن ماحمد بن بكر وأبي

أجاز              وقال ماعجمه في شيخنا وذكره البي، وشيخنا ماوسى كابن الفضلء مانه سمع وحدث
.    . العشرين         قريب وماات عقودأه في المقريزي ذكره وكذا ماعها؛ ومان رابعة لبنتي

سعيد              بخانقاه الصوفية أحد الترجمان ًا سكن الحسيني الشهاب بكر أبي بن علي بن أحمد
الزين.                 عن كتب أنه يذكر وكان سبعين سنة قبل أنه الظّن بل بكثير القرن قبل ولد السعداء
 :            . نظّمه   مان وكأنه إياه أنشده ماا السمنودأي عمر الشيخ عن وروى أمااليه مان العراقي

الرضا عقبى تحمد أن بد لبأحكاماـنـا الراضي أيها يا
ًا وابق إلينا فوض  فوضا لمن العظّمى فالراحةماستسلـمـ

              . سنة  حدودأ في بالقاهأرة ماات أنه وقال وثلثين سبع سنة في البقاعي عنه كتب أبيات في
أربعين.

الشافعي               القاهأري ثم الشارماساحي الزين بن النور بن الشهاب بكر أبي بن علي بن أحمد
       . يكتف      لم لكنه بيسير الثمانين جاوز شيخ دأماياط أعمال مان وشارماساح الفرضي، المقري

مان                 إليه فهرع الهرم ذلك على وأعانه فأكثر سنة بأربعين المائة وجاز عمر أنه ادأعى حتى بسنه
عرضه                أوراق في بالكشط فيه الخلل وظهور فسادأه فيه روجعت حيث لهم تبين ثم يحصى ل

        . شعبان    في وعرض والحاوي والشاطبيتين العمدة حفظ وقد عنه المعظّم فانكشف وغيرهأا
أخي             والنور والغماري والعسقلني الملقن وابن البناسي على بعده فما وتسعين إحدى سنة



ماشكاة ماكتبة                   التاسع القرن لهأل اللماع الضوء
السلماية

له              وأجازوا بالشنشي، عرف الضرير المقري يوسف بن عمر بن أحمد العباس وأبي بهرام
ماسلم               صحيح وعشرين اثنتين سنة في الفوي على وسمع العادأة، على بالولد أكثرهأا في ولقب

بن               خليل الصفا وأبي العسقلني عن القراءات أخذ أنه يذكر وكان الناس سيد ابن وسيرة
عن            والفرائض العربية وأخذ والطبقة بالبناسي تفقه وأنه بهرام كأخي وغيرهأما المسيب

والحساب              الفرائض في برع مامن وهأو مامكن، ذلك وكل البلدأ وطاف تجردأ وأنه الغماري
ًا              شرح الكلئي ماجموع على وكتب كالنحو فنون في ماشاركة ماع الحاوي في وماهر والقراءات

أن              ويقال جماعة والحساب والفرائض القراءات عنه أخذ وكذا الطلبة أقرأه ماجلد في حافلً
        . خمس       سنة رجب في بصره ضعف وقد ماات باليسير وحدث الباماي الشمس عنه أخذ مامن

الله              رحمه الجاولية المدرسة دأاخل ودأفن الولدأ بعض استدعاء على كتب أن بعد وخمسين
وإيانا.

.        . وتسعين      خمس سنة في ماني سمع مامن الغمري حسن بن علي بن أحمد
القاهأري                ثم العبادأي الشهاب الواحد عبد بن علي بن حسن بن حسين بن علي بن أحمد

        . عبادأ       بمنية ًا تقريب وثمانمائة سبع سنة في ولد التي عمر السراج أخي ابن الشافعي الزهأري
وجمع           والنحو الحديث وألفيتي والصلي الفرعي والمنهاجين القرآن فحفظ القاهأرة وقدم

البيجوري           والبرهأان البرمااوي الشمس عند واشتغل جماعة على وعرض وغيرهأا، الجواماع
غيرهأما              في ًا وأحيان رماضان وفي المالء في ماجلسه ودأاوم شيخنا ثم والطبقة العراقي والولي
وتصدى             الفقه مان الكثير يستحضر صار بحيث البلقيني والعلم والنائي والقاياتي المجدي وابن

في              وعمله العربية مان واليسير والحساب الفرائض أقرأ وربما ًا غالب فيه الزهأر بجاماع للقراء
وشهودأ                التلوة على المداوماة ماع ذلك كل غيرهأا مان أماتن وحافظّته كله ذلك مان أحسن الفقه

والبيبرسية         بالجمالية وتصوفاته وغيرهأما والشافعي بالخشابية إمالئه وماباشرة الجماعة
بأخرة             وصار الطارماة بحانوت بالشهادأة ماعيشته في وارتفاقه ذلك عن انفكاكه وعدم وغيرهأما

كثير             الفضول قليل ًا خير فكان وبالجملة فيها، كتابته الطلبة بعض وشكر بالفتاوى يقصد
البقاعي              على أنكر مامن وهأو ماباحثاته في الصحب شديد بالعلم المذاكرة في ًا ماحب السكون

. كان               الرجل ونعم ماضض على سكت حتى بعمه إليه فتوسل لذلك وتحرك ونحوهأا التوراة مان
عليه                 وصلى ثمانين سنة الول ربيع عشر تاسع الحد يوم في شهر مان أزيد انقطاعه بعد ماات

الله               رحمه السبعين جاز وقد السعداء سعيد بحوش ودأفن النصر باب بمصلى بالزهأر الغد مان
وإيانا.

نسبة              بالشموني ويعرف الدماياطي الشهاب يوسف بن علي بن حسين ن علي بن أحمد
            . الشهاب    عن فأخذ العلم إليه حبب ثم ًا قباني بها ونشأ بدماياط ولد مانها أصلها لكون لماه

عنه             حمله وماما برع حتى وغيرهأما والعربية الفقه في البيجوري الشهاب ولزم الجديدي
البرهأان             على قرأ وكذا البلقيني العلم عن وأخذ القاهأرة إلى وتردأدأ المختصرات، جاماع

جل             ولكن وزكريا قاسم وابن الجوجري وعن وغيرهأا والبيان والمعاني الفقه في العجلوني
عند               التنبيه تقسيم في وقرأ بغيره يشتهر لم بحيث أكثر وبثانيهما بالشهابين هأو إنما انتفاعه

به              اختصاصه وتزايد البقاعي عن أخذ وكذا ماجالس عدة في عندي وحضر الكامالية إماام
وحج               دأماياط قضاء في كميل بن الصلح عن وناب تصانيفه ببعض إليه يرسل كان بحيث

للماير               فانتمى عليه ضيق الصلح ماات ولما عنه، وكتب اليمن أبي لبن هأناك وانتهى وجاور
البلدأ               إلى وثمانين تسع سنة في ماعه سافر حتى عنده ًا ماقيم واستمر عنه فكفهم تمراز
خمسين                نحو عن تسعين سنة الول ربيع ثاني في ًا غريب بحلب ماات حتى ماعه ودأام الحلبية

تحر               بدون التحصيل على الحرص شديد وكان عنه، وعفا الله رحمه ًا وأولدأ ًا أما وخلف سنة
الفهم                حسن الذكاء زائد وأنه بلغني ًا حسبم ًا جد تمول بحيث نفسه على تضييق ماع تعفف ول
ومانه               النظّم في ذوق له التصون عديم الحقد شديد القرآن يحفظ لم بحيث الحافظّة قليل

قوله: 
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 بقي أو ماضى عشر ورابعرابـع الربـعـا وافق إذا
واتـق فثـق فنحس بقينأربـع أو عشـرين ورابع

المختصرات              جاماع فقال كتابه عن فسأله تركيبه قوة فرأى سؤالً للمحلى كتب أنه وبلغني
. قال       كما أو يكد سؤالك ولذلك فقال

علي                ووالد طائفته شيخ الصحراوي الرفاعي الزين بن النجم البدر بن حسين بن علي بن أحمد
سماع.                في ًا كثير إلي وتردأدأ وثمانمائة وثلثين تسع سنة شعبان ثالث الثلثاء يوم في ولد التي

وفيه              الكامالية إماام على وقرأ المسندين مان بقايا على سمع وكذا المالء وماجالس الحديث
. وتودأدأ  حشمة

بمكة               التجار أحد كان جوشن بابن ويعرف المكي الصل المصري حسين بن علي بن أحمد
.        . بالمعلة         ودأفن بمكة إحدى سنة في ماات جابر بني بالهدة جهة الفقراء على وقف أنه وبلغني

. تاريخها    في الفاسي قاله
الحسيني               - القاهأري ثم الطنتدائي الشهاب بدران بن العزيز عبد بن خلف بن علي بن أحمد

لزم   -           وغيره ماعجمه في شيخنا قال الماضي إبراهأيم والد الشافعي مانها الحسينية لسكناه
العربية               في وماهر غيرهأا ومان ماجلد قدر فتاويه مان عنه وكتب عليه فقرأ البلقيني شيخنا

المزاج             لطيف ًا جد للحديث القراءة حسن وكان الحسن الخط وكتب الفنون في وشارك
  . في             ماات ًا مارار ونظّمه فوائده مان وسمعنا ماشايخ عدة على السماع في رافقنا الخلق حسن

بهذا             وناهأيك واستولدهأا ابنته البوصيري الشمس زوجه وقد عشرة ثلث سنة الخرة جمادأى
         . على    الحسنة بقراءته سمع وأنه عقودأه في المقريزي وذكره ًا أيض الترجمة لصاحب جللة

البلقيني.
المقدسي              القلقشندي بكر أبي التقي صهر المقدسي الدين شهاب خليل بن علي بن أحمد

  . سنة             ولد اللدي بابن ويعرف الصلحية شيخ جماعة بن الله عبد الجمال وسبط ابنته على
وسمع           وغيرهأا واللفيتين والمنهاج العمدة وحفظ المقدس ببيت وثمانمائة وعشرين خمس
بل               الحمصي والسراج الرحيم عبد بن أحمد حاماد أبي أخيه وابن وصهره لماه جده على

ماما               ًا كثير ماعي سمع مامن وهأو عليه، والواردأين بلده أهأل مان آخرين في الكنانية وعائشة
      . ببيت         ثمانين سنة رماضان في ماات وكرم وتودأدأ بمروءة الكابر بلقاء ًا عارف وكان هأناك قرأته

. عنه          وعفا الله رحمه القلقشندي عند ماامال بتربة ودأفن المقدس
.       . إدأريس      بن ماحمد جده فيمن يأتي راجح أبي بن علي بن أحمد

   . بالصلح           ًا ماعروف كان الماضي أحمد الشهاب والد الجديدي الشهاب زكريا بن علي بن أحمد
.           . الله    رحمه وأربعين ثلث سنة صفر سابع ليلة في ماات اعتقادأ فيه وللناس والكراماات

البدر                أخو المالكي الشوري البرلسي الشهاب الخالق عبد بن أحمد بن سالم بن علي بن أحمد
            . وابن  القرآن وحفظ البرلس مان بشورى وثمانمائة وأربعين ثلث سنة في ولد التي حسن

عن             وأخذ الجبرتي ماحمد على القرآن وجودأ العربية في وكافيته والصلي الفرعي الحاجب
مانها               مارة غير القاهأرة وقدم بأخيه، انتفاعه جل ولكن وغيرهأما البدر وأخيه القيطع بن الشهاب

بالشهادأة              وتكسب طويلة إجازة له وكتبت أشياء ًا وسماع بقراءته عني وأخذ ثمانين سنة في
. بينهم            ويشهد إليه يرجعون بحيث بلده أهأل بين ووجاهأة وخير فهم ماع

      . سنة           الول ربيع في بها ماات الدلل الخراز المكي اليافعي عمر بن سعيد بن علي بن أحمد
. وستين  ثمان

الشافعي              القاهأري ثم الفيشي الدين شهاب الرحمن عبد بن سليمان بن علي بن أحمد
بالنسخ.            وتشاغل الجيد الخط وكتب وشارك ًا يسير واشتغل وغيره القرآن حفظ الناسخ

ابن               وشرح وأكثر مارتين نحو لشيخنا البخاري شرح كتبه وماما ًا جد الكثير كتب حتى بالجرة
وقرأ              وخطب وبغيره الغمري بجاماع وأم صحيحها غير الكتابة سريع وهأو الخادأم وجل الملقن
على                 الحديث قرأ بل غيره على قرأ وكذا ًا نسخ مانه كتب أن بعد تصنيفي البديع القول على
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أماره              وآخر التجارة وتعانى ًا زمان بالشهادأة وتكسب وجاور مارة غير وحج الجواماع؛ ببعض العاماة
أربع                سنة المحرم ثالث السب ليلة أبويه حياة في ماات حتى الشرب سوق في لها جلس
بحوش               ودأفن النصر باب بمصلى الغد مان عليه وصلى حادأ بمرض ًا أياما توعكه بعد وثمانين

الله               رحمه يصلحه بما ًا قائم ماحتملً ًا عاقلًساكن وكان الخمسين عن يقصر ولم النواحي بتلك
وإيانا.

قوادأ                   أحد العمري ماسعودأ بن عمر بن الله عبد بن ماحمد بن راجح بن سنان بن علي بن أحمد
برأسه.               وطيف وأربعين ست سنة صفر في الحوادأث في إليها أشرت ماقتلة في ماات ماكة

والماوال              والعقار التمول بمزيد المنفردأين القوادأ أعيان مان وكان يوماه، مان دأفن ثم بجدة
الدار             عليه وقف الراية ماسجد مان بالقرب المعلة بطريق سبيل وله ويقارض ويضارب

. به  المتصلة
      . بدون           علي بن أحمد في يأتي القبابلي الحسن أبي بن العباس أبي الشيخ بن علي بن أحمد

زيادأة.
.     . بالمدينة           ماني سمع مامن التي ماحمد وأخو فراشيها أحد المدني صبيح بن علي بن أحمد

الشافعي                القاهأري ثم المسطيهي الدين نور بن الشهاب الله عبد بن عامار بن علي بن أحمد
             . وأماره  به وانتفع وغيرهأما والعربية الفقه في البناسي حجاج بن البرهأان فلزم نشأ أبوه التي

التقسيم               في الونائي دأروس حضر وكذا عنه أخذ مان أوائل مان وكان العبادأي على بالقراءة
إليه              التردأدأ مان وأكثر وشيخنا البلقيني ابن مانهم آخرين في ًا يسير لكن والقاياتي وغيره

والبزة               العشرة ولطف الشكالة حسن ماع الذكاء في غاية وكان فنون في وبرع مانه والستفادأة
وليته                 ابتكر مان أول أن سمعت بل بعده فمن السفطي عن القضاء في وناب ونثر نظّم وله

الحكم               أماانة وعمل به المختصين عشرائه مان كان فإنه الدين تقي بن الولولي بعناية القاياتي
             . ثلث  سنة المحرم عشر خاماس الثنين يوم سحر في أبيه حياة في ماات البلقيني لبن

وقد                 أماها كفالة في نشأت ابنة وخلف عنه، الله عفا يوماه في ودأفن الربعين نحو عن وخمسين
يحيى             واستولدهأا الخطيب المحرقي بن البهاء بعد بالبنة وتزوج عليها العبادأي شيخه خلفه

 : الترجمة.     صاحب نظّم ومان التي

واحتكم الهجر غير شئت بما أحكمسـقـم ومان سحر مان بجفنيك بما
بالـكـلـم والكلم فدا قلبي أصبتلـواحـظّـه مان بسهام راشقي يا

ًا ألمي مان أصبحتفقد مانك بالوصل الجفا كف وكف  وضم على لحم

أبيات    في

عبد                      بن الحسن أبي بن الصمد عبد بن تميم بن ماحمد بن إبراهأيم بن ماحمد بن القادأر عبد بن علي بن أحمد
ابن                 سبط القاهأري الصل البعلي العبيدي الحسيني المحيوي بن العلء بن العباس أبو التقي تميم بن الصمد

بعلبك    -             مان أصله وكان المقارزة بحارة تعرف بعلبك في لحارة نسبة وهأي المقريزي بابن ويعرف الصائغ
التوقيع                وكتب بالقضاء المتعلقة الوظائف بعض بها وولي القاهأرة إلى ولده فتحول المحدثين كبار مان وجده

           . وقال      الستين، بعد بخطه ويكتبه به يخبر كان حسبما ماولده وكان الترجمة صاحب وأنجب النشاء دأيوان في
فحفظ                   حسنة نشأة بها ونشأ بالقاهأرة وذلك وستين ست سنة في تعيينه على يدل ماا بخطه رأى أنه شيخنا

رزين                 بن والنجم الكويك بن والعز المادي والبرهأان الحنفي الصايغ بن الشمس لماه جده مان وسمع القرآن
والهيثمي             والعراقي والبلقيني المجد أبي وابن الشيخة أبي وابن والتنوخي الخشاب بن والشمس

      . بمكة            فسمع وحج يصح يكادأ ول كثير بن العمادأ على المسلسل سمع أنه يزعم كان بل وغيرهأم والفرسيسي
وأبي              السفرايني الدين وسعد القاضي النويري الفضل وأبي سكر بن والشمس والمايوطي النشاوري مان
الزرندي                يوسف بن وعلي السبكي البقاء وأبو والذرعي السنوي له وأجاز وجماعة، المعطي عبد بن العباس

دأاودأ                   بن ماحمد بن ماحمد الدين وناصر العز بن العباس وأبو المحب بن بكر أبو الحافظ الشام ومان وآخرون
ماذهأب                على ًا حنفي وتفقه عنهم فأخذ الئمة وجالس الكبار ولقي الشيوخ على وطاف ًا كثير واشتغل وطائفة؛

جاز                    قد حينئذ وهأو وثمانين ست سنة في والده ماوت بعد وذلك ترعرع لما ثم فيه ًا ماختصر وحفظ لماه جده
الحديث                 أحب أنه شيخنا قال ولذلك الظّاهأر إلى ماائلً كان لكنه أماره عليه واستقر ًا شافعي تحول العشرين
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     . وجده              والده كون ماع هأذا انتهى يعرفه ل كان ولكنه حزم ابن بمذهأب يتهم كان حتى ذلك على فواظب
وحصل.                والنثر الشعر وقال وانتقى الكثير بخطه وخط الفضائل في وشارك فنون عدة في ونظّر حنبليين

والخطابة                 وثمانمائة إحدى سنة في أولها مارة غير بالقاهأرة الحسبة وولي التوقيع وكتب الحكم في وناب وأفادأ
بن               المحب عن ًا عوض بالمؤيدية الحديث وقراءة ونظّره الحاكم بجاماع والمااماة حسن وبمدرسة عمرو بجاماع

اتصل                 قد وكان ماباشراته في سيرته وحمدت ذلك، وغير بها الحنابلة تدريس في استقراره حين الله نصر
فأبى                 ًا مارار قضاؤهأا عليه وعرض ماعه وعادأ عشر سنة في الناصر ولده ماع دأماشق ودأخل برقوق بالظّاهأر

       . دأماشق             دأخل وكذا وجاور مارة غير وحج ًا نقد عنده أودأع أنه يقال بل دأنيا مانه ونالته ًا وقت الدوادأار يشبك وصحب
وتدريس               الشافعي لقاضيها نظّره شرط كون ماع النوري والبيمارستان القلنسي وقف نظّر بها وتولى ًا مارار

ذكره                 به اشتهر حتى بالتاريخ الشتغال على ًا عاكف ببلده وأقام ذلك عن أعرض ثم وغيرهأا والقبالية الشرفية
كما                 الوحدي بمسودأة ظفر لكونه مافيد وهأو للقاهأرة كالخطط تصانيف جملة فيه له وصارت صيته فيه وبعد
فيه                 ذكر المفيدة العيان تراجم في الفريدة العقودأ ودأرر طائلة، غير زوائد وزادأهأا فأخذهأا ترجمته في سبق

بمكة                يكتب أن يحب وكان والمتاع والحفدة والخوال البناء مان للرسول بما السماع وإماتاع عاصره، مان
والعراب                والبيان والفسطاط ماصر مالوك في السفاط جواهأر وعقد له والمدخل ذلك، له فتيسر به ويحدث

في                 الغريبة والطرفة السلم مالوك مان الحبشة بأرض تأخر فيمن واللمام العراب مان ماصر أرض في عما
بأخبار                 الحنفاء وإيقاظ عداهأم مان على الحق مان النبوي البيت لل يجب ماا وماعرفة العجيبة حضرماوت أخبار

الكبير              والتاريخ وفاته؛ إلى الحوادأث على يشتمل الملوك دأول بمعرفة والسلوك الخلفاء الفاطميين الئمة
العذار                   عن والخبار الثمانين، لجاوز يروماه ماا على كمل لو أنه يقول وكان ًا ماجلد عشر ستة في وهأو المقفي

بني                بين والتخاصم والخلفاء، الملوك مان حج مان وذكر وماختصره الحرام بيت الكعبة ببناء والكلم والشارة
وإزالة                الشرعية والكيال والوزان الداري تميم خبر ماعرفة في الساري وضوء العقودأ وشذور هأاشم وبني أماية

السنية                والمقاصد الخير خاتمة سؤال في والمير النعام وحصول الغناء في الحال ماعرفة في والعناء التعب
والنقل               العقل علمي على يشتمل الفوائد ومانبع الفرائد وماجمع التوحيد وتجريد المعدنية الجسام ماعرفة في
وشارع                  كتاب في ينقل لم ماما وسمعه شاهأده وماا المائة نحو ماجلداته بلغت والهزل الجد فني على المحتوى

يشتمل   مانها                النجاة الحق وتوجيه أدألتها بيان ماع وفروعها دأياناتهم أصول مان البشر فيه اختلف ماا جميع على
        . بخطه          قرأت وقد ناهأض لبن المؤيد سيرة وقرض ذلك وغير ظريف وهأو الماء لغز حل إلى واليماء والشارة

لكنه                 بالتاريخ المذاكرة حسن وكان نفس، ستمائة بلغت شيوخه وأن كبار ماجلدة ماائتي على زادأت تصانيفه أن
رأيته                ماما المتون في صحف وربما والسقط التحريف وقوع فيهم له يكثر ولذلك بالمتقدماين المعرفة قليل

الكرجي                 مانصور بن وعلي بالبدل بخطه فضبطه المهملة والدال الموحدة بفتح وهأو البدر ابن ذلك في بخطه
أنه                  وبلغني بل وعكسه الله عبيد الله عبد يجعل ماا ًا وكثير المعجمة بالخاء فضبطه بالجيم وهأو السلفي شيخ
وأماا                 المهملة، بدل المعجمة بالخاء به حدث حين بالولية المسلسل الحديث راوي ماحمش بن طاهأر أبا جعل

ًا                   جد الصلة يسيء كان أنه الملقن ابن في كقوله عليه يوافق ل بما تراجمهم في انفردأ فقد المتأخرين في
في                      ماستنده فإن نسبه في ذلك فعل حتى إليه غزو غير مان به يوثق ل مان على العتمادأ يكثر ذلك ماع وكان
ابن                     قاله وماا سيما ل جدك جاماع هأذا ولدي يا له فقال الحاكم جاماع والده ماع دأخل كونه العبيديين مان كونه
يكن                    لم ذلك ماع لكنه فيه الترجمة صاحب توقف وإن هأذا في يخدش ًا أنصاري جده القادأر عبد نسبه في رافع

ماا                     رأيت ثم به يثق فلمن ذلك على زيادأة أظهر وإن تميم بن الصمد عبد نسبه سياق في تصانيفه في يتجاوز
كذلك                 يكون مان يصف ومان أعلم فالله بالكذب المشهور العرياني النسبة هأذه في اعتمد أنه على يدل

   . الستحضار             كثير وكان توقف بعضه في ماما بعضهم قول أحسن وماا جازف فقد الصطلح يريد بالحافظ
والتعديل             والجرح وأسمائهم الرجال وماعرفة السلماية الوقائع وأماا وغيرهأا الجاهألية في القديمة للوقائع

بالفقه                قليلة ماعرفة له وكانت فيه، مااهأر فغير وماحاسنه التاريخ أسرار مان ذلك وغير والسير والمراتب
أفاضلهم               إليه يتردأدأ كان حتى الكتاب أهأل بمذهأب وإلمام السلف أقوال على واطلع والنحو والحديث

المذاكرة                في والمحبة يقصده لمن الهمة وعلو التواضع وكثرة العهد وكرم الخلق حسن ماع مانه للستفادأة
الرؤساء               بعض أن حتى لسننه والملزماة فيها الطمأنينة ومازيد الصلة وحسن والورادأ التهجد على والمداوماة

 : غيره         قول فأنشد عنه انقطاعه على عتبه بلغني  فيما

ًا اللفوت الرنب قالت اللـبـاب لتفهـم ذكرى فيهكـلماـ
 الكلب تراني ل أن يوماي خيرولـكـن الكلب مان أجري أنا

 : المبارك     ابن قول أنشده ولو

ورواح غـدو مانواسترحنا أرحنا قد
سماح ذي كريم أوبـلـئيم واتصـال
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وصـلح وقنوعوكـفـاف بعفاف
ًامافتاحا اليأس وجعلنا النجاح لبواب ح

والتمس              ًا طالع خلدون لبن أخذ أنه بحيث والميقات والرمال والصطرلب بالزايرجة والخبرة أحسن، لكان
إماا                     له الكابر تبجيل ماع ذلك كل النوادأر مان وعد كذلك فكان ًا يوما له عين أنه فيقال وليته وقت تعيين مانه
مانه                 سمع والقاهأرة بمكة وماروياته تصانيفه ببعض حدث وقد ماذاكراته، لحسن أو قلمه مان ًا خوف له ماداراة

بذلك               إخباره فاعتمدوا مارتين الحراوي طلحة أبي على للدماياطي الخيل فضل سمع أنه وأخبر الفضلء
صاحبنا                   بخط ورأيت روايته، في يشاركه مان يعلم ل أنه بسنة ماوته قبيل بخطه كتب بل مارة عليه وقرئ

    . في              شيخنا ترجمه وقد ذلك في ماستنده علمت وماا الحراوي على الرابعة في حضر أنه فهد بن النجم
أحيا               فإنه القاهأرة تاريخ في ًا وخصوص الباهأرة والتصانيف الرائق والنثر الفائق النظّم وله بقوله ماعجمه

          . وأولع       قال بل الحد لهذا أنبائه في يبالغ لم ولكنه أعيانها وترجم ماآثرهأا وجددأ ماجاهألها وأوضح ماعالمها
الصحبة                   حسن وكان قال مانه ًا كثير يحفظ به ولعه لكثرة وكان ًا كتب فيه وصنف ًا كثير ًا شيئ مانه فجمع بالتاريخ
             . آخر  في بالقاهأرة الحسبة تولى الرمال وبضرب التواريخ بكتابة ماشتغلً كان العيني وقال المحاضرة حلو
أخت                  ابن سودأون الكبير الدودأار أيام في أخرى مادة تولى ثم بمسطره عزل ثم برقوق يعني الظّاهأر أيام
   . خطيب             ابن وقال المذكور سودأون ظلم بسبب نفسه عزل ماسطره أن بحكم ماسطره عن ًا عوض الظّاهأر

             : شاهأده    فيما ًا كتاب جمع غيره وقال الدين تقي المؤرخ الفاضل الماام جد وهأو جده ترجمة في الناصرية
بين                   ًا ماار وتسعين إحدى سنة رماضان في كان أنه فيه ماا أعجب ومان كتاب مان ينقله لم ماما وسمعه
قال               الناس عليه واجتمع بالكرك سجنه مان خرج برقوق الظّاهأر أن يتحدثون العوام فسمع القصرين

 :     . دأماياط     في شعره ومان كذلك فكان اليوم ذلك فضبطت

ًا ذكراه زادأني فقدعـهـد مان وحياه دأماياط عهد سقى  وجدي على وجد
ًاسحابـهـا تسقى النواء زالت ول الخلـد جنة حسنها مان حكت دأيار

            . بالقاهأرة     وأربعين خمس سنة رماضان عشري سادأس الخميس يوم عصر في ماات ًا بيت عشرين مان أكثر وهأي
الصلة                  قبل الجمعة يوم ودأفن عمره؛ مان سنة ثمانين تكملة شيخنا قاله ماا على وذلك طويل مارض بعد

. وإيانا      الله رحمه البيبرسية الصوفية بحوش
  . سنة                  ولد أبوه التي الميقاتي النقاش بن الدين نور الشيخ ابن الشهاب ماحمد بن القادأر عبد بن علي بن أحمد

         . بالمباشرة    خبير والوضعيات للحسابيات ماتقن الميقات في ماتميز فاضل بالقاهأرة وثمانمائة وعشرين سبع
. بالقاهأرة                جهاته في واستنابه ماباشرتها لسد بولق في البارزية وقطن ماباشراته في والده خلف الرياسة في

واستحضار               لطيفة وعشرة حسن ونظّم وغيرهأما والصرف النحو في ماشاركة ماع الناس عن ًا مانجمع وكان
 :      . يونس     اسمه فيمن نظّمه ومان يتزوج لم وأظنه وظرائف لنكت

 يحرس مان ذاك في تخف ولخـده ماـن الوردأة فاقطف قم
يونـس لـهـا فهـو لساقهالـذي بـذكـر النفس وآنس
النرجس ماا البان ماا الس مااطـرفـه ماـع والقد عذاره
يونـس العدى ماخافات حلتنـبـا ماـا إذا العذب وذكره

وقوله: 

ماقهـر إل يموت مااالذية طبعـه مان كل
يحسـر نفسه وعلىالعـادأي فيه شامات

نميمه صاحب ول لتغتاب صاح يا تكن ل
الدمايمـه اللفاظ ماعودأعه المزح واترك
غنيمـه مانها ساعةففيهـا التقوى والزم

وتخـسـر الن تندمسـواهأـا قط ترم ل
وتقهـر الناس أخملالخـلئق بين وتصير

وقوله: 

 صوره الذي وهأو أماره مانقـدره ماا يمنع الذي ذا مان
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تبـصـره ذا كان أو ماوعظّةنـفـسـه ماـن للناس كان لو
انـكـره حـالـه عما وحالحـالـه في الحال بعين رأى

أكـفـره ماا النسان قتل أيأتــت فـيه والية فكـيف
الـشـره إل المنـعـم بربكغـرك ماـا النسـان أيها يا

 الخره ترتجي إن له واخضعواستقـم وتب الذنب عن فاقلع
والمغفـره العفو ماناي سؤليماقـصـدي سيدي إلهي وقل

. وتسعين     سبع سنة ًا تقريب ماات
العلء                 بن الشهاب يوسف بن عمر بن ماحمد بن حاتم بن الله عبد بن علي بن أحمد

      . وتفقه      وسبعمائة وأربعين تسع سنة ولد الحبال بابن ويعرف الحنبلي الصل الطرابلسي
دأولة              إزالة في القائمين ماع وكان يوسف الجمال عمه مان الحديث وسمع ًا قديم واشتغل

في               وناب شأنه وعظّم بطرابلس اللنك بعد اشتهر ثم وضرب ماعهم أخذ بحيث برقوق الظّاهأر
والتعصب                عنهم والردأ الطلبة ماع القيام مان وأكثر إليه البلد أمار صار بل استقل ثم قضائها

يعتقدون              طرابلس أهأل وكان العلم في بضاعته قلة ماع العلم لهأل والنصاف الحنابلة لعقيدة
جواز                علموا لو أنهم التائب الشاب عن شهبة قاضي ابن نقل حتى الكمال رتب أقصى فيه

ولية                  أول في الكويز ابن به نوه أن إلى واستمر هأو، لكان الزماان هأذا في لنبي الله بعث
مان             يعرفه كان لكونه بقليل سلطنته قبل برسباي الكبير الدودأار وبعناية ططر الظّاهأر

وشرط              وعشرين أربع سنة الولى جمادأى في فدخلها الشام قضاء في استقر حتى طرابلس
اثنتين                سنة شعبان في صرف أن إلى فاستمر السعادأة لدار القضاة ماع بالركوب يلزم ل أن
لذلك              الماور كان بحيث السمع وثقل والرتعاش البصر ضعف مان اعتراه ماا بسبب وثلثين
قاضي               بن التقي قال الجماعة، ويلزم العبادأة يكثر كذلك وهأو كونه ماع الفسادأ كثيرة تخرج
النظّام:                ففسد لشيء يهتدي ول يبصر ل كان أنه باعتبار ردأيئة ماباشرة باشر قد وكان شهبة
فهلك              يعتقدونه وغيره والنائب ًا جيد نفسه في لكونه ماشت ذلك وماع مازمانة أشياء وأثبت

القاضي             بعزل فأفتوا والحنابلة والحنفية الشافعية علماء عليه واستفتى كثير خلق ذلك بسبب
سنه                   كبر على عبادأته كثرة ماع ذلك كل اليسير، إل بصر ول فهم له يبق لم أماره وآخر بالعمى

بعد              فمات طرابلس إلى حمل عزله وبعد بذاك، الفقه في ليس وكونه بالحديث وإلماماه
في                شيخنا ذكره سنة، وثمانين أربع عن وثلثين ثلث سنة الول ربيع في بيوم إليها وصوله

        . ابن         وهأو ًا أيض الحبال بن أحمد عصره وفي مارة غير لنا أجاز وقال ماعجمه في واختصره إنبائه
. وسيأتي         غانم أبي بن أحمد بن ماحمد بن ماحمد

الشيبي                 القرشي الشهاب إدأريس بن ماحمد راجح أبي بن علي بن الله عبد بن علي بن أحمد
. عنه.           الله عفا وسبعين ست سنة المحرم في بها ماات المكي

  . في              ولد قريميط بابن ويعرف المقسي الصل القاهأري ماحمد بن الله عبد بن علي بن أحمد
الفخر              وأخي الزاهأد إماام الفيوماي عند القرآن فقرأ ونشأ بالقاهأرة ستين سنة الحجة ذي
حين             بمكة وكذا بالقاهأرة فيه ولزماه المسيري الشمس عند المنهاج في وقرأ المقسي

الجمالي             يشبك بديوان بالمباشرة وثمانين إحدى سنة مان ثم ًا قياس وتكسب بها ماجاورته
بحيث              إليهم وإحسانه الفضلء ماع وأدأبه وحذقه عقله وحمد الثلثة التجاريد في ماعه وسافر

النجار               بن الدين لماين الحسان يكثر وكذا ًا دأينار شهر كل في الكلبشي الدين لنور رتب
. ًا           ضابط ًا ماحرر فوجدته وتسعين خمس سنة تجريدة عن واستخبرته طلبته؛ ولحذقة

النحو               في وفضل بمصر اشتغل الشافعي المصري الدلجي الشهاب الله عبد بن علي بن أحمد
فدرس                تميز وقد دأماشق إلى رجع ثم ًا يسير بها فأقام لطرابلس توجه ثم العقليات مان وغيره

حانوت             خانقاه ماشيخة وولي دأنيا مانها وحصل الشهادأة وتعانى البارزي عن نيابة بالتابكية
جيد               العبارة حسن وكان حجي، ابن مان انتزعت بحيث ماصر إلى وكتابة البخاري العلء بسفارة
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 . ماات             بهم الستهزاء كثير للناس ًا ماتنقص كان ولكنه فاضلً العبارة فصيح بالصناعة ًا عارف الخط
أنه                 يزعم وكان قط يتزوج ولم ًا ظن السبعين عشر في وهأو وثلثين ثمان سنة القعدة ذي في

          . التوسط   بين وجمع وأفادأنيها فوائد للكرمااني البخاري شرح مان والتقط الطبيعي العمر يعيش
أربعة              مانها ماكة لخطيب ووقع الجيد بخطه وماعقولت كثيرة زوائد ماع ماجلدات في والخادأم

 . قال               فضيلته زيادأة على به يستدل أنه ويقول يشكره بلغني فيما وكان أكثر أو ضخمة أجزاء
أنه                غير ًا جيد العقليات في ويتكلم الخط جيد الشهادأة صناعة في فاضلً كان شهبة قاضي ابن

. أعلم      فالله أشياء إليه تنسب كانت
   . القرآن           حفظ شاب المنكوتمرية نزيل القاهأري الصل النفياني الله عبد بن علي بن أحمد

وغيره             النووي تقريب في ولزماني وأخي البناسي والزينين العرج حسن البدر عند واشتغل
. الصوفية   في وتنزل

  . نشأ             مامن بالتصغير بالبصيري ويعرف البلقيني الولوي مادرسة قيم الله عبد بن علي بن أحمد
إليه               نسبت بل طائل على يحصل ولم مارافعاته وكثرت وأقربائه إليه المشار الولوي بيت في

. ونحوه      الليث زيارة ماع فاحشة جريمة
السكري              بابن ويعرف السعداء سعيد صوفية أحد القاهأري الشهاب خيل بن علي بن أحمد

             . حج  وقد ونحوه، الطويل للكمال نزل ثم والبكري زكريا الزين عند يشتغل مامن أبيه حرفة
. وأدأب     سكون وعنده إلي وتردأدأ

  . النواب              أحد الشافعي القلعي المنوفي الفتح أبو الدين فتح عيسى بن علي بن علي بن أحمد
.    . الكنى   في يأتي أشهر بكنيته وهأو

بابن               ويعرف المقرئ القاهأري ثم الصل القمني الشهاب ماحمد بن علي بن علي بن أحمد
               . في  هأذا له فولد والخير القرآن أهأل مان القمني الزين أخت ابن وهأو والده وكان علي الشيخ

بها             ونشأ زويلة باب دأاخل بالقاهأرة وثمانمائة وعشرين تسع سنة رماضان عشري خاماس
عمرو               لبي وتله طاهأر الزين على للسبع جمع مان أحد الصعيدي الشهاب عند القرآن فحفظ
القراء               رؤساء أحد صار حتى فتميز الجواق قراءة في وتدرب الهيثمي الغني عبد الزين وعلى
ذلك             في لجماعته مازاحمته وعدم ونحوهأا والمجاماع المشاهأد في القراءة في بالتبرع وانفردأ

يستطرفها            التي واللفاظ والمماجنة الملطفة في رغبته ماع وثروته وأمالكه جهاته وكثرت
تسع              سنة في عليه وضيق شيء حوز رجاء له التعرض قايتباي الشرف ورام عشراؤه

احترق                أن يلبث ولم فأطلقه بشيء مانه ظفر فما قاشان له تسميته سببه أن ويقال وثمانين،
ولده                وعرض مارة غير قصدني وقد ذاك، إذ لضعفه إعلماه وتحاماوا الروم بحارة هأائل مالك له

. أعلم               فالله لكاتبه إنه قال ولكنه لغيره أظنه ًا ماقطوع البدري ماجموع على كتب ورأيته علّي،

الشوايطي                الحميري الكلعي الشهاب سالم بن بكر أبي بن أحمد بن عمر بن علي بن أحمد
       . سنة        رماضان مان الخير العشر في ولد وعلي ماحمد الجمال والد الشافعي المكي ثم اليمني

فحفظ    -       -    بها ونشأ تعز بقرب بلدة ماهملة ثم بمعجمة بشوايط وسبعمائة وثمانين إحدى
ختمة                البنبي الله عبد الشيخ على وتل الشاطبية بها فحفظ التسعين بعد تعز قدم ثم القرآن

أول                 مان للسبع عليه وجمع بل عمرو وأبي كثير وابن نافع عن قالون قراءة بين فيها جمع
           " الله  "   هأبة بن الرحمن عبد المقرئ على للسبع ختمة تل ثم الهألة عن ويسألونك إلى القرآن

الزيارة               إلى مانها وسافر ماات حتى فقطنها وثمانمائة ثلث سنة ماكة إلى انتقل ثم الملحاني،
الشارفي                يحيى بن ماحمد بلدأهأا مان بحران ولقي ًا مارار اليمن إلى تردأدأ ولذا مارة غير النبوية

تل               وكذا وثمانمائة تسع سنة في وذلك للسبع ًا أيض عليه فتل المتقدم الملحاني شيخ الهمداني
مان               عليه بحث الكازروني بالجمال المدينة في وتفقه القراء في له وأذنوا إقاماته حال في

وسمع              والمنهاج ًا أيض التنبيه في عليه بحث الغراقي بالشمس ماكة وفي الرهأن إلى التنبيه
والزين             ظهيرة بن والجمال والمراغي صديق وابن الفاسي الرحمن عبد الشريف على بمكة
آخرين               في المعطي عبد بن علي بن ماسعودأ بن وعلي قدماها حين العراقي والولي الطبري
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وجماعة             مازروع ابن ابنة ورقية المطري حاماد أبي والرضى ًا أيض المراغي على وبالمدينة
ويدرس             يقرئ الحرام بالمسجد وعكف مادة الطفال وأقرأ ولغيره لنفسه الكثير بخطه وكتب

بعد              الشيبي عمر الشيخ عنها أعرض حين هأناك الباسطية ماشيخة وباشر النتفاع، فعم ويفيد
تل               القصرائي الماين شيخنا عليه قرأ ومامن الفضلء مانه سمع وحدث صوفيتها أحد كان أن
ًا               فاضلًمافنن ًا إمااما وكان الكثير، عنه فحملت بمكة ولقيته ماجاوراته بعض في عمرو لبي عليه

للعبادأة             ومالزماة وانجماع بالجرم لطيفة ونسمة حسن سمت ذا ًا ماتواضع ًا ساكن ًا دأين ًا خير
     . القدوة        بالشيخ شيخنا وصفه وقد القراء مابارك قاطبة الناس إلى ًا ماحب والطواف والقراء
            . وستين   ثلث سنة القعدة ذي عشر رابع الربعاء يوم صبح في ماات الفقيه الوحد الفاضل

. وإيانا      الله رحمه بالمعلة ودأفن بمكة
السراج                  بن النور بن الشهاب ماحرز بن ماحمد بن ماحمد بن أحمد بن عمر بن علي بن أحمد

   . عني           أخذ مامن ماحرز بابن ويعرف الطريني بكر أبي الشيخ سبط المالكي المحلى الصندفي
بالقاهأرة.

يعني                الفخر والد الشافعي المدني الصل العيني الدين شهاب كنان بن عمر بن علي بن أحمد
   . ونشأ              بالمدينة ولد به نسبه ووصل العوام بن للزبير ينتسب أنه يذكر كان ًا أيض وأبوه هأو التي

على                سمع وكذا له وأجاز حفظّه مان طيبته الجزري ابن على وقرأ وغيره القرآن فحفظ بها
    . ًا          مانجمع ًا ماتعبد ًا خير وكان للكلعي الكتفاء بعض عشر سنة في الزبير سبط المحلى النور

     " ثامان          "   الثنين يوم في ماات أن إلى بها فدام لمكة عمره آخر في تحول التلوة كثير الناس عن
. وإيانا               الله رحمه المعلة في والده بجوار ودأفن بمكة وستين تسع سنة القعدة ذي عشر
   . على             تعلق عاماي الشوا بابن ويعرف ماكة نزيل القاهأري الدين شهاب عمر بن علي بن أحمد
         . ثمان      سنة الثانية جمادأى رابع الخميس ليلة في ماات بالمرضي يكن ولم ًا قدر فحصل المتجر

وركب               التجارة إلى والده طريقة عن خالي لفت الذي وهأو السبعين قارب وقد بمكة وثمانين
. قبيله           فالله أتلفه إنه قيل حتى البلدأ في ماتوغلً البحر به

 . حفظ             عواض بابن ويعرف الحنفي السكندري ثم التروجي الشهاب عواض بن علي بن أحمد
ثلثها              عجل دأينار آلف ثلثة السكندرية قضاء في وبذل بالتجارة واشتغل الكنز قيل فيما

اثنتين                سنة الثانية جمادأى في بها ماات ثم بالقاهأرة شهر مان أزيد فمكث الدرشابي به وصرف
عليه               وصلى لموته ًا سبب ذلك كان بحيث الباقي وزن في بالمقشرة هأددأ أنه ويقال وتسعين

يذكر               مامن ماحليس لبن ًا ماصاهأر وكان الستين نحو في وهأو المجاورين بتربة دأفن ثم بالزهأر
. عنه     الله عفا ودأيانة بخير

الدماشقي                ثم الزمالكاني الشهاب الكريم عبد بن عيسى بن علي بن عيسى بن علي بن أحمد
  . سنة    -        ولد تحتانية ثم المهملتين الدال وفتح السين بضم السديدارة بابن ويعرف الشافعي

وأن              وستين ثمان سنة قال مان ورأيت الستدعاءات، ببعض بخطه كتبه فيما وسبعمائة سبعين
وشهد                بلده ماشايخ مان صغره في وسمع سنين سبع ابن وهأو وسبعين خمس سنة ماات أباه
الشمس               ورفيقه هأو صار أن إلى الحساني وابن السويدي ماوت بعد وتعين ًا قديم القضاة على

 . ماات               نفسه على حتى زائد شح ماع هأناك، الشافعي نقيب عمل بل الشام شهودأ عين الذرعي
. ًا              كثير ًا شيئ النقد مان وخلف وأربعين ثمان سنة الولى جمادأى سادأس الجمعة يوم في

.      . الحسن           أبي ابن في ماضى السمهودأي الحسني عيسى بن ماحمد بن عيسى بن علي بن أحمد
ماحمد              التاج والدا الشافعي القاهأري ثم الدهأروطي النصاري الزين عيسى بن علي بن أحمد

. بقليل             صهره بعد وكان الحنفية قاضي اسماعيل المجد ابنة تزوج بالنصاري ويعرف التي
ويعرف                الزيدي المكي اليمني حسن بن ماحمد بن القسم بن القسم أبي بن علي بن أحمد

            . وهأجا  وغيره ماكة صاحب حسن السيد ومادح ونظّم والشعر بالعربية قليلً عنى الثقيف بابن
بعض              لجتماع مانه بعضهم وحنق لذلك عنده الناس واجتماع اللهو على وأقبل ينبع صاحب

عن                عشرة تسع سنة شوال عشري رابع الجمعة ليلة في قيل فيما لذلك فقتل عنده الشباب
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فاز               وقد القياماة والموعد ذلك بقتله المتهم وأنكر دأماه وطل بقليل أزيد أو الثلثين نحو
.     . ماكة     في الفاسي قاله عنه تكفر أن ولعلها بالشهادأة

سبط               الحنفي المصري السيف بن العلء بن الفضل أبو الشهاب قرطاي بن علي بن أحمد
     . ثالث          الحد يوم في ولد بكتمر بن أحمد بسيدي ويعرف الحنفي الساقي بكتمر بن ماحمد
سابغة              ونعمة زائد ترف في بها ونشأ بالقاهأرة وسبعمائة وثمانين ست سنة شعبان عشري

فيما                 يوم كل دأنانير عشرة على تزيد غلته أن حتى ًا جد كثيرة وأوقاف أقطاع مان ظاهأرة وثروة
والجلودأ               المنسوبة بالخطوط النفيسة الكتب يقتني لكونه كثير دأين في يزال فل ذلك وماع قيل
وأتقن              الفنون في اشتغل وقد الخط المنسوبة والقطع البديعة اللت مان ذلك وغير المتقنة

فاق                حتى وفنونها الكتابة في فبرع عصفور بن العلء على وكتب الفقه في وبرع عدة صنائع
قص                حديث الجزري ابن على سمع إنه يقول وكان ياقوت، طريقة في سيما ل المنسوب في

قرض              مامن وهأو الجيد الشعر وقال والدأبيات التاريخ في النظّر وأكثر القبابي وعلى الظفار
          . ًا    ماحب الوجه صبيح المحاضرة حسن ًا لطيف ًا شاعر ًا أدأيب فاضلً وكان ناهأض لبن المؤيد سيرة

مان                 الجيادأ إل يحمله ل بحيث الحد عن الخارج السمن ماع وقادأ ذهأن ذا والتحف الفضائل في
كانوا              ماما أحسن بأنها فيقرون فنونهم في أشياء الصنائع لصحاب يقترح أنه حتى الخيل

وضاءة             وأطهرهأم ًا وجه وأحسنه نادأره وأحلهأم ماحاضرة الناس أفكه مان وهأو عمله يريدون
وماحاسنه               الكابر، عند وجاهأة وله الذات، ضخاماة مان عنده ماا بقدر الصفات لطيفات مان عنده
قطن                وقد تقدم، كما ًا أيض ويستدين جده أوقات ينفد نفسه على ًا ماسرف كان أنه غير شتى

إحدى              سنة القعدة ذي عاشر الثنين ليلة الطاعون في بها وتوفي والقاهأرة ودأماشق القدس
 . ومان             الله رحمه ًا أقواب يسمونه الذي بالخشب أربعة مانهم أنفس ثمانية جنازته وحمل وأربعين

 : البقاعي     عنه كتبه ماما نظّمه

ولـجـينـه إبريزه مان خص بمانرجس الزاهأر بين ماا إلى تسلطن
ًا فأعطاهماـقـتـر راحة الـوردأ إليه فمد عـينـه قراضة مان تبر

 : نظمه  ومن

 ضراماا مانه الحشا فيأورى إبـراهأـيم إن
ًا نالبـلـقـاه قلبـي ليت ًا بردأ وسـلماـ

وقوله: 

 حبيبي خد ماثل يزهأو الوردأ بهاوروضها الربيع أيام الله رعى
وخصـيب مامرع لمكان سوىترحلي ليس الحب وحق وإني

. المقريزي           عليه أثنى وقد هأذا سوى النباء بهاماش نظّمه مان وعندي
.         . قوام     بن ماحمد بن بكر أبو جده فيمن قوام بن علي بن أحمد

      . وثمانين          ثمان سنة في له أجاز المكي السنديمي الشهاب إبراهأيم بن ماحمد بن علي بن أحمد
وابن           والصردأي صديق وابن والهيثمي والعراقي حاتم وابن النشاوري العفيف وسبعمائة

وكان              لي أجاز وغيره الجزري ابن على وسمع وآخرون، العاقولي والغياث عرفة وابن خلدون
       . سنة          صفر رابع الخميس ليلة في ماات فأبصر له قدح ثم بأخرة وأضر الكعبة دأرجة خدام أحد

. بالمعلة        ودأفن الغد مان عليه وصلى وخمسين أربع
  . البدر                 حفيد أحمد بن علي بن ماحمد بن ماحمد بن علي بن أحمد بن ماحمد بن علي بن أحمد

. حجر    ابن شيخنا ابن
كان                المكي الحجبي الشيبي العبدري المكارم أبو إدأريس بن ماحمد راجح أبي بن علي بن أحمد

             . بلدأ   إلى ماتوجه وهأو المالح البحر في ًا غريق ثمان سنة أوائل في توفي الحجبة أعيان مان
. ماكة.     في الفاسي ذكره اليمن
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الشافعي               الدماياطي الباسط عبد أبو الدين شهاب تميم بن ماحمد بن علي الفقيه بن أحمد
            . في  القاهأرة قدم حيث وسبعين سبع سنة في بالسابقية رأيته ماعمر شيخ بالزلباني ويعرف
جماعة              تسارع وقد لئحة، عليه الصدق وأماارات بسنين المائة جاز أنه وأخبرني المقاصد بعض
وتلقن              الغزنوي العزيز وعبد الخوافي بكر أبا الزين صحب مامن وهأو وماصافحته، به للجتماع

ًا                شيئ ويذكر الله إل إله ل يقول سمعته الشبرلسي عن أخذ مامن وهأو وصافحاه، الذكر مانهما
   . عنه              أخذ ومامن وماات بلده إلى رجع أن يلبث ولم لي، ودأعا الفاتحة وقرأ الصوفية الدأاب مان

. زكريا  الزين
أخو              الشافعي الزهأري القاهأري الثتائي النصاري البهاء سليمان بن ماحمد بن علي بن أحمد

      . بتتا         وثمانمائة سبع سنة في ولد الماضي ماحمد ووالد بكر وأبي ماحمد وأخويه ماوسى الشرف
المتجر             وتعانى الكابر صحب ثم المنسوب وكتب بالعلم فاشتغل القاهأرة وقدم بالمنوفية قرية
صفر               عشر سابع الربعاء ليلة في ماات حتى سنين عدة بمكة وجاور والديانة بالصيانة وعرف

اللسان               حلو وكان بالمعلة، ودأفن الكعبة باب عند الصبح بعد عليه وصلى وستين ثلث سنة
. وإيانا            الله رحمه والواردأين وخدماه حركاته ماتجملًفي النفس كريم الدأب كثير
المقدسي               الصل الصفدي التي العزيز عبد أبو الشهاب ضوء بن ماحمد بن علي بن أحمد

        . سنة       رماضان عشري سابع الثنين ليلة في ولد التي يوسف أخو النقيب بابن ويعرف الحنفي
بن              وخليل اليافعي ومان بفوت مااجه ابن سنن الزيتاوي مان وسمع وسبعمائة وخمسين إحدى

كابن             الفضلء مانه سمع وحدث والعلئي النصاري أحمد بن المنعم وعبد الداراني إسحاق
وذكره              لولدأي أجاز ماعجمه في شيخنا قال البي، وشيخنا العالم الماام بالشيخ ووصفه ماوسى

.      : النقيب   بن علي بن أحمد فقال أنبائه في
. عشرة               ست سنة ماات القصى بالمسجد يؤم وكان فنون في وشارك الحنفية فقه في تقدم

شيخ                بالخواجا أبوه ويعرف المكي الكيلني حسن بن الكريم عبد بن ماحمد بن علي بن أحمد
مان.                  الختم المراغي بكر أبي الزين مان أربع سنة في فسمع بها ونشأ بمكة سبع سنة ولد علي

.    . باليمن     ًا ظن وماات حبان وابن دأاودأ وأبي ماسلم
   . حسن             عن أخذ القادأري المصري الصل البلقيني الشهاب الله عبد بن ماحمد بن علي بن أحمد
وصار               سنة عشرة ثماني مادة وساح وتجردأ الناصح ابن عن قيل وفيما بل القادأري الكشكشي

            . ودأفن  وخمسين خمس سنة الحجة ذي عشر رابع الجمعة يوم في ماات بالصلح ًا ماشهور
. الله     رحمه النصر باب ظاهأر

أبي               ابنة زوج الباسطي القاهأري الصل البتنوني المؤمان عبد بن ماحمد بن علي بن أحمد
. القمصي           على سمعا وكذا أبيه ماع ماني سمع التي الغمري العباس

الصلح                  بن العباس أبو الكمال يوسف بن علي بن أحمد بن علي بن ماحمد بن علي بن أحمد
الحصن             قاضي باب ًا وقديم الحق عبد بابن ويعرف المقري الرقي الشمس الحنفي الدماشقي

     . وسبعمائة           وثلثين اثنتين سنة ولد الحنبلي خليل بن الحق عبد وهأو لماه جده جد الحق وعبد
وسمع               صصرى ابنة وأسماء والبندنيجي التائب أبي بن ماحمد أبي على لماه جده بإفادأة وأحضر

عصرون               أبي بن عثمان بن ماحمد بن وإبراهأيم نباتة بن والشمس وأكثر والبرزالي المزي على
وحدث              بأشياء وتفردأ الدائم؛ عبد ابن أصحاب مان كثير وخلق الحرانية المسلم ابنة وعائشة

 . ماات               التحديث في ويتعسر سيرته في ًا ماحمودأ يكن لم إنه وقال جملة شيخنا عليه قرأ بالكثير،
     . وأنبائه           ماعجمه في شيخنا ذكره السبعين جاز وقد بدماشق وأنا اثنتين سنة الحجة ذي ثاني في

. عقودأه      في والمقريزي ذيله في والفاسي

الحسين                   بن علي بن ناصر بن ماحمد بن حمزة بن الحسن بن علي بن ماحمد بن علي بن أحمد
بن                الصادأق جعفر بن إسماعيل بن ماحمد بن إسماعيل بن أحمد بن الحسين بن إسماعيل بن

بن                 العباس أبو الشهاب طالب أبي بن علي بن الحسين بن العابدين زين علي بن الباقر ماحمد
حمزة             العز والد الشافعي الدماشقي الحسيني المحاسن أبي الشمس الحافظ بن هأاشم أبي
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            . وابن   الذهأبي بن هأريرة أبي مان وسمع وسبعمائة وثمانين اثنتين سنة ولد أبوه وكذا التي
ماحمد                بن ماحمد ابنة وزينب الصائغ ابن اليسر وأبي الحنفي الحق عبد بن العباس وأبي صديق
كان              بل الماوي بالجاماع وأذن الفضلء مانه سمع وحدث الكثير، وغيرهأم السكري عثمان بن
             . رحمه   وأربعين ثمان سنة الول ربيع أول أو صفر سلخ في بدماشق ماات فيه المؤذنين رئيس

الله.
العباس                 أبو الشهاب الكافي عبد بن علي بن ضرغام بن علي بن ماحمد بن علي بن أحمد

سكر            - بابن يعرف ماحمد الشمس أخو المؤذن الحنفي الغضايري البكري التميمي القرشي
بن     -           يحيى زكريا وأبي الفارقي البدر مان أخيه بإفادأة سمع ماشددأة كاف ثم المهملة بضم

الدماشقي              الله عبد بن ويوسف السديد بن والحسن الهادأي عبد بن الفرج وأبي المصري
الشارعي               عثمان بن أحمد بن أحمد والموفق الزبيري علي بن بكر أبي بن أحمد والشهاب

في                تيمية بن الغني عبد بن ماحمد بن وإبراهأيم السراج عمر بن ماحمد بن ماحمد والشمس
مانه              سمع وحدث وآخرون العز ابنة وفاطمة الجزري وابن والذهأبي المزي له وأجاز آخرين،

له              روى وأنه عقودأه في والمقريزي تقييده في وذكره الفاسي والتقي بالقاهأرة كشيخنا الئمة
يبيع             دأكان بقربه وله الحاكم وجاماع بالمنصورية ًا ماؤذن ًا ساكن ًا شيخ وكان والعمدة، المسلسل

.           . سنة  وسبعون بضع وله ست سنة رجب في بالقاهأرة ماات الفخار فيه
النور                    بن الشهاب بكر أبي بن الله عبد بن عمر بن ماحمد بن علي بن ماحمد بن علي بن أحمد

    . سنة          شعبان في ولد وأبوه التي ماعمر السراج أخت ابن الشافعي المكي الصل الفاكهي
المقري              لبن والرشادأ النووي وأربعي القرآن فحفظ بها ونشأ بمكة ماائة وثماني وستين ثمان

وسمع              آخرين في والعلمي الطبري والمحب ظهيرة بن البرهأان على وعرض ماالك ابن وألفية
وهأو                لها قدوماه وتكرر دأاودأ أبي سنن في بالقاهأرة علي قرأ بل أشياء وبالمدينة بمكة ماني

. ماتودأدأ   فطن حاذق
      . في           سنة شعبان أواخر في ماات السابق بن الدين شهاب علي بن ماحمد بن علي بن أحمد

عبد               بن عمر السراج عمه ابن ماوت بعد تلقاهأا بالغربية العرب شيخ وكان بالمقشرة ماحبسه
أماره                  وآل قيل فيما دأينار ألف ثلثين نحو في صودأر أن إلى مادة فيها واستمر السابق بن الله

كل                   وماات، شهر نحو إل يلبث فلم السجن أودأع ثم جمل على رأسه سلخ وقد به طيف أن إلى
. لماه            أخوه وهأو المذكور عمر بن إبراهأيم عوض استقر أن بعد ذلك

بن                   العباس أبو الشهاب أو المحب بكر أبي بن الله عبد بن عمر بن ماحمد بن علي بن أحمد
أخت              وابن ًا قريب لمذكور والد عم وهأو الفاكهي بابن ويعرف الشافعي المكي الصل المصري

          . والمنهاج    القرآن فحفظ بها ونشأ بمكة وثمانمائة سبع سنة ولد المرشدي الواحد عبد الجلل
    . ولزماه        الواسطي بالنجم وتفقه جماعة على وعرضهما للنسفي الدين أصول في والعمدة

في                خاله دأروس حضر وكذا ًا بحث عليه مارة غير الحاوي وسمع ًا بحث المنهاج عليه قرأ حتى
في              النجم له وأذن وبرع وتفنن ظهيرة بن السعادأات أبي ودأروس وغيرهأما والعربية التفسير

قضاء              في وناب جماعة له وأجاز بفوت، الصحيحين المراغي الزين على سمع والفتاء القراء
تمكن                فما بمكة النيابة ورام اليونيني، وعن الكيلني دأاودأ بن علي الدين نور القاضي عن جدة

رحمه                 بمكة وستين خمس سنة الخرة جمادأى عاشر في وماات لي أجاز فيه، له أذن أن بعد
. وإيانا  الله

المحمدين                أخو الحنفي الردأادأي الدين شهاب الله عبد بن عمر بن ماحمد بن علي بن أحمد
.               . عنه  الله عفا سنة وستين أربع عن وستين إحدى سنة شعبان مانتصف في وماات قليلً اشتغل

ويعرف               الشافعي الحلبي ثم الدماشقي المنذري النور الفتح أبي بن ماحمد بن علي بن أحمد
          . وسمع   الصفدي الصلح عن وأخذ ًا طرف مانه وحصل بالحديث اشتغل وبالمحدث النحاس بابن

وكانت                الطلبة بعض بهما وأقرأ بها أقام ثم الدائم عبد ابن أصحاب مان الكثير وحلب بدماشق
فضيلته             على البلقيني وأثنى ًا جيد ًا طرف الناس وأيام التاريخ مان يستحضر حسنة ماحاضرته
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سرماين               إلى انتقل ثم الناس على البخاري وقرأ فسكنها حلب أعمال مان كلمز إلى وتحول
       . في         شيخنا وأوردأه الناصرية، خطيب ابن قاله ظني على يغلب فيما ثلث سنة في بها فمات

. نقلًعنه       باختصار إنبائه ومان أربع سنة
البرقي                  بن النور بن الشهاب أيوب بن علي بن حسين بن ماحمد بن ماحمد بن علي بن أحمد

. لخته              شقيق الترجمة وصاحب شقيقان وهأما بكر وأبو ماحمد وأخواه وجده أبوه التي الحنفي
في                وستر حشمة وله بعده، فمن الديري ابن عن وناب القرآن فحفظ بها ونشأ بالقاهأرة ولد

. ورجع               فحج وتسعين ست سنة في الول الركب ماع كان مامن وهأو لخويه بالنسبة الجملة
         . ماحمد         بن ماحمد بن ماحمد جده فيمن ًا قريب يأتي عبادأة بن ماحمد بن ماحمد بن علي بن أحمد

. عبادأة    بن ماحمودأ بن
أبي                  بن الدين نور بن العباس أبو الشهاب الرحمن عبد بن ماحمد بن ماحمد بن علي بن أحمد

     . ربيع          عشري ثاني في ولد التي ماحمد التقي والد المالكي الممكي الفاسي الحسني الله عبد
وغيره               الكبير مانسكه جماعة بن العز مان بها وسمع بمكة وسبعمائة وخمسين أربع سنة الول

وغيره             السبكي البقاء أبي البهاء مان وبالقاهأرة وطائفة واليافعي المالكي خليل الفقيه ومان
أبي             وابن الصفدي كالصلحين وغيرهأما المؤذن وسالم العلئي له وأجاز جماعة مان وبحلب

ًا              كتب صغره في وحفظ والزيتاوي، والبياني وزغلش الجوخي وابن أمايلة وابن النجم وابن عمرو
وأشياء              المراكشي وماوسى المعطي عبد بن العباس أبو مانهم جماعة عن والعربية الفقه وأخذ

الصول               وغيرهأا بمصر واحد غير عن أخذ وكذا النويري الفضل أبي القاضي عن العلم مان
ماعرفة              في وتقدم بالفتاء، المعطي عبد ابن له وأذن ذلك وغير والدأب والبيان والمعاني

وأكثر               حسنة أشياء فيه ونثر نظّم ماع ماسائل في وصنف وحدث وأفتى ودأرس والوثائق الحكام
بعد                 الحرم ماباشرة وولي ماكة أماراء في مادائح له وكذا وسلم عليه الله صلى النبي مادح مان
ولده                وعن الفضل أبي القاضي وشيخه صهره عن قضايا في وناب سبعين إحدى سنة في أبيه
عن               العقودأ في ناب وكذا الحنبلي اللطيف عبد السراج أخته وابن ظهيرة بن والجمال المحب

الديار               ودأخل التقي، ولده عن المالكية قضاء في بأخرة ناب بل العز وولده النويري المحب
بعضها                في كان ًا مارار وسلم عليه الله صلى النبي زار وكذا مارة غير واليمن والشام المصرية

في               يدخلونه بحيث ولتها عند ماكانة ذا ببلده ًا ماعتبر وكان كثيرة ًا أوقات بالمدينة وجاور ًا مااشي
ابنته                على عجلن بن حسن السيد ماكة أماير صاهأر بل ذلك مان بالمقصودأ ينهض وهأو أماورهأم

 : قصيدة       مان فيه نظّمه ومان هأانئ أم

المـشـارق بالمغربين لينظّرهالمشارق الهلل تؤوي فما عدلت
ناطـق بفضلك إل صامات ولأعـزل بخـوفـك إل رائح فما

 . ترجمه            والنجماع التخيل وشدة وغيرهأم الفقراء إلى والحسان المروءة كثرة ماع ذلك كل
         . في         فمهر بالعلم عني أنه إنبائه في شيخنا وقال التقييد ذيل في له وبيض ماكة تاريخ في ولده

وحدث              وأفتى ودأرس الوثائق ماعرفة في وفاق الرائق الشعر وقال الدأب ًا وخصوص فنون عدة
التخيل               كثير وكان ماعجمه في زادأ سنة، خمسين نحو الحرم شهادأة وباشر لي أجاز قليلً،

      . حادأي        الجمعة يوم في بمكة ماات ماحمد لبني وأجاز وفوائده نظّمه مان سمعت والنجماع
بالمعلة               ودأفن الكعبة باب عند الجمعة صلة عقب عليه وصلى عشرة تسع سنة شوال عشري
  . الله           رحمه عقودأه في المقريزي ترجمه ومامن حافلة، جنازته وكانت المذكورة ابنته بجوار

وإيانا.

أبو                 الشهاب الئمة إماام الستاذ شيخي أحمد بن علي بن ماحمد بن ماحمد بن علي بن أحمد
لقب            وهأو حجر بابن ويعرف الشافعي القاهأري ثم المصري العسقلني الكناني الفضل

            . ونشأ  العتيقة بمصر وسبعمائة وسبعين ثلث سنة شعبان عشري ثاني في ولد آبائه لبعض
الصدر               عند تسع ابن وهأو القرآن فحفظ الخروبي الزكي أوصيائه أحد كنف في ًا يتيم بها
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بها؛              وصيه ماع كان حيث بمكة العادأة على به وصلى التبريزي ماختصر شارح السفطي
والملحة           الصلي الحاجب ابن وماختصر الصغير والحاوي العراقي ابن وألفية والعمدة

الصدر               على قرأ ثم ظهيرة بن الجمال على العمدة بمكة وهأو صغره في وبحث وغيرهأا،
في              القطان بن الشمس أوصيائه أحد لزم بلوغه وبعد العلم مان ًا شيئ بالقاهأرة البشيطي

الفقه              في لزم وكذا الحاوي مان ًا كبير ًا جانب عليه وقرأ وغيرهأا والحساب والعربية الفقه
ًا              أيض مالزماته مان وأكثر وغيره المنهاج في عليه بحث بالبناسي وتفقه الدأماي النور والعربية

الروضة             مان الكثير عليه وقرأ الفقهية دأروسه وحضر مادة لزماه وبالبلقيني بأبيه لختصاصه
وبابن             المزني ماختصر في البرمااوي الشمس بقراءة عليه وسمع حواشيها على كلماه ومان
في               جماعة بن العز ولزم المنهاج، على الكبير شرحه مان كبيرة قطعة عليه قرأ الملقن

جمع               وفي الصلي المنهاج شرح في عنه أخذه وماما ًا دأهأر يقرئها كان التي العلوم غالب
وفي            للعضد شرحه مان الول والنصف الصلي المختصر وفي للعز وشرحه الجواماع
الخوارزماي             الهمام دأروس وحضر الجواماع، جمع شرح مان أكثر بخطه عنه وعلق المطول

والشهاب              الصاحب وابن الطنبدي بن البدر عن ًا أيض وأخذ العجمي قنبر دأروس قبله ومان
المجد             عن واللغة الحاسب، الموقت الماردأاني الجمال وعن البوصيري الله عبد بن أحمد

عن            ونحوهأما والعروض والدأب هأشام، بن والمحب الغماري عن والعربية القاماوس صاحب
التنوخي            عن والقراءات البدمااصي، والنور الزفتاوي علي أبي عن والكتابة البشتكي البدر

          " بلغ    " حتى الفنون في وجد غيره، على ذلك قبل وجودأه المفلحون إلى بالسبع عليه قرأ
ًا،               جر وهألم وتسعين ثلث سنة مان طلبه بكليته عليه وأقبل الحديث إليه الله وحبب الغاية

وانتفع                به وتخرج العراقي الزين على فعكف وتسعين ست سنة مان إل الطلب يلزم لم لكنه
الكتب              مان والكثير ًا وتحقيق دأراية الصلح ابن على ونكته وشرحها ألفيته عليه وقرأ بملزماته

  . إلى           وتحول بعضها عليه واستملى جملة أمااليه مان عنه وحمل القصار والجزاء الكبار
مان             ًا جد وأكثر والحجازية والمصرية الشاماية البلدأ إلى وارتحل القرن قبيل فسكنها القاهأرة

له             واجتمع دأونهم فمن والقران الشيوخ عن وأخذ والنازل العالي فسمع والشيوخ المسموع
عصره               أهأل مان لحد يجتمع لم ماا عليهم المشكلت في والمعول إليهم المشار الشيوخ مان

فيه                 يلحق ل به اشتهر الذي فنه في ًا ورأس علمه في ًا ماتبحر كان مانهم واحد كل لن
الحديث            علوم ماعرفة في والعراقي فيها سنده وعلو القراءت ماعرفة في فالتنوخي

وكثرة           الحفظ سعة في والبلقيني واستحضارهأا المتون حفظ في والهيثمي وماتعلقاته
واطلعه            اللغة حفظ في الفيروزابادأي والمجد التصانيف كثرة في الملقن وابن الطلع

التصرف             حسن كان هأشام بن المحب وكذا وماتعلقاتها العربية ماعرفة في والغماري عليها
كثيرة                علوم في تفننه في جماعة بن والعز حفظّها في ًا فائق الغماري وكان ذكائه لوفور فيها
وأذن                أسماءهأا، عصري علماء يعرف ل ًا علم عشر خمسة في أقرئ أنا يقول كان أنه بحيث
    . وقصر         الحديث لنشر وتصدى والتدريس الفتاء في والعراقي كالبلقيني جميعهم أو جلهم له

وزادأت             بالحفظ شهودأه أعيان له وشهد وإفتاء ًا وتصنيف وإقراء وقراءة ماطالعة عليه نفسه
ذلك              وغير والصلين والفقه الدأب فنون مان وفيها الحديث فنون في ماعظّمها التي تصانيفه

بشرح             الباري فتح ًا خصوص والقبول السعد مان فيها ورزق ًا تصنيف وخمسين ماائة على
بسؤال             الطراف مالوك طلبه استدعى بحيث ًا عجب ًا أمار نظّيره يسبق لم الذي البخاري

وليمة                 عن يتخلف لم تم ولما الفاق في وانتشر دأينار ثلثمائة بنحو وبيع طلبه في له علمائهم
نحو               إليهم ذلك ماصروف وكان النادأر إل الناس سائر مان وجوه والسبع التاج في ختمه

وكتبها            دأونهم فمن وأقرانه شيوخه مان كثير تصانيفه بتحصيل واعتنى دأينار، خمسمائة
وعرضوهأا               مانها عدة البناء مان واحد غير وحفظ مانها الكثير وأقرأ حياته في وانتشرت الكابر

     . في      نظّمه مان وأنشد العصر ماشائخ على العادأة جاري دأيوانيه    على مان وخطب المحافل
          . لم     أنه حتى القضاء في دأخوله عدم على ًا ماصمم وكان ونثره نظّمه لبليغ المنابر على
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وله                المؤيد أن قدر ثم عليها عنه النيابة القرن قبل عليه عرض لما المناوي الصدر يوافق
أن                 إلى لها انتدب ول إليها يتوجه لم ولكنه النيابة ذلك مان ولزم القضايا بعض في الحكم

سبع              سنة المحرم في واستقر فقبل بقبوله أجابه مان وألزم به الستقلل عليه عرض
على                ندماه وتزايد يأبى وهأو دأونه فمن المؤيد أيام في عليه عرض كان أن بعد وعشرين

وإن              إشاراتهم لردأ اللوم في ومابالغتهم وغيرهأم العلماء بين الدولة أرباب فرق لعدم القبول
ل               بحيث وصغيرهأم كبيرهأم لمداراة واحتياجه ذلك على يعادأون بل الحق وفق على تكن لم

بتقلد                نفسه على جنى بأنه وصرح العدل وجه على يروماونه ماا بكل القيام ذلك ماع يمكنه
ولم              فرجع، القضاء بوظيفة تلبسه توجهه أثناء في وبلغه للقائه ارتحل بعضهم وأن أمارهأم

في                 صرفه عقب عنه القلع في أخلص أن إلى كذلك زال ول أعيد ثم صرف أن يلبث
وزهأد              سنة؛ وعشرين إحدى على قضائه ماددأ زيادأة بعد وخمسين اثنتين سنة الثانية جمادأى

في                 تبق لم بأنه وصرح بسببه والمحن النكادأ مان عليه توالى ماا لكثرة ًا تاما ًا زهأد القضاء في
       . والحديث    والمنصورية بالحسنية كالتفسير أمااكن في ودأرس اسمه تقبل شعرة بدنه

والقبة         طولون وجاماع والشيخونية والزينية والحسنية المستجدة والجمالية بالبيبرسية
الفخرية         والشريفية بمصر البدرية بالخروبية والفقه بالمحموية والسماع المنصورية

ماشيخة         وولي والمؤيدية للشافعي المجاورة والصلحية النجمية والصالحية والشيخونية
الكتب             وخزن عمرو بجاماع ثم الزهأر بجاماع والخطابة العدل بدار والفتاء ونظّرهأا البيبرسية

ألف                على ينيف ماا وأمالى واحد، آن في له يجتمع لم ماما ذلك غير وأشياء بالمحمودأية
عليه              بالوفودأ العيان وتبجح إليه الئمة وارتحل صيته وبعد ذكره واشتهر حفظّه مان ماجلس

طبقة               عنه الناس وأخذ تلماذته؛ مان ماذهأب كل مان العلماء رؤس كان حتى طلبته وكثرت
أحمد             عند يجتمع ولم بالجدادأ وأبناءهأم بل والحفادأ بالباء البناء وألحق أخرى بعد

آدأابه؛           ووفور نظّره واتساع إدأراكه وسرعة تصوره وتفوق بذكائه وقهرهأم ماجموعهم
تحت             دأخولها يمكن ل التي فتواه وطارت بمطارحته الشعراء فحول وتبجح الكبار واماتدحه

تواضعه              شدة ماع ذلك كل مانها المطولت ًا خصوص ماروياته بأكثر وحدث الفاق، في الحصر
عشرته            وحسن وبذله وقياماه وصياماه ومالبسه وماشربه ماأكله في وتحريه وبهائه وحلمه

البحث            في وإنصافه الفضائل لهأل ومايله أخلقه ورضى ماحاضراته ولذيذ ماداراته؛ ومازيد
القدمااء               له شهد وقد عصره؛ أهأل مان لحد تجتمع لم التي وخصاله الحق إلى ورجوعه

في            العلم وسعة المفرط والذكاء الوقادأ والذهأب التاماة والمعرفة والماانة والثقة بالحفظ
    . التقي          مان كل وقال بالحديث أصحابه أعلم بأنه العراقي شيخه له وشهد شتى؛ فنون

          : ماثل   أرأيت الفقيه برماش تغري الفاضل وسأله ماثله، رأينا ماا الحلبي والبرهأان الفاسي
        ."   " : هأذا    في أقول أن عسى وماا جمة وماحاسنه أنفسكم تزكوا فل تعالى الله فقال نفسك

التصانيف              في العيان مان ترجمه وقد ًا خصوص بمثله يعرف حتى أنا مان أو المختصر
للشعراء            طبقاته في البشتكي والبدر التقييد ذيل في الفاسي التقي باليدي المتداولة

حلب              تاريخ ذيل في الناصرية خطيب بن والعلء الفريدة العقودأ كتابه في المقريزي والتقي
والبرهأان              تاريخه في شهبة قاضي بن والتقي المشتبه توضيح في الدين ناصر بن والشمس

والقطب             الحفاظ طبقات ذيل في المكي فهد بن والتقي ماجامايعه بعض في الحلبي
وغير             ماعاجيمهم في النجم فهد كابن أصحابنا مان وجماعة الشافعية طبقات في الخيضري

في              فأوردأته وتجاسرت ًا فخر بذلك وكفى الصر رفع في نفسه وهأو الوفيات في واحد
ماجلد               في أحواله ببعض تقي ل حافلة ترجمة له وأفردأت بل القضاة وذيل والوفيات ماعجمي

مان               بكل مارة غير الكابر بها وحدثت نسخها وانتشرت عني الئمة كتبها ماجلدين أو ضخم
. والدرر                الجواهأر سميتها بابها في غاية تكون أن واحد غير به شهد كما وأرجو والقاهأرة ماكة

ماجموعها               في شاركني مان أعلم ل بحيث وماروياته تصانيفه مان ًا جد الكثير عليه قرأت وقد
في                ليس قال حتى سني صغر ماع غيبتي في بذكرى وينوه ًا كثير يودأني الله رحمه وكان
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بخطه              والفادأة القراء في لي وأذن تصانيفي مان عدة على لي وكتب ماثله؛ جماعتي
       . في     وعظّمته جللته على يزل ولم أماله ثم حديث بتخريج على   وأمارني وماداوماته النفوس

لم                ماشهد له وكان وخمسين اثنتين سنة الحجة ذي أواخر في توفي أن إلى الخيرات أنواع
فمن              والسلطان المؤمانين أماير وشهد ماثله دأونهم عمن فضلً الشيوخ مان حضره مان ير

بالقرافة            الديلمي تربة تجاه ودأفن للصلة؛ الخليفة السلطان وقدم عليه الصلة دأونهما
ماسافتها              نصف يمش لم مان تربته إلى وماشى نعشه حمل على والكابر الماراء وتزاحم

         . الله       رحمه مانه أجل ماقاماه بما واحد غير ورثاه ماثله ماجموعه في بعده يخلف ولم قط،
 : ًا.        لفظّ وأنشدنيه عليه قرأته ماما نظّمه ومان وإيانا

ولكنا الصالحات فعال وننوينتب ولم مانا العمر ولى خليلي
ًا نبني ماتى فحتى تبنـى وماا تهد مانا وأعمارناماشـيدة بيوت

وقوله: 

النـشـور ومانه المآب إليهخـالـقـا نتقـي أن آن لقد
ًاماالـنـا الردأى لصرف فنحن  نصير واق الموت مان جميع

وقوله: 

يسير الزماان إنلمتاب بنا سيروا
نضير ماجير لناماا البلء الدار إن

وقوله: 

الـهـم يفارقـه ل ماشيب نذيرأتـى فقد بالمتاب تسوف ل أخي
 جم عمر عدهأا ثلث ماع ماضتقـد أربعون عمره مان فتى وإن

الشهاب                   الله يفتح بن بكر أبي بن الوهأاب عبد بن ماحمد بن ماحمد بن ماحمد بن علي بن أحمد
       . يوم        في بها ًا ماجاور وكان بمكة ماات الله يفتح بابن ويعرف المالكي السكندري النور بن

جوار                الغد مان ودأفن مادة تعلل أن بعد وسبعين إحدى سنة الولى جمادأى عشري سابع الثنين
في                المخلطة بن البدر استنابه وقد أبيه ماسالك يسلك ولم الروح خفيف ًا ظريف وكان أبيه، قبر

. وإيانا         الله ساماحه ذلك له حمد وماا بالسكندرية القضاء
ثم           -  -     الحلبي النصاري الشهاب بالفتح عبادأة بن ماحمودأ بن ماحمد بن ماحمد بن علي بن أحمد
في       -     -   ولد ماثقلة ماهملة ثم بمعجمة الشحام بابن ويعرف المؤذن الحنبلي الصالحي الدماشقي

ونشأ             بدماشق وسبعمائة وثمانين إحدى سنة المحرم عشري خاماس الصلة قبيل الجمعة يوم
في              وحضر قداماة بن للموفق والعمدة وغيرهأما العجلوني والفخر أبيه على القرآن فقرأ بها
الحديث               وسمع العرجاوي والجمال رجب بن الزين ماواعيد حضر بل اللحام بن العلء عند الفقه

وأبي               البعلي الفتح أبي بن ماحمد بن والحسن الحق عبد وابن النحاس ابن الكمالين على
عنه             وحملت الفضلء، مانه سمع وغيرهأما المقدس وبيت ببلده وحدث وآخرين البالسي، حفص

والمااماة              الكهف ماشيخة باشر الحديث في ًا ماحب ًا مانور ًا خير وكان أشياء بطنا وكفر بالصالحية
إحدى               في هأناك وماات المقدس، بيت وزار مارتين وحج أماية بني بجاماع والذان قاسيون بجبل

. الزاهأرة       بمقبرة ودأفن وستين أربع سنة الجمادأين

الدمااصي                - النصاري الرحيم عبد بن عبيد بن ماحمد بن ماكي بن ماحمد بن علي بن أحمد
بقرقماس     -       ويعرف الحنفي البولقي القاهأري ثم بالشرقية قرية لدمااص نسبة بمهملتين

      . سنة        في بخطه قرأته كما ولد أحكاماه في بالعسف اشتهر كذلك اسمه لتركي لمشاركته
في             كلها والمنظّوماة الكبير وتذكرة والمختار القرآن فقرأ بها ونشأ بالقاهأرة وسبعمائة تسعين

الضرير              يوسف الجمال على الفقه في واشتغل العربية في والحاجبية أصوله في والمنار الفقه
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حضر                بل جماعة بن العز على العريبة وفي وغيره طاهأر الزين على أصوله وفي الدين وخير
البناسي              على وختمهما الغماري على مااجه وابن دأاودأ أبي سنن وسمع غيره في دأروسه

       . دأماياط      ودأخل وأربعين أربع سنة في وحج الجوهأري على وثانيهما المطرز على وأولهما
مانه             سمع باليسير وحدث بعدهأما، فمن والعيني التفهني عن القضاء في وناب والصعيد

به                وطيف جقمق الظّاهأر أيام في وأهأين سيرته في وتكلم ًا، شيئ عنه أخذ مامن وكنت الفضلء
       . ربيع        عشر سادأس الخميس يوم في ماات أكثرهأا على الحريق أتى أمااكن جملة ببولق وأنشأ

الحظّيري             جاماع عند القصرائي الماين الجمعة بكرة عليه وصلى وستين اثنتين سنة الثاني
             . الفضلء  أحد كان وإن فهو القادأر عبد حفيده وأماا مانه النمط قريب وولده بالقرافة ودأفن

. وسيأتي     مارضية غير ًا أيض فسيرته
ثم                المحلى الحسن أبي النور بن الشهاب مانصور بن ماوسى بن ماحمد بن علي بن أحمد

          . على    فحضر بها ونشأ وسبعمائة وثمانين اثنتين سنة بطيبة ولد أبوه التي الشافعي المدني
بن               إبراهأيم بن يوسف ومان مانه وسمع أجزاء عدة وثمانين خمس سنة في المايوطي الجمال

وحدث             وآخرون، والبلقيني والهيثمي العراقي له وأجاز وجماعة، السقا أحمد بن وسليمان البنا
 . ماات              ودأهأاء وماعرفة هأمة ذا ًا خير وكان أشياء، والمدينة بمنى عليه قرأت الفضلء، مانه سمع

بها               أقام وكان المشرفة بمكة وخمسين ثمان سنة المحرم خاماس أو عاشر السبت ليلة في
. وإيانا        الله رحمه الحج أيام له عرض لمرض

الحموي                  الصل الدركواني الله نصر بن ماحمد بن علي بن الله نصر بن ماحمد بن علي بن أحمد
وجده             كأبيه ويعرف حماة، قرى مان قرية المهملة الدال بفتح ودأركو المقرئ، الحنبلي

           . حماة      إلى مانها تحول ثم بها ونشأ بها أبيه ماولد كان دأركوا خطيب كان جده لكون بالخطيب
فحفظ                وستين إحدى سنة في هأو وماات وثمانمائة وأربعين ثمان سنة في هأذا الشهاب له فولد

قرأ      -      -    وعليه الحموي حماة مان كازو لقرية نسبة الكازواني الرحمن عبد على وجودأه القرآن
ماع                بالقاهأرة للسبع البقرة ماعظّم تل وكذا له وأجاز للسبع ًا وجمع ًا إفرادأ عليه تل بل البخاري

في              وقرأ السنهوري جعفر الزين على قالون رواة أحد والصبهاني ورش رواة أحد الزرق
لطرابلس              انتقاله قبل الحموي العلء بادأيس بن العلء طرابلس قاضي على كتبهم مان المحرر

ًا                أيض فيه وقرأ البخاري في ًا ماع وعليهما العربية في قريحان بن الشمس وعلى عليه قرأ وكذا
وقرأ              ًا مارار القاهأرة وقدم والخليل القدس وزار وحج بها، الغزي الحمصي بن الشمس على

مان                 كل أول مان علي فقرأ وتسعين خمس سنة أواخر بي اجتمع ثم الديمي على البخاري فيها
وخطب              وغيره؛ الخيضري على وقأ ذلك وغير الشافعي وإماامانا أحمد إمااماه ماسند المن الكتب

. جميل             وجه على بالتجارة وتكسب العاماة على فيه وقرأ نيابة ببلده الكبير بالجاماع
      . العراقي         ألفية شرح مان نسخة رأيت الشافعي الشاذلي العباس أبو ماحمد بن علي بن أحمد
   . ًا            أيض القاياتي وعلى له وأذن شيخنا على ماقروءة وهأي نسخته مان كتبها أنه ناسخها قال
وماذهأبه                 نسبه في الغلط وقع الكنى في التي الغني عبد بن ماحمد بن أحمد يكون أن ويشبه

فيحرر.
  . ًا            شريف كان شقائق بنت بابن ويعرف المصري الحسيني الشهاب ماحمد بن علي بن أحمد
.     .       . إنبائه   في شيخنا قاله إحدى سنة الخرة جمادأى في ماات الشهادأة يتعانى ًا ماعروف

. بالقاهأرة              ماني سمع مامن زريق بابن ويعرف المناوي الشهاب ماحمد بن علي بن أحمد
 . كان             التائب بالشاب ويعرف الشافعي القاهأري ثم القرافي الشهاب ماحمد بن علي بن أحمد

الشمني                وعن حسنة، قصيدة فيه وله الهمام ابن عن أخذ مامن الخط جيد ًا فاضلًماطارح ًا أدأيب
 . لقيته             هأشام لبن التوضيح وأقرأ مافيد ماجموع وله وغيرهأم المطول عنه أخذه وماما والحصني

 : شقراء      اسمها فيمن قوله عنه وكتبت

 بعنان ماهجتي تجذب شقراءبحبهـا الفؤادأ لميدان سبقت
 الميدان في الشقراء جالت ماذشبهها الدماوع حمر فتراكبت
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           . فيه    دأعواه بردأبك ابن عن وبلغني المنصوري الشهاب ماعه تطارح ومامن ذلك غير عنه وكتبت
   .          . الشهاب  غير وهأو وستين إحدى سنة شعبان خاماس الثلثاء يوم في ماات بمجموعه التفردأ

الله               عبد بن أحمد بن عمر أبيه اسم فذاك التائب بالشاب ًا أيض المعروف الشافعي أحمد
وسيأتي.

   . بمكة            أنشأ مامن بالعاقل ويعرف ماكة نزيل التاجر المصري الشهاب ماحمد بن علي بن أحمد
  . في               ماات نفسه على ًا ماسرف وكان وأربعين تسع سنة في بها عمله شيل ماع بمنى وكذا ًا دأار

. ًا               أولدأ وخلف بها فدفن ماكة إلى وحمل بجدة وستين أربع سنة رماضان عشري الخميس ليلة
. فهد   ابن أرخه

      . على        الكبير النسائي ختم سمع مامن الشافعي الصوفي الشهاب ماحمد بن علي بن أحمد
. ماعه   واللذين النسابة

  . علي              قرأ الواعظ يحيى أصحاب مان ماكة نزيل الحنفي الغزي الشهاب ماحمد بن علي بن أحمد
مامن                وهأو فيهما ولزماني البخاري بعض تليها التي في ثم النووي أربعي وتسعين ثلث سنة في

سكون                وفيه النحو، في الشاماي الله عبد وعلى الفقه في حرباش بن المحب على بمكة قرأ
وجمودأ.

فيما               نسبة بالكواز ويعرف الخواجكية أحد المكي ثم المصري الشهاب ماحمد بن علي بن أحمد
وماحل               حنين وعين الحرام المسجد إصلح في وقرب ماآثر له مامن بينهم شهير لصالح يزعمونه

المالية                مان بيده كان ماا إن ويقال بالبطح سبيلً عمل بل ذلك وغير النبوي الحنفي المولد
كان              بحيث ويكرماهم والدولة التجار مان العيان عنده يجتمع ًا جوادأ ًا ماعظّم وكان حسين؛ لخيه
عبد                بن الخير أبي فضلًعن الزمازماي البرهأان يمدحه مامن كان بحيث ًا مامدح نحده بندر شاه

.        . بكلبرجة     الدولة وخدم تضعضع أن بعد ماات بالبشع ذلك ماع ويرماي القوي
    . بها             ونشأ ببعلبك ولد وأبوه هأو العطار البعلي ماحمد بن الدين ناصر بن علي الشيخ بن أحمد

الثلثيات               عليه فقرأت بها لقيته الحجار أنا الزعبوب بن الرحمن عبد الزين على الصحيح فسمع
            -   . وسبط  التي ماحمد الخير أبي شقيق الخانكي ماحمد بن علي بن أحمد في ماات الرجل ونعم
         . واشتغل     القرآن فقرأ ونشأ بالخانقاه وثلثين ثلث سنة ولد التاجر بابن ويعرف الرشيدي النور
المكان،              صوفية في وتنزل الهندي وماحمودأ الونائي الشمس بلده قاضي ثم البوشي النور عند

. الخير              سيما وعليه واللفية الجواماع وجمع المنهاج علي عرض له بولد حضرني وقد وتقنع
مانها                مارة غير الدين عفيف السيد بن العلء لقيه الحنفي السجستاني ماحمد بن علي بن أحمد

الزينيات             بالحادأيث فحدثه ماكة مان الشيخ عودأ حين وخمسين ست سنة في بسجستان
. التي            السرغي البخاري الحافظّي ماحمد بن ماحمد الفتح أبي الجلل عن المكذوبات

.     . بمكة      عني أخذ مامن الهندي ماحمد بن علي بن أحمد
     . البرهأان         بالقاهأرة عنه أخذ مامن الجروماية شارح والبجائي الحميري مانصور بن علي بن أحمد

.    . عزم.     ابن أرخه وثلثين سبع سنة ماات اللقاني
التكاوي              إبراهأيم الشيخ زوجة أخو المالكي التكاوي يوسف أبو ماوسى بن علي بن أحمد

بكنيته                وهأو الخر، زوجة أخو مانهما كلً أن فالحاصل زوجته أخو إبراهأيم الشيخ أن كما الماضي
إلى      -       -      صهره عن وفاته تأخرت راء وآخره ماشددأة جيم ثم بنون نجور أبو ًا أيض له ويقال أشهر

أحد               الصفي يوسف الجمال له قال كثير بصلح يذكر ًا كبير ًا سيد وكان ًا ظن الربعين قريب
غير                إلى قلبك مان علي أفض أحمد سيدي يا الصندلي أحمد الشهاب مانه سمعه كما السادأات

ماحمد              الشمس القراء شيخ بلديه على القرآن جودأ وقد الصالحة؛ والحوال الكراماات مان ذلك
بلديه                عن وأخذ الطريق على وأقبل روايات أربع وتمام عمرو لبي عليه تل الدين سيف بن

عنه                فأخذ مارة غير القاهأرة وقدم وغيرهأا بلده أهأل مان جماعة عنه أخذ إليه المشار صهره
الزين             آخرهأا في به واجتمع وكشفه كرامااته مان وحكى الكامالية وإماام والصندلي العبادأي

. وإيانا               الله رحمه سليم الشيخ بتربة ودأفن ًا تقريب وأربعين خمس سنة بها وماات وحج زكريا،
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. لماه          التي أحمد بن إبراهأيم بن الرحمن عبد جد وهأو
ثانيتهما             بموحدتين بكباس ويعرف ماعلتها شيخ المكي الزرق ماوسى بن علي بن أحمد

.        . وثمانين      ثلث سنة رجب في بمكة ماات ماهملة وآخره مافتوحة كاف بينهما ماشددأة

الحسن                   بن القسم بن علي بن ماحمد بن جعفر بن حبيب بن تميم بن يحيى بن علي بن أحمد
     . وسبعمائة        عشرة سبع سنة ولد بها المال بيت وكيل الدماشقي العلوي الحسيني الشهاب

المرستان              ونظّر المال بيت وكالة وولي الكثير، وغيرهأم والمزي تيمية وابن الحجار مان وسمع
ثم             ويقدماه يعظّمه تيدمار وكان ماباشراته في فشكر الوصياء ونظّر الحباس ونظّر النوري
شيخنا               قال نسبه، في يطعن عدنان بن الدين ناصر الشريف وكان ببيته وانقطع المباشرة ترك
شيخنا               عليه قرأ الفضلء مانه سمع بالكثير حدث وقد ًا، حسيني نسبته السبكي بخط رأيت لكني

الخر                 ربيع رابع في الهرم قليلًمان تغير وقد ماات إنه وقال وأنبائه ماعجمه في وذكره أشياء
    . المقريزي           عقودأ في وهأو العظّمى الكائنة رعب مان واستراح سنة وثمانون سبع وله ثلث سنة

باختصار.
    . كانت            اليمن، تجار رئيس العدني الصعدي النور بن الشهاب جميع بن يحيى بن علي بن أحمد
اليمن              صاحب إسماعيل الشرف مان وتمكن ووجاهأة حشمة ماع جمة أماوال وغيرهأا بعدن له
ابن              بمجلس بالقاهأرة به اجتمع إنه عقودأه في المقريزي قال وجه، وحسن وماعرفة وآدأاب

          . سبع      سنة ماحرم في الحج مان رجوعه بعد بعدن وماات اليمن أحوال مان بأشياء وذاكره خلدون
. فيراجع         كتابي في ًا ماذكور وأظنه سنة وعشرين خمس عن

.            . الوهأاب      عبد بن ماحمد بن ماحمد بن ماحمد جده فيمن ماضى الله يفتح بن علي بن أحمد
 . كان             ماشمش ويلقب بالطريني ويعرف المحلي العباس أبو الشهاب يوسف بن علي بن أحمد

الفخر             لمشيخة العرضي على العراقي الزين صحبة السماع في ورافقهم القونوي أولدأ يخدم
أبو             مانهم وآخرين القلنسي الحرم وأبي الخلطي والمحب العطار بن المظّفر وعلى وغيرهأا
عليه               سمع البغدادأي الدر أبي بن القادأر وعبد للمرهأبي العلم فضل عليه سمع الحراوي طلحة
خاله                وابن الحنبلي العز مانه سمع ومامن الفضلء مانه سمع باليسير وحدث دأاودأ أبي سنن مان

دأرس                عندي يحضر كان مامن وهأو لي أجاز شيخنا قال والشمني، الله عبد بن أحمد الشهاب
في              ًا وماباشر المفردأ شؤون في ًا شاهأد وكان وثمانمائة، ثمان سنة وليته لما البيبرسية القبة

أول              في وماات عليه، يثنون أصحابنا سمعت ًا خير ًا ساكن الماراء بعض وعند المدارس بعض
      . ماعجمه         مان الثاني القسم في ذكره عشرة ثلث سنة الول ربيع ثاني وقيل الولى جمادأى

        : وكذا          ماحمد، بن علي بن يوسف بن أحمد فقال الول في وأماا أنبائه، في وكذا هأنا كما ونسبه
. المقريزي            عقودأ في هأو وكذا الصواب وهأو ماوضع ماا غير في رأيته

.      . ماحمد         بن إبراهأيم جده فيمن الروس أبي بن الدين شهاب بن علي بن أحمد
  . نيابة             ولي علي الشيخ بابن ويعرف التركماني الدين نور الماير بن الشهاب علي بن أحمد

 . قاله              بمصر ست سنة القعدة ذي في ماات بدماشق ًا كبير ًا أماير بأخرة واستقر وصفد الكرك
في                 تنقل ثم صفد نيابة ولي وأنه برقوق الظّاهأر أماراء مان بأنه غيره وترجمه أنبائه في شيخنا

        . حوادأث       في ورأيت القعدة ذي في بها وماات بدماشق اللوف ماقدماي مان صار حتى الوليات
الظّاهأر                 إلى ماوجودأه وحمل فيها ماات صفد نائب كان الذي علي الشيخ بن أحمد أن إحدى سنة

. تقدم          ماا ماع فيحرر دأينار آلف عشرة نحو وقيمته برقوق
أماناء               أحد الردأادأ أبي بابن كسلفه ويعرف التي الضرير ماحمد أخو المصري علي بن أحمد

. أبيه.               عند بتربتهم ودأفن وثمانين سبع سنة شوال عشري ثامان الثلثاء يوم في ماات النيل
.           . ماحمد     بن حاتم بن علي بن الله عبد جده فيمن الحبال بن علي بن أحمد

. ضوء           بن ماحمد جده مانيمن الحنفي النقيب بن علي بن أحمد
اللحم              يحملون الذين المعامالين في ًا رأس كان سابة بابن ويعرف الزفوري علي بن أحمد

. التسعين            قريب وماات بنته على الدين زين بن الفوز أبو وصاهأره للمماليك
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ثم     -    -      الزهأري المالكي القاهأري ثم حبيش لمينة نسبة الحبيشي الشهاب علي بن أحمد
لبهرام.             الشامال مان وقطعة النحو وألفية والرسالة القرآن فحفظ ًا نجار أبوه كان المديني

والصلين             والعربية فيه وشارك ماخلطة بن والبدر التنسي بن والنور والسنهوري بالوراق وتفقه
         . ًا   سكون الرجل ونعم وغيره بالزهأر الطلبة وأقرأ بالشهادأة وتكسب ذلك وغير والفرائض

وفضلً.

      . وثلثين        خمس سنة حدودأ في ولد السباك التعزي الحلواني الدين شهاب علي بن أحمد
التعزي             المرغياني ماحمد بن الرحمن عبد الوجيه أقدماهم جماعة عن فأخذ ونشأ وثمانمائة

في               الجبال عالم الجاي بن يوسف الشمس القاضي لزم ثم وتميز ماحمد الجمال بأبيه وتخرج
بتعز                للفتاء وتصدى بل ودأرس القضاء في وناب فأثرى أمااكن في طاهأر بن علي وقرره وقتنا
 .       . أفادأه         بتعز وثمانين سبع سنة في ماات بمنزله النجماع في ًا راغب ًا ناسك ًا لبيب ًا أدأيب وكان فأجادأ

. اليمانيين   بعض لي
.    . أحمد      جده فيمن المالكي السكندري الشهاب علي بن أحمد

.     . بالمدينة        ماني سمع مامن التي ماحمد أخو المدني السكندري علي بن أحمد
          . في     وماات جماعة بالقاهأرة ولقي حج ًا صالح ًا عالم كأبيه كان المغربي الفيللي علي بن أحمد

.    . المغاربة  بعض أفادأنيه ستين سنة
   . المغرب            صاحب وزير القبايلي الشيخ بن الحسن أبي الرئيس بن العباس أبو علي بن أحمد

بيد                وسبعمائة وسبعين أربع سنة الحسن أبو أبوه وقتل المؤمان عبد بني خواص مان سلفه كان
العمال              وباشر الكتابة فأتقن ولده ونشأ ًا ماطيق ًا كاتب وكان المريني الحق عبد بن يعقوب

اماتحن             الحسن أبو السلطان ظهر فلما الديوان وصناعة الحساب ماعرفة في وتميز السلطانية
أبي                  أخيه ببيعة ثم عامار أبي لخيه عقد ثم فارس أبي ولده بولية بعده وقام وناصحه خدماه ثم

في                ذبحهما ثم فسجنهما الرحمن عبد ابنه وإلى إليه فأرسل بينهما الشر أهأل أوقع ثم سعيد
.     . أنبائه   في شيخنا ذكره ثلث سنة شوال

        . وتعاطى     الرسم صناعة وتعانى وسبعمائة الخمسين بعد ولد الرسام المصري علي بن أحمد
    . ماعجمه           في شيخنا قاله لطيفة نوادأر وله عليه سهلً كان ولكنه شديدة عاماية ماع النظّم

  . في              ماات لذلك تكلفه لعدم يتكلم كأنه الشعر إنشائه عند وكان شاب وأنا نظّمه مان سمعت
 : أبيات               مان عزل لما خلدون ابن في نظّمه وعنوان عشرة، سبع سنة الول ربيع ثالث

ًا عزللما للقدس روحه تداعت  الخليل بأنفاس يوما
. عقودأه      في المقريزي باختصار ذكره ومامن

.      . ماحمد       بن علي جده فيمن الجوق قراء أحد علي الشيخ بن أحمد
.       . الدين       شهاب الملقبين في ًا قريب ماضى صفد نائب أخو علي الشيخ بن أحمد

.      . وسيأتي   سند بن ماحمد صوابه علي بن أحمد

القاهأري              ثم القفهسي العباس أبو الشهاب النبي عبد بن يوسف بن عمادأ بن أحمد
       . مان       السنوي الجمال عن ًا قديم فأخذ نشأ العمادأ بابن ويعرف التي ماحمد والد الشافعي
يحضر            وكان ًا؛ سماع والتمهيد والكوكب بقراءته الخناثي وأحكام الجنايات إلى المهمات أول

صحيح            كتبغا الزيني الدوادأار طرنطاي بن خليل على وسمع البلقيني السراج ماجلس
ابن              وعلى الموسوي عمران أبو العز أنابه ماسلم وصحيح ووزيرة الحجار به أنا البخاري

وعلى                له أعيد إنه قيل بفوت حبان ابن صحيح الرفاء الشمس وعلى له السيرة نظّم الشهيد
الحسن              أبي الزين على سمع وكذا وآخرين الباجي الجمال وعلى البردأة تخميس الصائغ ابن

بسماعه             البيهقي سنن مان الولين المجلدين الصبهاني اليوبي علي بن ماحمد بن علي
له               بسماعه الحموي بن عمر بن إسماعيل بن ماحمد الفضل أبي العز على الكتاب لجميع

على              كتب بحيث نظّره وسعة الفقه في وتقدم وماهر بسنده، البخاري بن الفخر على
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المهمات            على التعقبات سماهأا نفيسة تعقبات فيه حافلً ًا كتاب السنوي لشيخه المهمات
قوله                ماع التصور وفسادأ الفهم لسوء ونسبه ذلك بعض في أفذع وربما تخطئته مان فيه اكثر

ذلك               في ماقصده حسن يقرر الفضلء بعض سمعت قد ولكن ماصنفه على الصل قرأ إنه
لم                 بدونه ًا ساذج الكلم أوردأ لو لنه خطأ غيره أن رأى ماا سماع إلى الناس التفات لتضمنه
على                دأليل أدأل ذلك في إن فقال شيخنا وأماا وأعلم، عندهأم أجل السنوي لكون إليه يلتفتوا

أكبرهأا               مان وجد شروح عدة المنهاج على له وكذا العمل، جنس مان والجزاء الشيخين بركة
شرح               مان فيه الستمدادأ يكثر النفس فيه أطال ماجلدات ثلث في الجماعة صلة إلى قطعة

النكاح            أحكام وفي المساجد أحكام وفي التوضيح سماه ماجلدين في وأصغرهأا المهذب
على             يقدم فيما والبريز الطعام آدأاب وفي الحكام غواماض على الحكام توقيف وسماه

المأماوم              ماوقف في آخر غير وهأو والماام المأماوم أحكام في التام والقول التجهيز ماوت
واختصره            الحيوان أحكام في ًا كتاب وعمل والبردأة النووية والربعين العمدة وشرح والماام

آدأاب               في التبيان وله بيت أربعمائة في ونظّمه الحيوان مان ويحرم يحل فيما التبيان وسماه
بيت              ستمائة على يزيد للنووي التبيان نظّم في الخوان تحفى يسمى وربما القرآن حملة
وله              بيت خمسمائة على تزيد العقادأ كفاية في والقتصادأ البناء؛ لمؤدأب فيه تعرض نونية

بعد              الفقهاء مان لكثير السئلة على الدوادأار به تسلط السرار وكشف ماختصر شرح عليه
أماور            على يشتمل الفاخرة والدرة النيسابوري، مان به ماسبوق وهأو وثمانمائة الثمانين

 "   " : ونظّم        بالقسط الموازين ونضع تعالى قوله على الكلم وفيه والخرة بالعبادأات تتعلق
آدأاب              وله وشرحها البشر خير هأجرة مان الدرر نظّم سماهأا الهجرة حوادأث في قصيدة

. ًا              ونثر ًا نظّم ذلك وغير وشرحها الحديث علوم في الملقن لبن التذكرة ونظّم الحمام دأخول
           : مان    نظّمه مان سمعت العصر هأذا في الشافعية الفقهاء أئمة أحد إنبائه في شيخنا قال
ماعجم.               في زادأ البلقيني، شيخنا بها مادح قصيدة لفظّه مان سمعت ماعجمه في وقال لفظّه
نبهاء              مان وهأو فيها ومادحني للبيهقي النبوة دألئل قراءة عليه ختمت يوم الحلبي البرهأان

شيخنا              عنه أخذ وكان الله رحمه كان الشيخ ونعم قال والتصانيف الطلع كثير الشافعية
التبيان             سماع ماع الحلبي البرهأان ًا أيض عليه وقرأه بخطه وكتبه المساجد أحكام الرشيدي

 : عنه    وكتب تصانيفه مان

الباس سطوة خائف وباك ماصلماـتـصـدق ناشـئ ماحب إماام
 للناس ظل ل الحشر يوم كان إذاعرشـه ظل في الرحمن يظّلهم

     . وعينه          ثمان سنة في ماات حبسة بعض لسانه وفي الخلق دأماث الفوائد كثير وهأو قال
التقريري              البيان سماه ًا جزء له ورأيت الشافعية فضلء أحد أنه وقال الجمادأين بأحد المقريزي

رحمهم              المخطئ هأو الكمال المخطئ خضر ابن شيخنا عليه وكتب الدمايري الكمال تخطئة في
نحو               إلى وبلغها أبيات عشرة وهأي الغيبة فيها تباح التي المواطن ماناظيمه مان وكذا الله،

تؤخر              التي والمااكن ًا ظن وثلثين ستة وبلغها ًا بيت أربعين نحو في المجبورة والدمااء العشرين
المعفو               والنجاسات وشرحها ًا بيت عشر اثني في أربعين نحو وبلغها الوقت أول عن الصلة فيها

بيت             خمسمائة نحو لماية وقصيدة ًا بيت وسبعون ماائتان وهأي النفيس الدر ويسمى عنها
. الكثير        العددأ في ومانظّوماة نثرية ماسائل على ماشتملة

. ماحمد             البدر وابنه أبوه التي القمني هأاشم بن إبراهأيم بن عمر بن أحمد
حفيد                الموقت الخليلي الشهاب أحمد بن إبراهأيم بن بكر أبي بن إبراهأيم بن عمر بن أحمد

         . التدماري   على وسمع وثمانمائة وعشرين إحدى سنة في ولد القلنسي البرهأان المحدث
الحسن               جزء وعشرين ست سنة في الدين ناصر ابن بقراءة عليهما سمع حجي بن وإبراهأيم
بن                 الجمال على كبره في سمع ثم عواليه مان ًا جزء القارئ لفظ مان سمع بل عرفة بن
سنة.              في استدعاء على كتب الحديث لطلبة ًا ماحب والصلة التلوة كثير ًا خير وكان جماعة
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ببيت              وتسعين خمس سنة الثاني ربيع عشري سابع الجمعة يوم صبيحة في وماات تسعين
. وإيانا              الله رحمه الرحمة بباب دأفن ثم بالقصى الجمعة صلة بعد عليه وصلى المقدس
ًا                فقيه كان التي عمر والد المنقش اليماني الزبيدي الشهاب عمر بن أحمد بن عمر بن أحمد

شيوخه              ومان الظّاهأرية على ًا شرح فيه وصنف فيها بالنحو ًا ماشهور كثيرة فنون في ًا ماشارك
بكر               أبي بن أحمد الشهاب الفقه وفي بالمعجمة المقدسي القسم أبي بن ماحمد الجمال فيه

  .     . العفيف      وذكره اليمانيين أصحابنا بعض أفادأنيه طويلة مادة الشرع كتابة وولي الناشري،
الديمي              ماحمد بن بكر أبي الرضي على اللغة وقرأ الطبيب بالجمال تفقه وأنه الناشري

والتفسير             والفقه المكوي بكر أبي بن احمد على والفرائض الدماامايني البدر على والعروض
جماعة             به انتفع التدريس مابارك وكان المقدسي الجمال عن والعربية الناشري الشهاب على

دأرر              وصنف بها الصلحية وتدريس بل والنكحة بزبيد الشرع كتابة وولي النحو عنه أخذت
وشرح              ونثر نظّم وله التآليف مان وغيره وحكايات آدأاب على يشتمل الثار وجواهأر الخبار

. شافعية          بنوه فتحول ًا حنفي جده وكان النحو في طاهأر ماقدماة
الشافعي              الشاذلي المصري النصاري العباس أبو الشهاب عيسى بن أحمد بن عمر بن أحمد

القادأر               عبد صالح أبو الفراح بلبل بخطه قرأته كما بذلك لقبه التائب بالشاب ويعرف الواعظ
             . الحجة   ذي عشري سابع الخميس يوم عصر بعد بخطه قرأته ماا على ولد المنام في الجبلي

ًا             شافعي وتفقه بالنحو واشتغل العلم فطلب بها ونشأ بالقاهأرة وسبعمائة وستين سبع سنة
     . الملقن         وابن البلقيني شيوخه ومان ببعضه حدث الذي الشعر وقال الفضلء في ًا ماعدودأ وصار

أبا              وصحب المصري ماكين بن والشمس خلدون وابن الغماري المالكية ومان الكويك بن والعز
وماال                 الصنافيري يحيى أصحاب أحد الزيات بن عمر بن الله عبد بن ماحمد بن ماحمد الله عبد
الحبشي             ياقوت القطب عن الموسكي الخباز حسين مان الشاذلية الخرقة ولبس التصوف إلى

الحسني             علي العلء مان والقادأرية الشاذلي، الحسن أبي عن المرسي العباس أبي عن
فخلق                سنين بعد رجع ثم اليمن ودأخل الحجاز إلى وسافر القادأر، عبد جده إلى بسنده الحموي

بعبارة             الجيد النقل فيه يكثر وكان والشعرية الشاذلية طريق على وغيره بالزهأر للميعادأ
والتواضع،             واللطف الظّرف ماع ذلك كل طريقتهم على الشعر ونظّم ماليحة وطريقة حسنة

اعتقادأ                فيه للناس وصار بعد الجوجري الشمس ماع كانت التي هأي زويلة باب خارج زاوية وبنى
ذلك              وغير التفاسير على والحواشي النكت وعمل الزادأ لب وسماه المسير زادأ واختصر جيد،
ًا               أيض بها وبنى فقطنها دأماشق إلى ارتحل وكذا مادة السلسلة بقية ووعظ المقدس بيت وزار
بها               ماات حتى فيه اعتقادأهأم وزادأ أهألها وأحبه الهائلة المواعيد بها وعمل النهرين بين زاوية

سنة                رجب عشر ثاني أو عشر ثامان الخميس يوم في القلعة تحت المؤيدية أعلى مان بسكنه
ماشهودأة              جنازته وكانت بلل شمالي الصغير باب بمقبرة ودأفن السبعين نحو عن وثلثين اثنتين

      . التي           السنة بمكة جاور ماا وآخر وعددأه يوماه تعيين في واختلف رجب في ماوته أن على واتفق
بعض              فيها اليمن أبي بن النور صاحبنا عليه وعرض الخاماسة ماجاورتي وهأي قال قبلها

فمهر.              المواعيد وتعانى قليلً بالفقه اشتغل إنه وقال باختصار إنبائه في شيخنا ذكره ماحافيظّه
ودأخل                ًا مارار العراق ثم مارتين اليمن فدخل ذلك في البلدأ وطاف حفظّه مان بلغ وكان فيها
يحفظ               ًا ذكي ًا فصيح وكان ًا، مارار وحج مادة بدماشق وأقام الشرق بلدأ مان ًا وكثير كيفا حصن

    . فهد            وابن المقريزي وسمى انتهى بالبلدأ زوايا عدة وبنى العوام عند زائد رواج وله ًا كثير ًا شيئ
آية               تفسير في فتكلم الزهأر بالجاماع مايعادأه سمعت أولهما وقال الله عبد جده ماعجمه في

. كان            الرجل ونعم قال ماليحة وطريقة حسنة بعبارة الجيد النقل مان وأكثر

نايحته               في ويعرف الشافعي التروجي الشهاب ماوسى بن مانصور بن أحمد بن عمر بن أحمد
            . البحيرة  أعمال مان قرية بتروجة ًا تقريب وسبعمائة وثمانين اثنتين سنة في ولد عمر بان

المغاربة            بعض على بالروايات وتله به وصلى بالسكندرية القرآن وحفظ السكندرية قرب
على              ماالك ابن ألفية وفي فيه وبحث الدماامايني بن البدر على وعرضه الفرعي والمنهاج
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بها             فحضر ًا كثير للقاهأرة وتردأدأ بالسكندرية التروجي خلف والزين صلح بن علي النور
على          وسمع والونائي والقاياتي والبساطي البلقيني والجلل العراقي الشمس دأروس

أجادأ              ماما المترجم وحل الحسن الشعر ونظّم وعشرين ثمان سنة في وحج وغيره شيخنا
 :          . أولها   مانه سمعتها قصيدة مانها مادائح شيخنا في وله مانه الكثير في

روايات صحـت قد ماعانيه وفيآيات فـيه جـاءت أحمـد جمال
 حكايات المعنى وفي صدق أخباروردأت قـد الحسناء ماحاسنه وفي

يذاكر               ًا ساكن ًا خير وكان ذلك غير ماعجمي مان ترجمته في وكذا الجواهأر، في بتماماها وسبقتها
كان                وربما صحبة أأدأ بن الشهاب بفقيهنا وله الصدر سلماة ماع والعربية الفقه في يسيرة بنبذة

وماا                 البقاعي ماع وتطارح بل أصحابنا مان واحد وغير هأو عنه كتب وقد اللفاظ بعض في يراجعه
       . وخلف        بالسكندرية ستين سنة حدودأ في ماات بناحيته النكحة عاقد كان وأظنه أذاه؛ مان سلم

. قطنها    علي اسمه ًا ولد
أخو              الشافعي المحلي الغمري الصل الواسطي العباس أبو الشهاب أحمد بن عمر بن أحمد

            . بالمحلة   وخمسين ست سنة الول ربيع عشر ثاني الربعاء يوم في ماات التي ماحمد الشمس
وربما                أماره يحمد أخوه كان وماا وفضل مادة بالزهأر وأقام اشتغل أنه وسمعت ًا كثير رأيته وقد

. وإيانا    الله رحمه هأجره
. النخال              بابن ويعرف الغمري صهر المحلى ثم النمراوي الشهاب أحمد بن عمر بن أحمد

. أشياء     ماني وسمع ًا يسير اشتغل
.    . بالقاهأرة      ماني سمع الشرنبابلي أحمد بن عمر بن أحمد

هأو                  يكون أن ذاك ظن كان أو أكبرهأما وهأذا يحيى وأخوه أبوه التي أصلم بن عمر بن أحمد
. تصونه         عدم ماع المتأخر هأو هأذا وكان إليه المشار

التيين               ماحمد وأخو ماحمد ووالد ماكة نزيل التاجر الدماشقي الشهاب بدر بن عمر بن أحمد
.     . بمكة  ماني سمع مامن بالجعجاع ويعرف

أنه                  يراه مان يشك ل مامن وصلح بيت أهأل مان الصريفي، العباس أبو جعمان بن عمر بن أحمد
      .      . ولده     عنه أخذ ومامن العفيف، ذكره وثلثين أربع سنة في ماات التقياء الخيار الولياء كبار مان
. ًا               أيض التي الله عبد بن إبراهأيم بن القسم أبو وقريبه المحمدين في التي الطاهأر الجمال

الصل                الحسباني العلء بن النجم بن الشهاب أحمد بن ماوسى بن حجي بن عمر بن أحمد
      . سبع        سنة الول ربيع في ولد حجي بابن ويعرف ماحمد البهاء أخو الشافعي الدماشقي

ذلك              الناس واستنكر البرانية الشاماية تدريس عن قتله قبل أبوه له ورغب وثمانمائة وعشرين
رابع                في ماات حتى ماعه واستمرت فيها عنه واستنيب الساطين إل يلها لم ولكونها ًا جد لصغره

. أخوه          فيها بعده فاستقر وأربعين خمس سنة الولى جمادأى عشر

بالعميري            ويعرف الواعظ الشافعي المقدسي العميري الشهاب خليل بن عمر بن أحمد
والعمدة.             القرآن وحفظ المقدس ببيت وثمانمائة وثلثين اثنتين سنة صفر في ولد بالتصغير

بن             والعمادأ مااهأر الزين عن وأخذ وغيرهأا، والنحو الحديث وألفيتي الجواماع وجمع والمنهاج
عن              وبالقاهأرة أماردأ، لكونه ظهره وراء يجعله وكان البقاء أبي والد الزبيدي والشهاب شرف
أولهما             وعن المغربي الفضل وأبي الروماي بسراج الصول في وتخرج والمناوي البلقيني العلم

بن               الجمال مان الحديث وسمع رسلن ابن مان التصوف خرقة ولبس العقليات مان أشياء أخذ
بلده             أهأل مان آخرين في القابوني والزين حاماد بن والشهاب القلقشندي والتقي جماعة

القصرائي             والماين النسابة السيد عن فيها وأخذ مارة غير القاهأرة ودأخل عليها، والواردأين
الشاوي               على ًا أيض وسمع شيخنا عن أخذ بل الدين وسيف التفسير في عنه أخذ وماما

الوعظ             في وتخرج دأونها فما حلب ودأخل آخرين؛ في الصرغتمشية إماام والمجد والبودأري
في              القبول ورزق وببلده بها جاور حين وبمكة بالزهأر المجلس وعقد القدسي العباس بأبي
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ماشيخة             في قايتباي الشرف وقرره الوقت أعيان في وعد وحدث وأفتى ودأرس الوعظ
عليه                وصلى تسعين سنة الول ربيع تاسع السبت ليلة في ماات حتى بها فدام بالقدس مادرسته

ماثله                  البلدأ بتلك ير لم عظّيم ماشهد له وكان ماامال بتربة دأفن ثم جماعة بن النجم الغد مان
.         . وإيانا     الله رحمه ًا ماتأدأب ًا فاضلًماتودأدأ ًا خير وكان الغائب صلة بالزهأر عليه وصلى

بابن                 ويعرف الحلبي الزين بن الشهاب ماحمد بن يوسف بن عمر بن رضوان بن عمر بن أحمد
صديق.              ابن مان وسمع القرآن وحفظ وسبعمائة وثمانين خمس سنة حدودأ في ولد رضوان

ًا              شيئ عنه وأخذت بها فلقيته القاهأرة وقدم الفضلء، مانه سمع وحدث الحجار أنابه الصحيح
    . الجمعة           ليلة في ماات السيرة ماحمودأ ًا عدلًمارضي التلوة على وماحافظّة ماروءة ذا ًا خير وكان

بالجبل             ودأفن المهمندار بجاماع الجمعة بعد عليه وصلى وخمسين إحدى سنة رجب مانتصف
التحتاني.

الصل                الشاماي السراج بن الشهاب أحمد بن علي بن ماحمد بن سالم بن عمر بن أحمد
       . وسبعمائة     وثمانين خمس سنة في ًا تقريب ولد بالشاماي ويعرف الشافعي البولقي القاهأري

إحدى              سنة في قال فيما وعرضها واللفية والمنهاج والعمدة القرآن فحفظ بها ونشأ بالقاهأرة
في           واشتغل وطائفة والقويسني والدمايري والغماري الملقن وابن العراقي على وثمانمائة

العربية            في الغماري دأروس وحضر آخرين في والطنتدائي والبناسي الخرين على الفقه
في               سماعه رأيت وكذا المسلسل، في أماله ًا ماجلس الملقن ابن على سمع أنه وقال وغيرهأا
ًا              شاهأد ًا خير وكان بالرسول، والده ووصف وتسعين تسع سنة في بخطه الكبير العراقي أماالي

. ماكانه               بعد ماع شيخنا عن المالء كتابة على ًا حريص ببولق الواسطي جاماع مان بالقرب هأذا
 : نظّمه            مان إمالئه في العراقي الزين عن كتبه ماما عنه كتبته وماما

 دأنياهأم في الخلق جميع وسعترحـمة للـخـلئق أنزل الله
ًا ماائة ويتمها سـواهأـم تنال فل بالمؤمانينماخـصـوصة غد

. ًا     ظن بيسير شيخنا بعيد ماات
التي              ماحمد الشمس والد المالكي القاهأري ثم القرافي الشهاب شرف بن عمر بن أحمد

            . بن   الشهاب ذلك في به انتفع للبناء التعليم وجودأة بالصلح ًا ماذكور كان قوماة بابن ويعرف
به                 يلعبون فيما فوجدهأم جاء ثم ماكتبه بني عن غاب أنه لصلحه يشهد ماما وبلغني وولده، تقي

ماع               كذلك، فكان يكون هأكذا فقال ذلك ونحو رسولً آخر ًا شاهأد وآخر ًا قاضي أحدهأم عمل
. عنه          العربية أخذ ولده أن بحيث والعربية الفقه في الفضل

         . فهد،        ابن ثم المقريزي الله عبد جده سمي هأكذا التائب الشاب الله عبد بن عمر بن أحمد
. تقدم        وقد عيسى بن أحمد وغيره شيخنا وسماه

إبراهأيم             أخو الشافعي الدماشقي الخوارزماي الشهاب علي بن عثمان بن عمر بن أحمد
والتقي               التنكزي الدين ناصر عن الفقه في أخذ مامن العيان أحد قرا بابن ويعرف الماضي
على               سمع أنه وبلغني شهبة، قاضي بن والتقي الحاوي كتابه في عليه يقرأ كان الحصني

ناصر                ابن على وقرأ وغيره بردأس ابن التاج على فسمع وارتحل الهادأي عبد ابن ابنة عائشة
المفترى               جد سماه ًا جزء فيه وجمع البلطنسي نافره أن يلبث فلم كالبلطنسي باينه ثم الدين

       . على         بالحط ًا ماصرح ًا دأين ًا صالح ًا عالم وكان الباعث وسماه اسمه غير ثم قرا ابن ابتدعه فيما
المخالفين                مان اعتقادأه عن سأله لمن ًا ماجيب قال أنه بحيث تيمية ابن وأتباع بل العربية الطائفة

وحلق:                ووعظ دأرس وقد تيمية ابن شرقية ول عربي ابن غربية ل ماباركة زيتونة اعتقادأي له
يجتمع               وكان الصاحب بستان خلف شهيرة زاوية بنى بل ًا شيئ ذلك في وجمع والذكر للورادأ

بيت               دأخل ولما العبادأ مالك يسمى بحيث بزة وحسن وتجمل نورانية ماع يطعمهم الفقراء عليه
ثم                الخليل إلى مانه سافر ثم عنه وأخذو شريف أبي بن كالكمال أعيانه عليه اجتمع المقدس

للنوبي                 بإجازته عمران بن على شهد وفيها وستين أربع سنة في ذلك وكان الركب ماع ماكة إلى
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أبي                ابن بأن وأعلمه مااهأر الزين على بالجتماع وأماره الحاوي لقراء ًا ماجيد كان أنه لي وقال
    . عذيبة           أبي ابن وقال صغرهأا ماع التراك ببني شبيهة عماماته وكانت قال العقيدة فاسد الوفاء
جمادأى                عاشر في بلده في ماات أن يلبث ولم بدماشق، إليهم المشار الصلحاء العيان أحد أنه
قبلي               بتربة بالقبيبات ودأفن وستين بضع عن الغد مان عليه وصلى وستين ثمان سنة الولى

. الله        رحمه حافلة جنازته وكانت الحصني التقي ماقبرة
الدماشقي                 ثم البغدادأي العباس أبو الشهاب البدر أبي بن الصمد عبد بن علي بن عمر بن أحمد

  . سنة           ولد اللل يقال وقد اللولوي شيخنا نسبه وربما بالجوهأري ويعرف الشافعي القاهأري
والذهأبي              المزي مان بها فأسمع دأماشق وعمه أبيه ماع وقدم ببغدادأ وسبعمائة وعشرين خمس

وحدث              عسكر بن الشرف مان فيها وسمع فاستوطنها القاهأرة وقدم وآخرين، العطار بن ودأاودأ
ًا                 وقور ًا شيخ كان أنه وقال كشيخنا الكابر عنه أخذ مارة غير وغيره مااجه ابن بسنن وبمصر بها

سمت              على به المذاكرة جميل بصناعته ًا عارف وأهأله الحديث في ًا ماحب الهيئة حسن ًا ساكن
التاماة             والمعرفة السماع في التواجد وماحبة والخير التاماة المروءة ماع فوائد ولديه الصوفية

    .           . عليه  أثنى وقد قلت قليلً ذهأنه تغير وقد تسع سنة الول ربيع في ماات الجوهأر بصنف
قريب               إلى له وأجاز عليه حضر مان بعض تأخر حكايات عنه وساق عقودأه في المقريزي

التسعين.
في     -    -         ابنه فنشأ ًا عاماي أبوه كان الدين شهاب ماصغر والنون بالقاف قطينة بن عمر بن أحمد
أيام                في الكارم سد باشر ثم ذلك مان فأثرى الماراء بعض استادأارية باشر حتى وتنقل الخدم

وطالت              استادأارا يوسف الجمال والد بردأي تغري عند خدم ثم ًا مارار واماتحن برقوق الظّاهأر
أسبوع               ا بعد واستعفى وثمانمائة اثنتين سنة في وزيره السلطان به استقر ثم خدماته في مادته

في                ماات حتى أعمال عدة في تصرف ثم خدماته إلى وعادأ فأعفي إليه المشار أمايره بمساعدة
إنبائه                في شيخنا ذكره وقد جزيل، ماال عن عشرة تسع سنة المحرم عشر ثاني الحد يوم

. ًا  جد باختصار
بن                   يوسف بن الهادأي عبد بن الحميد عبد بن الهادأي عبد بن أحمد بن ماحمد بن عمر بن أحمد

المقدسي              العمري القرشي الشمس الحافظ بن الزين بن الشهاب ماقدام بن قداماة بن ماحمد
      . وسبعمائة        وثمانين ثلث سنة في ولد الدين زين بابن ويعرف الشبلية نزيل الحنبلي الصالحي

أبيه               مان وسمع الهادأي، عبد ابن بنات وعائشة وفاطمة ودأنيا الجزري الهول أبي على وأحضر
بن                 وماحمد العز بن بكر أبي بن أحمد والشهاب عمر أبي بن الرحمن عبد الرشيد بن وماحمد

وكذب                وطبقته أمايلة ابن سمع أنه عذيبة أبي ابن وزعم وجماعة، عوض بن عمر بن ماحمد
بيت               مان ًا خير وكان أشياء عليه فقرأت دأماشق بصالحية ولقيته الئمة، مانه سمع وحدث بحت،

.            . الله  رحمه وستين إحدى سنة شوال رابع الخميس يوم في ماات وجللة حديث
الخصوصي                 الشمس بن المحب بن الدين شهاب ماحمد بن بكر أبي بن ماحمد بن عمر بن أحمد

ًا               كثير أمااليه في العراقي الولي مان وسمع التي ماحمد الدين أثير أخو الشافعي القاهأري ثم
. أخيه       عن وتأخر فيها وتميز بالشهادأة وتكسب

ماحمد                 بن صالح ابن أحمد عم ابن المكي المرشدي بكر أبي بن ماحمد بن عمر بن أحمد
بإقراء             وتكسب وغيره والمنهاج القرآن حفظ مامن التي وماحمد حاماد أبي وشقيق الماضي

وهأو              الثالثة المجاورة في بمكة ماني وسمع ونحوه للطائف بالسفر ًا أحيان وكذا وبالعمر البناء
خير.

. القنيني               بابن ويعرف الشافعي المنوفي ثم القاهأري الشهاب عمر بن ماحمد بن عمر بن أحمد
ابن              وألفية والمنهاج والعمدة القرآن فحفظ بها ونشأ وسبعمائة وثمانين ست سنة في ولد

وقطن            وغيرهأم، والدمايري والقويسني المناوي والصدر البلقيني على أخبر فيما وعرضها ماالك
  . قبل            ماات ماقاله في باعتمادأه تودأي لقرائن فاستجزته بها ولقيته قضاتها على ووقع مانوف

. ًا  تقريب الستين
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المحب                  فهد بن ماحمد الخير أبي بن ماحمد بن ماحمد التقي بن عمر القسم أبي النجم بن أحمد
          . سنة    الخرة جمادأى في أشهر وخمسة ستين ابن وهأو ماات المكي الهاشمي الطيب أبو

. وأربعين  خمس
    . الربعين           حدودأ في ولد الشافعي القاهأري الطنبذي العباس أبو البدر ماحمد بن عمر بن أحمد

وأفتى             ودأرس والبيان والمعاني والعربية وأصوله الفقه في وبرع للعلم ًا طالب ونشأ وسبعمائة
يتزوج              لم لكونه ولكن البحث في ًا ماتقدما والفصاحة، الذكاء في ًا مافرط وكان المواعيد وعمل
في                   ماات حتى به يعاب ماا على العلم على ماقبلً يزال ل بل لذلك ًا مالتفت يكن ولم فيه يتكلم

الفقيه               فقال ماعجمه في شيخنا وذكره الستين، جاز وقد تسع سنة الول ربيع عشري حادأي
ورأيت             الفارقي الدين وناصر القلنسي على وسمع السبكي البقاء أبا ولزم ًا كثير اشتغل

وخمسين               سبع سنة المحرم أول في العراقي شيخنا بخط إسحاق بن حنبل لجزء عليه سماعه
خطه                له وكتب وخمسين تسع سنة في ًا قائم الشرف في جمعه ًا جزء ماغلطاي على قرأ وكذا

مان               سمعت وقد الديانة ماحمودأ غير الخط ردأيء وكان الفنون في وماهر ووعظ ودأرس وأفتى
 : بدر             فيه ترجمته ونص ًا ماحمد والده سمى لكنه النباء في ونحوه دأروسه، وحضرت فوائده
وكان              ووعظ ودأرس وأفتى ونحوهأما والسنوي البقاء أبي عن أخذ المهرة الفضلء أحد الدين

  . المقريزي            وقال الله ساماحه هأنات وله العبارة فصيح والعربية الفقه في ًا مااهأر بالفنون ًا عارف
العارفين               الفصحاء الدأباء الذكياء الفقهاء أعيان مان كان ماحمد بن عمر والده سمى أن بعد

وكذا             الديانة، مارضي يكن ولم سنين عدة ووعظ ودأرس وأفتى والعربية، والتفسير بالصول
أنه                 إل باحثه مان كل على ًا ماتقدما العبارة فصيح الذكاء مافرط كان إنه وقال عقودأه في سماه
ولم               فيه القالة وشنعت عليه الطعن فكثر المتهمين بمعاشرة عنه سمع وماا تزوجه عدم أخره

 . والصواب                 انتهى به يعاب ماا على بالعلم الشتغال على ماقبلً يزال ل بل هأذا في يفكر هأو يكن
  : شيخنا              توفي نصه ماا الجوجري الشهاب تلميذه بخط قرأت فقد عمر بن ماحمد بن أحمد أنه

النقلية             الفنون شيخ الزماان أوحد المفتين عمدة المحققين رئيس الستاذ العلماة العالم الماام
العدل              الشيخ بن أحمد العباس أبو الدين بدر للطللبة النصوح المدقق المحقق المفوه والعقلية
تجاه             الحساماية بالمدرسة الشافعي الطنبذي عمر الدين سراج الشيخ بن ماحمد الدين شمس

بجاماع                الحد يوم عليه وصلى تسع سنة الول ربيع عشري ثامان الحد ليلة في الرقيق سوق
الخلق              وأثنى عظّيم ماشهد له وكان المالكي القفهسي الله عبد الجمال الناس تقدم الحاكم

علمه               أغزر ماا الله فرحمه الستادأار يوسف الجمال بتربة النصر باب خارج ودأفن ًا حسن عليه
          . في    القاضي المناوي الصدر يضايق كان أنه بلغنا وقد قلت تدقيقه وأحسن تحقيقه وأكثر

إليها              المشار المدرسة مان لمحله ماشغول وهأو ماجيئه وقت علم حتى فتوصل ونحوهأا المباحث
فأمار               العقل غائب فوجده ودأراهأم قماش بقجة وماعه ليلً فجاءه القاضي سكن مان قريبة وهأي

اعلم               المدرسة لبواب وقال الدراهأم ووضع بدلها ألبسه ثم الثواب تلك ونزع أطرافه غسل مان
ثم             بالعافية له ودأعوت الفاتحة فقرأت ًا ماغمور فوجدته انقطاعه بلغني حين بمجيئي أخي

. القاضي           رياسة في ذلك وعد ورجوعه لخضوعه ًا سبب ذلك فكان انصرفت
. الكتب               دألل ماحمد أخو الشافعي القاهأري ثم النشيلي الدين شهاب ماحمد بن عمر بن أحمد

. الهرساني           الصمد وعبد النشاوي وعلى ونحوه الخيضري على وقرأ اشتغل مامن
  . سمع             مامن التي ماحمد الدين ناصر أخو الماوردأي الشيخي القاهأري ماحمد بن عمر بن أحمد

. بالظّاهأرية     البخاري ختم شيخنا على

.       . ًا      ونثر ًا نظّم السيرجي للشهاب قرض مامن المقدسي ماحمد بن عمر بن أحمد
     . سنة          شوال في بمكة ماات بجده ويعرف السمان المكي القرشي ماطرف بن عمر بن أحمد

. وأربعين  اثنتين
.    .     . عزم       ابن ذكره وعشرين أربع سنة ماات اليمن وزير ماعيبد بن عمر بن أحمد

   . وقدم           بحلب اشتغل المعتقد الصوفي الحلبي العباس أبو الشهاب هألل بن عمر بن أحمد
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شطحات             عنه حفظّت ولكن وماعتقدوه أتباعه وكثر لبلده رجع ثم البللي فصحب القاهأرة
حتى                 له ًا وتعظّيم فيه ماحبة إل ذلك أتباعه يزدأ فلم عربي ابن طريق إظهار في الفقهاء فمقته

.      . عقودأه         في المقريزي هأكذا ترجمه وعشرين أربع سنة في وماات الدائرة نقطة يسمونه كانوا
الموقع                الشافعي الحلبي الزين بن الشهاب العزيز عبد بن علي بن يوسف بن عمر بن أحمد

   . خاماس            في ولد الخزانة كاتب بابن ًا قديم يعرف وكان التيين ماحمد والمحب عمر النجم والد
لبن              التوضيح عليه قرأ حتى الحاضري العز ولزم بحلب وسبعمائة وسبعين ثلث سنة شعبان
في                ًا أيض الفضيلة ماع ًا جد العربية في الفضيلة تام صار حتى فيه العمل على واستمر هأشام
والسيد             خلدون ابن له وأجاز والطبقة، الحلبي البرهأان على وسمع والعروض، والبيان المعاني

على               والمثابرة والقيام التعبد ماع ذلك كل الخزانة، كتابة وولي لها عين بل الكبير النسابة
والطريقة          الدولة أرباب وماراعاة والتودأدأ والحشمة والرياسة بالعقل والتصاف الجماعات

       .      . سنة   المحرم عاشر الربعاء ليلة في ماات وغيره فهد ابن عنه أخذ الجمة والمحاسن الحسنة
برماش               تغري حلب نائب العدل دأار بباب عليه صلى ثم العظّم بالجاماع عليه وصلى أربعين
          . بالفضيلة     له ًا واصف هأذا مان بأنقص الناصرية خطيب ابن ذكره المقام باب خارج بتربته ودأفن

. الحسنة    والطريقة والعقل والدين
    . مانها           وظائف عدة باشر الزين بابن ويعرف والوالي الحلبي الزين بن الشهاب عمر بن أحمد

ردأع               به للمفسدين كان لكن ًا غاشم ًا ظالم ًا جبار وكان برقوق الظّاهأرية اليام في القاهأرة ولية
إنبائه                 في شيخنا ذكره ماعزول، وهأو ثلث سنة الول ربيع عشر ثاني الحد يوم في ماات ماا،

. الحاج          بن بالماير ووصفه وغيرهأا عقودأه في المقريزي وكذا باختصار
ثمان               سنة رجب عشر ثاني الجمعة يوم في ماات البزار، البلبيسي الشهاب عمر بن أحمد

جاور               لهجة وصدق وأماانة ًا ودأين ثقة التجار خيار مان وكان الثمانين جاز وقد وثمانمائة وثلثين
      . والد         وأظنه إنبائه في شيخنا قاله الله رحمه ًا أولدأ وأنجب الكثير وسمع بمكة ماجاورات عدة

. ًا          ماحمد شيخنا ترجمة في جده سميت وإن التي عمر السراج
     . أو         السبعين قارب وقد ماات الشافعي القلعي القاهأري ثم الدنجيهي الشهاب عمر بن أحمد

ًا                فقير نشأ قد وكان وثمانمائة، وسبعين سبع سنة القعدة ذي عشر حادأي الحد يوم في حازهأا
بالجلل                الخطابة في رقي بحيث فيه ًا رئيس ثم ماؤذنيه أحد صار حتى ترقى ثم القلعة بجاماع
كسباي               ثم الشرفي عليباي دأيوان شاهأد صار ثم الشهودأ ماع فيه جلس بل وغيره البلقيني

في               والنيابة أئمته نقابة وعمل الفقيه يشبك بعناية القصر أئمة جملة في استقر ثم المؤيدي
النظّار              نيابة ثم النوروزي جوهأر أيام في المماليك ماقدم نظّر تحت الجارية الوقاف نظّر

. وإيانا        الله رحمه ًا خير وكان ًا، أيض عنه الزمااماية
   . يوم           في ماات السعودأ أبي بزاوية الذكارين نقيب البلن السعودأي الشهاب عمر بن أحمد

.   . المنير           أرخه السيرة ماشكور وكان وستين تسع سنة الحجة ذي عشر ثاني الثنين
     . تسع         سنة في بها ماات بتونس الزيتونة جاماع إماام القيرواني المصراتي عمر بن أحمد

وثمانين.
  . ذكر               له الكتبي ماحمد الفتح أبي أخو القاهأري أحمد بن عيسى بن أحمد بن عيسى بن أحمد

.    . السبعين     قريب ماات بمحمودأ يكن ولم أبيه في
المقرئ             المالكي الزهأري القاهأري ثم المغربي الصنهاجي الشهاب أحمد بن عيسى بن أحمد

           . ومامن   النهار جميع للقراء ًا ماتصدي والفقه والعربية القراءات في ًا مااهأر كان الزهأر جاماع نزيل
.           . عليه    التأسف وكثر وعشرين سبع سنة المحرم سابع في ماات القرافي الشمس عنه أخذ

. أنبائه    في شيخنا ترجمه

   . ًا             جد تميز مامن التي ماحمد الماين والد النجار القاهأري ثم الدماياطي أحمد بن عيسى بن أحمد
المنبر                عمل الذي وهأو الخاص ناظر الجمالي أيام في ًا حظّ ورأى ثقالً أشغالً وأتى صناعته في

ماولده               وأظن وعجز هأش وقد وجاور مارة غير وحج الغمري، وجاماع المزهأرية مانبر ثم المكي
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.         . بالمنزلة   وتسعين سبع سنة القعدة ذي في وماات عشرين سنة في
الفخر               أخو القاهأري الشرف بن الشهاب عثمان بن عيسى بن عثمان بن عيسى بن أحمد
ًا              فقير وكان وغيره رماضان في شيخنا على سمع جوشن بابن كسلفه ويعرف التي ماحمد

هأو              وكان بالصحراء لتربتهم المجاورة بالزاوية ًا وقت أخيه عند ًا أحيان يقيم ألثغ الحركة ضعيف
.            . الله   رحمه وسبعين تسع سنة شعبان ثامان الحد ليلة في ماات ًا غالب بها الخطيب

 . ولد             المالكي المغربي الوراسي الداودأي شعيب بن يعقوب بن علي بن عيسى بن أحمد
إلى               انتقل ثم والرسالة ورش برواية القرآن بها وحفظ بأوراس وثمانمائة أربع سنة في ًا تقريب

عن                الفقه أخذ ثم الفرعي الحاجب ابن بعض بها وحفظ بكماله لنافع القرآن بها فقرأ تونس
ماجلدات              ثلث في وهأو الفقه في الحاوي كتابه جميع عليه سمع البرزلي القسم أبوي

والمنطق             الصول في عليه وبحث مارزوق بن وماحمد البخاري صحيح عليه وسمع والعبدوسي
في              ًا حاج قدم وقد بالميدان لقيته ماشايخه، على قرأهأا التي كتبه وحشى والبيان، والمعاني

. وماات    وأربعين تسع سنة
الضرير              الشافعي الزهأري القاهأري ثم المنزلي الشهاب علي بن ماحمد بن عيسى بن أحمد

         . بها      ونشأ بالمنزلة وثمانمائة وثلثين ثلث سنة في ولد يصغر وقد بعصفور ناحيته في ويعرف
وألفية              والرحبية والمنهاج القرآن وحفظ الزهأر فقطن القاهأرة إلى مانها بلوغه بعد تحول ثم

وغيرهأم              البلقيني العلم وعن بل والعبادأي المناوي عن الفقه في وأخذ والجروماية ماالك ابن
الحصني              التقيين عن أخذ بل والعربية والبيان المعاني وكذا الحصني العلء عن الصلين وفي

الفرائض             في السجيني والشهاب البدي قبله ومان العربية في السنهوري ولزم قليلً والشمني
وسمع               الجودأ وأبي البوتيجي عن أخذ بل المجدي ابن تلميذ علي والسيد ابنته وتزوج والحساب

الهورينية             هأانئ وأم الزفتاوي الدين وناصر البارنباري والنور الملقن وابن النسابة السيد على
الحنفي          القاضي الرازي والشمس اللواحي بن والحلبي الفاقوسي والمحبين والحجاري

له              وحصل هأؤلء، لغير التردأدأ ولزم وغيرهأم، المصري بن والبهاء الخادأم أيوب بن والجمال
في                مانازعاته كثرت ولكن وشاكر صابر يظّهر فما وهأو وسبعين ثلث سنة في مانه كف وماد

. انفكاكه           بعد سيما تأدأبه وعدم وكلمته عبارته يبس ماع والمجالس الدروس

سليم                - فقال بينما المقريزي وجمع سالم أو سليم بن عيسى بن ماوسى بن عيسى بن أحمد
        : عامار -          بن علي بن ماظّفر بن كثير بن راجح بن وزادأ ًا، أيض ككبير جميل بن سالم بن ككثير

المقيري              - العاماري الزرقي عمران أبي العمادأ بن الروح أبي الشرف بن عيسى أبو العمادأ
الشافعي               الكرك أعمال مان قرية للمقبري نسبة ماصغر راء وآخره مافتوحة قاف ثم الميم بضم

           . الشوبك   بكرك وسبعمائة وأربعين اثنتين وقيل إحدى سنة شعبان في ولد علي العلء أخو
قاضي             وكان أبيه ماع وقدم وغيره بالفقه واشتغل وغيرهأا المختصرات وجاماع المنهاج وحفظ

وأبي              الدلصي المحاسن وأبي السعردأي نعيم أبي مان بها فسمع الربعين بعد القاهأرة الكرك
المزي،             الحافظ مانهم آخرين في اليوبي إسماعيل بن وماحمد كشتغدي بن أحمد العباس

وكان               أبيه بعد الكرك قضاء في واستقر مارة غير القاهأرة وقدم وغيره، البياني مان وبالقدس
الظّاهأر                 سجن فلما رأيه عن إل يصدرون يكونوا لم أنهم بحيث أهأله إلى ًا ماحبب فيه القدر كبير

دأماشق               إلى ماعه وصل خرج فلما وماعاونته وماساعدته خدماته في وأخوه هأو قام به برقوق
وبأخيه              الشافعية قضاء في بهذا واستقر القاهأرة إلى أحضرهأما تمكن فلما ذلك لهما فحفظ

ماعه               ودأخل وصيانة ونزاهأة بحرماة فباشر وتسعين اثنتين سنة رجب في وذلك السر كتابة في
عليه               فتمال الحكام في وتصلب الرسائل ردأ في وشددأ النواب مان وليته في واستكثر حلب

السلطان              وأبقى المناوي بالصدر وتسعين أربع سنة أواخر في عزل حتى وألبوا الدولة أهأل
الصالح            وقف ونظّر طولون بجاماع والحديث للشافعي المجاورة بالصلحية الفقه تدريس ماعه

وتدريس             القصى بالمسجد الخطابة أشغرت أن إلى واستمر الفقه دأرس ماع القصرين بين
وباشرهأما              القدس إلى فتوجه وتسعين تسع سنة في وذلك فيهما به فاستقر هأناك الصلحية
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سابع                الجمعة يوم أو عشر سابع في ماات حتى والتلوة العبادأة على وأقبل الناس عن وانجمع
الشرف               لولده الخطابة عن ماوته مارض في رغب أن بعد إحدى سنة الول ربيع عشرين

شيخنا                ونقل الناصرية، خطيب ابن عليه أثنى اللحية كث ًا ساكن وكان له، يتم لم ولكن عيسى
ول                 رشوة القضاء في المصرية بالديار ول ببلده تناول ماا أنه له حلف أنه المقريزي التقي عن
مان                له كتب مان أول وهأو عقودأه في ترجمته طول مامن والمقريزي انتهى، بباطل ًا حكم تعمد

كاتب               أخيه بعناية وذلك المجلس لهم يكتب كان أن بعد العالي الجناب السلطان عن القضاة
غاية               في المجلس لفظّة كانت وقد بعده لمن واستمر بذلك السلطان له استأذن فإنه السر

الجناب              وصار التركية الدولة في ذلك انعكس ثم الفاطمية الدولة في بها للمخاطب الرفعة
         . ًا       قديم ببلده حدث إنه وقال إنبائه في شيخنا أفادأه التغيير وقع ولذا المجلس عن رتبة أرفع
بعضها               قرأ بل شيخنا عليه سمعها ماشيخة العراقي الولي له خرج ًا قاضي القاهأرة قدم ولما

. عنه        أخذنا مامن واحد غير عليه سمع وكذا
الزين              والد الشافعي المكي الهاشمي القرشي الشهاب قريش بن ماوسى بن عيسى بن أحمد

             . ابن   على بالقرآن وتل التنبيه في وقرأ القرآن فحفظ ولد وبها بمكة نشأ التي الواحد عبد
وقدم             الحديث، وبعدهأا عشرة ثلث سنة في المراغي الزين على وسمع والكيلني عياش

  . بمكة             ماات ًا فقير الجانب لين وكان وغيره، شيخنا على وسمع دأماشق وكذا مارة وغير القاهأرة
       . في         تسلق أنه وبلغني فهد، ابن أرخه وستين سبع سنة شعبان عشر سابع الجمعة ليلة في

. ماقاصد            لبعض بذلك التوسل في مابالغة أثنائها إلى صعد حتى الكعبة ثوب
ويعرف                هأوارة عرب أماير البنداري الهواري العزيز عبد بن عمر بن يوسف بن عيسى بن أحمد

              . وثمانين  اثنتين سنة أول في ماات أن إلى التي سليمان أخيه صرف بعد استقر عمر بابن
. سليمان              بن دأاودأ أخيه ابن المارة في بعده واستقر أخيه مان حالً أحسن وكان

      . وسمع       وسبعمائة وخمسين ست سنة ولد الغزي الخليلي القيمري عيسى الشرف بن أحمد
.     . عذيبة     أبي ابن قاله لنا أجاز وروى وحدث الكثير

.        . يوسف     بن عيسى بن ماحمد ابن في الحنبلي السنباطي عيسى بن أحمد
على                القاضي بني وكمالية البركات وأبي الله عبد أبي خال ماكة نزيل العلوي عيسى بن أحمد

. وأربعين.         ست سنة القعدة ذي في بها ماات النويري

   . في            شيخنا قال الميقاتي القاهأري الريشي الشهاب ماحمد بن أحمد بن الله غلم بن أحمد
التقاويم               ويكتب الزيج يحل وصار الحكام مان ًا كثير وعرف النجوم فن في اشتغل كان إنبائه

.           . الخمسين  على أناف وقد وثلثين ست سنة صفر في ماات بذلك واشتهر
المكي                البيضاوي الدين شهاب دأاودأ بن ماحمد بن علي بن إسماعيل بن الفتح أبي بن أحمد

       . المنهاج      وحفظ وثمانمائة وأربعين ثمان سنة ولد وأبوهأما التي ماحمد أخو الشافعي الزمازماي
. الذان        وباشر القادأر عبد القاضي على وسمع وغيره

.     . ماحمد     ابن في يأتي العثماني الفتح أبي بن أحمد
.        . ظهيرة      بن أحمد بن ماحمد ابن في ظهيرة بن الفضل أبي بن أحمد

استقر               عاشر، بابن ويعرف المالكي التونسي التميمي الحميد عبد بن أحمد بن قاسم بن أحمد
. القلصاني        شيخه بعد تربته ماشيخة في السلطان به

    . مان             بالروضة ًا ماقيم كان المكي العلوي الشريف غانم بن الله عبد بن مالك بن قاسم بن أحمد
. بالمعلة            ودأفن بمكة وأربعين إحدى سنة الحجة ذي في ماات مار، وادأي

الشرف                 بن الشهاب ماطير بن عيسى بن ماحمد بن إبراهأيم بن أحمد بن القسم أبي بن أحمد
  . سنة             ولد كبير بيت مان أبوه، التي الشافعي اليماني الحكمي إسحاق أبي بن الشهاب بن

على              وتميز الهأدل حسين والبدر عمر وعمه والده على الفقه في واشتغل وثمانمائة عشرين
القادأر               عبد القاضي نحويها عن وأخذ مارة غير ماكة وقدم بالشتغال، وغيره الفتح أبي أخيه

:  . فمنها             جملة فوائده مان ونقل والحاوي التنبيه يدرس الشافعي لفقه ذاكر بأنه وترجمه العربية
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أبالها ل التي فهي حاسد سوىحالـه حسب على أدأاريه وكل
زوالهـا إل يرضيه ل كان إذانعمة حاسد المرء يداري وكيف

 : القائل  وقول

عظّمائه إلى عظّائمه شكيتبصروفه رماى إذا الزماان إن
 نعمائه في فيعودأ رماى عمنصرفه دأياجي بجودأهأم فلجوا

. وستين    بضع سنة ماات
  . فيمن              يأتي الخلوف المغربي الرحمن عبد بن ماحمد بن الرحمن عبد بن القسم أبي بن أحمد

. ًا    قريب ماحمد أبيه اسم
    . بن            أحمد في يأتي الخطيب المكي النويري المحب أحمد بن ماحمد بن القسم أبي بن أحمد

ماحمد.
بن                    الرحمن عبد بن عمر بن بكر أبي بن عمر بن الله عبد بن ماحمد بن القسم أبي بن أحمد

      . وتسعين         أربع سنة رجب في ولد ًا أيض القادأر عبد ويسمى الناشري الخير أبو الله عبد
بكر                 أبي بن علي الموفق عن بها فأخذ لزبيد وارتحل الله عبد أبي جده عن وأخذ وسبعمائة
      . وكان        وغيره، الجزري ابن على وسمع وبغيره الطيب أبي الجمال عمه بابن وتفقه الناشري

يترقى              زال ول للشتغال ًا ماديم ًا قانع ًا ورع مانعزلً والعربية بالفرائض ًا عارف ًا صالح علماة ًا فقيه
وماحمد             وإسحاق إسماعيل كأخويه جماعة عنه أخذ مامن وهأو الطاعات، على المحافظّة في

علي،                الفقيه عمه بعد خطابتها وولي بسهام الحكام في أبيه عن وناب عطيف، بن أحمد بن
.      . وأربعين         خمس سنة بعد ماات سهام يواليها وماا بالكدرا بالحكام أبيه بعد استقل بل

الغرناطي               الندلسي الرصافي بن جعفر أبو الفقيه علي بن ماحمد بن القسم أبي بن أحمد
         . الصدر    وسلماة والتحري والديانة بالسكون عزم ابن عليه أثنى الموفق وشيخ ماكة نزيل
إكثاره               ماع بالفقه ًا عارف كان غيره لي وقال جيد، وتصور بالفقه إلمام ماع للغفلة المؤدأية

ذهأب                 ًا كثير ًا نقد والده مان ورث وأنه الليل ينام يكن لم إنه قيل بل والتلوة والقيام الطواف
          . وسبعين      بضع عن وتسعين اثنتين سنة الثانية جمادأى في ماات عمره آخر في احتاج بحيث مانه

. المعلة     مان المغاربة بتربة ودأفن
.    . عزم           ابن ذكره العبدوسي ماوسى بن ماحمد بن ماوسى بن القسم أبي بن أحمد

      . خمس         سنة الخر ربيع في ولد الشافعي المكي اليمني ثم الضراسي القسم أبي بن أحمد
الجزري               وابن الشيرازي المجد شيوخه مان إن بمكة إلي به كتب فيما قال وسبعمائة وثمانين

    . ماحيي           القاضي رأيت نع هأذا على ًا زائد ًا قدر علمت وماا وغيرهأم الخياط وابن العلوي والنفيس
سؤالً               خطه عن ونقل الدين شهاب العلماة بالماام وصفه قاضيها المالكي القادأر عبد بن الدين

. فتاويه      في أوردأته عنه أجابه لشيخنا
.     . ًا     أيض عزم ابن ذكره القسنطيني القسم أبي بن أحمد

.       . قرطاي   بن علي ابن في ماضى قرطاي بن أحمد

ويعرف       -   -       بدير بن ماحمد خال العدواتي بالتصغير ثلثتها ذحير بن فضيل بن قفيف بن أحمد
مارفي.               وادأي مان الجموم مان بالقرب الفتح ماسجد عند بركات بن ماحمد الشريف قتلهما بأبيه

. بها            فدفنا ماكة إلى وحمل وسبعين ثلث سنة المحرم سابع الخميس يوم
         . ست      سنة الحجة ذي عشر حادأي ليلة في ماات المقري الشيخ الدماشقي قوصون بن أحمد

وأربعين.
القاهأري   -    -         الصل الشيرازي الفخر بن والشهاب هأند بن ًا ماخفف أوله بكسر قياس بن أحمد

.     . عشرة       تسع سنة ماات ماحمد الدين ناصر والد ماحمد أخو الشافعي
المضموماة   -           المهملة بدل ماعجمة وغين المفتوحة الكاف بعد ساكنة بنون كندغدي بن أحمد

مان    -          بالقرب الحسينية نزيل الحنفي القاهأري التركي الدين شهاب تحتانية بعدهأا الدال وكسر
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             . تمرلنك   إلى رسولً فرج الناصر عن توجه الجنادأ بزي ًا دأين ًا فقيه ًا عالم كان مالك آل جاماع
ربيع                عشر رابع السبت ليلة في بها ماات حتى مارضه فاشتد الرجوع على وعزم بحلب فمرض
جاز                وقد الحاجب ماوسى بتربة المقام باب خارج ودأفن الغد مان عليه وصلى سبع سنة الول
 : أحد.             وقال قدمانا كما وضبطه ماعجمه في شيخنا وأوردأه الناصرية خطيب ابن ذكره الستين
الناصر              أرسله ثم ونادأماه برقوق بالظّاهأر ًا أخير اتصل والفنون الحنفية فقه في المهرة الفضلء

عليه               وقرأ ًا كثير فوائده مان سمعت قال كذا الولى جمادأى في بحلب فمات تمرلنك إلى
به                أخبرني ماا على تقريرهأا يجيد وكان إنبائه في زادأ ًا، بحث القماماات ماكانس بن المجد صاحبنا

ونادأماه                دأولته أواخر في بالظّاهأر واتصل فيها وفاق علوم عدة في اشتغل إن فيه وقال المجد
يؤدأي                أن قبل ماات إنه وقال الدنيا مان الكثير وحصل الظّاهأر خواص أحد الصفوي شيخ بتربته
        . وماكارم      والمروءة بالعلم عليه وأثنى المحدث البرهأان أرخه الول ربيع عشر رابع في الرسالة
  . ذكره.            ومامن بالتركي ويتكلم ماجازفة بعض ماع ًا ماستحضر ًا ذكي كان أنه العيني وقال الخلق

. الله          رحمه وبلغها الخمسين قارب إنه وقال عقودأه في القمريزي
. فيه          ذكر له أبوه التي جقمق الظّاهأر لجين بن أحمد

القاهأري             الشهاب سليمان بن إبراهأيم بن حسين بن ماحمد ويسمى ماباركشاه بن أحمد
     . عاشر        الجمعة يوم في ولد ماباركشاه بابن ويعرف بالمؤيدية الصوفي الحنفي يشبك السيفي
وآخرين              الديري وابن الهمام ابن على بالعلوم واشتغل بالقاهأرة وثمانمائة ست سنة الول ربيع

التواضع              ماع الطلبة وأقرأ التذكرة وجمع أشياء وصنف التاماة بالفضيلة إليه وأشير برع حتى
على           الشعر نظّم وتعانى والفادأة التحصيل على والمداوماة والقناعة والسكون والدأب

أسباب               في شيخنا على بقراءته سمعت بل الكثير نظّمه مان مانه سمعت وقد البيانية الطريقة
بقصيدة              واماتدحه كلماه، إلى والصغاء له التبجيل كثير شيخنا وكان غيره، وفي له النزول

أنني              العجيب ومان له، ينشدهأا وهأو سمعته أنني الظّن وغالب الجواهأر أودأعتها دأالية طنانة
  . في               ماات عنه النقاش بن اليسر أبي على وقرأهأا له الليث ماناقب مان بخطه نسخة كتب رأيته

 : نظّمه         مان كتبته وماما وستين، اثنتين سنة الربيعين أحد

السد جبهة أوطأتني وعزةله نفادأ ل كنز القناعة في لي
ًا وأصبح أماسى ًا ماسترفد ًا ولأحد أحد على بميسور ضنين

وماا                حج لماير نسبة بالهدباني ويعرف المكي الحسني نمي أبي بن رمايثة بن مابارك بن أحمد
قتل              على وتجرأ بالشجاعة فيهم ًا ماشهور رمايثة ذوي أشراف أعيان مان وكان لماذا، حققت

فروسيتهم                ماع أقربائه إلى التفت وماا العمري عمر بن الله عبد بن سنان بن ماحمد القائد
    . أو             شوال في ماات حاله به تجمل طويلً ًا عقار مانها وورث عجلن بن أحمد السيد ابنة وتزوج

ترجمه               سنة، وستين بضع عن مانها بالمعلة فدفن ماكة إلى ونقل عشرين سنة القعدة ذي
. ماكة   في الفاسي

البرهأان                بن الشمس بن زرعة أبو الشهاب علي بن أحمد بن إبراهأيم بن ماحمد بن أحمد
  . في          ولد والدهأما والتي وجدهأما إبراهأيم شقيقه الماضي الشافعي القاهأري الصل البيجوري

     . أبويه          كنف في بها ونشأ جده أخت ابنة وأماه بالقاهأرة وثمانمائة عشرين سنة التشريق أيام
والنحو           الحديث وألفية والصلي الفرعي والمنهاج لشيخنا المرام وبلوغ القرآن فحفظ

الماانة                بن البدر بعد عنه يأخذ لم مامن فمنهم جماعة على وعرض ذلك، وغير المفتاح وتلخيص
والفوي            الجزري وابن العراقي الولي على فأسمعه أبوه به واعتنى المحلي، والجلل

وكذا            المسلسل الولين لفظ مان سمعه وماما وشيخنا، والكلوتاتي القمني والزين والواسطي
أصحاب               مان جماعة له وأجاز آخرين في النصاري جزء الول وعلى وعليه الرابع على سمعه

والونائي          القلقشندي والعلء السبكي بالشرف وتفقه وغيرهأما، الخباز وابن الميدوماي
مالزماة              مان وأكثر البلقين، والعلم والقاياتي وشيخنا والده عن الفقه في أخذ وكذا ولمناوي
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إل              المختصرات وجاماع والمنهاج والحاوي التنبيه عنه أخذ بحيث الفقه في خضر بن البرهأان
والده               عن العربية وأخذ حسان، ابن على فقرأهأما الخير مان الجراح أول مان ورقتين نحو

وأبي           والشمني قديد وابن والبدرشي الحجازي والشمس والبدي خضر وابن والقلقشندي
الجودأ           وأبي الحجازي عن والحساب والفرائض والده عن والصرف المغربي، الفضل

عن            الدين وأصول والشمني والبدي حسان وابن القلقشندي عن الفقه وأصول والبوتيجي،
عن            والمنطق الشمني، عن والبيان والمعاني البغدادأي؛ السلم عبد والعز والمغربي البدي

والطب           البرقوقية، نزيل وطاهأر الحصني والتقي والمغربي والبدي حسان وابن القلقشندي
العز             عن والجيب البيبرسية نزيل الطنتدائي الشمس عن والميقات الجزري ابن الزين عن

السطا              عن والنشابة ونحوهأا الحبر صناعة في وتدرب الصائغ بن الزين عن والكتابة الونائي
الشاهأد             الشمس عن والميقات ثانيهما عن والرماح الدبوس لعب مان ًا وطرف وبيغوت حمزة

شهاب             بن أحمد عن المساحة وابداب النقطة وصنعة شوماان والشاطر دأراية الخطيب أخي
ريش               وعمل المباردأ ونقل النحاس سبك في برع حتى غيره في ذكرته فيما وتفنن الدين

بل                 أستاذ الصنائع مان كثير في له وليس فيه اجتمع مان الن أعلم ل بحيث والزركش الفصادأ
   . للقراء            تصدى وقد بكثير دأونه هأو مامن لغيره بالنسبة خامال فهو ذلك وماع بالنظّر بعضها

النبوية               بالمدينة وجاور مارة غير وحج فنون، في ًا كتب فيه وأقرأ الخمسين رأس على بالزهأر
ودأخل               والخليل المقدس بيت وزار فنون؛ في ًا كتب ًا أيض بها وأقرأ وخمسين ست سنة في

وانتفع              ًا؛ جر وهألم وستين إحدى سنة مان بها قدماه ورسخ ودأماياط والمحلة ومانوف السكندرية
بن               البدر ابتناهأا بمدرسة للتدريس لفارسكور السبوع مان ًا أياما يتردأدأ وصار أهألها مان جماعة به

الحج                فريضة إن يقول عودأه بعد وسمعته تمراز للماير زوجة عن حج ذلك غضون وفي شعبة،
في              ثم هأناك مادرسته تدريس في قايتباي الشرف به واستقر الستطاعة؛ لعدم عنا سقطت

مان               علمه ماا على وعلق أولً، فيها بينهما مانازعة بعد الجديدي وفاة بعد المعينية ماشيخة
شيخه              عن تلقفها أشياء عليه وزادأ المنقاف في الظّلم ماصباح واختصر ًا شيئ والرماح الدبوس
عليها              وزادأ المساحة في التي المنزلة البوزجاني الوفاء لبي المنازل كتاب مان اختصر وكذا

فتح              وسماه به العصر أهأل أماس لكونه المختصرات جاماع وشرح التبريزي ماساحة مان أشياء
اختصر            وربما الجواماع وماختصر المختصرات لجاماع المطالع على أغلق ماا ومافتاح الجاماع

      . بقراءتي       وسمع ًا قديم صحبته مامن وهأو المفتاح أسنان وسماه واختصره الجاماع مافتاح فيقال
. ًا           وتواضع ًا تودأدأ الرجل ونعم الحادأيث مان كثير في وراجعني أشياء وماعي

أبو                 الشهاب ماحمد بن ماحمد بن ماحمد بن أحمد الجلل العلماة بن إبراهأيم بن ماحمد بن أحمد
   . ليلة          في ولد جده الماضي الحنفي المدني الخجندي البرهأان بن الشمس بن المحاسن
القرآن             فحفظ بها ونشأ النبوية بالمدينة وثمانمائة وثلثين ست سنة رماضان ثامان الربعاء
ودأماشق              والقاهأرة ببلده واحد غير على بعدهأا فما وخمسين خمس سنة في وعرض والكنز

وابن            القصرائيين والمحب والماين الديري وابن الباسطية شيخ لعجمي علي السيد مانهم
والمحلي           والبلقيني الحنفيون البغدادأي السلم عبد والعز والكافياجي قاسم والزين الهمام
والقرافي          السنباطي والولوي الشافعيون الفرضي علي والسيد الشيرازي والعلء والعبادأي

وعلى              عليه واشتغل والماين الهمام وابن المالكيين عدا مان له وأجاز الحنبلي والعز المالكيان
بحيث           وفضل الطرابلسي، وعثمان يونس وابن والشرواني المذكرين والسيد والكافياجي العز

  . بالقاهأرة            ماات فاضلً ًا دأين ًا خير وكان بالمدينة المستجدة الحنفية إمااماة في أباه وخلف دأرس
بصالحية               فقطن الشام مان قدم وكان وثمانين إحدى سنة رماضان عشري ثاني الثلثاء يوم في

أخوه              المااماة في بعده واستقر الحنبلي البدر مان بالقرب السعداء سعيد بحوش ودأفن قطيا
. الماضي  إبراهأيم

النصاري               الكمال بن العباس أبو الشهاب هأاشم بن أحمد بن إبراهأيم بن ماحمد بن أحمد
   . سبعين         سنة ولد والكمال العالم الجلل المحمدين والد الشافعي القاهأري الصل المحلي
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وحفظ              الملقن ابن تصانيف مان وكتب والطبقة البلقيني عن فأخذ بها ونشأ بالقاهأرة وسبعمائة
وخمسين               اثنتين سنة الحجة ذي في وماات رأيته، ًا خير وكان البر في بالتجارة وتكسب التنبيه

رحمه               النصر باب خارج جوشن تربة تجاه بتربتهم ودأفن عليه فصلى الحج في غائب وولده
الله.

الله                    عبد كنية بكر أبا وكأن بكر أبي بدل الله عبد وقيل بكر أبي بن إبراهأيم بن ماحمد بن احمد
     . في         أبيه بخط كما ولد أبوه التي الشافعي القاهأري الصل الشطنوفي الشمس بن الشهاب

والده              عن وأخذ ًا يسير واشتغل ًا وكتب القرآن فحفظ بها ونشأ بالقاهأرة وتسعين سبع سنة
لم               ولكنه قاسم أم لبن التسهيل شرح في أبيه على السندبيسي والزين هأو وترافق وغيره

والشمسين               الله فضل بن الله عبد والجمال خير بن والكمال الكويك ابن على وسمع يتميز،
في             وتنزل جماعة، له وأجاز وطائفة العراقي والولي والفوي والكلوتاتي البيطار وابن الشاماي

والده            عن تلقاه بالشيخونية الحديث وتدريس بل الحرماين أوقاف وباشر كالمؤيدية الجهات
وماحبيه،             البوتيجي الزين خواص مان كان وكذا فيهما ماحبته وعظّمت وبولده بشيخنا واختص

التقي              بقراءة للجراء الثمانين كتاب عليه سمعت بابنته، العابدين زين ولده المناوي زوج وقد
         . العشرة    حسن التودأدأ كثير ًا وقور ًا ماتواضع ًا دأين ًا خير وكان الشريفة الثار برباط القلقشندي

             . بعده  واستقر الغد مان ودأفن وخمسين خمس سنة صفر عشري سادأس في ماات الجانب لين
. واستقللً       نيابة المقسي عثمان الفخر الشيخونية في

الوزير               الشمس بن اللطائف أبو الصفي سعيد بن عثمان بن إبراهأيم بن ماحمد بن أحمد
    . ربيع           في علي عرض الحنفي السدمايسي الدين نور لماه جده لجل هأو الحنفي أبوه المالكي

المحب             ماعه وكان بالولية المسلسل ماني وسمع والكنز النووية الربعين تسعين سنة الول
. لبيب      فطن وهأو المؤيدية، خازن القلعي

أبي                الجمال بن المحاسن أبو البهاء البركات أبي بن علي بن إبراهأيم بن ماحمد بن أحمد
كسلفه             ويعرف أصغرهأما وهأذا التي ماحمد الصلح شقيق المكي القرشي البرهأان بن السعودأ

              . بها  ونشأ بمكة وثمانين اثنتين سنة الول ربيع عشر ثامان الخميس يوم في ولد ظهيرة بابن
في               وهأو الثالثة المجاورة في بمكة ًا حضور ماني وسمع والمنهاج القرآن فحفظ أبيه كنف في
باب                إلى مااجه ابن أول مان الشوبكي ابنة زينب حبيبة أم على وكذا وغيره المسلسل الرابعة

بن                سهل أبي وجزء البخاري وثلثيات الثلثيات مان فيه ماا ماع آخره إلى الشفاعة ومان التوقي
الول              وحديث للمسيتي وسلم عليه الله صلى النبي وأسلف الخليل يعلى وأبي القطان زيادأ

النبوية               المدينة ذلك قبل والده ماع ودأار وغيره، الشفا أخيه بقراءة علي سمع ثم للديرعاقولي،
وغيره،               الحديث سماعه في والده ولزم المراغي، الفرج أبي بن ماحمد الشيخ على بها وسمع

. فيه     بورك فطن حاذق وهأو

  . بعمه              تفقه اليمني الحكمي ماطير بن عيسى بن ماحمد بن إبراهأيم بن الطيب ماحمد بن أحمد
. الهأدل           قاله سنين ثلث بنحو أبيه بعد وماات وغيرهأما وبالزرق أحمد

قيس                بن عطية ابن وقيل شافع ابن فقيل بعده فيمن واختلف إبراهأيم بن ماحمد بن أحمد
نزيل     -   -     المالكي القاهأري ثم والمعجمة بالفاء الفيشي النصاري العباس أبو الشهاب

      . وستين   -     ثلث سنة شعبان في ولد النون وتشديد المهملة بكسر بالحناوي ويعرف الحسينية
إلى              والده ماع صغير وهأو وانتقل طنتدا مان بالقرب الغربية مان المنارة بفيشا وسبعمائة

على              ماالك ابن ألفية وعرض الضريرين عيسى والمجد الفخر على القرآن بها فجودأ القاهأرة
أحد               الشهاب على سمعها إنه أولهما وقال له وأجازا الملقن وابن الحنفي الصائغ بن الشمس

الجيم           -   - بكسر الجلوي والنور الزواوي الشمس عن الفقه وأخذ ناظمها، عن الدرج كتاب
ولزماه             هأشام بن المحب عن والنحو وغيرهأم، الفرعي الحاجب ابن شارح المغربي ويعقوب

بن               العز ولزم الطنبذي، ًا أيض لبيه التوضيح عليه وسمع لبيه المغني عليه بحث حتى ًا كثير
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الحديث                فنون في لزم وكذا به، وانتفع طويلة مادة عليه تقرأ كانت التي العلوم في جماعة
وسمع              أمااليه مان ًا كثير عنه وكتب العالم الفاضل بالشيخ ومارة بالعلماة ووصفه العراقي الزين
غريب                نظّم لفظّه ومان غالبه أو وشرحها الحديث في وألفيته مارة غير السيرة في ألفيته عليه

بن             والعز الحراوي وعلي العراقي شيخه بمشاركة الهيثمي على ًا أيض وسمع وأشياء القرآن
الصحابة            رباعيات الحراري على سمعه وماما والسويداوي الشيخة وابن الخشاب وابن الكويك

بن               ليحيى مالك ماوطأ الكويك ابن وعلى للدماياطي شوال ست صوم وفضل خليل بن ليوسف
وانتفع              يجله مامن السراج وأبوه هأو وكان البلقيني الجلل عند الحضور ولزم بفوت، يحيى

عنده                رآه بعضهم أن يحكي وكان له وأذن فأجادأ الوسيمي عند الخط وجودأ ًا كثير أبيه بدروس
في               أمارك فقصارى العلم على وأقبل بالكتابة الشتغال أترك تصوره حسن رأى وقد له وقال

وحج                ثم، مان العلم على وأقبل بنصيحته الله فنفعه كتاب فقيه شيخك مارتبة تبلغ أن الكتابة
وغيرهأا،              أحكاماه في سيرته وحمدت بعده فمن البساطي الجمال عن الحكم في وناب مارتين
غالب               وصار خلق به فانتفع للقراء وتصدى العربية، فن في سيما ل التاماة بالفضيلة وعرف

شيخوخته،              ماع الحنبلي الرزاز بن النور عنه أخذ ومامن تلماذته، مان المصرية الديار فضلء
العربية               علم في المضية الدرة سماهأا ماقدماة فيها وله ًا، نصوح ًا جد للعربية التعليم حسن وكان

يكتب              كان بحيث إفادأتها على هأو وحرص بتحصيلها العتناء كثر الذهأب شذور مان ماأخوذة
تصنيفها              سبب أن حكى بخطه، نسخة أعطاني مامن وكنت ونحوهأم للطلبة بخطه مانها النسخ

ماقدماة                  مان للمبتدئ بد ل أنه فعلم بشيء عليه يفتح فلم حاله مابدأ في جميعها اللفية بحث أنه
إل                  المبتدئ يقرئ يكن لم ولذا الصعبة أو الكبار الكتب مان غيرهأا في أو فيها الخوض قبل يتقنها

بل             ًا جد وطوله البلقيني السعادأات وأبي الدمااطي كالمحيوي طلبته مان جماعة وشرحها إياهأا،
بالمنكوتمرية              الفقه ودأرس ًا، تعليق عليها الزيتوني بن الولوي علي على أمالى قد المصنف كان
القرافي             الجمال بعد الصحراء طرف في التاجر الطنبذي النور تربة خانقاه ماشيخة وولي

باليسير            وحدث المااكن ببعض وخطب الصحراء، بباب الكلبكية التربة ماشيخة وكذا النحوي
والتحقت             أشياء وغيرهأا بقراءتي عنه وأخذت الحكام عمدة عليه وعرضت الفضلء مانه سمع

ًا                 ساكن ًا وقور ًا دأين ًا خير وكان يكرماني، الشيخ كان ولذا عنه أخذ مامن فهو لماي بجدي ذلك في
سريع              للتلوة ًا ماديم الناس عن ًا مانقطع وغيرهأما والعربية الفقه في الفضل كثير الكلم قليل
وإيرادأ              والظّرف اللطافة ماع السلف قانون على المحاسن كثير ورسوله الله ذكر عند البكاء
تأمالت             قوله لطائفه مان بدنه، وصحة وبصره بسمعه وماتع والممازحة الفكاهأة وكثرة النادأرة

مانا                 واحد كل لن فأكثر ًا عاما وسبعون ماائة فوقها فإذا وأهألي أنا عليها أنام التي وسادأتي الليلة
ذلك                ويعلل ثيابه دأون كتبه بشراء ماات إذا أصحابه يوصي وكان نحوهأا، أو ثمانين على يزيد

فإنه               يشتريها مان بخلف سياستها يحسن بها لخبرته فهو عمره غالب في له ثيابه بمشاركة
سنة                الولى جمادأى عشري ثامان الجمعة ليلة في ماات قال، كما أو تتمزق لها غسله بمجردأ

مان             الكشكشي حوض عند البوابة بمقبرة ودأفن الحاكم بجاماع عليه وصلى وأربعين ثمان
. وإيانا     الله رحمه الحسينية نواحي

   . ماني           سمع مامن بها الماوات مالقن المدني الشكيلي الشهاب إبراهأيم بن ماحمد بن أحمد
             . وصلى  وثمانين تسع سنة الخر ربيع عشر سادأس الجمعة يوم في بها ماات النبوية بالمدينة

.      . العيني   الفخر بوفاته إلي كتب عصره في عليه
بمعجمة            -  بشفتراش ويعرف المكي الكيلني الدين شهاب الخواجا إبراهأيم بن ماحمد بن أحمد

        . سنة       صفر خاماس الجمعة ليلة في بمكة ماات الحلق بالفارسية وهأي ماوحة أو وفاء ماضموماة
.          . للجماعة  المبادأرة على ًا حريص ًا مابارك وكان فهد ابن أرخه وستين سبع

.     . بمكة      عني أخذ مامن الهندي إبراهأيم بن ماحمد بن أحمد
المقدسي               الصل القلقيلي الشمس بن الشهاب مافلح بن إبراهأيم بن أحمد بن ماحمد بن أحمد

        . ًا      ماجموع ًا كاتب ًا ناثر ًا ناظم الصوت حسن ًا صيت كان ماحمد النجم وابنه أبوه التي الشافعي
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على.                أبوه وتأسف أبيه حياة في وأربعين تسع سنة شعبان عشري ثامان في فجأة ماات ًا حسن
 : ينشد      ماا ًا كثير كان بحيث فقده

بـذهأـاب تؤذنا حتى عينايعليهما الدمااء بكت لو شيئان
الحباب وفرقة الشباب فقدعشريهما مان المعشار يبلغ لم

 : جانبك         موقع الدين شهاب يخاطب الترجمة صاحب نظم ومن

ًا يا  صاحبك قط تخن لالعلى رقي شهاب
جانبـك الله ورعىرفـعة اللـه زادأك

الله                   عبد أخو الحنفي القاهأري الشهاب بن الشمس بن الشهاب دأاودأ بن إسماعيل بن أحمد بن ماحمد بن أحمد
. الروماي     بابن كسلفه ويعرف وأخويه

 . ذكره                 القوي عبد الشيخ وسبط دأماشق نزيل الحنبلي المكي ثم الصعيد إسماعيل بن أحمد بن ماحمد بن أحمد
لدماشق                  وسافر بها ونشأ وثمانمائة عشر سنة قبل بمكة ولد وأنه وغيره ماعجمه في فهد بن عمر النجم

سبع                   سنة في سمع وقد بها وأقام هأناك وتزوج وانتفع تفقه وبه ًا كثير شعرة أبا ولزم قاسيون بسفح فانقطع
   . في                 بها وماات نظّمه مان ًا ماقطوع فهد ابن عنه كتب بل وغيره الطحان ابن على بدماشق فهد ابن ماع وثلثين

إسماعيل               قبل نسبه في وزادأ البقاعي ذكره وكذا قاسيون، بسفح ودأفن وأربعين إحدى سنة الطاعون
.          " البجائي" الدين عفيف سبط وقال ماحاسن، بن عقبة وبعده يوسف

الحنبلي                  الدماشقي الموصلي الشمس بن العباس أبو الشهاب زيد بن بكر أبي بن أحمد بن ماحمد بن أحمد
                 . سنة   قال ومان وسبعمائة وثمانين تسع سنة صفر في أبيه عن نقلً بخطه لي كتبه كما ولد زيد بابن ويعرف

إليه                وأشير برع حتى وغيرهأما والعربية بالفقه واشتغل ًا وكتب القرآن فحفظ بها ونشأ أخطأ؛ فقد ثمان
بن                 الرحمن وعبد الرماوي إبراهأيم بن القادأر عبد والصلح الهادأي عبد ابنة عائشة على الكثير وسمع بالفضائل

بن                  ماحمد بن ماحمد والشمس المردأاوي التقي بن ماحمد بن الله عبد والجمال الحرستاني خليل بن الله عبد
إمااماهما                  وماسند الستة الكتب عليه قرأ حتى زكنون بن العلء ولزم آخرين، في المحب بن أحمد بن ماحمد

أبي                 الدين أسد على البخاري صحيح بنفسه قرأ وكذا وغيرهأا ماصنفاته مان وغيرهأا هأشام لبن النبوية والسيرة
وسمع                الفاضل المحدث العالم المقرئ بالشيخ ووصفه الدين ناصر ابن على ًا أيض وقرأ طولوبغا، بن الفرج

واختصره                خطب دأيوان العام أشهر في وجمع ًا يسير ونظّم وأفتى ودأرس وحدث بدماشق، شيخنا على ًا أيض
وأفردأ                المناسك أدأاء في المسالك إيضاح سماه ماذهأبه على ًا مانسك وعمل هأشام لبن السيرة اختصر وكذا
ماحاسن                 والثاني الداري تميم زيارة إلى الساري تحفة الول سمي جزء في والوزاعي تميم مان كل ماناقب

ختم                 في والقاري الساماع تحفة سماه البخاري ختم في كراسة وله الوزاعي عمرو أبي ماناقب في المساعي
    . ًا             عارف علماة ًا خير وكان نظّمه مان عنه وعلقت أشياء عنه فحملت بدماشق لقيته ذلك، وغير البخاري صحيح

ماع                 الشافعية مان كثير له تلمذ اولعاماة الخاصة عند ًا ماحبب والديانة التواضع كثير ًا مافيد وغيرهأما والعربية بالفقه
في                   ماات الفضول، مان شيء في خوضه وعدم عقله لمزيد غيرهأم عن فضلً التنافر مان هأناك الفريقين بين ماا

ماشهد                  في عليه صلى أن بعد دأماشق ظاهأر الحمريين بمقبرة ودأفن سبعين سنة صفر عشري تاسع الثنين يوم
       . التشوق           في قصيدة نظّمه مان كتبته وماما وإيانا الله رحمه الرؤوس على نعشه وحمل مافلح بن البرهأان حافل

الله                  رضي بلل بيتي مانوال على ماكة وإلى وسلم عليه الله صلى وماسجده قبره وزيارة الرسول مادينة إلى
 : أولها  عنه

ًا بطيبةليلة أبيتن هأل شعري ليت أل نـزول والوفودأ حق
ًا أردأن وهأل  ورسول ماسجد لي يبدون وهألزريقة ماـياه يوما

بن                    الله عبد بن بكر أبي بن ماحمد بن علي بن بكر أبي بن أحمد بن الطيب ماحمد بن أحمد
    . وماضى              العفيف له بيض الناشري العباس قال أو الله عبد أبو الله عبد بن الرحمن عبد بن عمر

. الطيب    بن أحمد في
ثم               الصل المكي السعدي النصاري العباس أبو الشهاب أحمد بن جبريل بن ماحمد بن أحمد

وسبعمائة            خمسين عشر في ولد الحجازي، العباس بأبي ويعرف البرقوقية نزيل القاهأري
إلى                 عشرة اثنتي ابن وهأو مانها انتقل ثم الحجاز مان جيادأ بشعب خمس سنة قبل بعضهم وقال

الطاعون             في المنصوري بالبيمارستان ماات حتى بها فأقام الخروبي بن الزكي ماع القاهأرة
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عنه               كتب حسن شعر ولد والصلح، الخير سيما عليه ًا حسن ًا شيخ وكان وأربعين إحدى سنة
 : شيخه          بها يمدح طويلة قصيدة في أنشده ماما أصحابنا بعض

عـذاري وشـاب الصبا شال حينافتكاري ماني وفاض صبري غاض
قـراري أطـارت حتـى وماكانوجـه كـل ماـن الهموم طرقتني

         . وسمي         أنبائه مان أربعين سنة في شيخنا ذكره وقد الشعر بسرقة رماى وربما الكابر مان غيره اماتدح وكذا
            : سنة       في ولد أنه لي ذكر العباس أبو بالحجازي المعروف الشاعر المكي وقال نسبه في يزدأ ولم رماضان جده

الزكي                 صحبة وثمانين ست سنة في المصرية الديار وقدم بالدأب وتولع ماكة، مان بجيادأ ًا تقريب وسبعين إحدى
في                غالبها مانسجمة جيدة قصائد ينشد وكان العيان بمدح فيها وتكسب بالقاهأرة استقر ثم وتردأدأ الخروبي

تردأدأت                  وإنما يه؛ يتصرف وكان الحجازيين مان شاعر بديوان ظفر كان أو حقيقة ينظّم أكان أدأري فما المديح
زحاف                  فيه لكونه الممدوح اسم أو المخلص عند البيات بعض في إصلح على القصائد بعض في لوقوعي فيه

فالله                    ًا جد عليه وظهر الهرم به اشتد كان فإنه ماولده سنة في ًا ماخطئ وأظنه قال عنه؛ يعفو والله كسر أو
أعلم.

العباس                   أبو الدين قطب القطب بن ماحمد الماين بن ماحمد الزين بن حسن بن أحمد بن ماحمد بن أحمد
        . وسمع        وسبعمائة وتسعين ست سنة صفر في ولد ماكة قاضي ماحمد الكمال أخو المالكي المكي القسطلني
مان                 وبالسكندرية سلماة وابن الطبري حاماد وأبي المعطي عبد بن ماسعودأ بن وعلي ماعالي بن ماحمد مان

بن                  هأريرة وأبي العلئي بن الخير كأبي جماعة بعدهأا فما ماولده سنة له وأجاز المحرم، خلد بن سليمان
: رضوان                الزين ابن ذكر وكذا العشرين، قبل هأناك فمات وثمانمائة عشرة ست سنة كنباية ودأخل الذهأبي،

سمع                 ماكة قاضي إنه وقال الزين، بابن ويعرف المالكي المكي القسطلني أحمد بن ماحمد بن أحمد الشهاب
     . بقاضي            وليس هأذا أنه والظّاهأر ماوسى وابن الضياء بن البقاء لبي ًا رفيق الحنبلي والجمال الكويك ابن على

. قاضيها     أخو هأو وإنما ماكة
    . الولى              جمادأى في ولد دأب تصغير بالدبيب ويعرف القاهأري الدين شهاب راهأب بن أحمد بن ماحمد بن أحمد

البقاء                  أبي ابن عند حضر الله لكتاب ًا حافظّ دأاهأية القصر مافرط ًا ظريف ًا شيخ وكان وسبعمائة وستين سبع سنة
ماوته                بعد ورأيت البيبرسية بالخانقاه الغيبة وكتابة الدروس بعض في النقابة وباشر الجهات في وتنزل وغيره
وماا              وأجزائه، للمسلسل الواسطي الشهاب على بأخرة وكذا المايوطي الجمال على ماسلم لصحيح سماعه

    . الثنين               يوم في ماات لي ًا ماكرما وكان اليسير ولطائفه نوادأره مان عنه وعلقت ًا مارار لقيته قد نعم حدث أظنه
ودأفن                    حافل ماشهد له وكان فصبر الذات حسن كان له بولد فجع أن بعد وأربعين سبع سنة الول ربيع ثامان

. الجنة           الله عوضهما ولده عند النصر باب خارج نصر الشيخ بتربة
    . الحسن            أبي على سمع المالكي المغربي التونسي النهيايي السلمي سرحان بن أحمد بن ماحمد بن أحمد

له               وأجاز والرسالة الشاطبيتين ًا عرض عليه وقرأ المسلسل البطرني النصاري أحمد العباس أبي بن ماحمد
رضوان                الزين كذلك ترجمه عليه؛ وتفقه البخاري صحيح لفظّه مان وسمع الغبريني عيسى على عرضها وكذا

 : الحلل                أصول جمع في له قصيدة آخر وعشرين اثنتين سنة صفر في لنفسه أنشده أنه وقال

 الفرج يأتي حتى احتجت ان واسألطـيبة الـعـيش أصول تسع فتلك

. وغيره     شيخنا لبن فيها واستجازه

. الحنبلي               المقدسي العز بن الشهاب حمزة بن سليمان التقي بن أحمد بن ماحمد بن أحمد
     . أخيه             عن الحكم في وناب وغيره عمر أبي بن الله عبد بن إبراهأيم بن ماحمد العز مان سمع

مانه.                 ولي قال إنبائه في شيخنا قاله سنة، وستون إحدى وله اثنتين سنة المحرم في ماات البدر
أربعي               مان المنتقى ماروياته ومان وأربعين إحدى سنة ولد أنه وقال ماعجمه في وذكره إجازة،
.      . باختصار        عقودأه في المقريزي وذكره المذكور العز على سمعه زاهأر بن الخالق عبد

      . عمر          العز بن علي مان سمع الحنبلي الصالحي الشهاب السيف بن أحمد بن ماحمد بن أحمد
    : في           وماات لي أجاز وماعجمه تاريخه في شيخنا قال وحدث، وغيرهأما إبراهأيم العز ابنة وفاطمة

. اثنتين    سنة الخرة جمادأى
الشهاب                  ظهيرة بن عطية بن أحمد بن ظهيرة بن أحمد بن ظهيرة بن أحمد بن ماحمد بن أحمد

ماحمد              الفضل أبي والد الشافعي المكي القرشي الشهاب بن الفضل أبي الكمال الخطيب بن
        . وابن        أبيه مان وسمع بها ونشأ بمكة ولد لبيه فتاة وأماه ظهيرة بابن كسلفه ويعرف التي
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الهادأي             ابن ابنة عائشة له وأجاز وغيرهأم، الكفيري والشمس سلماة وابن والشاماي الجزري
الجمال             بن الرحمن عبد بالوجيه وتفقه وآخرون اللغوي، والمجد الكويك وابن طولوبغا وابن
.         . بمكة     وثلثين ثمان سنة شوال أواخر في وماات وبرأ بأخرة واختل ودأرس، المصري

والد               الواعظ الخطيب الشافعي المحلى الدين ولي الرحمن عبد بن أحمد بن ماحمد بن أحمد
          . القاهأرة    وقدم وغيرهأما، الكركي والبرهأان قطب بن الولي عن أخذ التي الغمري صهر ماحمد
ورغب              ًا مارار وحج جماعة، على قبلهما ومان البلقيني العلم وعلى البخاري شيخنا على فقرأ

وبغيره               بل به وخطب ًا جاماع بالمحلة وابتنى بناته لحدى ولده فزوج الغمري للشيخ النتماء في
عن              والنهي بالمعروف المار إلى مايله ماع الماساك زائد التحصيل في ًا راغب وكان ووعظ؛

السباع             بقناطر التي الشخوص أنكر لكونه ًا وقت بالبيمارستان جقمق الظّاهأر سجنه وقد المنكر
وكثرة              دأوابهم خلف الجري مان يطيقونه ل لعلهم بما تكليفهم ماع رقيقهم الناس واستتباع

هأدم                 يروم بأنه عنه له ترجم بل مارادأة حقيقة يفهم لم حيث الخطا بنات يسكنها التي الربوع
     . الزين         غيره ماع شهره وكذا جنون هأذا فقال الرقيق استخدام ومانع والربوع السباع قناطر

قتل               على الغراء إليه نسب لكونه مارضية غير هأيئة على القاهأرة إلى المحلة مان الستادأار
         . وغيرهأم.     أحفادأه وورثه وثمانين اثنتين سنة شعبان في ماات الفطرة سليم كان وبالجملة أخيه

. وإيانا        الله رحمه حياته في ماات ولده لكون
البدر                 بن العباس أبو الشهاب سند بن عثمان بن العزيز عبد بن أحمد بن ماحمد بن أحمد
أصغرهأم،            وهأو الخمسة الخوة أحد الشافعي الصالحي القاهأري ثم الصل البياري النصاري

         . وثمانمائة    وعشرين تسع سنة رجب مانتصف الربعاء يوم ولد الماانة بابن كسلفه ويعرف
العلء            عن وأخذ جماعة على وعرض وغيره والمنهاج القرآن فحفظ ونشأ بالصالحية

عدة               في والمناوي النسابة السيد عن الفقه في أخذ وكذا ولزماه وغيره الفقه في القلقشندي
شيخنا              على وسمع العربية في البدي وعلى الفرائض في عليه وقرأ البوتيجي والزين تقاسيم
ابن              باستدعاء له أجاز بل القديمة بالظّاهأرية تدريسي حين عندي يحضر مامن وكان وغيره،
وباشر                الجهات في ونزل وشارك الفهم وأجادأ قليلً وتميز مارة غير وحج الجلء، مان خلق فهد

ودأيانة             ولطافة عشرة حسن ماع ًا نائب الجمالية في وتكلم القديمة بالظّاهأرية وأم القبغاوية
ودأفن.               الغد مان عليه وصلى وتسعين ست سنة المحرم ثالث الثلثاء ليلة في ماات وتواضع

. وإيانا   الله رحمه
أبي                بابن الشهير الشافعي الدماشقي علي بن الله عبد الجمال بن أحمد بن ماحمد بن أحمد
جاماع.               في به وصلى القرآن وحفظ بدماشق، ًا تقريب وثمانمائة وستين ست سنة في ولد مادين

على            وعرض التجويد في والجزرية والشاطبية النحو وألفية الجواماع وجمع والمنهاج يلبغا
حاماد            بن والشمس الكشح وضيا والبقاعي والخيضري حاجي ومال والناجي الزرعي الشهاب

في               القاهأرة ودأخل وحج ضياء؛ على الفقه وفي الصفدي الزين على النحو في وقرأ وغيرهأم
. وتسعين   إحدى سنة

سبط                 المالكي السكندري التاج القوي عبد بن عمر بن الله عبد بن أحمد بن ماحمد بن أحمد
         . بخط    ثبته فأراني بالسكندرية لقيته ماعجمه في شيخنا قال الخراط بابن ويعرف الشاذلي
الشفا              ًا أيض عليه سمع أنه غيره وبخط والموطأ، للداني التيسير عليه سمع وأنه الوادأياشي
على               للخير بسماعه البار لبن السبط خبر في السمط ودأرء جزء في له عياض وترجمة
     . مانه          ماسموعه شيخنا عليه وقرأ البر عبد لبن التقصي وبعض ماؤلفه عن حبان بن ماحمد
والجلل             الصفي بن العباس أبي الشرف على لها بسماعه الرازي وسداسيات الموطأ وبعض

.           . إنبائه      في يذكره ولم ثلث سنة صفر عاشر في وماات ذلك وغير الفرات بن الفتوح أبي
. الله           عبد بعد وماا أحمد بدون وغيرهأا عقودأه في المقريزي وذكره

كسلفه               ويعرف الشافعي القاهأري ثم الغمري الله عبد الجمال بن أحمد بن ماحمد بن أحمد
             . ذكي  فطن وهأو علي، وسمع المشايخ جملة في علي عرضها ًا وكتب القرآن حفظ المداح بابن
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. يبلغ      لم وتسعين ست سنة وإلى
     . زوج             ماع ماني سمع مامن المفضل ابن ربيب البريدي بن الله عبد بن أحمد بن ماحمد بن أحمد

. بالقاهأرة  أماه
ثم               المصري الزفتاوي الكناني الشهاب ماحمد بن المحسن عبد بن أحمد بن ماحمد بن أحمد
          . سنة     وقتل وسبعمائة وسبعين أربع أو ثلث سنة ًا تقريب ولد التي علي أخو الشافعي القاهأري
أخذ               أنه وقال ماالك ابن وألفية الصلي والمنهاج والحاوي القرآن فقرأ بها ونشأ بمصر سبعين
وابن             والبناسي الدأماي والنور القويسني والبدر القطان بن والشمس أبيه عن بقراءته الفقه

العز              وعن الصول أخذ جماعة بن والعز النشيطي والصدر القطان ابن وعن والبلقين، الملقن
النحو              بغا مانكلي بن دأاودأ الدين وناصر القليوبي والشمس والده وعن العقليات مان اشياء

وناصر           البالسي والنجم والمطرز والبناسي والهيثمي والعراقي التنوخي على الحديث وسمع
        . الحكم       في وناب ًا مارار وحج جماعة له وأجاز آخرين في القدسي والشرف الفرات بن الدين
         . بجاماع     وجلس الباري فتح وحصل بلديه لكونه بشيخنا واختص بعده فمن المناوي الصدر عن

      . وحدث        ًا كثير الحكمي التوقيع في وكتب وغيرهأما بالصليبة ثم ًا وقت زويلة باب خارج الصالح
ًا              ماحب ًا جاماد ًا ساكن ًا خير وكان أشياء عنه حملت الفضلء، مانه وسمع وغيرهأما وماكة بالقاهأرة

     . خاماس           الثلثاء يوم في ماات البياني التقي جده أن بخطه كتبه فيما وقال وأهأله الحديث في
. وإيانا          الله رحمه القاهأرة بصليبة وستين إحدى سنة الول ربيع

الدماشقي                 ثم البغدادأي العباس أبو الشهاب البدر أبي بن الصمد عبد بن علي بن عمر بن أحمد
  . سنة           ولد اللل يقال وقد اللولوي شيخنا نسبه وربما بالجوهأري ويعرف الشافعي القاهأري
والذهأبي              المزي مان بها فأسمع دأماشق وعمه أبيه ماع وقدم ببغدادأ وسبعمائة وعشرين خمس

وحدث              عسكر بن الشرف مان فيها وسمع فاستوطنها القاهأرة وقدم وآخرين، العطار بن ودأاودأ
ًا                 وقور ًا شيخ كان أنه وقال كشيخنا الكابر عنه أخذ مارة غير وغيره مااجه ابن بسنن وبمصر بها

سمت              على به المذاكرة جميل بصناعته ًا عارف وأهأله الحديث في ًا ماحب الهيئة حسن ًا ساكن
التاماة             والمعرفة السماع في لتواجد وماحبة والخير التاماة المروءة ماع فوائد ولديه الصوفية

    .           . عليه  أثنى وقد قلت قليلً ذهأنه تغير وقد تسع سنة الول ربيع في ماات الجوهأر بصنف
قريب               إلى له وأجاز عليه حضر مان بعض تأخر حكايات عنه وساق عقودأه في المقريزي

التسعين.
في     -    -         ابنه فنشأ ًا عاماي أبوه كان الدين شهاب ماصغر والنون بالقاف قطينة بن عمر بن أحمد
أيام                في الكارم سد باشر ثم ذلك مان فأثرى الماراء بعض استادأارية باشر حتى وتنقل الخدم

وطالت              استادأارا يوسف الجمال والد بردأي تغري عند خدم ثم ًا مارار واماتحن برقوق الظّاهأر
أابوع               بعد واستعفى وثمانمائة اثنتين سنة في وزيره السلطان به استقر ثم خدماته في مادته

في                ماات حتى أعمال عدة في تصرف ثم خدماته إلى وعادأ فأعفي إليه المشار أمايره بمساعدة
إنبائه                في شيخنا ذكره وقد جزيل، ماال عن عشرة تسع سنة المحرم عشر ثاني الحد يوم

. ًا  جد باختصار

بن                   يوسف بن الهادأي عبد بن الحميد عبد بن الهادأي عبد بن أحمد بن ماحمد بن عمر بن أحمد
المقدسي              العمري القرشي الشمس الحافظ بن الزين بن الشهاب ماقدام بن قداماة بن ماحمد
      . وسبعمائة        وثمانين ثلث سنة في ولد الدين زين بابن ويعرف الشبلية نزيل الحنبلي الصالحي

أبيه               مان وسمع الهادأي، عبد ابن بنات وعائشة وفاطمة ودأنيا الجزري الهول أبي على وأحضر
بن                 وماحمد العز بن بكر أبي بن أحمد والشهاب عمر أبي بن الرحمن عبد الرشيد بن وماحمد

وكذب                وطبقته أمايلة ابن سمع أنه عذيبة أبي ابن وزعم وجماعة، عوض بن عمر بن ماحمد
بيت               مان ًا خير وكان أشياء عليه فقرأت دأماشق بصالحية ولقيته الئمة، مانه سمع وحدث بحت،

.            . الله  رحمه وستين إحدى سنة شوال رابع الخميس يوم في ماات وجللة حديث
الخصوصي                 الشمس بن المحب بن الدين شهاب ماحمد بن بكر أبي بن ماحمد بن عمر بن أحمد
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ًا               كثير أمااليه في العراقي الولي مان وسمع التي ماحمد الدين أثير أخو الشافعي القاهأري ثم
. أخيه       عن وتأخر فيها وتميز بالشهادأة وتسكب

ماحمد                 بن صالح ابن أحمد عم ابن المكي المرشدي بكر أبي بن ماحمد بن عمر بن أحمد
بإقراء             وتكسب وغيره والمنهاج القرآن حفظ مامن التي وماحمد حاماد أبي وشقيق الماضي

وهأو              الثالثة المجاورة في بمكة ماني وسمع ونحوه للطائف بالسفر ًا أحيان وكذا وبالعمر البناء
خير.

. القنيني               بابن ويعرف الشافعي المنوفي ثم القاهأري الشهاب عمر بن ماحمد بن عمر بن أحمد
ابن              وألفية والمنهاج والعمدة القرآن فحفظ بها ونشأ وسبعمائة وثمانين ست سنة في ولد

وقطن            وغيرهأم، والدمايري والقويسني المناوي والصدر البلقيني على أخبر فيما وعرضها ماالك
  . قبل            ماات ماقاله في باعتمادأه تودأي لقرائن فاستجزته بها ولقيته قضاتها على ووقع مانوف

. ًا  تقريب الستين
المحب                  فهد بن ماحمد الخير أبي بن ماحمد بن ماحمد التقي بن عمر القسم أبي النجم بن أحمد

          . سنة    الخرة جمادأى في أشهر وخمسة ستين ابن وهأو ماات المكي الهاشمي الطيب أبو
. وأربعين  خمس

    . الربعين           حدودأ في ولد الشافعي القاهأري الطنبذي العباس أبو البدر ماحمد بن عمر بن أحمد
وأفتى             ودأرس والبيان والمعاني والعربية وأصوله الفقه في وبرع للعلم ًا طالب ونشأ وسبعمائة
يتزوج              لم لكونه ولكن البحث في ًا ماتقدما والفصاحة، الذكاء في ًا مافرط وكان المواعيد وعمل
في                   ماات حتى به يعاب ماا على العلم على ماقبلً يزال ل بل لذلك ًا مالتفت يكن ولم فيه يتكلم

الفقيه               فقال ماعجمه في شيخنا وذكره الستين، جاز وقد تسع سنة الول ربيع عشري حادأي
ورأيت             الفارقي الدين وناصر القلنسي على وسمع السبكي البقاء أبا ولزم ًا كثير اشتغل

وخمسين               سبع سنة المحرم أول في العراقي شيخنا بخط إسحاق بن حنبل لجزء عليه سماعه
خطه                له وكتب وخمسين تسع سنة في ًا قائم الشرف في جمعه ًا جزء ماغلطاي على قرأ وكذا

مان               سمعت وقد الديانة ماحمودأ غير الخط ردأيء وكان الفنون في وماهر ووعظ ودأرس وأفتى
 : بدر             فيه ترجمته ونص ًا ماحمد والده سمى لكنه النباء في ونحوه دأروسه، وحضرت فوائده
وكان              ووعظ ودأرس وأفتى ونحوهأما والسنوي البقاء أبي عن أخذ المهرة الفضلء أحد الدين

  . المقريزي            وقال الله ساماحه هأنات وله العبارة فصيح والعربية الفقه في ًا مااهأر بالفنون ًا عارف
العارفين               الفصحاء الدأباء الذكياء الفقهاء أعيان مان كان ماحمد بن عمر والده سمى أن بعد

وكذا             الديانة، مارضي يكن ولم سنين عدة ووعظ ودأرس وأفتى والعربية، والتفسير بالصول
أنه                 إل باحثه مان كل على ًا ماتقدما العبارة فصيح الذكاء مافرط كان إنه وقال عقودأه في سماه
ولم               فيه القالة وشنعت عليه الطعن فكثر المتهمين بمعاشرة عنه سمع وماا تزوجه عدم أخره

 . والصواب                 انتهى به يعاب ماا على بالعلم الشتغال على ماقبلً يزال ل بل هأذا في يفكر هأو يكن
  : شيخنا              توفي نصه ماا الجوجري الشهاب تلميذه بخط قرأت فقد عمر بن ماحمد بن أحمد أنه

النقلية             الفنون شيخ الزماان أوحد المفتين عمدة المحققين رئيس الستاذ العلماة العالم الماام
العدل              الشيخ بن أحمد العباس أبو الدين بدر للطللبة النصوح المدقق المحقق المفوه والعقلية
تجاه             السحاماية بالمدرسة الشافعي الطنبذي عمر الدين سراج الشيخ بن ماحمد الدين شمس

بجاماع                الحد يوم عليه وصلى تسع سنة الول ربيع عشري ثامان الحد ليلة في الرقيق سوق
الخلق              وأثنى عظّيم ماشهد له وكان المالكي القفهسي الله عبد الجمال الناس تقدم الحاكم

علمه               أغزر ماا الله فرحمه الستادأار يوسف الجمال بتربة النصر باب خارج ودأفن ًا حسن عليه
          . في    القاضي المناوي الصدر يضايق كان أنه بلغنا وقد قلت تدقيقه وأحسن تحقيقه وأكثر

إليها              المشار المدرسة مان لمحله ماشغول وهأو ماجيئه وقت علم حتى فتوصل ونحوهأا المباحث
فأمار               العقل غائب فوجده ودأراهأم قماش بقجة وماعه ليلً فجاءه القاضي سكن مان قريبة وهأي

اعلم               المدرسة لبواب وقال الدراهأم ووضع بدلها ألبسه ثم الثواب تلك ونزع أطرافه غسل مان



ماشكاة ماكتبة                   التاسع القرن لهأل اللماع الضوء
السلماية

ثم             بالعافية له ودأعوت الفاتحة فقرأت ًا ماغمور فوجدته انقطاعه بلغني حين بمجيئي أخي
. القاضي           رياسة في ذلك وعد ورجوعه لخضوعه ًا سبب ذلك فكان انصرفت

. الكتب               دألل ماحمد أخو الشافعي القاهأري ثم النشيلي الدين شهاب ماحمد بن عمر بن أحمد
. الهرساني           الصمد وعبد النشاوي وعلى ونحوه الخيضري على وقرأ اشتغل مامن

  . سمع             مامن التي ماحمد الدين ناصر أخو الماوردأي الشيخي القاهأري ماحمد بن عمر بن أحمد
. بالظّاهأرية     البخاري ختم شيخنا على

.       . ًا      ونثر ًا نظّم السيرجي للشهاب قرض مامن المقدسي ماحمد بن عمر بن أحمد
     . سنة          شوال في بمكة ماات بجده ويعرف السمان المكي القرشي ماطرف بن عمر بن أحمد

. وأربعين  اثنتين
.    .     . عزم       ابن ذكره وعشرين أربع سنة ماات اليمن وزير ماعيبد بن عمر بن أحمد

   . وقدم           بحلب اشتغل المعتقد الصوفي الحلبي العباس أبو الشهاب هألل بن عمر بن أحمد
شطحات             عنه حفظّت ولكن وماعتقدوه أتباعه وكثر لبلده رجع ثم البللي فصحب القاهأرة

حتى                 له ًا وتعظّيم فيه ماحبة إل ذلك أتباعه يزدأ فلم عربي ابن طريق إظهار في الفقهاء فمقته
.      . عقودأه         في المقريزي هأكذا ترجمه وعشرين أربع سنة في وماات الدائرة نقطة يسمونه كانوا

الموقع                الشافعي الحلبي الزين بن الشهاب العزيز عبد بن علي بن يوسف بن عمر بن أحمد
   . خاماس            في ولد الخزانة كاتب بابن ًا قديم يعرف وكان التيين ماحمد والمحب عمر النجم والد

لبن              التوضيح عليه قرأ حتى الحاضري العز ولزم بحلب وسبعمائة وسبعين ثلث سنة شعبان
في                ًا أيض الفضيلة ماع ًا جد العربية في الفضيلة تام صار حتى فيه العمل على واستمر هأشام
والسيد             خلدون ابن له وأجاز والطبقة، الحلبي البرهأان على وسمع والعروض، والبيان المعاني

على               والمثابرة والقيام التعبد ماع ذلك كل الخزانة، كتابة وولي لها عين بل الكبير النسابة
والطريقة          الدولة أرباب وماراعاة والتودأدأ والحشمة والرياسة بالعقل والتصاف الجماعات

       .      . سنة   المحرم عاشر الربعاء ليلة في ماات وغيره فهد ابن عنه أخذ الجمة والمحاسن الحسنة
برماش               تغري حلب نائب العدل دأار بباب عليه صلى ثم العظّم بالجاماع عليه وصلى أربعين
          . بالفضيلة     له ًا واصف هأذا مان بأنقص الناصرية خطيب ابن ذكره المقام باب خارج بتربته ودأفن

. الحسنة    والطريقة والعقل والدين
    . مانها           وظائف عدة باشر الزين بابن ويعرف والوالي الحلبي الزين بن الشهاب عمر بن أحمد

ردأع               به للمفسدين كان لكن ًا غاشم ًا ظالم ًا جبار وكان برقوق الظّاهأرية اليام في القاهأرة ولية
إنبائه                 في شيخنا ذكره ماعزول، وهأو ثلث سنة الول ربيع عشر ثاني الحد يوم في ماات ماا،

. الحاج          بن بالماير ووصفه وغيرهأا عقودأه في المقريزي وكذا باختصار
ثمان               سنة رجب عشر ثاني الجمعة يوم في ماات البزار، البلبيسي الشهاب عمر بن أحمد

جاور               لهجة وصدق وأماانة ًا ودأين ثقة التجار خيار مان وكان الثمانين جاز وقد وثمانمائة وثلثين
      . والد         وأظنه إنبائه في شيخنا قاله الله رحمه ًا أولدأ وأنجب الكثير وسمع بمكة ماجاورات عدة

. ًا          ماحمد شيخنا ترجمة في جده سميت وإن التي عمر السراج
     . أو         السبعين قارب وقد ماات الشافعي القلعي القاهأري ثم الدنجيهي الشهاب عمر بن أحمد

ًا                فقير نشأ قد وكان وثمانمائة، وسبعين سبع سنة القعدة ذي عشر حادأي الحد يوم في حازهأا
بالجلل                الخطابة في رقي بحيث فيه ًا رئيس ثم ماؤذنيه أحد صار حتى ترقى ثم القلعة بجاماع
كسباي               ثم الشرفي عليباي دأيوان شاهأد صار ثم الشهودأ ماع فيه جلس بل وغيره البلقيني

في               والنيابة أئمته نقابة وعمل الفقيه يشبك بعناية القصر أئمة جملة في استقر ثم المؤيدي
النظّار              نيابة ثم النوروزي جوهأر أيام في المماليك ماقدم نظّر تحت الجارية الوقاف نظّر

. وإيانا        الله رحمه ًا خير وكان ًا، أيض عنه الزمااماية
   . يوم           في ماات السعودأ أبي بزاوية الذكارين نقيب البلن السعودأي الشهاب عمر بن أحمد

.   . المنير           أرخه السيرة ماشكور وكان وستين تسع سنة الحجة ذي عشر ثاني الثنين
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     . تسع         سنة في بها ماات بتونس الزيتونة جاماع إماام القيرواني المصراتي عمر بن أحمد
وثمانين.

  . ذكر               له الكتبي ماحمد الفتح أبي أخو القاهأري أحمد بن عيسى بن أحمد بن عيسى بن أحمد
.    . السبعين     قريب ماات بمحمودأ يكن ولم أبيه في

المقرئ             المالكي الزهأري القاهأري ثم المغربي الصنهاجي الشهاب أحمد بن عيسى بن أحمد
           . ومامن   النهار جميع للقراء ًا ماتصدي والفقه والعربية القراءات في ًا مااهأر كان الزهأر جاماع نزيل

.           . عليه    التأسف وكثر وعشرين سبع سنة المحرم سابع في ماات القرافي الشمس عنه أخذ
. أنبائه    في شيخنا ترجمه

   . ًا             جد تميز مامن التي ماحمد الماين والد النجار القاهأري ثم الدماياطي أحمد بن عيسى بن أحمد
المنبر                عمل الذي وهأو الخاص ناظر الجمالي أيام في ًا حظّ ورأى ثقالً أشغالً وأتى صناعته في

ماولده               وأظن وعجز هأش وقد وجاور مارة غير وحج الغمري، وجاماع المزهأرية مانبر ثم المكي
.         . بالمنزلة   وتسعين سبع سنة القعدة ذي في وماات عشرين سنة في

الفخر               أخو القاهأري الشرف بن الشهاب عثمان بن عيسى بن عثمان بن عيسى بن أحمد
ًا              فقير وكان وغيره رماضان في شيخنا على سمع جوشن بابن كسلفه ويعرف التي ماحمد

هأو              وكان بالصحراء لتربتهم المجاورة بالزاوية ًا وقت أخيه عند ًا أحيان يقيم ألثغ الحركة ضعيف
.            . الله   رحمه وسبعين تسع سنة شعبان ثامان الحد ليلة في ماات ًا غالب بها الخطيب

 . ولد             المالكي المغربي الوراسي الداودأي شعيب بن يعقوب بن علي بن عيسى بن أحمد
إلى               انتقل ثم والرسالة ورش برواية القرآن بها وحفظ بأوراس وثمنمائة أربع سنة في ًا تقريب
عن                الفقه أخذ ثم الفرعي الحاجب ابن بعض بها وحفظ بكماله لنافع القرآن بها فقرأ تونس

ماجلدات              ثلث في وهأو الفقه في الحاوي كتابه جميع عليه سمع البرزلي القسم أبوي
والمنطق             الصول في عليه وبحث مارزوق بن وماحمد البخاري صحيح عليه وسمع والعبدوسي

في              ًا حاج قدم وقد بالميدان لقيته ماشايخه، على قرأهأا التي كتبه وحشى والبيان، والمعاني
. وماات    وأربعين تسع سنة

الضرير              الشافعي الزهأري القاهأري ثم المنزلي الشهاب علي بن ماحمد بن عيسى بن أحمد
         . بها      ونشأ بالمنزلة وثمانمائة وثلثين ثلث سنة في ولد يصغر وقد بعصفور ناحيته في ويعرف

وألفية              والحربية والمنهاج القرآن وحفظ الزهأر فقطن القاهأرة إلى مانها بلوغه بعد تحول ثم
وغيرهأم              البلقيني العلم وعن بل والعبادأي المناوي عن الفقه في وأخذ والجروماية ماالك ابن

الحصني              التقيين عن أخذ بل والعربية والبيان المعاني وكذا الحصني العلء عن الصلين وفي
الفرائض             في السجيني والشهاب البدي قبله ومان العربية في السنهوري ولزم قليلً والشمني

وسمع               الجودأ وأبي البوتيجي عن أخذ بل المجدي ابن تلميذ علي والسيد ابنته وتزوج والحساب
الهورينية             هأانئ وأم الزفتاوي الدين وناصر البارنباري والنور الملقن وابن النسابة السيد على

الحنفي          القاضي الرازي والشمس اللواحي بن والحلبي الفاقوسي والمحبين والحجاري
له              وحصل هأؤلء، لغير التردأدأ ولزم وغيرهأم، المصري بن والبهاء الخادأم أيوب بن والجمال
في                مانازعاته كثرت ولكن وشاكر صابر يظّهر فما وهأو وسبعين ثلث سنة في مانه كف وماد

. انفكاكه           بعد سيما تأدأبه وعدم وكلمته عبارته يبس ماع والمجالس الدروس

سليم                - فقال بينما المقريزي وجمع سالم أو سليم بن عيسى بن ماوسى بن عيسى بن أحمد
        : عامار -          بن علي بن ماظّفر بن كثير بن راجح بن وزادأ ًا، أيض ككبير جميل بن سالم بن ككثير

المقيري              - العاماري الزرقي عمران أبي العمادأ بن الروح أبي الشرف بن عيسى أبو العمادأ
الشافعي               الكرك أعمل مان قرية للمقبري نسبة ماصغر راء وآخره مافتوحة قاف ثم الميم بضم

           . الشوبك   بكرك وسبعمائة وأربعين اثنتين وقيل إحدى سنة شعبان في ولد علي العلء أخو
قاضي             وكان أبيه ماع وقدم وغيره بالفقه واشتغل وغيرهأا المختصرات وجاماع المنهاج وحفظ
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وأبي              الدلصي المحاسن وأبي السعردأي نعيم أبي مان بها فسمع الربعين بعد القاهأرة الكرك
المزي،             الحافظ مانهم آخرين في اليوبي إسماعيل بن وماحمد كشتغدي بن أحمد العباس

وكان               أبيه بعد الكرك قضاء في واستقر مارة غير القاهأرة وقدم وغيره، البياني مان وبالقدس
الظّاهأر                 سجن فلما رأيه عن إل يصدرون يكونوا لم أنهم بحيث أهأله إلى ًا ماحبب فيه القدر كبير

دأماشق               إلى ماعه وصل خرج فلما وماعاونته وماساعدته خدماته في وأخوه هأو قام به برقوق
وبأخيه              الشافعية قضاء في بهذا واستقر القاهأرة إلى أحضرهأما تمكن فلما ذلك لهما فحفظ

ماعه               ودأخل وصيانة ونزاهأة بحرماة فباشر وتسعين اثنتين سنة رجب في وذلك السر كتابة في
عليه               فتمال الحكام في وتصلب الرسائل ردأ في وشددأ النواب مان وليته في واستكثر حلب

السلطان              وأبقى المناوي بالصدر وتسعين أربع سنة أواخر في عزل حتى وألبوا الدولة أهأل
الصالح            وقف ونظّر طولون بجاماع والحديث للشافعي المجاورة بالصلحية الفقه تدريس ماعه

وتدريس             القصى بالمسجد الخطابة أشغرت أن إلى واستمر الفقه دأرس ماع القصرين بين
وباشرهأما              القدس إلى فتوجه وتسعين تسع سنة في وذلك فيهما به فاستقر هأناك الصلحية

سابع                الجمعة يوم أو عشر سابع في ماات حتى والتلوة العبادأة على وأقبل الناس عن وانجمع
الشرف               لولده الخطابة عن ماوته مارض في رغب أن بعد إحدى سنة الول ربيع عشرين

شيخنا                ونقل الناصرية، خطيب ابن عليه أثنى اللحية كث ًا ساكن وكان له، يتم لم ولكن عيسى
ول                 رشوة القضاء في المصرية بالديار ول ببلده تناول ماا أنه له حلف أنه المقريزي التقي عن
مان                له كتب مان أول وهأو عقودأه في ترجمته طول مامن والمقريزي انتهى، بباطل ًا حكم تعمد

كاتب               أخيه بعناية وذلك المجلس لهم يكتب كان أن بعد العالي الجناب السلطان عن القضاة
غاية               في المجلس لفظّة كانت وقد بعده لمن واستمر بذلك السلطان له استأذن فإنه السر

الجناب              وصار التركية الدولة في ذلك انعكس ثم الفاطمية الدولة في بها للمخاطب الرفعة
         . ًا       قديم ببلده حدث إنه وقال إنبائه في شيخنا أفادأه التغيير وقع ولذا المجلس عن رتبة أرفع
بعضها               قرأ بل شيخنا عليه سمعها ماشيخة العراقي الولي له خرج ًا قاضي القاهأرة قدم ولما

. عنه        أخذنا مامن واحد غير عليه سمع وكذا
الزين              والد الشافعي المكي الهاشمي القرشي الشهاب قريش بن ماوسى بن عيسى بن أحمد

             . ابن   على بالقرآن وتل التنبيه في وقرأ القرآن فحفظ ولد وبها بمكة نشأ التي الواحد عبد
وقدم             الحديث، وبعدهأا عشرة ثلث سنة في المراغي الزين على وسمع والكيلني عياش

  . بمكة             ماات ًا فقير الجانب لين وكان وغيره، شيخنا على وسمع دأماشق وكذا مارة وغير القاهأرة
       . في         تسلق أنه وبلغني فهد، ابن أرخه وستين سبع سنة شعبان عشر سابع الجمعة ليلة في

. ماقاصد            لبعض بذلك التوسل في مابالغة أثنائها إلى صعد حتى الكعبة ثوب
ويعرف                هأوارة عرب أماير البنداري الهواري العزيز عبد بن عمر بن يوسف بن عيسى بن أحمد

              . وثمانين  اثنتين سنة أول في ماات أن إلى التي سليمان أخيه صرف بعد استقر عمر بابن
. سليمان              بن دأاودأ أخيه ابن المارة في بعده واستقر أخيه مان حالً أحسن وكان

      . وسمع       وسبعمائة وخمسين ست سنة ولد الغزي الخليلي القيمري عيسى الشرف بن أحمد
.     . عذيبة     أبي ابن قاله لنا أجاز وروى وحدث الكثير

.        . يوسف     بن عيسى بن ماحمد ابن في الحنبلي السنباطي عيسى بن أحمد
على                القاضي بني وكمالية البركات وأبي الله عبد أبي خال ماكة نزيل العلوي عيسى بن أحمد

. وأربعين.         ست سنة القعدة ذي في بها ماات النويري

   . في            شيخنا قال الميقاتي القاهأري الريشي الشهاب ماحمد بن أحمد بن الله غلم بن أحمد
التقاويم               ويكتب الزيج يحل وصار الحكام مان ًا كثير وعرف النجوم فن في اشتغل كان إنبائه

.           . الخمسين  على أناف وقد وثلثين ست سنة صفر في ماات بذلك واشتهر
المكي                البيضاوي الدين شهاب دأاودأ بن ماحمد بن علي بن إسماعيل بن الفتح أبي بن أحمد

       . المنهاج      وحفظ وثمانمائة وأربعين ثمان سنة ولد وأبوهأما التي ماحمد أخو الشافعي الزمازماي
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. الذان        وباشر القادأر عبد القاضي على وسمع وغيره
.     . ماحمد     ابن في يأتي العثماني الفتح أبي بن أحمد

.        . ظهيرة      بن أحمد بن ماحمد ابن في ظهيرة بن الفضل أبي بن أحمد
استقر               عاشر، بابن ويعرف المالكي التونسي التميمي الحميد عبد بن أحمد بن قاسم بن أحمد

. القلصاني        شيخه بعد تربته ماشيخة في السلطان به
    . مان             بالروضة ًا ماقيم كان المكي العلوي الشريف غانم بن الله عبد بن مالك بن قاسم بن أحمد

. بالمعلة            ودأفن بمكة وأربعين إحدى سنة الحجة ذي في ماات مار، وادأي
الشرف                 بن الشهاب ماطير بن عيسى بن ماحمد بن إبراهأيم بن أحمد بن القسم أبي بن أحمد
  . سنة             ولد كبير بيت مان أبوه، التي الشافعي اليماني الحكمي إسحاق أبي بن الشهاب بن

على              وتميز الهأدل حسين والبدر عمر وعمه والده على الفقه في واشتغل وثمانمائة عشرين
القادأر               عبد القاضي نحويها عن وأخذ مارة غير ماكة وقدم بالشتغال، وغيره الفتح أبي أخيه

:  . فمنها             جملة فوائده مان ونقل والحاوي التنبيه يدرس الشافعي لفقه ذاكر بأنه وترجمه العربية

أبالها ل التي فهي حاسد سوىحالـه حسب على أدأاريه وكل
زوالهـا إل يرضيه ل كان إذانعمة حاسد المرء يداري وكيف

 : القائل  وقول

عظّمائه إلى عظّائمه شكيتبصروفه رماى إذا الزماان إن
 نعمائه في فيعودأ رماى عمنصرفه دأياجي بجودأهأم فلجوا

. وستين    بضع سنة ماات
  . فيمن              يأتي الخلوف المغربي الرحمن عبد بن ماحمد بن الرحمن عبد بن القسم أبي بن أحمد

. ًا    قريب ماحمد أبيه اسم
    . بن            أحمد في يأتي الخطيب المكي النويري المحب أحمد بن ماحمد بن القسم أبي بن أحمد

ماحمد.
بن                    الرحمن عبد بن عمر بن بكر أبي بن عمر بن الله عبد بن ماحمد بن القسم أبي بن أحمد

      . وتسعين         أربع سنة رجب في ولد ًا أيض القادأر عبد ويسمى الناشري الخير أبو الله عبد
بكر                 أبي بن علي الموفق عن بها فأخذ لزبيد وارتحل الله عبد أبي جده عن وأخذ وسبعمائة
      . وكان        وغيره، الجزري ابن على وسمع وبغيره الطيب أبي الجمال عمه بابن وتفقه الناشري

يترقى              زال ول للشتغال ًا ماديم ًا قانع ًا ورع مانعزلً والعربية بالفرائض ًا عارف ًا صالح علماة ًا فقيه
وماحمد             وإسحاق إسماعيل كأخويه جماعة عنه أخذ مامن وهأو الطاعات، على المحافظّة في

علي،                الفقيه عمه بعد خطابتها وولي بسهام الحكام في أبيه عن وناب عطيف، بن أحمد بن
.      . وأربعين         خمس سنة بعد ماات سهام يواليها وماا بالكدرا بالحكام أبيه بعد استقل بل

الغرناطي               الندلسي الرصافي بن جعفر أبو الفقيه علي بن ماحمد بن القسم أبي بن أحمد
         . الصدر    وسلماة والتحري والديانة بالسكون عزم ابن عليه أثنى الموفق وشيخ ماكة نزيل
إكثاره               ماع بالفقه ًا عارف كان غيره لي وقال جيد، وتصور بالفقه إلمام ماع للغفلة المؤدأية

ذهأب                 ًا كثير ًا نقد والده مان ورث وأنه الليل ينام يكن لم إنه قيل بل والتلوة والقيام الطواف
          . وسبعين      بضع عن وتسعين اثنتين سنة الثانية جمادأى في ماات عمره آخر في احتاج بحيث مانه

. المعلة     مان المغاربة بتربة ودأفن
.    . عزم           ابن ذكره العبدوسي ماوسى بن ماحمد بن ماوسى بن القسم أبي بن أحمد

      . خمس         سنة الخر ربيع في ولد الشافعي المكي اليمني ثم الضراسي القسم أبي بن أحمد
الجزري               وابن الشيرازي المجد شيوخه مان إن بمكة إلي به كتب فيما قال وسبعمائة وثمانين

    . ماحيي           القاضي رأيت نع هأذا على ًا زائد ًا قدر علمت وماا وغيرهأم الخياط وابن العلوي والنفيس
سؤالً               خطه عن ونقل الدين شهاب العلماة بالماام وصفه قاضيها المالكي القادأر عبد بن الدين
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. فتاويه      في أوردأته عنه أجابه لشيخنا
.     . ًا     أيض عزم ابن ذكره القسنطيني القسم أبي بن أحمد

.       . قرطاي   بن علي ابن في ماضى قرطاي بن أحمد

ويعرف       -   -       بدير بن ماحمد خال العدواتي بالتصغير ثلثتها ذحير بن فضيل بن قفيف بن أحمد
مارفي.               وادأي مان الجموم مان بالقرب الفتح ماسجد عند بركات بن ماحمد الشريف قتلهما بأبيه

. بها            فدفنا ماكة إلى وحمل وسبعين ثلث سنة المحرم سابع الخميس يوم
         . ست      سنة الحجة ذي عشر حادأي ليلة في ماات المقري الشيخ الدماشقي قوصون بن أحمد

وأربعين.
القاهأري   -    -         الصل الشيرازي الفخر بن والشهاب هأند بن ًا ماخفف أوله بكسر قياس بن أحمد

.     . عشرة       تسع سنة ماات ماحمد الدين ناصر والد ماحمد أخو الشافعي
المضموماة   -           المهملة بدل ماعجمة وغين المفتوحة الكاف بعد ساكنة بنون كندغدي بن أحمد

مان    -          بالقرب الحسينية نزيل الحنفي القاهأري التركي الدين شهاب تحتانية بعدهأا الدال وكسر
             . تمرلنك   إلى رسولً فرج الناصر عن توجه الجنادأ بزي ًا دأين ًا فقيه ًا عالم كان مالك آل جاماع

ربيع                عشر رابع السبت ليلة في بها ماات حتى مارضه فاشتد الرجوع على وعزم بحلب فمرض
جاز                وقد الحاجب ماوسى بتربة المقام باب خارج ودأفن الغد مان عليه وصلى سبع سنة الول
 : أحد.             وقال قدمانا كما وضبطه ماعجمه في شيخنا وأوردأه الناصرية خطيب ابن ذكره الستين
الناصر              أرسله ثم ونادأماه برقوق بالظّاهأر ًا أخير اتصل والفنون الحنفية فقه في المهرة الفضلء

عليه               وقرأ ًا كثير فوائده مان سمعت قال كذا الولى جمادأى في بحلب فمات تمرلنك إلى
به                أخبرني ماا على تقريرهأا يجيد وكان إنبائه في زادأ ًا، بحث القماماات ماكانس بن المجد صاحبنا

ونادأماه                دأولته أواخر في بالظّاهأر واتصل فيها وفاق علوم عدة في اشتغل إن فيه وقال المجد
يؤدأي                أن قبل ماات إنه وقال الدنيا مان الكثير وحصل الظّاهأر خواص أحد الصفوي شيخ بتربته
        . وماكارم      والمروءة بالعلم عليه وأثنى المحدث البرهأان أرخه الول ربيع عشر رابع في الرسالة
  . ذكره.            ومامن بالتركي ويتكلم ماجازفة بعض ماع ًا ماستحضر ًا ذكي كان أنه العيني وقال الخلق

. الله          رحمه وبلغها الخمسين قارب إنه وقال عقودأه في القمريزي
. فيه          ذكر له أبوه التي جقمق الظّاهأر لجين بن أحمد

القاهأري             الشهاب سليمان بن إبراهأيم بن حسين بن ماحمد ويسمى ماباركشاه بن أحمد
     . عاشر        الجمعة يوم في ولد ماباركشاه بابن ويعرف بالمؤيدية الصوفي الحنفي يشبك السيفي
وآخرين              الديري وابن الهمام ابن على بالعلوم واشتغل بالقاهأرة وثمانمائة ست سنة الول ربيع

التواضع              ماع الطلبة وأقرأ التذكرة وجمع أشياء وصنف التاماة بالفضيلة إليه وأشير برع حتى
على           الشعر نظّم وتعانى والفادأة التحصيل على والمداوماة والقناعة والسكون والدأب

أسباب               في شيخنا على بقراءته سمعت بل الكثير نظّمه مان مانه سمعت وقد البيانية الطريقة
بقصيدة              واماتدحه كلماه، إلى والصغاء له التبجيل كثير شيخنا وكان غيره، وفي له النزول

أنني              العجيب ومان له، ينشدهأا وهأو سمعته أنني الظّن وغالب الجواهأر أودأعتها دأالية طنانة
  . في               ماات عنه النقاش بن اليسر أبي على وقرأهأا له الليث ماناقب مان بخطه نسخة كتب رأيته

 : نظّمه         مان كتبته وماما وستين، اثنتين سنة الربيعين أحد

السد جبهة أوطأتني وعزةله نفادأ ل كنز القناعة في لي
ًا وأصبح أماسى ًا ماسترفد ًا ولأحد أحد على بميسور ضنين

وماا                حج لماير نسبة بالهدباني ويعرف المكي الحسني نمي أبي بن رمايثة بن مابارك بن أحمد
قتل              على وتجرأ بالشجاعة فيهم ًا ماشهور رمايثة ذوي أشراف أعيان مان وكان لماذا، حققت

فروسيتهم                ماع أقربائه إلى التفت وماا العمري عمر بن الله عبد بن سنان بن ماحمد القائد
    . أو             شوال في ماات حاله به تجمل طويلً ًا عقار مانها وورث عجلن بن أحمد السيد ابنة وتزوج
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ترجمه               سنة، وستين بضع عن مانها بالمعلة فدفن ماكة إلى ونقل عشرين سنة القعدة ذي
. ماكة   في الفاسي

البرهأان                بن الشمس بن زرعة أبو الشهاب علي بن أحمد بن إبراهأيم بن ماحمد بن أحمد
  . في          ولد والدهأما والتي وجدهأما إبراهأيم شقيقه الماضي الشافعي القاهأري الصل البيجوري

     . أبويه          كنف في بها ونشأ جده أخت ابنة وأماه بالقاهأرة وثمانمائة عشرين سنة التشريق أيام
والنحو           الحديث وألفية والصلي الفرعي والمنهاج لشيخنا المرام وبلوغ القرآن فحفظ

الماانة                بن البدر بعد عنه يأخذ لم مامن فمنهم جماعة على وعرض ذلك، وغير المفتاح وتلخيص
والفوي            الجزري وابن العراقي الولي على فأسمعه أبوه به واعتنى المحلي، والجلل

وكذا            المسلسل الولين لفظ مان سمعه وماما وشيخنا، والكلوتاتي القمني والزين والواسطي
أصحاب               مان جماعة له وأجاز آخرين في النصاري جزء الول وعلى وعليه الرابع على سمعه

والونائي          القلقشندي والعلء السبكي بالشرف وتفقه وغيرهأما، الخباز وابن الميدوماي
مالزماة              مان وأكثر البلقين، والعلم والقاياتي وشيخنا والده عن الفقه في أخذ وكذا ولمناوي

إل              المختصرات وجاماع والمنهاج والحاوي التنبيه عنه أخذ بحيث الفقه في خضر بن البرهأان
والده               عن العربية وأخذ حسان، ابن على فقرأهأما الخير مان الجراح أول مان ورقتين نحو

وأبي           والشمني قديد وابن والبدرشي الحجازي والشمس والبدي خضر وابن والقلقشندي
الجودأ           وأبي الحجازي عن والحساب والفرائض والده عن والصرف المغربي، الفضل

عن            الدين وأصول والشمني والبدي حسان وابن القلقشندي عن الفقه وأصول والبوتيجي،
عن            والمنطق الشمني، عن والبيان والمعاني البغدادأي؛ السلم عبد والعز والمغربي البدي

والطب           البرقوقية، نزيل وطاهأر الحصني والتقي والمغربي والبدي حسان وابن القلقشندي
العز             عن والجيب البيبرسية نزيل الطنتدائي الشمس عن والميقات الجزري ابن الزين عن

السطا              عن والنشابة ونحوهأا الحبر صناعة في وتدرب الصائغ بن الزين عن والكتابة الونائي
الشاهأد             الشمس عن والميقات ثانيهما عن والرماح الدبوس لعب مان ًا وطرف وبيغوت حمزة

شهاب             بن أحمد عن المساحة وابداب النقطة وصنعة شوماان والشاطر دأراية الخطيب أخي
ريش               وعمل المباردأ ونقل النحاس سبك في برع حتى غيره في ذكرته فيما وتفنن الدين

بل                 أستاذ الصنائع مان كثير في له وليس فيه اجتمع مان الن أعلم ل بحيث والزركش الفصادأ
   . للقراء            تصدى وقد بكثير دأونه هأو مامن لغيره بالنسبة خامال فهو ذلك وماع بالنظّر بعضها

النبوية               بالمدينة وجاور مارة غير وحج فنون، في ًا كتب فيه وأقرأ الخمسين رأس على بالزهأر
ودأخل               والخليل المقدس بيت وزار فنون؛ في ًا كتب ًا أيض بها وأقرأ وخمسين ست سنة في

وانتفع              ًا؛ جر وهألم وستين إحدى سنة مان بها قدماه ورسخ ودأماياط والمحلة ومانوف السكندرية
بن               البدر ابتناهأا بمدرسة للتدريس لفارسكور السبوع مان ًا أياما يتردأدأ وصار أهألها مان جماعة به

الحج                فريضة إن يقول عودأه بعد وسمعته تمراز للماير زوجة عن حج ذلك غضون وفي شعبة،
في              ثم هأناك مادرسته تدريس في قايتباي الشرف به واستقر الستطاعة؛ لعدم عنا سقطت

مان               علمه ماا على وعلق أولً، فيها بينهما مانازعة بعد الجديدي وفاة بعد المعينية ماشيخة
شيخه              عن تلقفها أشياء عليه وزادأ المنقاف في الظّلم ماصباح واختصر ًا شيئ والرماح الدبوس
عليها              وزادأ المساحة في التي المنزلة البوزجاني الوفاء لبي المنازل كتاب مان اختصر وكذا

فتح              وسماه به العصر أهأل أماس لكونه المختصرات جاماع وشرح التبريزي ماساحة مان أشياء
اختصر            وربما الجواماع وماختصر المختصرات لجاماع المطالع على أغلق ماا ومافتاح الجاماع

      . بقراءتي       وسمع ًا قديم صحبته مامن وهأو المفتاح أسنان وسماه واختصره الجاماع مافتاح فيقال
. ًا           وتواضع ًا تودأدأ الرجل ونعم الحادأيث مان كثير في وراجعني أشياء وماعي

أبو                 الشهاب ماحمد بن ماحمد بن ماحمد بن أحمد الجلل العلماة بن إبراهأيم بن ماحمد بن أحمد
   . ليلة          في ولد جده الماضي الحنفي المدني الخجندي البرهأان بن الشمس بن المحاسن
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القرآن             فحفظ بها ونشأ النبوية بالمدينة وثمانمائة وثلثين ست سنة رماضان ثامان الربعاء
ودأماشق              والقاهأرة ببلده واحد غير على بعدهأا فما وخمسين خمس سنة في وعرض والكنز

وابن            القصرائيين والمحب والماين الديري وابن الباسطية شيخ العجمي علي السيد مانهم
والمحلي           والبلقيني الحنفيون البغدادأي السلم عبد والعز والكافياجي قاسم والزين الهمام
والقرافي          السنباطي والولوي الشافعيون الفرضي علي والسيد الشيرازي والعلء والعبادأي

وعلى              عليه واشتغل والماين الهمام وابن المالكيين عدا مان له وأجاز الحنبلي والعز المالكيان
وفضل          الطرابلسي، وعثمان يونس وابن والشرواني المذكورين والسيد والكافياجي العز

 . ماات             فاضلً ًا دأين ًا خير وكان بالمدينة المستجدة الحنفية إمااماة في أباه وخلف دأرس بحيث
فقطن               الشام مان قدم وكان وثمانين إحدى سنة رماضان عشري ثاني الثلثاء يوم في بالقاهأرة

في             بعده واستقر الحنبلي البدر مان بالقرب السعداء سعيد بحوش ودأفن قطيا بصالحية
. الماضي    إبراهأيم أخوه المااماة

النصاري               الكمال بن العباس أبو الشهاب هأاشم بن أحمد بن إبراهأيم بن ماحمد بن أحمد
   . سبعين         سنة ولد والكمال العالم الجلل المحمدين والد الشافعي القاهأري الصل المحلي

وحفظ              الملقن ابن تصانيف مان وكتب والطبقة البلقيني عن فأخذ بها ونشأ بالقاهأرة وسبعمائة
وخمسين               اثنتين سنة الحجة ذي في وماات رأيته، ًا خير وكان البر في بالتجارة وتكسب التنبيه

رحمه               النصر باب خارج جوشن تربة تجاه بتربتهم ودأفن عليه فصلى الحج في غائب وولده
الله.

الله                    عبد كنية بكر أبا وكأن بكر أبي بدل الله عبد وقيل بكر أبي بن إبراهأيم بن ماحمد بن احمد
     . في         أبيه بخط كما ولد أبوه التي الشافعي القاهأري الصل الشطنوفي الشمس بن الشهاب

والده              عن وأخذ ًا يسير واشتغل ًا وكتب القرآن فحفظ بها ونشأ بالقاهأرة وتسعين سبع سنة
لم               ولكنه قاسم أم لبن التسهيل شرح في أبيه على السندبيسي والزين هأو وترافق وغيره

والشمسين               الله فضل بن الله عبد والجمال خير بن والكمال الكويك ابن على وسمع يتميز،
في             وتنزل جماعة، له وأجاز وطائفة العراقي والولي والفوي والكلوتاتي البيطار وابن الشاماي

والده            عن تلقاه بالشيخونية الحديث وتدريس بل الحرماين أوقاف وباشر كالمؤيدية الجهات
وماحبيه،             البوتيجي الزين خواص مان كان وكذا فيهما ماحبته وعظّمت وبولده بشيخنا واختص

التقي              بقراءة للجراء الثمانين كتاب عليه سمعت بابنته، العابدين زين ولده المناوي زوج وقد
         . العشرة    حسن التودأدأ كثير ًا وقور ًا ماتواضع ًا دأين ًا خير وكان الشريفة الثار برباط القلقشندي

             . بعده  واستقر الغد مان ودأفن وخمسين خمس سنة صفر عشري سادأس في ماات الجانب لين
. واستقللً       نيابة المقسي عثمان الفخر الشيخونية في

الوزير               الشمس بن اللطائف أبو الصفي سعيد بن عثمان بن إبراهأيم بن ماحمد بن أحمد
    . ربيع           في علي عرض الحنفي السدمايسي الدين نور لماه جده لجل هأو الحنفي أبوه المالكي

المحب             ماعه وكان بالولية المسلسل ماني وسمع والكنز النووية الربعين تسعين سنة الول
. لبيب      فطن وهأو المؤيدية، خازن القلعي

أبي                الجمال بن المحاسن أبو البهاء البركات أبي بن علي بن إبراهأيم بن ماحمد بن أحمد
كسلفه             ويعرف أصغرهأما وهأذا التي ماحمد الصلح شقيق المكي القرشي البرهأان بن السعودأ

              . بها  ونشأ بمكة وثمانين اثنتين سنة الول ربيع عشر ثامان الخميس يوم في ولد ظهيرة بابن
في               وهأو الثالثة المجاورة في بمكة ًا حضور ماني وسمع والمنهاج القرآن فحفظ أبيه كنف في
باب                إلى مااجه ابن أول مان الشوبكي ابنة زينب حبيبة أم على وكذا وغيره المسلسل الرابعة

بن                سهل أبي وجزء البخاري وثلثيات الثلثيات مان فيه ماا ماع آخره إلى الشفاعة ومان التوقي
الول              وحديث للمسيتي وسلم عليه الله صلى النبي وأسلف الخليل يعلى وأبي القطان زيادأ

النبوية               المدينة ذلك قبل والده ماع ودأار وغيره، الشفا أخيه بقراءة علي سمع ثم للديرعاقولي،
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وغيره،               الحديث سماعه في والده ولزم المراغي، الفرج أبي بن ماحمد الشيخ على بها وسمع
. فيه     بورك فطن حاذق وهأو

  . بعمه              تفقه اليماني الحكمي ماطير بن عيسى بن ماحمد بن إبراهأيم بن الطيب ماحمد بن أحمد
. الهأدل           قاله سنين ثلث بنحو أبيه بعد وماات وغيرهأما وبالزرق أحمد

قيس                بن عطية ابن وقيل شافع ابن فقيل بعده فيمن واختلف إبراهأيم بن ماحمد بن أحمد
نزيل     -   -     المالكي القاهأري ثم والمعجمة بالفاء الفيشي النصاري العباس أبو الشهاب

      . وستين   -     ثلث سنة شعبان في ولد النون وتشديد المهملة بكسر بالحناوي ويعرف الحسينية
إلى              والده ماع صغير وهأو وانتقل طنتدا مان بالقرب الغربية مان المنارة بفيشا وسبعمائة

على              ماالك ابن ألفية وعرض الضريرين عيسى والمجد الفخر على القرآن بها فجودأ القاهأرة
أحد               الشهاب على سمعها إنه أولهما وقال له وأجازا الملقن وابن الحنفي الصائغ بن الشمس

الجيم           -   - بكسر الجلوي والنور الزواوي الشمس عن الفقه وأخذ ناظمها، عن الدرج كتاب
ولزماه             هأشام بن المحب عن والنحو وغيرهأم، الفرعي الحاجب ابن شارح المغربي ويعقوب

الشمس               وعن ذلك وغير ًا أيض لبيه التوضيح عليه وسمع لبيه المغني عليه بحث حتى ًا كثير
التي              العلوم في جماعة بن العز ولزم الطنبذي، البدر وظنا السعودأي أحمد والشهاب الغماري

ووصفه               العراقي الزين الحديث فنون في لزم وكذا به، وانتفع طويلة مادة عليه تقرأ كانت
السيرة               في ألفيته عليه وسمع أمااليه مان ًا كثير عنه وكتب العالم الفاضل بالشيخ ومارة بالعلماة

وسمع               وأشياء القرآن غريب نظّم لفظّه ومان غالبه أو وشرحها الحديث في وألفيته مارة غير
الخشاب             وابن الكويك بن والعز الحراوي وعلي العراقي شيخه بمشاركة الهيثمي على ًا أيض

خليل            بن ليوسف الصحابة رباعيات الحراري على سمعه وماما والسويداوي الشيخة وابن
بفوت،              يحيى بن ليحيى مالك ماوطأ الكويك ابن وعلى للدماياطي شوال ست صوم وفضل

ًا               كثير أبيه بدروس وانتفع يجله مامن السراج وأبوه هأو وكان البلقيني الجلل عند الحضور ولزم
رأى                 وقد له وقال عنده رآه بعضهم أن يحكي وكان له وأذن فأجادأ الوسيمي عند الخط وجودأ

تبلغ              أن الكتابة في أمارك فقصارى العلم على وأقبل بالكتابة الشتغال أترك تصوره حسن
في                وناب مارتين وحج ثم، مان العلم على وأقبل بنصيحته الله فنفعه كتاب فقيه شيخك مارتبة

بالفضيلة             وعرف وغيرهأا، أحكاماه في سيرته وحمدت بعده فمن البساطي الجمال عن الحكم
الديار               فضلء غالب وصار خلق به فانتفع للقراء وتصدى العربية، فن في سيما ل التاماة

حسن              وكان شيخوخته، ماع الحنبلي الرزاز بن النور عنه أخذ ومامن تلماذته، مان المصرية
مان               ماأخوذة العربية علم في المضية الدرة سماهأا ماقدماة فيها وله ًا، نصوح ًا جد للعربية التعليم

مانها              النسخ يكتب كان بحيث إفادأتها على هأو وحرص بتحصيلها العتناء كثر الذهأب شذور
بحث              أنه تصنيفها سبب أن حكى بخطه، نسخة أعطاني مامن وكنت ونحوهأم للطلبة بخطه
يتقنها                 ماقدماة مان للمبتدئ بد ل أنه فعلم بشيء عليه يفتح فلم حاله مابدأ في جميعها اللفية

إياهأا،                  إل المبتدئ يقرئ يكن لم ولذا الصعبة أو الكبار الكتب مان غيرهأا في أو فيها الخوض قبل
كان             بل ًا جد وطوله البلقيني السعادأات وأبي الدمااطي كالمحيوي طلبته مان جماعة وشرحها

بالمنكوتمرية             الفقه ودأرس ًا، تعليق عليها الزيتوني بن الولوي علي على أمالى قد المصنف
القرافي             الجمال بعد الصحراء طرف في التاجر الطنبذي النور تربة خانقاه ماشيخة وولي

باليسير            وحدث المااكن ببعض وخطب الصحراء، بباب الكلبكية التربة ماشيخة وكذا النحوي
والتحقت             أشياء وغيرهأا بقراءتي عنه وأخذت الحكام عمدة عليه وعرضت الفضلء مانه سمع

ًا                 ساكن ًا وقور ًا دأين ًا خير وكان يكرماني، الشيخ كان ولذا عنه أخذ مامن فهو لماي بجدي ذلك في
سريع              للتلوة ًا ماديم الناس عن ًا مانقطع وغيرهأما والعربية الفقه في الفضل كثير الكلم قليل
وإيرادأ              والظّرف اللطافة ماع السلف قانون على المحاسن كثير ورسوله الله ذكر عند البكاء
تأمالت             قوله لطائفه مان بدنه، وصحة وبصره بسمعه وماتع والممازحة الفكاهأة وكثرة النادأرة
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مانا                 واحد كل لن فأكثر ًا عاما وسبعون ماائة فوقها فإذا وأهألي أنا عليها أنام التي وسادأتي الليلة
ذلك                ويعلل ثيابه دأون كتبه بشراء ماات إذا أصحابه يوصي وكان نحوهأا، أو ثمانين على يزيد

فإنه               يشتريها مان بخلف سياستها يحسن بها لخبرته فهو عمره غالب في له ثيابه بمشاركة
سنة                الولى جمادأى عشري ثامان الجمعة ليلة في ماات قال، كما أو تتمزق لها غسله بمجردأ

مان             الكشكشي حوض عند البوابة بمقبرة ودأفن الحاكم بجاماع عليه وصلى وأربعين ثمان
. وإيانا     الله رحمه الحسينية نواحي

   . ماني           سمع مامن بها الماوات مالقن المدني الشكيلي الشهاب إبراهأيم بن ماحمد بن أحمد
             . وصلى  وثمانين تسع سنة الخر ربيع عشر سادأس الجمعة يوم في بها ماات النبوية بالمدينة

.      . العيني   الفخر بوفاته إلي كتب عصره في عليه
بمعجمة            -  بشفتراش ويعرف المكي الكيلني الدين شهاب الخواجا إبراهأيم بن ماحمد بن أحمد
       . صفر       خاماس الجمعة ليلة في بمكة ماات الحلق بالفارسية وهأي ماوحدة أو وفاء ماضموماة

.          . للجماعة   المبادأرة على ًا حريص ًا مابارك وكان فهد ابن أرخه وستين سبع سنة
.     . بمكة      عني أخذ مامن الهندي إبراهأيم بن ماحمد بن أحمد

المقدسي               الصل القلقيلي الشمس بن الشهاب مافلح بن إبراهأيم بن أحمد بن ماحمد بن أحمد
        . ًا      ماجموع ًا كاتب ًا ناثر ًا ناظم الصوت حسن ًا صيت كان ماحمد النجم وابنه أبوه التي الشافعي

على.                أبوه وتأسف أبيه حياة في وأربعين تسع سنة شعبان عشري ثامان في فجأة ماات ًا حسن
 : ينشد      ماا ًا كثير كان بحيث فقده

بـذهأـاب تؤذنا حتى عينايعليهما الدمااء بكت لو شيئان
الحباب وفرقة الشباب فقدعشريهما مان المعشار يبلغ لم

 : جانبك         موقع الدين شهاب يخاطب الترجمة صاحب نظم ومن

ًا يا  صاحبك قط تخن لالعلى رقي شهاب
جانبـك الله ورعىرفـعة اللـه زادأك

الله                   عبد أخو الحنفي القاهأري الشهاب بن الشمس بن الشهاب دأاودأ بن إسماعيل بن أحمد بن ماحمد بن أحمد
. الروماي     بابن كسلفه ويعرف وأخويه

. القوي                 عبد الشيخ وسبط دأماشق نزيل الحنبلي المكي ثم الصعيدي إسماعيل بن أحمد بن ماحمد بن أحمد
لدماشق                   وسافر بها ونشأ وثمانمائة عشر سنة قبل بمكة ولد وأنه وغيره ماعجمه في فهد بن عمر النجم ذكره

سبع                   سنة في سمع وقد بها وأقام هأناك وتزوج وانتفع تفقه وبه ًا كثير شعرة أبا ولزم قاسيون بسفح فانقطع
   . في                 بها وماات نظّمه مان ًا ماقطوع فهد ابن عنه كتب بل وغيره الطحان ابن على بدماشق فهد ابن ماع وثلثين

إسماعيل               قبل نسبه في وزادأ البقاعي ذكره وكذا قاسيون، بسفح ودأفن وأربعين إحدى سنة الطاعون
.          " البجائي" الدين عفيف سبط وقال ماحاسن، بن عقبة وبعده يوسف

الحنبلي                  الدماشقي الموصلي الشمس بن العباس أبو الشهاب زيد بن بكر أبي بن أحمد بن ماحمد بن أحمد
                 . سنة   قال ومان وسبعمائة وثمانين تسع سنة صفر في أبيه عن نقلً بخطه لي كتبه كما ولد زيد بابن ويعرف

إليه                وأشير برع حتى وغيرهأما والعربية بالفقه واشتغل ًا وكتب القرآن فحفظ بها ونشأ أخطأ؛ فقد ثمان
بن                 الرحمن وعبد الرماوي إبراهأيم بن القادأر عبد والصلح الهادأي عبد ابنة عائشة على الكثير وسمع بالفضائل

بن                  ماحمد بن ماحمد والشمس المردأاوي التقي بن ماحمد بن الله عبد والجمال الحرستاني خليل بن الله عبد
إمااماهما                  وماسند الستة الكتب عليه قرأ حتى زكنون بن العلء ولزم آخرين، في المحب بن أحمد بن ماحمد

أبي                 الدين أسد على البخاري صحيح بنفسه قرأ وكذا وغيرهأا ماصنفاته مان وغيرهأا هأشام لبن النبوية والسيرة
وسمع                الفاضل المحدث العالم المقرئ بالشيخ ووصفه الدين ناصر ابن على ًا أيض وقرأ طولوبغا، بن الفرج

واختصره                خطب دأيوان العام أشهر في وجمع ًا يسير ونظّم وأفتى ودأرس وحدث بدماشق، شيخنا على ًا أيض
وأفردأ                المناسك أدأاء في المسالك إيضاح سماه ماذهأبه على ًا مانسك وعمل هأشام لبن السيرة اختصر وكذا
ماحاسن                 والثاني الداري تميم زيارة إلى الساري تحفة الول سمي جزء في والوزاعي تميم مان كل ماناقب

ختم                 في والقاري الساماع تحفة سماه البخاري ختم في كراسة وله الوزاعي عمرو أبي ماناقب في المساعي
    . ًا             عارف علماة ًا خير وكان نظّمه مان عنه وعلقت أشياء عنه فحملت بدماشق لقيته ذلك، وغير البخاري صحيح

ماع                 الشافعية مان كثير له تلمذ والعاماة الخاصة عند ًا ماحبب والديانة التواضع كثير ًا مافيد وغيرهأما والعربية بالفقه
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في                   ماات الفضول، مان شيء في خوضه وعدم عقله لمزيد غيرهأم عن فضلً التنافر مان هأناك الفريقين بين ماا
ماشهد                  في عليه صلى أن بعد دأماشق ظاهأر الحمريين بمقبرة ودأفن سبعين سنة صفر عشري تاسع الثنين يوم

       . التشوق           في قصيدة نظّمه مان كتبته وماما وإيانا الله رحمه الرؤوس على نعشه وحمل مافلح بن البرهأان حافل
الله                  رضي بلل بيتي مانوال على ماكة وإلى وسلم عليه الله صلى وماسجده قبره وزيارة الرسول مادينة إلى

 : أولها  عنه

ًا بطيبةليلة أبيتن هأل شعري ليت أل نـزول والوفودأ حق
ًا أردأن وهأل  ورسول ماسجد لي يبدون وهألزريقة ماـياه يوما

بن                    الله عبد بن بكر أبي بن ماحمد بن علي بن بكر أبي بن أحمد بن الطيب ماحمد بن أحمد
    . وماضى              العفيف له بيض الناشري العباس قال أو الله عبد أبو الله عبد بن الرحمن عبد بن عمر

. الطيب    بن أحمد في
ثم               الصل المكي السعدي النصاري العباس أبو الشهاب أحمد بن جبريل بن ماحمد بن أحمد

وسبعمائة            خمسين عشر في ولد الحجازي، العباس بأبي ويعرف البرقوقية نزيل القاهأري
إلى                 عشرة اثنتي ابن وهأو مانها انتقل ثم الحجاز مان جيادأ بشعب خمس سنة قبل بعضهم وقال

الطاعون             في المنصوري بالبيمارستان ماات حتى بها فأقام الخروبي بن الزكي ماع القاهأرة
عنه               كتب حسن شعر ولد والصلح، الخير سيما عليه ًا حسن ًا شيخ وكان وأربعين إحدى سنة

 : شيخه          بها يمدح طويلة قصيدة في أنشده ماما أصحابنا بعض

عـذاري وشـاب الصبا شال حينافتكاري ماني وفاض صبري غاض
قـراري أطـارت حتـى وماكانوجـه كـل ماـن الهموم طرقتني

         . وسمي         أنبائه مان أربعين سنة في شيخنا ذكره وقد الشعر بسرقة رماى وربما الكابر مان غيره اماتدح وكذا
            : سنة       في ولد أنه لي ذكر العباس أبو بالحجازي المعروف الشاعر المكي وقال نسبه في يزدأ ولم رماضان جده

الزكي                 صحبة وثمانين ست سنة في المصرية الديار وقدم بالدأب وتولع ماكة، مان بجيادأ ًا تقريب وسبعين إحدى
في                غالبها مانسجمة جيدة قصائد ينشد وكان العيان بمدح فيها وتكسب بالقاهأرة استقر ثم وتردأدأ الخروبي

تردأدأت                  وإنما يه؛ يتصرف وكان الحجازيين مان شاعر بديوان ظفر كان أو حقيقة ينظّم أكان أدأري فما المديح
زحاف                  فيه لكونه الممدوح اسم أو المخلص عند البيات بعض في إصلح على القصائد بعض في لوقوعي فيه

فالله                    ًا جد عليه وظهر الهرم به اشتد كان فإنه ماولده سنة في ًا ماخطئ وأظنه قال عنه؛ يعفو والله كسر أو
أعلم.

العباس                   أبو الدين قطب القطب بن ماحمد الماين بن ماحمد الزين بن حسن بن أحمد بن ماحمد بن أحمد
        . وسمع        وسبعمائة وتسعين ست سنة صفر في ولد ماكة قاضي ماحمد الكمال أخو المالكي المكي القسطلني
مان                 وبالسكندرية سلماة وابن الطبري حاماد وأبي المعطي عبد بن ماسعودأ بن وعلي ماعالي بن ماحمد مان

بن                  هأريرة وأبي العلئي بن الخير كأبي جماعة بعدهأا فما ماولده سنة له وأجاز المحرم، خلد بن سليمان
: رضوان                الزين ابن ذكر وكذا العشرين، قبل هأناك فمات وثمانمائة عشرة ست سنة كنباية ودأخل الذهأبي،

سمع                 ماكة قاضي إنه وقال الزين، بابن ويعرف المالكي المكي القسطلني أحمد بن ماحمد بن أحمد الشهاب
     . بقاضي            وليس هأذا أنه والظّاهأر ماوسى وابن الضياء بن البقاء لبي ًا رفيق الحنبلي والجمال الكويك ابن على

. قاضيها     أخو هأو وإنما ماكة
    . الولى              جمادأى في ولد دأب تصغير بالدبيب ويعرف القاهأري الدين شهاب راهأب بن أحمد بن ماحمد بن أحمد

البقاء                  أبي ابن عند حضر الله لكتاب ًا حافظّ دأاهأية القصر مافرط ًا ظريف ًا شيخ وكان وسبعمائة وستين سبع سنة
ماوته                بعد ورأيت البيبرسية بالخانقاه الغيبة وكتابة الدروس بعض في النقابة وباشر الجهات في وتنزل وغيره
وماا              وأجزائه، للمسلسل الواسطي الشهاب على بأخرة وكذا المايوطي الجمال على ماسلم لصحيح سماعه

    . الثنين               يوم في ماات لي ًا ماكرما وكان اليسير ولطائفه نوادأره مان عنه وعلقت ًا مارار لقيته قد نعم حدث أظنه
ودأفن                    حافل ماشهد له وكان فصبر الذات حسن كان له بولد فجع أن بعد وأربعين سبع سنة الول ربيع ثامان

. الجنة           الله عوضهما ولده عند النصر باب خارج نصر الشيخ بتربة
    . الحسن            أبي على سمع المالكي المغربي التونسي النهيايي السلمي سرحان بن أحمد بن ماحمد بن أحمد

له               وأجاز والرسالة الشاطبيتين ًا عرض عليه وقرأ المسلسل البطرني النصاري أحمد العباس أبي بن ماحمد
رضوان                الزين كذلك ترجمه عليه؛ وتفقه البخاري صحيح لفظّه مان وسمع الغبريني عيسى على عرضها وكذا

 : الحلل                أصول جمع في له قصيدة آخر وعشرين اثنتين سنة صفر في لنفسه أنشده أنه وقال
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 الفرج يأتي حتى احتجت ان واسألطـيبة الـعـيش أصول تسع فتلك

. وغيره     شيخنا لبن فيها واستجازه

. الحنبلي               المقدسي العز بن الشهاب حمزة بن سليمان التقي بن أحمد بن ماحمد بن أحمد
     . أخيه             عن الحكم في وناب وغيره عمر أبي بن الله عبد بن إبراهأيم بن ماحمد العز مان سمع

مانه.                 ولي قال إنبائه في شيخنا قاله سنة، وستون إحدى وله اثنتين سنة المحرم في ماات البدر
أربعي               مان المنتقى ماروياته ومان وأربعين إحدى سنة ولد أنه وقال ماعجمه في وذكره إجازة،
.      . باختصار        عقودأه في المقريزي وذكره المذكور العز على سمعه زاهأر بن الخالق عبد

      . عمر          العز بن علي مان سمع الحنبلي الصالحي الشهاب السيف بن أحمد بن ماحمد بن أحمد
    : في           وماات لي أجاز وماعجمه تاريخه في شيخنا قال وحدث، وغيرهأما إبراهأيم العز ابنة وفاطمة

. اثنتين    سنة الخرة جمادأى
الشهاب                  ظهيرة بن عطية بن أحمد بن ظهيرة بن أحمد بن ظهيرة بن أحمد بن ماحمد بن أحمد

ماحمد              الفضل أبي والد الشافعي المكي القرشي الشهاب بن الفضل أبي الكمال الخطيب بن
        . وابن        أبيه مان وسمع بها ونشأ بمكة ولد لبيه فتاة وأماه ظهيرة بابن كسلفه ويعرف التي

الهادأي             ابن ابنة عائشة له وأجاز وغيرهأم، الكفيري والشمس سلماة وابن والشاماي الجزري
الجمال             بن الرحمن عبد بالوجيه وتفقه وآخرون اللغوي، والمجد الكويك وابن طولوبغا وابن
.         . بمكة     وثلثين ثمان سنة شوال أواخر في وماات وبرأ بأخرة واختل ودأرس، المصري

والد               الواعظ الخطيب الشافعي المحلى الدين ولي الرحمن عبد بن أحمد بن ماحمد بن أحمد
          . القاهأرة    وقدم وغيرهأما، الكركي والبرهأان قطب بن الولي عن أخذ التي الغمري صهر ماحمد
ورغب              ًا مارار وحج جماعة، على قبلهما ومان البلقيني العلم وعلى البخاري شيخنا على فقرأ

وبغيره               بل به وخطب ًا جاماع بالمحلة وابتنى بناته لحدى ولده فزوج الغمري للشيخ النتماء في
عن              والنهي بالمعروف المار إلى مايله ماع الماساك زائد التحصيل في ًا راغب وكان ووعظ؛

السباع             بقناطر التي الشخوص أنكر لكونه ًا وقت بالبيمارستان جقمق الظّاهأر سجنه وقد المنكر
وكثرة              دأوابهم خلف الجري مان يطيقونه ل لعلهم بما تكليفهم ماع رقيقهم الناس واستتباع

هأدم                 يروم بأنه عنه له ترجم بل مارادأة حقيقة يفهم لم حيث الخطا بنات يسكنها التي الربوع
     . الزين         غيره ماع شهره وكذا جنون هأذا فقال الرقيق استخدام ومانع والربوع السباع قناطر

قتل               على الغراء إليه نسب لكونه مارضية غير هأيئة على القاهأرة إلى المحلة مان الستادأار
         . وغيرهأم.     أحفادأه وورثه وثمانين اثنتين سنة شعبان في ماات الفطرة سليم كان وبالجملة أخيه

. وإيانا        الله رحمه حياته في ماات ولده لكون
البدر                 بن العباس أبو الشهاب سند بن عثمان بن العزيز عبد بن أحمد بن ماحمد بن أحمد
أصغرهأم،            وهأو الخمسة الخوة أحد الشافعي الصالحي القاهأري ثم الصل البياري النصاري

         . وثمانمائة    وعشرين تسع سنة رجب مانتصف الربعاء يوم ولد الماانة بابن كسلفه ويعرف
العلء            عن وأخذ جماعة على وعرض وغيره والمنهاج القرآن فحفظ ونشأ بالصالحية

عدة               في والمناوي النسابة السيد عن الفقه في أخذ وكذا ولزماه وغيره الفقه في القلقشندي
شيخنا              على وسمع العربية في البدي وعلى الفرائض في عليه وقرأ البوتيجي والزين تقاسيم
ابن              باستدعاء له أجاز بل القديمة بالظّاهأرية تدريسي حين عندي يحضر مامن وكان وغيره،
وباشر                الجهات في ونزل وشارك الفهم وأجادأ قليلً وتميز مارة غير وحج الجلء، مان خلق فهد

ودأيانة             ولطافة عشرة حسن ماع ًا نائب الجمالية في وتكلم القديمة بالظّاهأرية وأم القبغاوية
ودأفن.               الغد مان عليه وصلى وتسعين ست سنة المحرم ثالث الثلثاء ليلة في ماات وتواضع

. وإيانا   الله رحمه
أبي                بابن الشهير الشافعي الدماشقي علي بن الله عبد الجمال بن أحمد بن ماحمد بن أحمد
جاماع.               في به وصلى القرآن وحفظ بدماشق، ًا تقريب وثمانمائة وستين ست سنة في ولد مادين
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على            وعرض التجويد في والجزرية والشاطبية النحو وألفية الجواماع وجمع والمنهاج يلبغا
حاماد            بن والشمس الكشح وضيا والبقاعي والخيضري حاجي ومال والناجي الزرعي الشهاب

في               القاهأرة ودأخل وحج ضياء؛ على الفقه وفي الصفدي الزين على النحو في وقرأ وغيرهأم
. وتسعين   إحدى سنة

سبط                 المالكي السكندري التاج القوي عبد بن عمر بن الله عبد بن أحمد بن ماحمد بن أحمد
         . بخط    ثبته فأراني بالسكندرية لقيته ماعجمه في شيخنا قال الخراط بابن ويعرف الشاذلي
الشفا              ًا أيض عليه سمع أنه غيره وبخط والموطأ، للداني التيسير عليه سمع وأنه الوادأياشي
على               للخير بسماعه البار لبن السبط خبر في السمط ودأرء جزء في له عياض وترجمة
     . مانه          ماسموعه شيخنا عليه وقرأ البر عبد لبن التقصي وبعض ماؤلفه عن حبان بن ماحمد
والجلل             الصفي بن العباس أبي الشرف على لها بسماعه الرازي وسداسيات الموطأ وبعض

.           . إنبائه      في يذكره ولم ثلث سنة صفر عاشر في وماات ذلك وغير الفرات بن الفتوح أبي
. الله           عبد بعد وماا أحمد بدون وغيرهأا عقودأه في المقريزي وذكره

كسلفه               ويعرف الشافعي القاهأري ثم الغمري الله عبد الجمال بن أحمد بن ماحمد بن أحمد
             . ذكي  فطن وهأو علي، وسمع المشايخ جملة في علي عرضها ًا وكتب القرآن حفظ المداح بابن

. يبلغ      لم وتسعين ست سنة وإلى
     . زوج             ماع ماني سمع مامن المفضل ابن ربيب البريدي بن الله عبد بن أحمد بن ماحمد بن أحمد

. بالقاهأرة  أماه
ثم               المصري الزفتاوي الكناني الشهاب ماحمد بن المحسن عبد بن أحمد بن ماحمد بن أحمد
          . سنة     وقتل وسبعمائة وسبعين أربع أو ثلث سنة ًا تقريب ولد التي علي أخو الشافعي القاهأري
أخذ               أنه وقال ماالك ابن وألفية الصلي والمنهاج والحاوي القرآن فقرأ بها ونشأ بمصر سبعين
وابن             والبناسي الدأماي والنور القويسني والبدر القطان بن والشمس أبيه عن بقراءته الفقه

وعن             الصول أخذ جماعة بن والعز النشيطي والصدر القطان ابن وعن والبلقيني، الملقن
النحو               بغا مانكلي بن دأاودأ الدين وناصر القليوبي والشمس والده وعن العقليات مان اشياء العز

وناصر           البالسي والنجم والمطرز والبناسي والهيثمي والعراقي التنوخي على الحديث وسمع
        . الحكم       في وناب ًا مارار وحج جماعة له وأجاز آخرين في القدسي والشرف الفرات بن الدين
         . بجاماع     وجلس الباري فتح وحصل بلديه لكونه بشيخنا واختص بعده فمن المناوي الصدر عن

      . وحدث        ًا كثير الجكمي التوقيع في وكتب وغيرهأما بالصليبة ثم ًا وقت زويلة باب خارج الصالح
ًا              ماحب ًا جاماد ًا ساكن ًا خير وكان أشياء عنه حملت الفضلء، مانه وسمع وغيرهأما وماكة بالقاهأرة

     . خاماس           الثلثاء يوم في ماات البياني التقي جده أن بخطه كتبه فيما وقال وأهأله الحديث في
. وإيانا          الله رحمه القاهأرة بصليبة وستين إحدى سنة الول ربيع

    . وغيره           شيخنا لبن أجاز الشافعي الحمصي السبكي المحسن عبد بن أحمد بن ماحمد بن أحمد
. ماوسى             ابن رحلة في كما ماحمد بن ماحمد وصوابه المراكشي ماوسى بن بإخبار

التي               الرحمن عبد والد الشافعي القاهأري المحلي الشهاب عرندة بن أحمد بن ماحمد بن أحمد
       :     . وقدم  بالمحلة وسبعمائة وأربعين اثنتين سنة ولد إنبائه في شيخنا قال بالوجيزي ويعرف

القاهأرة               قدم لما السبكي التاج ولزم عصره علماء عن وأخذ به فعرف الوجيز فحفظ القاهأرة
بالحساب،              ماعرفة ماع حسنة بأشياء ويذاكر الخط صحيح وكان ولغيره، لنفسه ًا جد الكثير وكتب

ثماني                 سنة الولى جمادأى في ماات عقله، به يتغير لم لكن وانحراف مازاج سوء له حصل ثم
بقراءة.              ماصنفه على جله أو وسمعه التعليق تعليق شيخنا تصانيف مان كتبه وماما عشرة

وناب              مادة صحبه وأنه عقودأه في المقريزي ذكره وقد ًا، نير خطه وكان الزركشي الشمس
وجمع                تركي فرافقه الصعيد نواحي لبعض النيل بحر ركب أنه أخبره وأنه تعلقاته بعض في عنه
ًا                 شيئ يتناول ل ًا أياما ذلك على ودأام ماعهم الكل عن يتورع فكان ماعتقد صالح فقير رجل فيهم
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الماء                مان بحوت فإذا أماواجه وعظّمت النيل مانه اضطرب عاصف ريح هأب ذلك بعد كان فلما
. ًا           أياما له غذاء وجعله فتناوله يديه عن سقط ثم وثبة وثب

أبي                  بن ماحمد النجم أخت ابن المكي ثم الذروي أحمد بن علي بن أحمد بن ماحمد بن أحمد
            . ماكة  واستوطن القرآن فحفظ بها ونشأ العلى ماصر صعيد مان بذروة ولد المرجاني بكر

وابتنى                القاهأرة دأخل وكذا ًا مارار لليمن التجارة في إل مانها يخرج فلم عشرة اثنتي سنة أواخر
وكان                 ترك، ثم مادة ماكة مان الماارة دأار في بالبز أولً وتكسب أماواله وكثرت وأثرى ًا دأور بها

المحب              الحافظّان خاله باستدعاء بعدهأا فما وثمانين ثمان سنة في له أجاز للتلوة، ًا ماديم
وماحمدبن           المنبجي أحمد بن ماحمد والشمس الذهأبي ورسلن الياسوقي والصدر الصامات

بن                   الله عبد بن ماحمد بن وماحمد حمزة بن دأاودأ بن ماحمد بن وماحمد ماحبوب بن عمر بن أحمد
بن                وأحمد النحاس بن الله نصر بن ماحمد بن ماحمد والكمال الرحبي يوسف بن ويحيى عوض

. العدوي               يونس بن إبراهأيم بن وأحمد السلر بن بكر أبي بن وإبراهأيم المكسيني الغالب عبد
وخمسين              ثلث سنة المحرم خاماس السبت ليلة في وماات لي، أجازوا وآخرون لي وأجاز

. وعنا                عنه وعفا الله رحمه بالمعلة ودأفن الكعبة باب عند الصبح صلة بعد عليه وصلى بمكة
بن                التاج تلميذ الشافعي الطرابلسي ثم الباريني حسن بن علي بن أحمد بن ماحمد بن أحمد

         . البخاري     في علي وقرأ بشرطه المسلسل ماني سمع مامن علي الشيخ بابن ويعرف زهأرة
. له           وأجزت وغيرهأما والديمي النشاوي على سمع وكذا ًا أيض بعضه وسمع

     . بن             ماحمد ابن في يأتي القردأاح بن الشهاب الرحمن عبد بن علي بن أحمد بن ماحمد بن أحمد
. الرحمن      عبد بن أحمد بن علي

الدهأروطي               النصاري التاج بن الدين شهاب عيسى بن علي بن أحمد بن ماحمد بن أحمد
ويعرف           الماضي وجده التي كأبيه المنكوتمرية جيران أحد لشافعي القاهأري الصل

تكسب.             ثم عليه وسمع وجماعة شيخنا على وعرض وغيره القرآن حفظ مامن بالنصاري
ابن               ماع فيشة ابن بمجلس كان وبأخرة السيوطي الفخر أخته زوج عند جلس وربما بالشهادأة

إليه              صارت جهات وباسمه المااكن ببعض خطب وقد يتحرر لم أنه ويقال بالحسينية الروماي
               . وتسعين  خمس سنة الثاني ربيع عشر سابع ليلة في بالفالج مادة انقطع أن بعد ماات أبيه مان

تجاه                سكنه ماحل سمر بزاوية دأفن ثم الحاكم بجاماع الجمعة صلة بعد الغد مان عليه وصلى
المنكوتمرية.

المالكي                القاهأري المصري ثم الدمايري بن التقي بن الشهاب علي بن أحمد بن ماحمد بن أحمد
. بهرام                أخت وابن تقي بابن ويعرف التيين الغني وعبد القادأر عبد ووالد إبراهأيم التاج أخت ابن

والده                 ماع صغره في القاهأرة إلى وانتقل بعدهأا أو قبلها أو وثمانين خمس سنة في بفوة ولد
والتلخيص            النحو وألفية والصلي الفرعي الحاجب وابن والعمدة والموطأ القرآن بها فحفظ

مانهم             جماعة على وعرض الشهير الشمس والد القرافي أحمد الشهاب فقهائه ومان وغيرهأا
الحميد             وعبد ماكين بن وبالشمس بخاله وتفقه والطبقة الصالحي الدين وناصر الزبيري التقي

وأصول            البساطي عن والصلين الغماري عن العربية وأخذ آخرين، في المغربي الطرابلسي
بحيث              قراءة للبهنسي الطوالع شرح عليه قرأ الهمداني الدين سعد عن بحلب ًا أيض الدين

المجد             أبي وابن والتنوخي الحلوي على وسمع النطاكي ماحمودأ عن الحاجب لبن والعروض
واشتهر             يكثر، لم ولكنه بقراءته ذلك وبعض وطائفة الدجوي والتقي البالسي والنجم والعراقي

الحاجب               ابن ماختصر مان بتماماها الورقة يحفظ الدهأر نوادأر مان فيها كان بحيث الحافظّة بقوة
سورة                 حفظ أنه بلغني بل ًا غالب الذكياء عادأة جاري على دأرس بدون تأمالً ثلث أو مارتين مان

أنشد               السواني عمر السراج وأن أسبوع في واللفية أيام ستة في والعمدة يويمن في النساء
فأنكر               قديمة أنها له فقال إخجاله فأحب مارتين أو مارة وكررهأا إنشائه مان ماطولة قصيدة
شيوخه              بعض أن بلغني كما واتفق نادأرة وكانت ًا؛ حفظّ وسردأهأا الشهاب فبادأر ذلك السراج
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نسخة                  عندك كان إن لكن ل فقال فيها استنابته رجاء خطبة له يحفظ هأل عيد ليلة في سأله
جاري              على وماواعظّها بأحادأيثها كراسة في خطبة له فأخرج عليها أمار حتى فأرنيها بخطبة

       . برع          حتى العلوم في ًا ماجد يزل ولم بها خطب ثم ساعة دأون في فتأمالها العيد خطب عادأة
ماع           جميعها في والمشاركة والبيان والمعاني والعربية وأصوله الفقه باستحضار وتقدم

والستحضار           الوسط والنظّم الفهم وقوة الخط وجودأة والحكام الشروط وماعرفة الفصاحة
ودأرس               ثروته، ماع هأيئته في ماتأنق غير فكان كله هأذا وماع والنووي للقاضي ماسلم لشرحي

للقضاء               حياته في عين بل البساطي بعد ًا خصوص المالكية مارجع إليه وصار صيته وطار وأفتى
وكان               ًا مافردأ مارتين هأو وحج بمكة جاور حين السلطان مان بمرسوم استخلفه لكنه يتفق فلم

القضاة             وماعه الناصر سار حين بالله المستعين المؤمانين لماير ًا ماتضمن ودأماشق حلب دأخوله
أربع                 سنة في خلدون ابن عن ناب ماا وأول شيخ، لقتال عشر سنة بعد العادأة على والخليفة

ماوت            عقب البساطي برغبة الشيخونية تدريس ولي بعده، عمن ينوب واستمر وثمانمائة
بهرام              التاج بن الولوي قريبه برغبة العيد رحبة مان بالقرب بالحجازية وكذا القفهسي الجمال
عنها             له الخضري أصيل برغبة والقراسنقرية والفاضلية الحاكم وبجاماع أبيه عن له المتلقي

يشغل            ولم قليلً الحسيني بالمشهد الخطب في وناب بالحسينية وأعادأ وغيرهأا وبالقمحية
ومامن               ًا، يسير مانهما فكتب والبخاري الموطأ مان كل على تعليق في شرع نعم بتصنيف نفسه

وكان               عقيل لبن اللفية شرح الشيخونية في أقرأ وكذا عامار بن الشمس الفقه عنه أخذ
في                ماات حتى جللته على واستمر قدماه الذي هأو بل فيه عنده يحضر السيوطي بن الكمال

دأفن               ثم المؤماني بسبيل عليه وصلى وأربعين اثنتين سنة الول ربيع عشر ثاني الربعاء يوم
بهرام                التاج قريبه قبر مان ًا قريب النفيسي المشهد مان بالقرب رقية السيدة تربة في بيته بجوار

شيخنا              وذكره ذلك، وغير والمعجم القضاة ذيل في مابسوطة وترجمته ماثله، بعده يخلف ولم
ووهأم               باختصار عذيبة أبي ابن مانهم وآخرون ماعجمه في فهد وبن النسبة وماشتبه أنبائه في
        : مادة       المالكية قضاء في ناب المؤرخ الفقيه الحافظ فقال تقدم ماما تعلم أمااكن عدة في

يكادأ               ل الزماان نوادأر مان نادأرة ًا حافظّ ًا ماتفنن ًا فقيه وكان فاماتنع ًا مارار الكبر بالقضاء وسئل
 . ماات             ماوته قبل جذام أصابعه بأطراف وعلق وحمق تيه وعنده واحدة ساعة يفارقونه الخلفاء

       . عرض        في وصفه شيخنا بخط وقرأت قلت الستين جاز وقد وأربعين ثلث سنة شوال في
. العلماة            القضاة أقضى الطالبين رحلة المفتين جمال المدرسين بأوحد عليه ولديه أصغر

أقضى              الفهاماة الزاخر البحر العلماة العالم الماام بالشيخ الحنبلي الله نصر بن المحب وبخط
 . ووالده          المجتهدين حجة المتكلمين لسان المسلمين مافتي المدرسين صدر العلماة القضاة

العلماة     العالم الماام . بالشيخ  . الدين  الدين شمس
 . مامن              قيصر بابن ويعرف التاجر الشافعي القاهأري الشهاب علي بن أحمد بن ماحمد بن أحمد

في              زعم حسبما جماعة على وعرض النحو وألفية والمنهاج شجاع أبي وماختصر القرآن حفظ
الخطيب               عند ماكة في وكذا وغيره التقسيم في والبكري السنتاوي عند اشتغل وأنه ذلك كل

ظهيرة              بن الباسط عبد والزيني المالكي يعقوب بن بالنجم واختص ظهيرة بن بكر أبي
بحيث               وتسعين ثلث سنة في وبينهما بينه وقع ثم بهما وقوة حركة له وصارت وخالطهما

ابن               ابنة ماريم بصهريج ًا قديم يعرف بجدة جددأه ًا ماكان مانه أخذ ثانيهما وأن للسلطان شكاهأما
ثلث              ماشتملًعلى وصار الجديين ماختار بن وأحمد الظّفاري يوسف صهريج مان بالقرب غزي
            . عن    صولح ثم دأفعه بمال عنه عبقا صالحه أن إلى المار وآل ماسجد وبجانبها وقاعة صهاريج

الخليفة                 بتقليد سافر أن يلبث ولم ماعامالته ماع سيما ذلك في حمد وماا جدة نائب عند المالكي
. رجع          ثم وأكرماه وتسعين ست سنة في اليمن صاحب إلى

. بالظّاهأر                 المدعو الجمال بن الشهاب الله عبد بن أحمد بن عمر بن أحمد بن ماحمد بن أحمد
وجعمان               جعمان بابن كسلفه ويعرف اليمن مان عجيل بن ماوسى بن أحمد الفقيه أبيات مان

            . ونشأ   عجيل ابن بأبيات وثمانمائة وخمسين اثنتين سنة الثاني ربيع في ولد لم أخوان وعجيل
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أبيه               على فيها وبحث والبهجة ماطر بن زبر القسم أبي بلديه على وجودأه القرآن فحفظ
جد                 وعمر هأذا جد فأحمد الله عبد في ماعه نسبه الملتقي جعمان بن القسم أبي بن وإبراهأيم

أخذ              وعنه الروضة مان العبادأات وربع الرشادأ ثانيهما على قرأ وكذا شقيقان، أخوان ذاك
وقرأ             للواحدي والوجيز البخاري عليه وسمع للمصنف القطب وشرح الجمل عليه وقرأ العربية

للواحدي،              الوسيط عليه وسمع الشفاء المذكور إبراهأيم عن جعمان بن الله عبد العفيف على
خط                 وماعه مانها الحجة ذي في ولقيني وتسعين سبع سنة في للحج سافر ثم لزبيد مانها وتردأدأ
العلم               يحب بزبيد المدرسين المفتين أحد أدأيب فاضل عارف عالم فقيه صالح رجل بأنه حمزة

فيكم              الظّن هأو كما فضل أهأل فإنه قدره وارفعوا العناية بعين والحظّوه فتفضلوا والعلماء
 . وسيأتي            نظّمه مان وأنشدني الكعبة، تجاه المسلسل فحدثته إليكم وأحسن ًا خير الله جزاكم

. المحمدين   في أبوه
الشمس               سبط الشافعي الدماشقي الدين شهاب رضوان بن عمر بن أحمد بن ماحمد بن أحمد
    . وسبعمائة           الربعين قبل ولد التي عمر والد وهأو بالسلوي يعرف ولذا السلوي عمر بن ماحمد

وابنه                فمات ًا أيض الحريري بابن ابنه عرف بحيث ًا حريري أبوه وكان نحوهأا، أو وثلثين ثمان سنة
مان               سمع أنه يدعى وكان الفارقي والتقي حجي العلء ولزم بالفقه فاشتغل ًا يتيم ونشأ صغير
على                 سمع وكذا المجازفة، إلى له الهيثمي الحافظ نسبة ماع ذلك على يوقف لم لكن لماه جده

وقرأ                  المواعيد قراءة في أخذ ثم عليهما قرأ أنه حجي ابن قال بل كثير وابن رافع بن التقي
قضاء              وولي جيدة وقراءته ًا حسن صوته وكان العاماة وعلى ماشايخ عدة على ًا مارار الصحيح
القضاء                ولية في تنقل ثم تسعين سنة بعد العراقي بعد المدينة قضاء ثم ثمانين سنة بعلبك
      . ثلث        سنة المحرم أواخر في ماات ماتقللً العيال كثير وكان وغيرهأا، والقدس وغزة بصفد

بن                الشهاب قاله فيما ًا سن وأكبرهأم الشافعية طلبة مان بها بقي مان آخر وهأو بدماشق عشرة
خمس              سنة في بقراءته البخاري جل وسمعت ًا كثير به اجتمعت وقد شيخنا قال حجي،

  . في            وزادأ وإنبائه ماعجمه في شيخنا ترجمه ماودأة، بيننا وكانت النشاوري على بمكة وثمانين
يتردأدأ               كان وأنه عقودأه في القمريزي وذكره المدينة تاريخ في وذكرته عمر، قبل ًا ماحمد إنبائه

. بدماشق           صفر عشري تاريخ في وأرخه به يأنس فكان بدماشق إليه
وأحد                ماكة نزيل الحموي الصل الحوراني الشهاب علي بن عمر بن أحمد بن ماحمد بن أحمد

ماتمول               فشيخ هأذا وأماا للفقراء وأبذل أصغر وذاك يحيى والد عمر أخوه والتي التجار أعيان
       . المجاورة        في بمكة بي اجتمع مامن وكلهم وغيره بكر أبو وله بالحوراني ويعرف الحرص شديد
الخير               في وانجرار واطراح تواضح ماع المآثر مان ذلك وغير الزكاة يبذل مامن وكان الرابعة،

    . الربعاء            يوم في ماات وصلني مامن وكنت ًا، وبحر ًا بر ووكلء أتباع وله يهمه ماا على وإقبال
. أحد               كبير التجار مان بعده سنه في يخلف ولم وتسعين ست سنة الحجة ذي مانتصف

بن                   الرحمن عبد بن ماحمد بن عثمان بن ثابت بن ماحمد بن عمر بن أحمد بن ماحمد بن أحمد
حنيفة                أبي بن حمادأ بن إسماعيل بن يوسف بن سمعان بن حسان بن ماحمودأ بن مايمون

والد            الحنفي الدماشقي الكوفي الصل البغدادأي الفرغاني النعماني الدين تاج القاضي النعمان
        . الخرة        جمادأى عشر حادأي الثنين يوم في ولد نسبه في الكلم ماع التي ماحمد الدين حميد

وأخذ             وأفتى، ودأرس فنون، في وبرع الحديث، وسمع بالكوفة، وسبعمائة وخمسين إحدى سنة
الحديث              علوم في أرجوزة ونظّم ًا، علم عشر أربعة على تشتمل رسالة وكتب العيان، عنه

يد             على واماتحن سيرته فحمدت بغدادأ قضاء وولي للكرمااني، البخاري شرح واختصر وشرحها
ففارقها                بغدادأ مان أخرجه ثم أنفه وجدع عليه فقبض الشرع أمار إظهار يريد لكونه يوسف قرا

بالتوجه               له رسم ثم يكفيه ًا راتب عليه وأجرى المؤيد فأكرماه عشرين سنة بعد القاهأرة وقدم
المحرم                 أول في ماات حتى بها فأقام ططر الظّاهأر استقرار بعد إل له تيسر فما دأماشق إلى

             . أخذ   حتى الشام إلى ماعه وارتحل الحنفي قاسم والزين ابنه عنه أخذ ومامن وثلثين أربع سنة
في               له وأجاز ذلك وغير للخوارزماي حنيفة أبي ماسانيد وجاماع الصلح لبن الحديث علوم عنه
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           . الطلبة   لبعض إجازة بخطه ورأى صحبه وأنه عقودأه في المقريزي وذكره وعشرين ثلث سنة
. عديدة    مارويات فيها ذكر

الشهاب                عثمان بن ماحمد الضياء بن عمر بن أحمد بن ماحمد جعفر أبي القاضي بن أحمد
أبي              بابن وهأو العجمي بابن كسلفه ويعرف التي علي أخو الشافعي الحلبي الماوي القرشي

وسمع.             ًا يسير واشتغل وعرض وغيره والمنهاج القرآن وقرأ وثمانمائة الربعين بعيد ولد جعفر
عائشة                ابنته على الحلبي البرهأان بن ذر أبا وصاهأر وغيرهأا عائشة أخته على ببلده اليسير ماعي

       . ببعض       ًا حارس عمل أن بعد بالسكندرية وماات ًا جد أمالق بحيث المرضي الطريق سلك وماا
. بعدهأا          التي أوائل أو وثمانين سبع سنة أواخر في حمامااتها

ماحمد                   بن إبراهأيم بن الرحمن عبد بن الله عبد بن يوسف بن عمر بن أحمد بن ماحمد بن أحمد
ويعرف               التي يحيى أخو الدوادأار الحموي التنوخي الدين ناصر الماير بن الشهاب بكر أبي بن
              . وليات  في ماعه وتنقل القاهأرة أبيه ماع وقدم بحماة ًا تقريب القرن أوائل في ولد العطار بابن

الكمال                صهره ظل في بها فأقام الهأرة إلى الشهاب فعادأ حينئذ ناظره وهأو بالقدس ماات حتى
الدوادأار             التمربغاوي لتمرباي الدوادأارية عمل الباسط عبد الزين بسفارة ثم مادة البارزي بن

البارزية              خوند بعناية جقمق الظّاهأر به فاستقر الشرف ماات أن إلى فيها واستمر الثاني
ماات               أن يلبث فلم وأثرى الدوادأارية جملة مان وجعله قربه الظّاهأر تسلطن فلما للعزيز ًا دأوادأار

ًا              ماشارك الناس وأخبار الشعر مان لكثير ًا حافظّ عاقلً وكان وأربعين، خمس سنة المحرم في
ًا              علم بالنشاب كالرماي الفروسية أنواع في وبراعة ماحاضرة وحسن وفهم ذكاء ماع فضيلة في

. ماثله       جنسه أبناء في يخلف ولم وعملً،
الزين                  بن الشهاب بن المحب بن الشهاب علي بن يوسف بن عمر بن أحمد بن ماحمد بن أحمد

       . النجم      أخي وابن الجمالية وخادأم الموقعين أحد جده الماضي الشافعي القاهأري ثم الحلبي
           .    . إكمال  قبل وثمانين اثنتين سنة الثاني ربيع عشر ثاني في وماات ًا يسير عني أخذ بردأبك ماوقع
      . النجم.         سبط ماحمد المحب والد وهأو وعمه كأبيه الشحنة بن المحب لزم مامن وهأو الربعين

الموقع.
.      . يزدأ         فلم عزم ابن ذكره المناخلي الميقاتي عيسى بن أحمد بن ماحمد بن أحمد

الشهاب                 الدين جمال بن الله عبد بن ًا ماحمد ويسمى الفضل أبي بن أحمد بن ماحمد بن أحمد
القادأر              عبد القاضي سبطا التي الله عبد أخو الحنفي المكي الصل الحراري الجمال بن
خمس.              سنة أثناء في القاهأرة وقدم الثالثة المجاورة في بمكة ماني سمع مامن المالكي

. ماوسمها      في لمكة عادأ ثم وتسعين
العثماني                 الشمس بن الشهاب قاسم بن جعفر بن أحمد بن ماحمد بن أحمد بن ماحمد بن أحمد

 . كان             الستادأار الجمال أخي بابن ويعرف التي، ماحمد والد القاهأري الحلبي ثم الصل البيري
بالقاهأرة،               الحجاب أحد هأو كان ثم ماختلفين وقتين في البيبرسية وكذا السعداء سعيد شيخ أبوه
          . تسع      سنة صفر عشر ثاني الثنين يوم صبيحة في وماات جماعة فهد ابن باستدعاء له أجاز

. عنه              الله عفا القاهأرة خارج بالصحراء عمه بتربة ودأفن ًا تقريب سنة سبعون وله وخمسين

الشيخ                   بن عمر بن أحمد بن حمزة بن سليمان بن أحمد بن ماحمد بن أحمد بن ماحمد بن أحمد
الحنبلي              الصالحي الدماشقي المقدسي الله عبد أبي الناصر بن العباس أبو الشهاب عمر أبي

التي،                الرحمن عبد بن بكر أبي بن ماحمد الدين ناصر قريب الزاي بتقديم زريق بابن ويعرف
    . القرن             رأس على ولد ًا أيض سيأتي المحب بن أحمد بن ماحمد بن ماحمد ابنة اللطيف أماة وأماه
على              الكافي وزوائد رزين لبن الهداية وماختصر والخرقي القرآن فقرأ طفل وهأو أبوه وماات
ًا             وجانب الدين عز القاضي عمه ابن نظّم المذهأب ومافردأات والطوفي الصرصري نظّم الخرقي

القضاء              في وناب مافلح، بن والشرف القباقبي الشمس على العلوم في واشتغل الفروع، مان
ومالكة               ونثر ونظّم فضيلة ذا الذكاء زائد وكان ونحوه، للوعظ المسجد ولزم وغيره الحبال لبن

استحضار              وكثرة ماجالسة، وحسن وفصاحة واحد آن في ويضحك يبكي بحيث الكلم تنميق في
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وانجمع              وظائفه عن رغب أماه مااتت ولما الشياخ، لماع ودأبكة بعمله اشتغاله وغالب لمحافيظّه
سنة                 في وذلك سنتين بعد ماات أن يلبث ولم وندماه، بكاؤه وكثر العبادأة على وأقبل الناس عن

.      . إليه      المشار قريبه لي ترجمه عنه وعفا الله ساماحه وأربعين اثنتين
بن                  المحب بن العز بن المحب العزيز عبد بن أحمد بن ماحمد بن أحمد بن ماحمد بن أحمد

 . ولد            القاسم أبي الشرف والد الشافعي المكي النويري الهاشمي الفضل أبي الكمال القاضي
علي               القاضي ابنة كمالية وأماه بمكة وثمانمائة ثمان سنة شوال عشر ثامان الخميس ليلة في

             . ابن   ومان وغيره المسلسل المراغي بكر أبي الزين مان بها فسمع بمكة نشأ النويري أحمد بن
والتقي             سلماة ابن ومان وغيرهأما الفاسي والتقي سلماة ابن ومان وغيرهأا الشمائل الجزري

وابن              الرماوي القادأر وعبد الهادأي عبد ابن ابنة عائشة له وأجاز وطائفة وشيخنا الفاسي
الستدعاءات             بعض في وأجاز الطلبة بعض مانه سمع وحدث ًا يسير واشتغل وآخرون طولوبغا

ماعه                جلست يقصده مان ماع هأمة ذا التشكي شديد النفس فقير وكان ًا؛ وقت ماكة حسبة وولي
           . بمكة    وستين ست سنة صفر ماستهل الربعاء يوم ضحى في وماات ًا كثير الولى ماجاورتي في

ماما                 عياض بن الفضيل مان ًا قريب بالمعلة دأفن ثم الكعبة باب عند العصر صلة بعد عليه وصلى
. وإيانا      ورحمه الله ساماحه القبلة يلي

ابن                  الزين بن الطاهأر أبو الشهاب الله عبد بن أحمد بن ماحمد بن أحمد بن ماحمد بن أحمد
         . أبي      سعد ابنة عائشة وأماه سبع سنة ًا تقريب ولد الشافعي المكي الطبري المحب بن الجمال

  . في            ماات وآخرون المراغي الزين له وأجاز الجزري وابن أبيه على وسمع النويري رحمة
. أكثر          أو عشرين عن بمكة وعشرين سبع سنة الخرة جمادأى

نسبه               -    قرأت هأكذا قريش بن أحمد بن ماحمد بن أحمد بن ماحمد بن أحمد بن ماحمد بن أحمد
الشهاب  -               بن الله عبد أبي الشمس أو النجم بن العباس أبو النجم أو الشهاب ولده بخط

بخطهما   -             قرأته الذي وهأو اللسنة على هأو كما مايم ثم ماوحدة بباء الصل الباماي المخزوماي
التي        -       ماحمد الشمس والد الشافعي القاهأري بلوغه قبل مانها تحول الصعيد مان لقرية نسبة

         . المناوي     الصدر يصحب كان أنه أنبائه في شيخنا قال بالباماي ويعرف وأبوه جده والمذكور
أن               إلى بها وسكن الجودأرية مان بالقرب الشريفية تدريس ولي ثم القضاء ولية في وتقدم

       . بالتحتانية       الياماي في النسبة ماشتبه في وذكره الثمانين جاز وقد أربعين سنة في ماات
 . ومان           انتهى الشيخونية بالمدرسة صاحبنا الباماي الدين شهاب وبموحدة فقال بالنون والناماي

وثمانمائة              إحدى سنة في وذلك والفتوى التدريس في له إذنه ورأيت البشيطي الصدر شيوخه
أدأاء              على ًا ماحافظّ الخلق حسن ًا عفيف ًا دأين فوجده وخالطه ًا وحضر ًا سفر عاشره أنه وقال

النفس             سخي بالعلم الشتغال على ًا ماداوما تعالى الله كتاب لتلوة ًا مالزما والسنن الفرائض
في               المليح الفهم مان عليه به الله مان ماا ماع والمخالطة الصحبة حسن والمعروف بالجودأ

التنبيه              فقه شرح في الصواب على والعثور المسائل تصور وحسن السليم الذهأن ورزقه العلم
. كلماه    آخر إلى وغيره،

أبو                  الزين الخالق عبد بن عوض بن ماحمد بن أحمد بن ماحمد بن أحمد بن ماحمد بن أحمد
. التي              الرحمن عبد بن ماحمد الجلل جد الشافعي الدهأروطي البكري الدين ناصر بن العباس

بل               الرحمن عبد ابنه وعنه أبيه عن وأخذ بدهأروط وسبعمائة وأربعين خمس سنة في ولد
المستفيد              وتذكرة المفيد عمدة سماه ماجلد في كثير مازيد ماع الروضة واختصر الجلل وحفيده

.           . ابنه      أثكل أن بعد عشرة تسع سنة المحرم في وماات الفرائض علم في الرابح ًا أيض وله
. حفيده  أفادأنيه

الحنبلي              الصالحي الدماشقي العروفي الشهاب أحمد بن ماحمد بن أحمد بن ماحمد بن أحمد
       . وثمانمائة      سبع سنة الولى جمادأى في ولد بالعروفي ويعرف ونقيبه الباعوني الجمال صهر

عبد               على وسمع قندس ابن التقي عند فيها وحضر والعمدة القرآن فحفظ بها وشنأ بالصالحية
عليه              قرأته الطلبة مانه سمعه به وحدث شيبان حديث سابع الحرستاني خليل بن الرحمن
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سيرته،              فحمدت صهره عند النقابة وباشر الشروط تعانى قد وكان الشام ضواحي مان ببرزة
.    . السبعين       بعد ماات الرجل ونعم بالصاحبة وأم مارة غير وحج

الفضل                 أبي المحب الشيخ بن البقاء أبو الكمال أيوب بن ماحمد بن أحمد بن ماحمد بن أحمد
مانظّوماة              علي عرض التمييز جاز ولما الماام، بابن كهو ويعرف أبوه التي الشافعي الدماشقي

في               المسلسل ماني وسمع العتقادأ، في عليهم يجب بما العبادأ تحفة المسماة العقائد في أبيه
ًا،               أيض لبيه والسحاب الفرائض قواعد الحباب تحفة بعد ثم بمكة وتسعين ثلث سنة الول ربيع

وختم                 ختمه في ماؤلفي مان الول النصف ماع البخاري كختم ذلك غير أبيه ماع وعلي ماني سمع
مان                الول النصف ماع الشفا وختم مانها كل ختم في ماؤلفاتي ماع والترماذي دأاودأ وأبي ماسلم

العيد               خطبة في وشروعه الصلة مان الماام فراغ بعد العيد بيوم والمسلسل ختمه في ماؤلفي
قد                لبيب فطن وهأو لبيه، زائد تعظّيم فيها كراسة في إجازة له وكتبت العشاري زهأير وحديث

. فيه            يراجعني كان وربما لجله الحكام في كتاب تصنيف في أبوه شرع
الفارسي                اليكي العباس أبو الشهاب عمر بن حسين بن ماحمد بن أحمد بن ماحمد بن أحمد

وبابن            العجمي بابن ويعرف الرمالة ثم المقدس بيت نزيل الحنبلي الفيروزابادأي الخواصري
قال   -         -  ماعجمة وآخره اللم وكسر المعجمة وسكون الزاي بفتح بزغلش ويلقب المهندس

ومان              ًا أيض الفخر صاحب وأبوه وأبيه جده مان والشام بالقدس سمع ماعجمه في شيخنا
خطيب                بن سليمان بن الله عبد بن ماحمد مانهم آخرين في أمايلة وابن الهبل وابن الميدوماي

عليه                 سمع أنه قال فلح بن إبراهأيم بن أحمد بن وإبراهأيم النصاري جزء عليه سمع البار بيت
ثم              قليلً وتمهر والكتب الجزاء مان الكثير وحصل القراءات في وماهر بنفسه وطلب الذكار،

أربع                  سنة ولد أنه على يدل ماا لي فذكر بالرمالة لقيته يكدي، وصار عمره آخر في وخمل افتقر
ذلك،              غير عليه وقرأ شيخنا مانه سمعه وقد المسلسل الميدوماي على سمعه وماما وأربعين،

الكدية              عاني لكنه المذاكرة حسن وجدته النباء في وقال ثلث، سنة رماضان في وماات
 . قلت             كثرتها ماع كتبه ماوته بعد يعني وتفرقت قال والهيئة الملبس زري وصار واستطابها
في            وانتهى الشيخونية في بقراءته البياني على ماسلم لصحيح الزركشي الزين وسماع

. باختصار          عقودأه في القريزي وذكره وسبعمائة، وستين خمس سنة رماضان
القاهأري               الصل الهواري الشمس بن الشهاب زبالة بن ماحمد بن أحمد بن ماحمد بن أحمد

ست                 سنة الول ربيع في ماات أن يلبث ولم أبيه ماوت بعد قضاءهأا ولي أبوه، التي الينبوعي
بن                ماحمد عمه ابن بعده واستقر المراغي الفتح أبي على أبيه ماع سمع مامن وهأو وخمسين

. أحمد    بن الوهأاب عبد
المصري                 الدين ناصر بن الشهاب ماحمد بن الرحمن عبد بن ماحمد بن أحمد بن ماحمد بن أحمد
       . جهاته        مان كثير في أبيه بعد استقر المهندس بابن ويعرف أبوه التي الشافعي القاهأري ثم
وماات              فيه، ًا ماطبوع وكان الصالحية تدريس في الشافعي القاضي يدي بين الدعاء في حتى

. عنه                الله عفا الكهولة سن في دأخل وأظنه وسبعين سبع سنة القعدة ذي عشري رابع في
      . أبي           بن أحمد جده فيمن ماضى الحراري الله عبد بن ماحمد بن أحمد بن ماحمد بن أحمد

الفضل.

بن                  ماكي بن المعطي عبد بن أحمد بن المعطي عبد بن ماحمد بن أحمد بن ماحمد بن أحمد
العباس                 أبي النحاة شيخ بن الله عبد أبي بن العباس أبو الشهاب ماخلوف بن حسن بن طرادأ

. التي              القسم أبي بن القادأر عبد عم ابن المالكي المكي العبادأي السعدي الخزرجي النصاري
وسمع                بها ونشأ بمكة وسبعمائة وتسعين ثلث سنة القعدة ذي عشر حادأي الثنين ليلة في ولد

إلباسها               في له وأذن الناصح بن الشهاب مان الخرقة ولبس سلماة، وابن الطبري الزين مان
والتنوخي              والهيثمي الملقن وابن والعراقي البلقيني بعدهأا فما وتسعين أربع سنة في له وأجاز

 . وماات            الستدعاءات في وأجاز وآخرون الشيخة وابن الذهأبي وابن والعلئي المجد أبي وابن
. الله               رحمه أهأله عند بالمعلة ودأفن بمكة وأربعين ثلث سنة الخرة جمادأى عشر حادأي في
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بن                  العباس أبو الشهاب أيوب أو الله عبد بن عثمان بن ماحمد بن أحمد بن ماحمد بن أحمد
         . في       ونشأ وثمانمائة وخمسين اثنتين سنة رجب في ولد التي ماحمد أخو أصيل بن الدين ناصر

في                وماكث الطويل لقراجا أبيه عند كانت ودأيعة بإخفاء واتهم سيرته قبح ماع وحج أبيه كنف
الترسيم               حين ذلك أثناء وفي وغيرهأا قاعته السلطان أخذ بعد سنين ست على زيادأة المقشرة

ًا              شيئ يبد فلم حسابه لعمل بالترسيم فأخرج طولون بجاماع خبره زعم الشافعي جماعة على
هأناك                ارتكبها أن رماضان مان والعشرين السابع ليلة في فاحشة جريمة له ذكرت أن بعد فعادأ
تزوجه                 ماع حبسه وطال النمط هأذا مان أشياء في تزويره بأن ًا ماستور الحال هأذا في زعم وكذا

إرضاء                 بعد لبعضهن يتوجه وربما البلقيني الولوي ابنة مانهن بها إليه يجئن كن نساء عدة بها وهأو
النشاوي              على وغيرهأما شادأان ابن وماشيخة البخاري سمع مامن وهأو هأذا، فوق والمار المعلم

سنة              الحجة ذي في ماات حتى ًا ماسجون واستمر جماعة على وعرض والمنهاج القرآن وحفظ
. وتسعين  ست

الخطيب                 المالكي الدين فتح بن العباس أبو المحب علي بن ماحمد بن أحمد بن ماحمد بن أحمد
        . سنة        الول ربيع ثامان الثلثاء ليلة في ولد المحب بابن ويعرف ماحمد البدر وابنه أبوه التي

طاهأر              الزين عن الفقه وأخذ ًا وكتب القرآن فحفظ بها ونشأ بالقاهأرة وثمانمائة عشرة اثنتي
عن             وغيرهأما والصلين الراعي عن والعربية بعادأة الزين عن وكذا النويري القسم وأبي

واللغة            العربية في النواجي ولزم والقاياتي البساطي دأروس وحضر بل والشرواني الشمني
وخطب               نظّم، يكون أن أستبعد ول الفضلء أحد وصار وبرع الدأب فنون مان وغيرهأا والعروض

بقراءته            سمعت العشرة حسن وكان بالصالحية للمالكية وأم صفية بسويقة القيمري بجاماع
حتى              وإتقانه فصاحته وحمدت هأشام لبن السيرة مان وقطعة ماصعب لبن الموطأ شيخنا على
أن               بلغني بل الخطيب العلماة الباهأر الصيل الفاضل بالشيخ لذلك ثبته في وصفه شيخنا أن

           : شيوخه     مان واحد غير كان وكذا تحضرهأا، التي المجالس زين أنت له يقول كان ًا طاهأر الزين
والملزماة             والتلوة الذكر على بأخرة وأقبل خليل للشيخ المختصر على ًا يسير وكتب يعظّمه

أزيد               عن وخمسين ست سنة المحرم عشري ثالث الثلثاء يوم في ماات حتى المتصوفة لبعض
والصلة             دأفنه شهدت الطريق، بقارعة الصوفيتين بين ودأفن بأشهر ًا عاما وأربعين ثلث مان

. وإيانا       الله رحمه كان الرجل ونعم عليه
   . ماحمد             بدون ماضى السلوي الشهاب رضوان بن عمر بن ماحمد بن أحمد بن ماحمد بن أحمد

الثاني.
         . بن         الحسين بن ماحمد بن أحمد جده فيمن ماضى عمر بن ماحمد بن أحمد بن ماحمد بن أحمد

عمر.
الشهاب                  بن البدر بن الشهاب سالم أبي بن الفتح أبي بن ماحمد بن أحمد بن ماحمد بن أحمد

            . وجلس   أبيه عن وأخذ وسبعمائة وثمانين اثنتين سنة الول ربيع في ولد الحلبي الطعاني بن
. عليه               ذلك فأثر صاح أبيه لكون ًا ماقعد وكان الحيشي بكر أبي الشرف بإشارة بزاويته بعده

. عشرة          اثنتي سنة شوال عشر ثاني الخميس ليلة في وماات
بن                 البقاء أبي البهاء بن الشهاب سعيد بن ماحمد بن ماحمد بن أحمد بن ماحمد بن أحمد

ويعرف             التي ماحمد الجمالي شقيق الحنفي المكي العمري الضياء بن الخير أبي الشهاب
            . بمكة   وثمانمائة وثلثين إحدى سنة الول ربيع تاسع الحد ليلة في ولد الضياء بابن كسلفه
     . خاماس            السبت ليلة في ماات أثبته ل ماا إليه ونسب مارة غير القاهأرة ودأخل أخيه عن وناب

.    . فهد       ابن أرخه بمكة وسبعين اثنتين سنة الحجة ذي عشر

العدل                 بن الشهاب البهاء بن الوهأاب عبد بن ماحمد بن ماحمد بن أحمد بن ماحمد بن أحمد
في            وجدهأما التيين وعلي ماحمد الناصري والد الحنفي القاهأري الخميمي النصاري الشمس

بالظّاهأر.               وأم علي به وتل الحسيني خليل الفقيه والده رفيق على القرآن وقرأ ولد ماحالهم
      . عشري         تاسع السبت يوم في ماات ًا خير وكان به، استقر تسلطن فلما أماير وهأو جقمق
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. الله      رحمه وستين ثلث سنة شعبان
الصل                 الطوخي المحب بن السعودأ أبو عثمان بن ماحمد بن ماحمد بن أحمد بن ماحمد بن أحمد

 . ولد             أشهر بكنيته وهأو أبوه التي الفكاهأين جاماع وخطيب الفوي النور سبط الشافعي القاهأري
على            وعرض والورقات، والملحة والتنبيه والعمدة القرآن وحفظ وثمانمائة ثمان سنة ًا تقريب

ماع                وجلس ترك ثم ًا وقت شيوخه غالب عن الخذ في البلقيني السعادأات أبا البدر ورافق جماعة
ماع               إليها المشار الخطابة على واقتصر ذلك عن أعرض ثم الشافعي، بباب تصرف ثم الشهودأ

ربما              ذلك وماع أسلفه قبل مان ورزق بالشيخونية كالتصوف ووظائف مارتبات مان باسمه ماا
يعمله               طعام على الهكارية عند بيته في والقراء الناس يجمع بأخرة وصار وبالجرة لنفسه نسخ

يحضر                وربما فيه الناس مان كثير لعتقادأ الفتح على أكثره وأظن لذلك ويتكلف شهر كل في
إلي               التردأدأ أكثر وقد تيسر، فما مارة غير لذلك وقصدني الماراء وبعض والمشايخ القضاة عنده

بصره               وضعف هأش ثم ذلك، وغير المناوي للصدر وتصنيف العمدة علي وقرأ وبعده ذلك قبل
   . جمادأى             في ماات الوطأة خفيف بهج ماأنوس فهو ذلك وماع البياض مان بيده كان ماا وظهر

. تسعين   سنة الولى
بن                  الشمس بن الشهاب الله عطاء بن ماحمد بن ماحمد بن ماحمد بن أحمد بن ماحمد بن أحمد

كسلفه            ويعرف التي علي شقيق المالكي القاهأري المصري الصل السكندري الدين ناصر
          . وابن  والرسالة القرآن فحفظ ونشأ وثمانمائة العشرين قريب ًا تقريب ولد التنسي بابن

لم               ولكن ونبل وفهم وغيره البساطي دأروس حضر بل عبادأة الزين عند فيهما وبحث الحاجب
ًا                رفيق ًا شاهأد الفجل بمسجد أبيه عند وجلس شيخيه أول له عبرهأا لؤيا ًا تصديق ترك أن يلبث

استئذان              بعد ًا جد يسير بنزر فيها وسافر بالتجارة وتولع ذلك، نفسه فأتعب ونحوه للقرافي
الوجاهأات                ذوي في وعد ًا جد تمول حتى يترقى زال ول فنتج مارة غير السكندرية إلى أبويه

وحج              الحركة، وسرعة والفتوة الهمة بعلي وذكره قاماته وماديد ونورانيته وبهائه تموله ماع سيما
بلدأ               إلى سافر بل حجه تكرر ثم الجمعة الوقفة وكانت أربعين سنة بالتجارة اشتغاله أوائل

عظّيم              سيما الكابر وخالط وغيرهأا المقدس بيت وزار الجون ووصل دأونها فما ودأماشق اليمن
ًا              ماقيم الناس كآحادأ صار أن إلى النهباط في أخذ وبعده الخاص ناظر الجمالي الدولة

الهمام               ابن على عرض وأنه ماتطاولة مادة مان انقطعت للجماع هأمته أن لي وذكر بالبرقوقية
إلى                 يحتاج ل بحيث رجوعه في إليه يحتاج ماا جميع ماكة مان الجداوي جانبك ماع رجوعه حين

 . ماات                فكف بهذا أعلمته وإل تسكت إن أحمد يا له فقال لخاطره التقرب بذلك رام إليه المشار
. الجنة         وعوضه الله رحمه وتسعين سبع سنة المحرم في

بن                  الجمال بن الشهاب الله عطاء بن ماحمد بن ماحمد بن ماحمد بن أحمد بن ماحمد بن أحمد
. عشرة               أربع سنة في غرق وأنه أبوه والتي قبله الذي عم ابن التنسي بن الناصر

الصل                المصري الشمس بن الشهاب ماحمد بن ماحمد بن ماحمد بن أحمد بن ماحمد بن أحمد
وبابن              الريس بابن ويعرف الشريفة بالمدينة يليه فمن أبيه وجد هأو الرئيس الشافعي المدني

المنهاج.              فحفظ بها ونشأ بالمدينة وثمانمائة وستين أربع سنة شوال رابع في ولد الخطيب
وتسعين               خمس سنة في القاهأرة قدم ثم الكثير بها عني وأخذ واشتغل بها وسمع والعمدة

. به          بأس ول وغيرهأا الشام ودأخل الوقت مادرسي عند فاشتغل
العقبي                الشهاب بن الشمس بن الفضل أبو يوسف بن ماحمد بن أحمد بن ماحمد بن أحمد

الكويك               بن الشرف على فأسمعه رضوان الزين أبيه عم به اعتنى وأبوه، جده التي الصحراوي
ًا،            خلق له واستجاز وطائفة الفوي والنور الشاماي والشمس الحنبلي والجمال العراقي والولي

. ابني        استدعاء في أجاز ولكنه حدث علمته وماا

عصره               في القراءات شيخ الشعري اليماني العباس أبو ماحمد بن أحمد بن ماحمد بن أحمد
             . مامن  السين، بتقديم سبع أنه إلى ماال ثم وسبعمائة وخمسين تسع سنة ولد ًا ماطلق باليمن

سنة               شعبان عشر ثاني الجمعة ليلة في وفاته وأرخ القراءات في الناشري العفيف به انتفع
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المقرئ              شيخه عند ودأفن الجمعة يوم صبح بعد الشاعر بمسجد عليه وصلى وأربعين إحدى
. نافع      بن علي بن بكر أبي

بلوغه               قبل مانها وانتقل الدماياطي الصل المدني الشهاب ماحمد بن أحمد بن ماحمد بن أحمد
ابن                عن أخذ وكذا البناسي عن غيره وفي الطنتدائي الشهاب عن الفقه في فأخذ القاهأرة إلى

وجاور             مادة الشتغال ولزم للكوراني ًا رفيق وشرحها الحديثية اللفية في شيخنا وعن خضر
المقدس               بيت وزار ًا أشهر بالمدينة ذلك غضون في وأقام مارتين في سنين عشر نحو بمكة

ووثب              المكروه غاية مان وغيرهأم العيان مان جماعة فمس جقمق الظّاهأر مان وتقرب والخليل
إلى                أماره وآل الديري ابن عزره وكذا يقتله أن وكادأ وسجنه التنسي البدر المالكية قاضي عليه

مان               وكتب ماقبول غير كونه ماع الجيوش أماير سوق تجاه بالشهادأة يتكسب وجلس خذل أن
وكنت              السئلة مان كثير وفي ماني للستفادأة يقصدني وكان ًا، كثير الردأيء بخطه الباري فتح

التقرير                فقطع العقائد في يقرر وكان الشرواني إلى وابنه هأو حضر أنه كما ماعه الكلم أتحاماى
وخطب                 يقتضيه، بما علينا وابنه هأو ويشهد فيه نحن ماا تحريفه مان المانع ماا وقال انصرف حتى

وثمانين               سبع سنة المحرم عشري ثامان الخميس ليلة في ماات حتى وغيره مايالة ابن بجاماع
. عنه       الله عفا الهأناسية تجاه بتربة ودأفن

 . ماضى              الشافعي المكي النصاري العباس أبو ماحمد بن أحمد العباس أبي بن ماحمد بن أحمد
. أحمد         بن المعطي عبد بن ماحمد أبيه جد فيمن

       . العروفي،         به وصوا عزم ابن كتبه كذا العوريفي الدماشقي ماحمد بن أحمد بن ماحمد بن أحمد
. نسبه         في ثالث ماحمد بن أحمد بزيادأة ماضى وقد

صاحبها                وأخو كهنات مانها التي كجرات صاحب الدين قطب ماظّفر بن أحمد بن ماحمد بن أحمد
            . إصابته  ماوته سبب كان بحيث ًا مانهمك ًا سفاك وكان القطب بعد استقر وكأنه ماحمودأشاه الن

. نحوه      أو ساقه على سيفه بعودأ
الشمس                بطيبة المالكية قاضي ابن الشهاب بكر أبي بن ماوسى بن أحمد بن ماحمد بن أحمد

     . والمدينة         بالقاهأرة ماني سمع مامن وأبوهأما التي ماحمد الدين خير أخو القصبي بن السخاوي
أبيه               ماع وقطن فارقها ثم بابنته زوجه أبوه وكان القمصي الجلل صهره على سمع وكذا

. عينيه     بإحدى ماصاب وهأو بالمدينة
المؤيدية              نزيل الشافعي القاهأري ثم المسيري الشهاب يحيى بن أحمد بن ماحمد بن أحمد

ومان            شيخنا، يدي بين بالمحمودأية ًا كثير رأيته والنجماع بالديانة المعروفين الفضلء وأحد
البرمااوي            المجد عن وأخذ الصلي والمنهاج الفروع في وكلهأما والحاوي المنهاج ماحافيظّه

آخرين،              في الطحان وابن الصاحبة ناظر وابن بردأس ابن على وسمع المجبر، بن والجمال
  . في            ماات وجاور وحج يتزوج ولم الطلبة وأقرأ وغيرهأا المحدثين عند المؤيدية في وتنزل

. وإيانا            الله رحمه كان الرجل ونعم وخمسين تسع سنة المحرم في رجوعه
. الدماشقي                ثم الصعيدي ماحاسن بن عقبة بن إسماعيل بن يوسف بن أحمد بن ماحمد بن أحمد

. يوسف   بدون ماضى
   . وهأو             أبوه ماات القاهأري الصل السفطي حجاج بن يوسف بن أحمد بن ماحمد الولوي بن أحمد

أخته               وخاصم وذويه الشحنة بن البر عبد بخاله تدرب وقد ًا خصوص ماتصون غير فنشأ صغير
الفضل.                 أبو الشهاب ماعالي بن ماحمد بن يوسف بن أحمد بن ماحمد بن أحمد في ماات وغيرهأا

حسن            البدر وسبط زكريا الزيني ثم السيوطي الولوي بباب المباشرين أحد الزعيفريني
           . شرح   الفرات بن العز على بقراءته سمع وأنه وأبوه جده وسيأتي بمحمودأ وليس البردأيني

وسمع                فهد بن التقي على وأربعين ثلث سنة في بمكة ماعه سمع وكذا للطحاوي الثار ماعاني
الصاحبة              ناظر وابن بردأس وابن الطحان ابن وعلى ماسلم صحيح في الزركشي على بالقاهأرة

أبي              والتقي جماعة بن الجمال على فسمع والده ماع المقدس لبيت وسافر رضوان، والزين
      . ست        سنة القعدة ذي في وماولده وغيره أبيه باستدعاء جماعة له وأجاز القلقشندي بكر
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والمناوي           والبلقيني المحلى على وعرض النحو وألفية المنهاج وحفظ بالقاهأرة وثلثين
. وآخرين  والقصرائي

حذيفة              بابن ويعرف الشافعي القاهأري ثم المسيري الدين شهاب أحمد بن ماحمد بن أحمد
        . لبعض       وتردأدأ ًا يسير والعربية بالفقه فاشتغل القاهأرة قدم التي أحمد بن ماحمد عم ابن وهأو

عندي               وحضر بخطه جله أو كتبه قد وكان الحصني للتقي المنهاج شرح ماطالعة وأدأمان الشيوخ
في               أثبته ًا حسن ًا ماناما لي ورأى جماعة على بقراءتي وسمع وغيرهأا المالء ماجالس في ًا كثير

ًا               صوفي الكامالية إماام ثم الغمري جماعة مان وكان وغيره شيخنا على سمع بل آخر ماكان
       . وسبعين     خمس سنة الربيعين أحد في ماات دأريهمات بعض وبيده والبيبرسية بالصلحية

   . ماع              اشترك وقد الكامالية إماام صحبة سافر مامن كان فإنه حج أن بعد ماكة مان ًا راجع بالطور
جد              باسم ماتيمز وذاك ونسبته وجده أبيه واسم اسمه في ًا قريب الماضي المسيري الشهاب

. وشهرته    وبفضيلته يحيى أبيه
الحلبي               الحلوي بن الشمس القضاة قاضي بن الدين شهاب القاضي أحمد بن ماحمد بن أحمد

.    . اللبودأي         ابن أرخه وتسعين إحدى سنة الحجة ذي في مانفصلً الحنفي قاضيها
بابن               ويعرف الرماوي بني ذرية مان الصالحي أبوه الذهأبي الشهاب أحمد بن ماحمد بن أحمد

وحدث.              بفوت الجزري الهول أبي مان وسمع وسبعمائة وسبعين سبع سنة ًا تقريب ولد الذهأبي
. الشام          دأخول قبل وماات فهد، كابن الفضلء مانه سمعه به

     . بن         أحمد جده فيمن ماضى المالكي المكي القسطلني الشهاب أحمد بن ماحمد بن أحمد
. ماحمد    الزين بن حسن

التي              قاسم والد الحنفي القاهأري القرشي أحمد الشهاب بن ماحمد الدين فخر بن أحمد
. وولده          العديم بن الكمال عند النقابة باشر السبع، بابن ويعرف

.        . الب        أجدادأ مان المهملة السين في ماضى الحنبلي السيف بن أحمد بن ماحمد بن أحمد
   . ماني            سمع مامن الشيخ بابن ويعرف المصري الشمس بن الشهاب أحمد بن ماحمد بن أحمد

بالقاهأرة.
.     . بالقاهأرة          عني أخذ مامن كندة بن الدين شهاب الشريف أحمد بن ماحمد بن أحمد

عبد               العز ووالد ماكة نزيل الشافعي القاهأري ثم السمنودأي الشهاب أحمد بن ماحمد بن أحمد
وصحب              القرآن حفظ كان قبله مان أبيه وحرفة حرفته وهأي المراحلي بابن ويعرف العزيز

الولياء            كراماات مان وحفظ عليه بركتهم وعادأت الكابر مان وغيره البوصيري الشمس
الفوي              ومان وغيره الترماذي الجزري ابن على وسمع المسائل ببعض ألم بل جملة وماناقبهم

ًا               ماديم بمكة ماعه وأقام ظله في صار التجارة في ولده ترقى ولما وطائفة، وشيخنا والكلوتاتي
ماع            العبادأات وظائف مان ونحوهأا والذكار الرقائق لكتب والمطالعة والتلوة للطواف فيها

برؤيته              أستأنس وكنت وغيره، النحو في اشتغل وربما ونحوهأا الحديث ماجالس عن إل النجماع
 .              . فمات   بالقاهأرة كان إذ عليه للقدوم بأخرة تحرك إنه ثم ولده ماع القاهأرة وردأ ذلك غضون في

وثمانين،               ثلث سنة رجب عشر ثاني في الطور قريب العرض ماراسي مان بموضع رجوعه في
ولم               المال بعض تفريطه بسبب بعضهم عند لولده ضاع وقد السبعين قارب وقد هأناك ودأفن

. وإيانا           الله رحمه كان الرجل ونعم لوالده رعاية بذاك المطالبة يمكنه
.     . بالمدينة         عني أخذ مامن المرجح بابن ويعرف المدني أحمد بن ماحمد بن أحمد

 . شهد             النسخة بابن ويعرف المالكي القاهأري الصل المحلي الشهاب أحمد بن ماحمد بن أحمد
وضخاماته                 عزه أيام قبوله مان ًا نائب كان حين شيخنا واماتنع سنة ثلثين مان أزيد القيمة في كأبيه

في                غاية شيخنا قال كما كان لكونه دأونه المهندسين مان اثنين أقبل وقد الدين جمال بجاه
أهأل               ذلك في فاق بحيث بها شهر وماهارة الحيل مان بضروب ًا مالك وتصييرهأا الوقاف إبطال
شيء               وذاك عظّيم أمار على صناعته في يقدم كان ولكنه وماداراة وعصبية ماروءة ماع عصره

بفظّوظة              بعزله العراقي الولي إعلم على أقدم بحيث الشرف أيام في ًا رواج وزادأ ماشهور
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صرفه                ثم مافلح بن الدين نور بموت شاغرة وكانت المال بيت لوكالة العزيز ولده ورقاه وجرأة
           . تسع    سنة صفر عشري ثاني الحد يوم في الجنب بذات وماات السفطي بالولوي عنها الظّاهأر

. تعالى          الله إلى وأماره زيادأة أو سنة ستين عن وأربعين
مامن              بسواسوا ويعرف المكي اليمني الهدوي الحسيني أو الحسني أحمد بن ماحمد بن أحمد

       . ربيع          ثامان الحد يوم في بمكة ماات الضياء بن البقاء أبي سبطة أماه أبيه، شرف في نوزع
عليه               والوصي الصورة حسن ًا شاب وكان بمكة، عني أخذ مامن وهأو وتسعين أربع سنة الول

. الجمالي      يشبك وبالقاهأرة الحنبلي قاضيها بمكة

الشرف               أخت وابن الكريم عبد شقيق القاهأري ثم السنوي الشهاب أحمد بن ماحمد بن أحمد
             . الشرف  بخاله ابنه وزوج القرآن وحفظ بعدهأا التي أو وأربعين ست سنة ولد وأخته النصاري

. بالتجارة    وتكسب أماه مان
   . وفهم          اشتغل مامن الحنبلي الزركشي القاهأري المشهدي الشهاب أحمد بن ماحمد بن أحمد
بالشهادأة               وتكسب الجوق في وقرأ ماعها؛ كان ومان الهورينية هأانئ أم على البخاري ختم وسمع

. الخلق          حادأ وكان وظائفه بعض حضور مالزماته ماع كف ثم
  . في              ماات بكر أبي وأخو ماحمد الكمال والد القافلي الشهاب المعلم أحمد بن ماحمد بن أحمد
بحيث               الحديث ماجالس في ًا راغب ًا خير وكان وثمانين، خمس سنة القعدة ذي ثاني الربعاء يوم
ذا                ذلك وغير البديع القول ومان كثير لبن البداية مان وقطعة النبوة دألئل غالب عندي سمع

. الله       رحمه وغيرهأا التجارة مان حصلها ثروة
وعبد              وحسين ماحمد ووالد ماكة نزيل الشافعي الكيلني الشهاب أحمد بن ماحمد بن أحمد

    . عن         العلم فأخذ نشأ ماعقودأة بقاف بقاوان ويعرف ماحالهم في المذكورين وإبراهأيم الغفار
الزركشي              الزين عن فأخذا ولديه أول وماعه القاهأرة وقدم وفضل وغيره الحلل الرحمن عبد

عند               ووجاهأة واحتشام وجللة حسن سمت ذا وكان البقاعي، فهرسته له وكتب شيخنا عن ثم
بذوي             الجتماع في الرغبة عظّيم ونحوهأم العلماء مان الغرباء مان سيما وتفضل الملوك

أخي              ابن الدين شمس الشريف بابنة تزوجه في رغب ولذا ماعهم للمذاكرة ًا ماحب الفضائل
حين             الهمام بن الكمال بابنة الصغير ابنه وزوج وغيره إبراهأيم واستولدهأا الحصني التقي

ًا                أيض هأو سمح ول لمصر رجوعه حين بمكة تركه على يوافق لم لكونه ولكن بمكة ماجاورته
            . ابن   صحبه ماكة وردأ حين العجيسي بيحيى اجتمع لما أنه لطائفه ومان تفارقا ولده بفراق
عادأته،                على ًا جري به ليستأنس العلم مان شيء في ماعه الكلم جر رام خمسين سنة البارزي

قائلً                لفراقه وبادأر ذلك يحتمل فلم طريقته على شفتيه على وعض جفاء فيه بما يحيى فكلمه
       . وجلست         بمكة وخمسين ست سنة في لقيته الدأب وقلة الجهل بين جمعت أنت شيخ يا له

في              السدرة رباط لختام الحرام بالمسجد للتدريس ماجلس وذلك ماا فضل مانه وحصل ماعه
        . ذي        عشر سادأس الجمعة ليلة آخر في ماات وغيره بالشهر فمر فيها عنده الحضور فكثر حلقة

. وإيانا               الله رحمه بالمعلة ودأفن الجمعة صلة بعد عليه وصلى بمكة وستين إحدى سنة الحجة
الردأي                الدين فخر بن الدين اختيار بن الشهاب ًا أيض ويدعى القطب أحمد بن ماحمد بن أحمد

     . سنة         الخرة جمادأى في ولد الخليل بلد نزيل الواعظ الشافعي والدار المولد الهروي الصل
طبس    -          - أعمال مان ماعجمة بعدهأا واو ثم مافتوحة بجيم بجوخا وثمانمائة وعشرين تسع

ًا               ماستفتي جاء حين وعقد القاهأرة قدوماه وتكرر كلها في ووعظ البلدأ وطاف حج مامن الكيلكي
للجواب              ماتضمنة إجازة له وكتبت عني حينئذ وأخذ بالزهأر المجلس البقاعي فيه عارضه فيما

 : يقول    وسمعته ماسألته عن

 وراح الكثير جاك ماا طول فياقـنـوعة بالقليل كوني عين يا
     . بن           أحمد جده فيمن ماضى الشافعي المكي النويري العز بن المحب أحمد بن ماحمد بن أحمد

. العزيز      عبد بن أحمد بن ماحمد
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.     . بمكة      عني أخذ مامن البسطاماي أحمد بن ماحمد بن أحمد
عني                أخذ مامن التي ماحمد أخو حاماد بن المدني المغربي البسكري أحمد بن ماحمد بن أحمد

. بها    ماجاورتي في بالمدينة
.          . وثلثين      بضع سنة ماات وأنه عزم ابن قاله كذا السلي أحمد بن ماحمد بن أحمد

.     . بمكة      عني أخذ مامن الحجازي أحمد بن ماحمد بن أحمد
          . اثنتين      سنة ماوسم في ماحافيظّه بعض فهد ابن عليه عرض المالكي أحمد بن ماحمد بن أحمد

الماضي              النسخة ابن وأظنه يعرفه لم أنه وقال شيوخه في وأوردأه وأجازه بمكة وعشرين
ًا. قريب

.     . بالقاهأرة        عني أخذ مامن سمنودأ بمنية الخطيب أحمد بن ماحمد بن أحمد
.      . سواسوا      يلقب فيمن ًا قريب ماضى الهدوي أحمد بن ماحمد بن أحمد

أبو                 خازم بن سمير بن يوسف بن الرحمن عبد بن إبراهأيم بن إسماعيل بن ماحمد بن أحمد
       . ربيع       في وماصر القاهأرة بين فيما ولد البرهأان بابن ويعرف التيمي الطاهأري المصري هأاشم

صحب             ثم وأحبه الحديث وسمع ًا شافعي بالفقه واشتغل وسبعمائة وخمسين أربع سنة الول
حزم               ابن كلم في النظّر إلى فجذبه السحولي سعيد له يقال شخص وهأو الظّاهأرية بعض

له                   وكانت مانه، أعلم ًا أحد أن يعتقد ل صار بحيث عليه فغلب تيمية ابن كلم في نظّر ثم فأحبه
في              المشاركة إلى نفسه فطمحت الناس أخبار في كبير ونظّر وعصبية وماروءة أبية نفس

على                   برقوق الظّاهأر غلب فلما ماال ول وظيفة ول عشيرة مان ل قدم فيه له ليس أنه ماع الملك
في                وخرج ذلك مان فغضب نفسه به حدثته لما وسيلة ذلك جعل رام الخليفة وحبس المملكة
جميع                فاستقرأ قريش مان رجل طلب إلى يدعو العراق إلى ثم الشام إلى وثمانين خمس سنة

أكثر                وكان أهألها مان ًا كثير فاستغوى الشام إلى رجع ثم ًا قصد يبلغ فلم حلب ودأخل الممالك
وكثرة             الحوال فسادأ مان يرى لما والحسباني الياسوفي مانهم يتدين مامن له الموافقين

أماره                نمى أن إلى الطريقة هأذه على يزل فلم ذلك وغير الحكام في الرشوة وفشو المعاصي
يديه                 مان يجيء ل أنه لعلمه عليه يشوش ولم إليه وأصغى كلماه فسمع الشام نائب بيدمار إلى

شديدة                عداوة بيدمار وبين بينه وكانت الحمصي بن الدين شهاب القلعة نائب إلى أماره نمى ثم
إلى              ماال أنه وأظهر واستخبره البرهأان ابن فاستحضر بذلك عليه التألب في فرصة فوجد

كتب                  بذلك علم فلما كله بذلك السلطان كاتب ثم فتركه إليه يدعو كان ماا جميع له فبث ماقالته
عن              النائب فتوزع وبتسميرهأم رأيه على وافقه ومان البرهأان ابن بتحصيل يأماره النائب إلى

خفت               قوم هأم وإنما ماتلش أمارهأم وأن عنهم والعفو فيهم بالشفاعة وأجاب عنه وتكاسل ذلك
بأن               ًا أيض فكاتب الفرصة انتهاز في الحمصي ابن واستمر لهم عصبة ول الدرس مان أدأماغتهم

رأيه               على كان ومان البرهأان ابن بمسك الجواب إليه فوصل المخامارة على عزم قد النائب
الحسباني                 وفر عليه قبض أن بعد ًا خوف الياسوفي فمات بيدمار قتل إلى ذلك في المار آل وإن

بأن              فأعلمه عليه قياماه سبب عن واستفهمه استذناه السلطان إلى البرهأان ابن حضر ولما
في                  وزادأ غيره يجوز ل الذي الدين هأو هأذا فإن بالعدل يحكم قريش مان رجل يقوم أن غرضه

هأو                فضرب بضربه فأمار فبرأهأم الماراء مان رأيه ماثل على ماعه مان عن فسأله هأذا نحو
وثمانين              ثمان سنة الحجة ذي في وذلك الجرائم أهأل حبس الخزانة في وحبسوا وأصحابه

ابن              فاستمر وتسعين إحدى سنة الول ربيع في عنهم أفرج ثم المقيدين ماع واستعملوا
سنة               الولى جمادأى مان بقين لربع ماات أن إلى إمالق صورة على بالقاهأرة ًا ماقيم البرهأان

له                  فقلت ماوته بعد ورأيته غير ل أنفس سبعة إل جنازته في يحضر لم بحيث ًا فريد ًا وحيد ثمان
أفاق                  ثم غاب أنه ظننت حتى ًا شديد ًا تغير فتغير بك الله فعل ماا فقلت نعم قال مايت أنت

إلى                 لميلك قال لماذا فقلت عليك عتبان وسلم عليه الله صلى النبي لكن بخير الن نحن فقال
فيقال               ماذهأبكم على كنت لو لودأ إني الحنفية مان لكثير قلت وكنت ًا ماتعجب فاستيقظّت الحنفية

أنسيت               كنت وقد قال ذلك، مان الله فاستغفرت الصول على مابنية الفروع لكون فأقول لماذا
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   . ماروءة             ذا وكان سنين عشر بعد البوصيري بكر أبي بن أحمد الدين شهاب فذكرنيه المنام هأذا
أهأل             فيها يخالف التي المسائل بأكثر ًا عارف والمحاضرة المذاكرة حسن أبية ونفس علية

في              وهأو وأمالي ماعارضيها، على يردأ وماا أدألتها ويستحضر لها النتصار يكثر الجمهور الظّاهأر
وضع               وماسألة السجودأ في اليدين رفع ماسألة اطلعه وفور على يدل ماما ماطالعة بغير الحبس

ًا              كثير جالسني وقد قال شيخنا قاله المااماة، في ورسالة الصلة في اليسرى على اليمنى
عليه                جبل بما والشرور الفتن مان بعده حدث لما النذار كثير وكان ًا كثير فوائده مان وسمعت

الفلوس              رخص بسبب والفسادأ الغلء مان مااحدث سيما ول الناس أحوال على الطلع مان
ليست                 فإنها تقتنيها أن احذر لي فقال ًا كبير ًا جانب مانها مارة ًا قديم عندي رأى أنه بحيث بالقاهأرة

فأكثر               ماثقالً عشرين مانها القنطار يساوي الوقت ذلك في كانت لنها كذلك فكان ماال رأس
وربع                 اثنين ثم ثلثة تساوي صارت ثم ماثاقيل أربعة تساوي أنها إلى العصر هأذا في المار وآل

رفعت                 لما فيه اغتبط شيء مانها عنده كان مان وصار ذلك بعد المار انعكس ثم ذلك ونحو
اثني       إلى لستة رطل كل مان فقدت          قيمتها لما الحال تراجع ثم وعشرين أربعة إلى ثم عشر

ليست                أنها الجملة في وظهر ثلثين رطل كل سعر وجعل ًا جد خفيفة أخرى فلوس ضرب ثم
    . أنبائه           في شيخنا ذكره واحدة قيمة على ثباتها وعدم قيمتها في الخلل لوجودأ يقتنى ماالً

مان               جماعة مان وغيرهأا ودأماشق وحلب ببغدادأ سمع وقد الثاني في وقال تقدم بما وماعجمه
مانتقي              الغزولي الصفي بن أحمد بن ماحمد الشمس على ماسموعه ومان ذاك إذ المسندين
بالشيخ             فيه ووصفه القدسي الشرف بخط رأيته كما للطبراني الصغير المعجم مان الذهأبي
ورأيت             وثمانين سبع سنة في وذلك الحسباني بقراءة الياسوفي الصدر الطبقة وفي الماام

بن              الدين نور وكذلك وبقراءته ماعه وسمع بالفضل ويصفه البرهأان ابن يطري الحلبي البرهأان
أنشدني               بحلب المحدث البرهأان بخط قرات أنبائه في وقال بحماة، ماكتوم بن يوسف بن علي
أبي               العلماة على دأخلت قال المادي الدين برهأان الشيخ عن البرهأان بن أحمد العباس أبو

جيء                ثم دأيواننا مان كشطناهأا وقال فأقربها تيمية ابن بها مادح التي القصيدة عن فسألته حيان
لم              لي فقال المادي فلقيت المحدث قال ًا، ماكشوط الديوان في ماكانها وأراني فكشف بديوانه

الحكاية                ذلك قبل ذكر قد المادي وكان قال ًا قطع مانها أحفظ إنما أحفظّها ول إياهأا أنشده
وثمانين                سبع سنة أوائل في بحلب البرهأان ابن لقيت ثم قال القصيدة يذكر ولم فيها بزيادأات
في                 النقل يحرر لم أنه فظّهر المادي على قرأتها أنا لي فقال المادي لي قال بما فذاكرته
      . ًا        مالخص الناصرية خطيب ابن ذكره وقد عنها رجع وأنه حيان لبي ماشهورة والقصيدة الول،

. وآخرون         وطوله عقودأه في والمقريزي الحلبي والبرهأان شيوخنا مان

تاج                العلماة بن الدين قطب المولى بن الدين جلل حسن بن إسماعيل بن ماحمد بن أحمد
الشافعي    -     -      أماه لجد نسبة المرشدي شيراز مان لكربال نسبة الكربالي السراج بن الدين
المسلكين            أحد الكازروني إسحاق أبي الشيخ خليفة البلياني الكازروني الجنيد الدين عفيف

المذكور              الصفي أخت لماه والده جدة لكون اليجي الحسني الدين صفي للسيد نسبة الصفوي
النحو.              في فأخذ بها ونشأ بشيراز وثمانمائة وستين إحدى سنة رماضان في ولد الشافعي

غياث             تلميذ الشافعي النحوي الشيرازي ماحمودأ الدين صفي مال عن والبيان والمعاني الصرف
جلل                مال عن والمنطق الثالث، سيبويه لهذا قيل ولذا الثاني سيبويه له يقال كان الذي الدين

النواحي،             تلك في والفردأ ومافتيها شيراز قاضي الشافعي بكازرون قريبة الدواني ماحمد الدين
الحمدي               أحمد الدين نظّام بن إسحاق العز بن إسماعيل الدين وجيه السيد عن الفقه وفي

السيد             على الحديث وسمع أحياء، وأربعين أربع سنة في وكلهم المفتي، الشافعي الشيرازي
بعدهأا                التي في ولقيني وتسعين ثلث سنة في ماعه وحج الدين صفي بن أحمد الدين نور

الباب             وسمع الدروس، بعض وحضر زهأير، وحديث المسلسل مانها أشياء لفظّي مان فسمع
وكتبت               ختمه في ماصنفي مان الول والنصف الثلثيات مان الصحيح في وماا البخاري مان الخير

لتعاني                أماره اختل ثم العبارة فصيح الشكالة نير ماتميز فاضل إنسان وهأو كراسة، في إجازة له
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. به               الله لطف لبلدأه الفرار إل به وسمه وماا تزوجه كثرة ماع ًا دأيون وتحمل الكيمياء
قدم             الشافعي القاهأري السنيكي ثم الشنباري الدين شهاب إسماعيل بن ماحمد بن أحمد
وسمع             البلقيني العدل أبا ولزم ًا يسير واشتغل وغيرهأا الصلحية صوفية في فنزل القاهأرة

يمهر              ولم بالشهادأة وتكسب عرفة يوم في شيوخ على الشفا وختم النبوية الشمائل بقراءتي
        . جاز         وأظنه وثمانين سبع سنة رجب في ماات به بأس ل للتلوة ًا ماديم وكان بالخانقاه، أم وربما

الستين.
.        . الثالثة       المجاورة في بمكة علي سمع مامن الحسري الصفدي إسماعيل بن ماحمد بن أحمد

   . أوقاف           يباشر كان شعره شقرة لشدة ينوص ويلقب المجدي إسماعيل بن ماحمد بن أحمد
.     .       . أنبائه   في شيخنا قاله إحدى سنة الول ربيع في ماات المباشرة حسن الحنفية

ًا               أيض ويسمى المعتبرين الصلحاء أحد الزين بن الشمس بن الشهاب الياس بن ماحمد بن أحمد
    . العمدة       وحفظ القرآن قرأ بالمزمالتي ويعرف الشافعي القاهأري الصل الدينوري عثمان

بن            والعز الدجوي والتقي الدمايري والكمال وولده والعراقي البلقيني على وعرض والتنبيه
لم            مامن وغيره والبللي وأجازوه والبيجوري الملقن ابن وعلى الفارسكوري والزين جماعة

والتنوخي             والهيثمي العراقي على والختم المجد أبي ابن على البخاري صحيح وسمع يجز،
    . لي         أجاز ًا خير وكان بالمزمالتي يعرف لذلك وكان الصلحية بالخانقاه السقاية كأبيه وباشر

وماات.
      . تصنيفه         العادألي الركني صدقة على سمع البار العباس أبو الشهاب أيدمار بن ماحمد بن أحمد

.        . المقري       الركاب بن النور مانه سمعه ومامن عشرين سنة في به وحدث الطريق مانهاج

الدين               لمكين نسبة الصل المكيني الشهاب بن الجمال بن الصلح بركوت بن ماحمد بن أحمد
البلقيني             ابن ربيب الشافعي القاهأري الترجمة صاحب جده ماعتق سعيد ماعتق لكونه اليمني
      . وثمانمائة         وعشرين إحدى سنة في ولد حاج بأماير أولً ويعرف وأبوه التي ماحمد البدر ووالد
مان               وكل القرآن في وقرأ البلقيني ابن زوجها نظّر وتحت أماه كفالة في ونشأ بالقاهأرة

بعد               ثم الجند بزي مادة وأقام المختصرات جاماع مان ًا وبعض ماالك ابن وألفية الفرعي المنهاجين
وغيرهأا               للدروس إليه المشار عمه ماع يركب وصار الحنفية بعض وعدله للفقهاء تزيا كبر أن

الحناوي             مان لكل وتردأدأ ونحوهأا الموسيقى وأتقن الشعراء دأواوين بعض في بالنظّر وولع
السلم               عبد والعز ذكائه على يثنى بلغني فيما وكان الفرائض في البوتيجي النحو في والبدي

في               عمه دأروس حضر ًا جد ًا يسير ذلك كل المجدي ابن مانهم آخرين في والكافياجي البغدادأي
والعلء              النسابة لبدر ا وعلى ًا اتفاق اليسير شيخنا على سمع وكذا وغيرهأما والحديث الفقه

في             القديمة بالظّاهأرية البخاري مان الختم ًا نفس أربعين وتمام البارزي بن والكمال القلقشندي
قرب.                عن انفصل ثم سرياقوس خانقاه قضاء في عمه استنابه ماا وأول أماه ماع وحج آخرين

في               عنه الخذ ماع البلقيني للولوي التردأدأ وكذا البقاء أبي البهاء لولده والنتماء بابه ولزم
مان                بوجه عنه يصد ولم ًا جد له وانقادأ عمه بالتكلم استقل البهاء ماات ولما وغيرهأا العجالة

يشغر               ماا وصار فيه ًا دأنيوي ًا نفع يجلب ماما وشبهها والتعازير والتحدثات الوصايا حضر بل الوجوه
بدون                  قل ولو أمار إبرام مان أحد يتمكن ولم يبقيه أو عنه يرغب حتى له يعينه النظّائف مان

والمباشرين               النواب مان الجليلة بالهدايا وقصد غيره بأعبائه ينهض ل بما بابه في وقام ماراجعته
أو                 ماباشرة أو نيابة إماا نظّره تحت التي الوقاف مان كثير في عمه له وأحدث ونحوهأم والجباة

وذخائره              أماواله وكثرت فتأثل وغيرهأا الصدقات أوقاف في التي المرتبات مان ًا خارج ذلك غير
المآكل              أنواع في والتبسط التنعم في وزادأ والمالك النفيسة الكتب واقتنى ووقته لونه وصفي

والتباع           الخدم في المبشرين أمااثل طريقة على وماشى التفهكهات وسائر والمشارب
له             وصارت زوجها على الفسخ على السبرباي بابنة تزوجه وقت مان ًا خصوص والمركوب

الحكم               خليفة الدين صلح الشيخ التعايين في عمه له وكتب بعده فمن النواب عند وجاهأة
المنهاج              فأقرأ والتدريس الفتاء في بلغني حسبما له وأذن تعالى الله أبقاه المصرية بالديار
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حياة              في ذلك كل وغيرهأا بترقيها أو بسفارته القاضي استنابهم مامن لجماعة وغيرهأما والحاوي
استرضاه              ثم البلقيني العدل أبي بعد بالناصرية الفقه تدريس ًا أيض أياماه في وولي عمه،

بالخروبية            الفقه وتدريس ًا ونظّر ًا تدريس البهائية والشريفية له فتركه فيه السيوطي الولوي
قنطرة            مان بالقرب المغربي بجاماع والنظّر والخطابة الصارم بوقف والشهادأة بمصر البدرية

بن             الشهاب بعد القديمة بالشرفية الفقه وتدريس عنها له البلقيني الولوي برغبة الموسكي
علي             الشيخ بعد وماصر بالقاهأرة والحسبة العطار بن الشهاب بعد بالمحمودأية والسماع صالح

ماشيخة                  عمه وفاة بعد ولي وكذا عنها عزل أن يلبث لم ثم دأينار آلف ثلثة نحو ببدل العجمي
عن              له السمر المناوي بن النور برغبة عليها والنظّر بها الحديث وتدريس الجاولية الخانقاه

بكلفه              المقن ابن بعد الصالح وتدريس ًا أيض عنه به والمباشرة الحاكم بجاماع والخطابة ذلك
أماه                 وفاة بعد حتى عمه عند الوامار نافذ الجانب مارعي زال وماا ذلك، وغير العيني ابن للناظر

ونفيه                مارة الرحبة حبس في بسجنه المار عنده اقتضى ماا اينال الشرف إلى أنهى أنه غير
حين               مازهأر بن الزيني وقال مانه، كره على يتخلص حتى بالمال يسترضي كليهما وفي أخرى
عمه               عزل بعد مارة واختفى إقرائه، على أقدم حيث الحاوي صاحب على بجنايته هأذا حبسه

المعارض              ظفر وماا طويلة قلقل وكانت إليها المشار لتزويجه السابق الفسخ أجل مان مادة
ويلوب.                ويلوح يصرح صار بل أماكن فما إليه المناوي الشرف الفات رام عمه ماات ولما بأرب

وماراعاته              ماداراته وفور ماع الترجمة صاحب يحتمله لم ماما ويعين ويدندن ويرجح ويقبح ويؤنب
وماداراة              بسياسة عمه باب في قاعدته على وباشره القضاء لوليته ًا سبب ذلك كان حتى

وأظهر               النادأر في إل لوسائط يحتج ولم الماور دأرب لكونه هأرج وعدم لدنياه وتدبير واحتمال
ماا            غيرهأم فضلًعن النواب مان المناوي يناوئ كان مان شرحت      كل حسبما ًا كامان لديهم كان

ولزم                 أشهر سبعة نحو بعد انفصل أن إلى القضاة مان ترجمته وفي بل الحوادأث في كله ذلك
الخميس                ليلة في ماات حتى وقهر ماعيشة وضيق ماتجددأ كدر ماع العودأ مان آيس غير مانزله

مان               عليه وصلى وغيره بالستسقاء مادة تعلل أن بعد وثمانين إحدى سنة الول ربيع خاماس
الكبير              البلقيني فيها الفسقيةالتي في دأفن ثم بالطائل ليس ماشهد في الحاكم بجاماع الغد

. وإيانا         عنه الله عفا ذلك وغيرهأم العقلء وأنكر وأولدأه
        . وكان       الجهات في تنزل وخيارهأم الطباء فضلء أحد الدين شهاب بطيخ بن ماحمد بن أحمد

.          . بطيخ    ابن على أخيه في ذكر وله في ماات ًا ماتودأدأ المنظّر بهي عاقلً
         . أن       يلبث ولم وعلي بقراءتي فأسمعه أبوه به اعتنى القادأري بلكا بن ماحمد المحب بن أحمد

. الجنة           الله عوضهما لولدي ًا رفيق وكان وستين أربع سنة بالطاعون ماات
بابن                ويعرف التي، ماحمد والد الحنفي القاهأري الشهاب أحمد بن بكر أبي بن ماحمد بن أحمد

    . سبع           سنة ًا تقريب ولد مانجك حواصل على ًا أماين كان أبيه لكون مانجك صهريج وبخازن الخازن
فحفظ             بها ونشأ القاهأرة مان الجبل قلعة مان بالقرب مانجك بصهريج وسبعمائة وخمسين

بالشهادأة               تكسب ثم ماذهأبه فقه في النافع كتاب بك خاص بن الشهاب على وبحث القرآن
على               بأخرة سمع ولكنه القدمااء لدأرك السماع في به اعتنى ولو التلوة وكثرة بالعدالة وعرف

على           هأناك وسمع ًا مارار بالحرماين وجاور وحج وآخرين، والسويداوي والفرسيسي التنوخي
ثاني              في ماات الفضلء، مانه سمع وحدث المعطي، عبد بن العباس وأبي النشاوري العفيف

. وإيانا           الله رحمه الصهريج مان بسكنه وأربعين ست سنة الخرة جمادأى
المراغي                 اليمن أبي الجمال بن الرضى أبو عمر بن الحسين بن بكر أبي بن ماحمد بن أحمد

.        . عشرة    خمس سنة في جده على سمع التي الحسين أخو المدني
الصل                البلقيني الدين ناصر بن الشهاب نصير بن رسلن بن بكر أبي بن ماحمد بن أحمد

       . فحفظ       ونشأ وسبعمائة وتسعين ست سنة ولد التي عمر السراج أخي ابن الشافعي القاهأري
والعربية             بالقراءات واشتغل الحكم توقيع في بأبيه وتدرب جماعة على وعرض ًا وكتب القرآن

وكان               الحسيني المشهد مان بالقرب بالملكية وأم بأخرة القضاء في ناب ثم الحكم في ووقع
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مان              رماضان قيام في سيما سماعه إلى يهرعون الناس فكان ًا جد بالقرآن الصوت حسن
مازهأر               ابن ثم السر كاتب وهأو الكويز ابن وخدم عنهم، الشارع يضيق بحيث النائية المااكن

في                ماات حتى السل بعلة سنة مان أكثر تمرض ثم جهات وحصل وجاهأة له وصارت فأثرى
   . في           شيخنا ذكره الصوفية بمقابر أبيه عند ودأفن وثلثين ثمان سنة رجب عشري سادأس

ورقم                وثلثين خمس سنة القادأر عبد لبي إجازته في تمرية بن التاج على شهد ورأيته أنبائه،
. التاج       على قرأ فلعله الحسن بخطه شهادأته

         . سعد          بن ماحمد بن بكر أبو جده فيمن يأتي الواسطي الله سعد بن بكر أبي بن ماحمد بن أحمد
الله.

النيني               الدماشقي الشهاب إبراهأيم بن ماسافر بن سعد بن بكر أبي بن ماحمد بن أحمد
وأربعين              إحدى سنة شعبان أواخر في ماات عون، بابن ويعرف القصب ماسجد نزيل الشافعي

          . على    خطه رأيت وقال الفقيه بالشيخ ووصفه اللبودأي ابن أرخه الفرادأيس باب بمقبرة ودأفن
. المخطئ               بالظّن ماوته وأرخ شيوخه في البقاعي ذكر وكذا شيء، على له وقفت وماا استدعاء

الحسن                   بن علي بن بكر أبي بن الحسن بن أحمد بن سليمان بن بكر أبي بن ماحمد بن أحمد
          . بالخلفة    إليه عهد الله، على المتوكل المؤمانين أماير أبوه كان العباس أخو العباسي الهاشمي

. العباس                الخر لبنه عهد خلعه ولما ماات حتى وسجنه خلعه ثم الله على بالمعتمد ولقبه بعده

العباس                  أبو الشهاب صالح بن عمر بن بكر أبي بن سليمان بن بكر أبي بن ماحمد بن أحمد
    . وسبعين           ثمان سنة ولد التي بكر أبي بن علي الحافظ أخي ابن المالكي القاهأري الهيثمي

في              له وأجاز وغيرهأم، والتنوخي الشيخة وابن العراقي والزين وعمه أبيه مان وسمع وسبعمائة
يتكسب            ًا خير وكان الفضلء، مانه سمع وحدث وجماعة، النشاوري العفيف أخوته جملة

بالقاهأرة              أربعين سنة الحجة ذي سادأس الثلثاء ليلة في ماات الرحبة، حبس عند بالشهادأة
. وإيانا               الله رحمه النصر باب بمصلى شيخنا عليه صلى أن بعد بالصحراء الغد مان ودأفن
ماحمد                  الصفي بن ماحمد الجمال بن أحمد الزين بن الملك عبد بن بكر أبي بن ماحمد بن أحمد

بالقسطلني            ويعرف الشافعي المصري الصل القسطلني علي التاج بن حسين المجد بن
      . القعدة           ذي عشري ثاني في ولد النحاس حميدة بن أحمد بن بكر أبي الشيخ ابنة حليمة وأماه

الطيبة            ونصف والشاطبيتين القرآن فحفظ بها ونشأ بمصر وثمانمائة وخمسين إحدى سنة
وبالثلث              النشار النصاري قاسم بن عمر السراج على بالسبع وتل النحو، في والوردأية الجزرية
         " في "     بالعشر ثم وبالسبع الهيثمي، الغني عبد الزين على لقاءنا يرجون ل الذين وقال إلى
وكذا               الزهأري، خلد الزين على البقرة أول مان لجزء وبالسبع أسد بن الشهاب على ختمتين

ثم              الدائم عبد والزين طولون ابن جاماع إماام الحمصاني بن الشمس عن القراءات أخذ
ربع              وقرأ العبادأي والشهاب ًا تقسيم المقسي الفخر عن الفقه وأخذ أكبرهأم له وأذن الزهأري

الحاوي              مان وقطعة الباماي الشمس على البهجة مان وغيره البيع ومان المنهاج مان العبادأات
بفوت              النكاح أثناء إلى المنهاج على البكري الجلل حاشية أول ومان العجلوني البرهأان على

عن               والحديث لمؤلفه الشذور شرح عليه قرأ النحو أخذ العجلوني وعن ماؤلفها على أثنائها في
على               شرحه مان ماواضع وسمع الجزرية الهداية على شرحه مان كبيرة قطعة عليه قرأ كاتبه
على                 وسمع أشياء في ولزماني ثلثه، مان أكثر بمكة مانه قرأ ثم مارة غير بتماماه وكتبه اللفية

ماجالس            خمسة في بتماماه الصحيح وقرأ الغراقي السعودأ وأبي الوجاقي والرضي المتون
الصغرى              شاذان ابن ماشيخة عليه وسمع أحمد ماسند ثلثيات عليه قرأ وكذا النشاوي على

على               قبلها وستين وتسعين أربع سنة ثم وثمانين أربع سنة وجاور مارة غير وحج وغيرهأا،
لبن.              السنن الشوبكي ابنة زينب على بمكة وقرأ بالمدينة فتخلف الركب ماع ورجع التوالي

للوعظ             وجلس وغيره المتبولي البرهأان وصحب وآخرين فهد بن النجم وعلى وغيرهأا مااجه
عنده             يجتمع وكنا وبمكة بل بالصبانيين بالشريفية وكذا وسبعين ثلث سنة الغمري بالجاماع
بالقرافة                الحراز العباس أبي بن أحمد ماقام ماشيخة وولي ذلك؛ في مايله عدم ماع الغفير الجم
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بخطه             وكتب انجمع وبعده الفضلء لبعض ًا رفيق ًا شاهأد بمصر وجلس الطلبة وأقرأ الصغرى
في              الجزرية المقدماة شرح في السنية العقودأ القراءات في جمع بل أشياء ولغيره لنفسه

إلى              فيه وصل الشاطبية على ًا وشرح الهمز على وهأشام حمزة وقف في والكنز التجويد
شرح                 في توجد ل غريبة فوائد ماع نشره طرق مان الجزري ابن زيادأات فيه زادأ الصغير الدأغام

النوار              ماشارق سماه ًا أيض ًا مازج البردأة وعلى ًا مازج قطعة مانه كتب الطيبة وعلى غيره
واللباس               الصحبة في النفاس نفائس ًا أيض وله وجماعة أنا قرضته البرية خير مادح في المضية

العباس              أبي الشيخ ماناقب في البرار ونزهأة القادأر عبد الشيخ ماناقب في الزاهأر والروض
أخذه             وأظنه بالربع العمل في ورسائل البخاري صحيح بختم والقاري الساماع وتحفة الحرار

          . والخطابة   والحديث للقرآن القراءة جيد ماتعفف قانع السقام كثير وهأو الوفائي العز عن
قدم              وقد الحركة سريع العشرة لطيف ماتودأدأ ماتواضع الفضائل في ماشارك بها الصوت شجي

. له                 الله كان ماعه رجع ثم فحج وتسعين سبع سنة الخليفة أخي ابن صحبة ًا بحر ًا أيض ماكة

الجمال                 بن الشهاب ماوسى بن إبراهأيم بن يوسف بن علي بن بكر أبي بن ماحمد بن أحمد
      . وسبعين       ست سنة رجب في ولد المصري الجمال بابن ويعرف المكي الذروي النصاري

الجمال             ومان وغيرهأا التعقبات النشاوري العفيف مان بمكة وسمع بها، ونشأ بمكة وسبعمائة
اليمن            أبيه ماع ودأخل وآخرون؛ والتنوخي والبلقيني والهيثمي العراقي له وأجاز المايوطي،

   . رجوعه             في ماات الفضلء مانه سمع وحدث بها، انقطع ثم لمكة يتردأدأ وصار وتزوج بها فانقطع
. الله               رحمه الجزائر ببعض ودأفن وأربعين إحدى سنة أواخر المالح بالبحر ماكة إلى القاهأرة مان

الجمال                 بن الشهاب ماوسى بن إبراهأيم بن يوسف بن علي بن بكر أبي بن ماحمد بن أحمد
   . سنة           بمكة ولد المرشدي بابن ويعرف قبله الذي عم ابن الشافعي المكي الصل الذروي
دأروس             وحضر وغيره المنهاج وحفظ وغيره المراغي الزين على بها وسمع وثمانمائة اثنتين

مارة                غير اليمن ودأخل ًا، مااشي السنين بعض في المدينة وزار بمكة، واحد غير عند وغيره الفقه
نحو                على البحر في أجله فأدأركه آخرهأا في وعادأ وعشرين ثلث سنة أبيه صحبة في مانها

وعبادأة                ودأين خير ذا وكان بالشهادأة وفاز مانها القعدة ذي نصف في ًا شهيد ًا غريق فمات يوماين
. ماكة.     في الفاسي قاله وحياء

ويعرف                  قبله اللذين عم ابن النجم بن الشهاب يوسف بن علي بن بكر أبي بن ماحمد بن أحمد
            . وابن  والبخاري ماسلم صحيح عشرة ثلث سنة في المراغي الزين على سمع المرجاني بابن
التي                 أو وثلثين ثمان سنة في ماكة مان وتوجه دأاودأ، أبي مان واليسير مانهما يسير بفوت حبان
في                ماات حتى ذلك على ويثيبه مالكها عند الحديث يقرأ وكان بكنباية فأقام الهند لبلدأ بعدهأا

. وستين    سبع سنة المحرم
ابن                 الصالحي الشهاب السلر بن عمر بن إسماعيل بن عمر بن بكر أبي بن ماحمد بن أحمد

          . وعشرين     اثنتين سنة الحجة ذي مان الول العشر في ولد إبراهأيم الدين ناصر الشيخ أخي
وغيرهأم،              راجح بن أحمد بن وماحمد التائب وابن الحافظ بن الشرف مان وسمع وسبعمائة،

سمع               وحدث وجماعة؛ الكحال نعمة بن أيوب له وأجاز الجهم، أبي جزء الحجار على وأحضر
       . سنة        الحجة ذي عشر سابع في وماات دأماشق مان لي أجاز القفهسي، الغرس الحافظ مانه

. عقودأه.          في المقريزي ثم وأنبائه ماعجمه في شيخنا ذكره إحدى
بن                    يحيى بن جعفر بن سليمان بن ماحمد بن بكر أبي بن عمر بن بكر أبي بن ماحمد بن أحمد

السكندري               المخزوماي البدر بن الشهاب يوسف بن بكر أبي بن أحمد بن ماحمد بن حسين
         . فقرأ    بها ونشأ بالسكندرية وسبعمائة تسعين سنة في ولد الدماامايني بابن ويعرف المالكي

زيد               أبي لبن الرسالة وحفظ به وصلى وغيرهأما اللج بن والشهاب ماقبل الشيخ على القرآن
والكمال              أبيه عند وتفقه خليل، الشيخ ماختصر مان كبيرة وقطعة والحاجبية ماالك ابن وألفية

السراج           على العربية في ماقدماة وعرض وغيرهأم، السكندريين سعيد والفقيه الشمني
وابن            الموفق ابن على الحديث وسمع وغيرهأم الدماامايني والشرف خلدون وابن البلقيني
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العلئي                بن الخير وأبو الذهأبي بن هأريرة أبو له وأجاز ماوسى، بن والتاج الهزير وابن الخراط
بالسكندرية،             ثم بالقاهأرة مانه سمعت الفضلء مانه سمع بها فحدث القاهأرة وقدم وآخرون،

لكنه                والفضيلة بالخير عليه ثنائهم ماع بلده في وجاهأة ذا الناس عن مانعزلً ًا حسن ًا إنسان وكان
دأواوين                 في ونظّر ًا، وقت الدأب تعانى وقد به أولى كان عنها تعفف ولو الخمس شهودأ أحد كان
كتبه                 والده إن قال ماما ومانه نظّم وربما به، يذاكر كان صالحة جملة ذلك مان فحفظ الشعر

 : ضرير     في تذكرته في عنه

بالعـبـرات وسخت ماقلتاهأظلمت إذا لي قال وضرير
 الظّلمات بحر هأو لكن قلتدأرة ودأماعـي البحر طرفي

. بالسكندرية      ًا تقريب ستين سنة قريب مات

ناصر                  الشيخ ابن العباس أبو الجمال سلمان بن حسن بن ماحمد بن بكر أبي بن ماحمد بن أحمد
ماسطبة             في الثغر عدول أحد قرطاس بابن ويعرف المالكي السكندري الصل الجزري الدين

             . وحفظ  به، وصلى القرآن به وقرأ بالثغر ًا تقريب وسبعمائة وثمانين خمس سنة ولد مانه العتالين
الحاجب              ابن بعض ماع المهدوي سعيد على الرسالة وبحث ماالك ابن ألفية وغالب الرسالة
الطيب             وأبي خير بن الكمال على الموطأ وسمع الجروماية، وجميع اللفية وبعض الفرعي

القاهأرة              ودأخل أولهما، على الرازي وسداسيات والشفا علوان بن ماحمد بن أحمد بن ماحمد
شيخنا                 ولقي وعشرين تسع سنة في رحل ثم أحد على بها يقرأ ولم ًا تقريب عشرين سنة في

قال             بل قراءته وأتقن جماعة على فقرأه بالشفا وعني وغيرهأما المحمرة بن والشهاب
لقيه              ومامن باليسير حدث وقد ًا، جد النبوي للحديث القراءة حسن أنه هأاشم بن الشهاب

وأرخه               شيخنا عنه أخذ مامن وأبوه بالسكندرية أربعين سنة حدودأ في ماات أنه وقال البقاعي
. بعدهأا      أو وتسعين تسع سنة في

القاهأري                 ثم المقدسي العباس أبو الشهاب الله سعد بن ماحمد بن بكر أبي بن ماحمد بن أحمد
         . المسلسل  الميدوماي على وسمع وسبعمائة وأربعين خمس سنة ولد بالواسطي ويعرف

به                شعر ماا ولكن سنة وعشرين ًا نيف بها فأقام القاهأرة وقدم جماعة، بن البرهأان وعلى وغيره
الناس              فتبادأر وعشرين ست سنة في القلقشندي الرحمن عبد الزين إياه أفادأهأم حتى أهألها

عليه              فأسمع لمجلسه والتلواني وشيخنا العراقي الولي مان كل به واستدعى مانه السماع إلى
وكان             الماضي، البيجوري الشهاب مانه سمع مامن الموجودأين وفي عنه، الناس وأكثر طلبته
جاز               ًا جلد عامايته على الصلة على ًا ماواظب ًا أدأماي كان كأنه بالدأمايين الجلوس يكثر ًا دأين ًا خير

  . في                ماات نحوهأا أو السبعين يجز لم أنه رآه مان يشك ل الشيب قليل البنية قوي وهأو التسعين
خارج               بالمصلى الغد مان عليه وصلى بالقاهأرة وثلثين ست سنة رجب عشر حادأي الربعاء ليلة

       . في        والمقريزي ماعجمه في شيخنا ذكره وقد جوشن الشيخ تربة مان بالقرب ودأفن النصر باب
. باختصار   كلهأما عقودأه

الحسيني                 الشهاب علي الحسن أبي الشيخ بن عمر بن ماحمد بن بكر أبي بن ماحمد بن أحمد
     . لمصر        مانها وتحول بدهأروط ولد الدقاق بابن ويعرف الشافعي المصري ثم الدهأروطي العلوي
في                 الحج مان رجوعه في ماات وكان القضاء في وناب عمار ابن عن والعربية عن الفقه وأخذ

. وأقرأ           بمكة جاور قد وكان بعجرودأ ودأفن وستين ست سنة المحرم
         . بن         الملك عبد بن بكر أبو جده فيمن ماضى القسطلني ماحمد بن بكر أبي بن ماحمد بن أحمد

. أحمد   بن ماحمد

الصل               التركماني الشهاب إبراهأيم بن ماظّفر بن بكر أبي بن ماظّفر المدعو ماحمد بن أحمد
سنة             خمسين والدهأما صحبة في أقامات تونسية وأماهما التي عمر شقيق الشافعي القاهأري
          . فحفظ     بها ونشأ بالقاهأرة وسبعمائة وثمانين أربع سنة ًا تقريب ولد ماظّفر بابن ويعرف يختلفا لم
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الدأماي               النور على فيه وقرأ والمنهاج الشاطبية مان والبعض أبيه على عمرو لبي وتله القرآن
ثم            الزاهأد أحمد الشهاب وصحب الصغير البناسي دأروس وحضر الكبير بالبناسي واجتمع

قرأ              ومامن ًا، وقت الطفال وإقراء الماء بسقي الغلء سني بعض في وتكسب الزيتوني الجمال
يتوجه             السياحة كثير وكان والتقلل العزلة في وانتفع الغرزوبة، بن ماحمد الشمس عنده

ماتقللً            المخلوقات عجائب في ويتفكر وغيرهأما والليث الشافعي لزيارة قدمايه على للقرافة
ل                    قيل فيما ماوته قبيل إل قط تزوج علمته ماا ماال ول أهأل على يلوي ل ًا ماتجردأ بل الدنيا مان

النفرادأ               ًا ماؤثر فأبى وظائفه في له التكلم أخيه بعد عليه وعرض للسنة، بل للستمتاع ًا قصد
ًا               حريص باليسير ًا قانع للدعاء يقصده مان بعض مان فر ربما بل الشهرة وعدم الخمول وحب

ذلك               كل ونحوهأم، الفقراء لمخالطة ماائلً عليه يردأ ماالعله يأخذ لنعدام له قريبة ماواساة على
واستحضار           والصلة التلوة وحسن والسمت والفصاحة والدأب والتودأدأ العشرة لطف ماع

العلء              قدم ولما اعتقادأ، فيه وللناس وفوائد، نكت مان وغيرهأا الحريري ماقاماات مان أشياء
ومايله                للعلء القاصدين لكثرة ذلك عن أعرض ثم ففعل به يؤم أن عليه عرضوا ماصر البخاري

فكثرت             بها يأوي مان لقلة غيرهأا على ويؤثرهأا بالمنكوتمرية يبيت بأخرة وصار للعزله،
مان              وسمعت الفاتحة عليه قرأت بل الشجية قراءته وسمعت خلفه وصليت بها ماعه ماجالستي

تسع               سنة في المذكور أبيه أحوال مان بجملة وأخبرني ًا كثير لي ودأعا جملة النافعة كلماته
يوماه.               مان ودأفن وتسعين ست سنة صفر عشر ثاني السبت يوم في بالسهال ماات وتسعين

. وإيانا   الله رحمه
الشافعي               الزبيدي ثم الحرضي اليماني القرشي الشهاب يحيى بن بكر أبي بن ماحمد بن أحمد

        . في      وتفقه ًا تقريب وثمانمائة وأربعين ثمان سنة ولد بالزبيدي ويعرف ماكة ثم القاهأرة نزيل
في               له وأجاز ًا وسماع قراءة المقري ابن لشيخه الرشادأ عنه أخذ القمني عمر بالفقيه بلدأه

وعبد               النوري الزهأر إماام على به أخبرني فيما القراءات فقرأ القاهأرة وقدم وستين، سبع سنة
زكريا             الزين ولزم السنهوري جعفر الزين على ثم كزلبغا وابن السكندري والشهاب الدائم
العالم             الفاضل بالشيخ ووصفه ًا أيض الرشادأ عليه وقرأ والجوجري للبهجة شرحه عنه وحمل

تقييد               ماع ماعانيه له واتضحت وفوائده خباياه على اطلع بحيث ودأراية بفهم قرأه وقال الكامال
له                تأليفه في السبب كان إنه وقال مانه، قطعة وسمع عليه وقرأ له شرحه وحصل شواردأه
وذلك              إفادأتهما في له وأذن المفنن المجودأ المقرئ الفاضل بالفقيه ووصفه فيه سأل فطالما
لزماني               المسندين مان جماعة على وسمع قرقماس ابن عن أخذ وكذا وسبعين ثمان سنة في

ماع               وحصلهما البديع القول وسمع الحديث ألفية على شرحي علي قرأ حتى بمكة ثم بالقاهأرة
وتصدى              حسنة إجازة لهم وكتبت وغيرهأا تصانيفي مان وغيرهأا مانه قطعة وقرأ الهداية شرح

وإقبال              وتقنع وسكون خير ماع العربية وفي القراءات في به وانتفعوا المبتدئين لقراء بمكة
جاماد              ولكنه الوقات بعض في بعيشه للفقراء وإرفادأ وأهأله العلم في وماحبة شأنه على

اليمن                إلى مانها وسافر لمكة عادأ ثم وثمانين ثمان سنة أثناء في القاهأرة قدم وقد الحركة،
تزايدت               لما ثم الرجل، ونعم اللفية على شرحي المقري يوسف الفقيه علمائه رأس مانه وأخذ

. به               الله لطف اليمن إلى عادأ وتسعين ثمان سنة في بمكة الغلء حين سيما فاقته
     . بكر           أبو جده فيمن ماضى المكي الصل المرجاني الشهاب بكر أبي بن ماحمد النجم بن أحمد

. يوسف    بن علي بن
ويعرف              المقرئ الشافعي الكيلني العباس أبو الشهاب دأانيال بن حاجي بن ماحمد بن أحمد
واحد،              غير وأقرأهأا وغيره الجزري ابن ماع القراءات وأتقن فنون في برع العرج، بالحافظ

القرن،               هأذا وسط في بمصر القراء في اسمه شيخنا وأثبت السنهوري، جعفر عليه قرأ ومامن
. الربعين     بعد الطاعون في وماات

         . سمع      فيمن لذلك ًا مانسوب رأيته أحمد جده فيمن ماضى المسيري حذيفة بن ماحمد بن أحمد
. بمكة     فهد بن التقي على
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    . صغير           وهأو أبوه ماات الزعيم بابن ويعرف المكي القرشي الله حسب بن ماحمد بن أحمد
أن               إلى واحتاج الخر فأضاعه النقد مان بيسير وعوضه مانه وفات مااله على أخوه فاستولى
بمكة              تسع سنة الخرة جمادأى مانتصف في بالخترام المنية عاجلته ثم بالخياطة يتكسب صار

.     . ماكة      في الفاسي قاله فأزيد ثلثين نحو عن بالمعلة ودأفن
الشيخ               والد لجده نسبة اللماي الشهاب الحسن أبي الشيخ بن حسن بن ماحمد بن أحمد

      . ماع       والعبادأة التلوة كثير ماعمر شيخ بالصندلي ويعرف الشافعي القاهأري ثم الصندلي ماصباح
وكذا              والقاياتي المحمرة بن والشهاب شيخنا عن الخذ في ماهنا الشيخ رافق مامن السكون
الناس               خلصة أنهما هأناك سيجيء كما ماهنا وفي فيه الغمري وقال الدأكاوي إبراهأيم عن أخذ
       . ذي         عشري ثامان الحد ليلة في ماات فيه الكامالية إماام الكمال اعتقادأ وتزايد هأذا، نحو أو

ماحفل               في الزهأر بجاماع الغد مان عليه وصلى التسعين جاز وقد وثمانين تسع سنة الحجة
احب              مامن وكنت أخضر، حمص طشتمر تربة مان بالقرب سليم الشيخ بجوار ودأفن ماأنوس

. وإيانا       الله رحمه ًا مارار وزرته وسكونه سمته
المالكية                فضلء أحد القاهأري الصل اللقاني الرحيم عبد بن علي بن حسن بن ماحمد بن أحمد

. وتسعين.            خمس سنة الثاني ربيع في المراهأقة قارب وقد أبواه أثكله أبوه
     . وتسعين       -   -   خمس سنة في سمع التاجر البعلي أوله بضم كريم بن حسن بن ماحمد بن أحمد

أنابه               الزعبوب بن الرحمن عبد بن ماحمد بن الرحمن عبد التقي على البخاري صحيح ببلده
.    . رحلتي     قبل وماات الفضلء مانه سمع وحدث الحجار

.      . ماباركشاه       بن أحمد في ماضى إبراهأيم بن حسين بن ماحمد بن أحمد
أبي                  بن ماحمد القطب بن ماحمد الماير بن ماحمد الزين بن حسين بن ماحمد الخير أبي بن أحمد

       . وأجاز      وغيره النشاوري العفيف مان بها سمع المكي القسطلني العباس أبو الشهاب العباس
على              ويسجل الوثائق يكتب وصار الكتابة وجودأ قليلً واشتغل جماعة سبعين سنة في له

     . مان          الخير العشر في ماات علي باب مانارة تحت الحرام بالمسجد البناء تأدأيبه ماع الحكام
.     . ماكة      في الفاسي ذكره بالمعلة ودأفن بمكة ثلث سنة شوال

 . ولد             أبوه التي الشافعي المقدسي الوتاري الشمس بن الشهاب حسين بن ماحمد بن أحمد
ًا             ناثر ًا ناظم ًا أدأيب ًا ماقرئ وكان وتميز واشتغل المقدس ببيت وثمانمائة وعشرين اثنتين سنة

.            . الله  رحمه وسبعين أربع سنة رجب سابع الربعاء يوم في ماات فنون صاحب
.    . ماحمد      بدون ماضى النصيبي حسين بن ماحمد بن أحمد

الحراني                 العمري الشهاب حمزة بن عمر بن علي بن الله عبد بن حمزة بن ماحمد بن أحمد
.     . بالمدينة        ماني سمع مامن بالحجار ويعرف التي القادأر عبد والد المدني الصل

جده                 الخباز خليل بن الشهاب عرفات بن القادأر عبد بن أحمد بن خليل بن ماحمد بن أحمد
      . الفقه      في واشتغل والمنهاج القرآن قرأ ًا وقت المنكوتمرية نزيل الشافعي أبوه والمتصرف
         . وابن   الفخرية خطيب ابن والبدر البناسي الزين شيوخه ومان وغيرهأا والمعاني والعربية

وباشر             شأنه ففهم بالميقات وتولع أشياء وسمع وغيره البخاري فقرأ ولزماني وأخي، قاسم
ماع             ًا شاهأد وجلس لللفية كشرحي أشياء بخطه وكتب نيابة الخاص ناظر الجمالية بالمدرسة

. دأاودأ  ابن
التي                الحنفي الحلبي الحاضري العز بن الشهاب حسن بن هألل بن خليل بن ماحمد بن أحمد

بن.               الشهاب على بها وسمع بحلب وسبعمائة وثمانين أربع سنة شوال سادأس في ولد أبوه
بن              ماحمد بن وماحمد المقري العسقلني الشمس له وأجاز النسائي مان الطلق إلى المرحل

       . عليه        فقرأت وكف شاخ وقد بحلب لقيته الفضلء مانه سمع وحدث وغيرهأما عوض بن عمر
الجماعات             وشهودأ الحسنة التلوة على المحافظّة كثير ًا خير وكان ًا جزء النسائي أول مان

به              ًا ماشهور بالتعبير المعرفة حسن سنة أربعين نحو الكبير الجاماع في السبع على ًا ماداوما
وغيره،               أبيه على واشتغل المختار صغره في وحفظ التعبير، علم في العلبير حادأي به صنف
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صناعة               مان يتكسب مادة أقام بل يقدماه، الحلبي البرهأان كان ولذا كأخوته القضاء يل ولم
.       . ًا       ظن ستين سنة حدودأ في ماات تعطل كف فلما الزرار عقد وهأي الحرير

المصرية               بالديار العشرات الماراء أحد الدين ناصر بن الدين شهاب رجب بن ماحمد بن أحمد
             . الصورة  جميل ًا شاب وكان خمس سنة رجب عشر حادأي الحد يوم في ماات الصغار وحجابها

. باسلً  ًا شجاع
.           . أحمد      بن جبريل بن أحمد بن ماحمد بن أحمد في الحجازي رماضان بن ماحمد بن أحمد

     . فيمن          هأكذا العراقي الولي أثبته القاهأري ثم السخاوي الدين شهاب زين بن ماحمد بن أحمد
النحو                في ًا بارع كان الذي ماون ابن وأظنه أمااليه مان المائتين بن الخمسين المجلس مانه سمع
كان              إنه المالكية بعض وقال وغيرهأما حريز بن والسراج الجوجري الشمس عنه وأخذ وغيره

  . في              وسيأتي بهرام عن أخذه يزعم كان وأنه وقت آخر إلى النويري القسم أبي دأروس يحضر
. وستين            اثنتين سنة وماات عمر وأنه آباؤهأم يسم لم مامن الحمدين أواخر

.      . المعجمة         في يأتي شميلة، هأو قاسم بن ماحمد بن سالم بن ماحمد بن احمد
نزيل            المقرئي الشافعي التعزي اليماني الشرعبي الشهاب سعيد بن ماحمد بن أحمد

باليمن               ولد أنه وقال البقاعي لقيه بارع أدأيب مافنن ماقرئ عالم إماام دأماشق مان السميساطية
           . وثلثين    سبع سنة الحجة ذي عشري ثاني الخميس يوم في وماات ًا تقريب وتسعين خمس سنة

بدماشق.
         . عشرة       ست سنة القعدة ذي عشر ثاني في ولد الشافعي الحمصي سعيد بن ماحمد بن أحمد

الشمس              وبلديه المناوي الشرف عن أخذ وأنه المسلسل شيخنا مان سمع أنه وقال وثمانمائة
. عنه           فأخذ الثمانين بعد المدني ماسددأ بن الشمس ولقيه العصياتي بن

     . فيمن          هأكذا العراقي الولي أثبته القاهأري ثم السخاوي الدين شهاب زين بن ماحمد بن أحمد
النحو                في ًا بارع كان الذي ماون ابن وأظنه أمااليه مان المائتين بن الخمسين المجلس مانه سمع
كان              إنه المالكية بعض وقال وغيرهأما حريز بن والسراج الجوجري الشمس عنه وأخذ وغيره

  . في              وسيأتي بهرام عن أخذه يزعم كان وأنه وقت آخر إلى النويري القسم أبي دأروس يحضر
. وستين            اثنتين سنة وماات عمر وأنه آباؤهأم يسم لم مامن الحمدين أواخر

.      . المعجمة         في يأتي شميلة، هأو قاسم بن ماحمد بن سالم بن ماحمد بن احمد
نزيل            المقرئي الشافعي التعزي اليماني الشرعبي الشهاب سعيد بن ماحمد بن أحمد

باليمن               ولد أنه وقال البقاعي لقيه بارع أدأيب مافنن ماقرئ عالم إماام دأماشق مان السميساطية
           . وثلثين    سبع سنة الحجة ذي عشري ثاني الخميس يوم في وماات ًا تقريب وتسعين خمس سنة

بدماشق.
         . عشرة       ست سنة القعدة ذي عشر ثاني في ولد الشافعي الحمصي سعيد بن ماحمد بن أحمد

الشمس              وبلديه المناوي الشرف عن أخذ وأنه المسلسل شيخنا مان سمع أنه وقال وثمانمائة
. عنه           فأخذ الثمانين بعد المدني ماسددأ بن الشمس ولقيه العصياتي بن

الغمري              تزوج الذي الواعظ يعني الغمري الله عبد والشيخ الرحيم عبد والد يعني البناسي
جعفر             خادأم علي والشيخ عمر لعله الزفتاوي والشيخ والمرجي الغمري ماحمد والشيخ ابنته

الخاماي            سليمان والمعلم أحمد والشيخ الصغير وجمال البيطار بن الدين وشمس الصادأق
البردأدأار              بن ماحمد الدين وشمس بطوط بن أحمد والحاج نصر سيدي خادأم أحمد والشيخ

      . أنه       الحاضرون الجماعة عنه نقل ثم وماتفرقين ماجتمعين والولدأ الجاماع على أوصياء يكونوا
            . إلى     الزاهأد أحمد مان حال كل على لله الحمد نصها رسالة وبخطه الجنة إلى ركب هأؤلء قال

الجماعة                وعلى عليك والسلم بخير له وختم له وغفر به الله لطف الغمري ماحمد الشيخ الولد
والخرة              الدنيا خيري على وللصحاب لك العانة كمال تعالى الله ونسأل وبركاته الله ورحمة

        :    . إلى     أحمد مان حال كل على لله الحمد بقوله افتتحها وأخرى ذكرهأا الرسالة هأذه مان والقصد
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يكون             أن وليحذر وبركاته الله ورحمة عليكم السلم الفقراء وجماعة الغمري ماحمد الشيخ
يمنعني               فيه والم البدن جمع جهة مان ضرورة للفقير ثم فإن الجتماع لقلة ًا ماتغير خاطركم

ل                 أن بشرط إقاماة ثم كان وإن ماعكم فالذن سفر حركة إلى التفات عندكم كان فإن الجتماع
    . والصلة              الحمد بعد وأخرى كتب ماا آخر إلى تقابل أن بأس ول قدر إذا إل اجتماع إلى تلتفتوا

مان               وجعلهم طاعته على وأعانهم أجمعين بهم الله لطف الفقراء جماعة إلى الزاهأد أحمد مان
مان                عليكم تعالى الله فضل بلغه والفقير قدير يشاء ماا على إنه ورحمته بفضله عبادأه خواص

مان              فأكثروا الحمد فلله الرزق تيسير ذلك على والعانة الصالح والمنزل وقبولهم الخلق ماحبة
الخيار              المتقين ماع كراماته دأار في وإياكم الله جمعنا والذكر العبادأة على والدوام الشكر

فإن                  قلئل أيام بعد ًا أياما عندكم والقاماة إليكم الهجرة مان تعالى الله شاء أن له بد ل والفقير
. آخرهأا       إلى عمارة جهة مان ماعوق الفقير

التي                علي العلء والد الدماشقي الدين شهاب الخواجا بكر أبي بن سليمان بن ماحمد بن أحمد
           . خارج   ًا جاماع وبنى جيشه ونظّر والده توله حين دأماشق قضاء باشر الصابوني بابن ويعرف
           . دأماشق    بقلعة وسبعين ثلث سنة المحرم عشري ثامان ليلة في ماات ًا خير وكان الجابية باب

عنه                الله عفا بجاماعه ودأفن دأماشق بجاماع الغد مان عليه وصلى أشهر ثلثة بها ماعتقلً وكان
وإيانا.

.     . بها       عني أخذ مامن المدني الطاهأري سبيل بن ماحمد بن أحمد

  .     . ابن         ذكره عشرة أربع سنة ماات الجوازة بن القصار الصالحي شعبان بن ماحمد بن أحمد
عزم.

بابن              ويعرف أبوه التي الشافعي المحلي ثم الغمري الشهاب شعيب بن ماحمد بن أحمد
أبا.              شيخه ولد ولزم وآخرين والقمصي الشاوي على سمع وكذا ماني سمع مامن شعيب

في                مانها مارة غير وحج الغواحي، تلك أهأل حوائج مان كثير في ًا ماقصودأ وصار الغمري العباس
مان               أزيد قدمااته آخر فيها وتعلل القاهأرة، إليه المشار ماع قدوماه وتكرر وخمسين ست سنة

تاسع                  الربعاء يوم في ماات ثم ًا يسير بها فأقام نبابل شر إلى ًا جد ضعيف وهأو مانها وحمل شهر
عليه                القدرة فيه الظّن كان ماا مابلغأ وخلت الستين جاز وقد وثمانين تسع سنة رجب عشر
إليه               المشار أصحاب أجّل عاقلًمان ًا دأرب الهمة عالي كان فقد فقده على التأسف وحصل

. وإيانا             الله رحمهم أبيه أصحاب أصلح مان كان ولده أن كما له وأنفعهم
بن                 الشمس بن الثناء أبو الشهاب ماحمد بن ماحمد بن عثمان بن صالح بن ماحمد بن أحمد

نزيل             الشافعي القاهأري الحسيني ثم الشليمي المحيوي بن النجم بن الفخر بن الصلح
المبارك             العالم الشيخ يعني السعودأي سبط ًا أيض له ويقال صالح بابن ويعرف البرقوقية

قدمات              كما كان جده لن أكثر صالح بابن شهرته ولكن السعودأي الشمس المصنف الدأيب
وكان                اسمه أنه فظّن صلح له قيل وربما إضافة بغير الصلح عليه فغلب الدين صلح يلقب
واتصال              عميمة وماكارم عظّيمة أماوال ذا الصلح وجده الدماار قاضي الدين ماحيي أجدادأه آخر
كلهم                 ثلثة مان أكرم ير لم إنه فقال فأضافه العرب ماشايخ بعض به مار أنه ويحكي بالكابر
           . بالحسينية   وثمانمائة عشرين سنة الول ربيع مان الول العشر في ولد أكرماهم والصلح فقهاء
وماقدماة              ماالك ابن والفية الجواماع وجمع والمنهاج والعمدة به وصلى القرآن فحفظ بها ونشأ

وأجازوه            البرمااوي والمجد الله نصر بن والمحب شيخنا على وعرض والتلخيص، الحناوي
الونائي            عن وأصوله والفقه وغيرهأا والصرف والصلين الفقه القاياتي عن وأخذ وغيرهأم،

العز              ولزم النسابة الفقيه عن ًا أيض والفقه الحناوي عن والعربية الشمني عن الدين وأصول
وغيرهأا            والصرف والبيان المعاني في البرقوقية شيخ الصيراماي والعضد البغدادأي السلم عبد

بعد               كان ثم شيخنا، عن وغيره النخبة شرح وأخذ والعروض المنطق في النويري القسم وأبا
اماتل                  وقد إل أفارقه فما مانه النحراف غاية في وأنا أجيئه كنت يقول كان أنه ماع جفاه مامن

عليه                  بصري يقع أن فبمجردأ حبه مان القلب مامتلئ وأنا آتيه كنت فإنن غيره بخلف ًا حب له قلبي
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وطارح                فيه ففاق الدأب فن على وأقبل فنون في وبرع الله، رحمهم ذلك يذهأب يده ويناولي
ونظّم            الفائق والنثر والمعاني اللفاظ المنسجم القوافي الممكن الرائق النظّم وقال الدأباء

حشو،               بغير ألف اللم روية البسيط بحر مان قصيدة في التفتازاني شرحها التي النسفي عقائد
العيان               واماتدح رهأان كفرسي التباين مان بينهما ماا ماع السعودأ أبي بن والشهاب هأو وكان

به              واختص بفنائه وارتبط البارزي بن والكمال الباسط عبد والزين حجي بن والبهاء كشيخنا
والخطابة            المساجد ببعض والحديث القديمة بالشرفية الفقه تدريس وولي صحبته، وحج ًا وقت
إلى             النتساب عن وأعرض وغيره التلخيص إقراء على بأخرة وأقبل ذلك وغير بالمنجكية

آخر              إلى لمحفوظاته ًا ذاكر والنادأرة الدأراك سرعة في أعجوبة الذكاء في غاية وكان الشعر،
يكن               ولم يعنيه ل فيما الخوض وقلة البزة وظرف النسمة ولطف المحاضرة حسن ماع وقت
مان                بعض وسمعت فقده على التأسف يكثر كان إنه حتى ماثله ماعناه في الحنبلي العز عند

بن                الشرف كان وكذا عصره شعراء مان ًا نظّم أرق كان إنه يقول ماخالطيه مان الشعر يعاني
يرجحه               بحيث ويطريه ًا جد به ينوه شيخنا جانب عن ماعه ماال اختصاصه لمزيد الذي العطار

ونثره                 نظّمه بجمع حجي بن النجم واعتنى أصحابنا مان واحد غير عنه كتب وقد نباتة ابن على
والجواهأر                 ماعجمي في مانها ًا شيئ أثبت كما جملة عنه كتب مامن وكنت الكثير ذلك مان له فوقع

الحديث                شيخ شيخ في بقولي عنيته فكانني قوله ذلك ومان فأحسن تآليفي بعض لي قرض بل
 : ًا       نظّيم مادحي عقد عليه نثرت إذ ًا قديم

طـيب ماـنـه شـذى إل ضائع فلبـحـفـظّـه الحـديث الله حفظ وقد
بحر مان الطرس يمل زال وماا

ونـكـتـب عـلـينـا يملي إذ للئصدره

بباب              ودأفن البرقوقية بقبة وستين ثلث سنة شعبان عاشر الثنين يوم في بالقاهأرة ماات
. وإيانا         عنه وعفا الله رحمه فقده على وتأسفنا النصر

بابن              ويعرف الشيخونية نزيل الحنفي القاهأري ثم الحلبي الشهاب صالح بن ماحمد بن أحمد
ونزل               وغيره الفقه عنه وأخذ التفهني للزين فانتمى القاهأرة ابنه فقدم ًا عطار أبوه كان العطار

فأقبل           السلطان عند بالقصر الحديث لسماع المقررين أحد وصار والشيخونية بالصرغتمشية
إلى                سافر ثم مادة بها فأقام مااليخوليا له عرضت ثم إليه ماقاله في وأصغى عليه الشرف
عليه              وأثنى العراقي ألفية شرح في بقراءته البرمااوي الشمس عن هأناك وهأو وأخذ الشام
اجتاز              ولما وقفه ماباشر عمله بل إمااماه واستقر المحمودأي بردأي تغري وصحب غيره وعن
إعادأته              في فعاونه القاهأرة إلى ماعه ورجع الخازندار لجوهأر انتمى آماد سنة بالشام الشرف

له           وصارت بالخاص، وماعلوم البخاري في وحلقة بالشيخونية كتوصف وغيرهأا بالصرغتمشية
التفنن                 مان عليه اشتمل لما الماراء مان إليه يتردأدأ أو يصحبه مان عند أماره راج بحيث وجاهأة

الزركشي             الزين على قرا وكذا والكرم الفصاحة ماع الشكالة حسن التركية باللغة والمهارة
العقودأ              في وناب للطحاوي الثار ماعاني شرح وجميع البخاري غالب شيخنا وعلى ماسلم صحيح
يقصر               كان فما وإل لمباشرته المجالس في باضطراره فيه رغبته عن واعتذر الديري ابن عن

لما               بل فاسق، الملقب ماجلس أماير الكريمي حرمااس عند البخاري قراءة وباشر أعلى، عن به
البدر              فنازعه ًا أيض القراءة أخذ ورام بالمحمودأية الحديث إسماع في عوضه استقر شيخنا ماات

في             واماتحن قلقل، بينهما وكانت الوظيفتين بين الجمع إماكان بعدم ًا ماتمسك فيها الدمايري
أحد                الروماي ليوسف قال لكونه الطينة إلى بنفيه أمار ثم يديه بين وضرب جقمق الظّاهأر أيام

يزيد              وأبو الكافياجي شباكها في وهأو به اجتاز لما الكاتب الشمس وأصحاب الشيخونية صوفية
النبوية              بالسنة الستهزاء يتضمن هأذا أذنابكما طولتما قد لهما وقال العذبة أرخيا وقد الروماي

بعد              السلطان إلى المار إنهاء في بالكاتب واستعان ماقالته مان يوسف فانزعج كفر فهو
بن             الكمال وهأو المكان شيخ الشهاب وراسل ذلك المقالة الستلزام بعدم والكتابة الستفتاء

السلطان              إلى وكتب فأجاب عنه ًا مانحرف الكمال كون ماع فيه الشفاعة مانه يلتمس الهمام
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العلم                  أهأل مان فهو شدة فيه رجلً كان وإن العطار بن الدين شهاب فإن بعد أماا نصها رسالة
ًا                 أيض خصمه أن بد فل خصمه على أساء وكونه المبالغة مان زيادأة التعزير مان له حصل وقد

تصغروني              كنتم إن إل الله بينهما وأصلحت هأمهما لكفيتكم إلي أرسلتموهأا ولو عليه أساء
مان              والعفو عنه الصفح والقصد فيها التكلم مان أعز ليل الوظيفة فترك جانبي وتستضعفون
فيه               شفع وكذا لمثلها العودأ عن الردأع بسببها حصل التي العظّيمة الساعة هأذه وترك التقي
وقد               الله رحمه ماات أن إلى ويحدث يدرس بالقاهأرة ًا ماقيم واستمر فأجاب الماراء مان غيره

.       . الماام       الكركي البرهأان عنه أخذ ومامن مابيعها حضرت ماهمة وأشياء نفيسة ًا كتب اقتنى
سلسل              ابن مانية ناحية نزيل المجذوب الصالح الرجل المسيري صالح بن ماحمد بن أحمد

            . يحفظ  عليبة بن البرهأان وكان أحسب فيما وسبعمائة سبعين سنة قبل ولد بالخشاب ويعرف
. ماعجمه        في البقاعي وأثبته ومااجرياته كرامااته مان ًا كثير

الصل               الدلجي الصلح بن الشهاب الفرج أبي بن ماسعودأ بن صدقة بن ماحمد بن أحمد
جد             القرشي المؤمان عبد سبط وهأو بالدلجي ويعرف الصعيد عالم المولد القاهأري والموطن

  . بالقاهأرة             ولد المؤمان عبد بسبط هأناك يعرف ولذا التي الوهأاب عبد بن القادأر عبد صاحبنا
وألفيتي              والبهجة والتنبيه القرآن فحفظ دألجة إلى أماه ماع وانتقل بيسير وثمانمائة الثلثين قبيل

وقال            المحلي كالجلل جماعة على بعضها وعرض الجواماع وجمع والشاطبيتين والنحو الحديث
حين                 بمكة والشوايطي فهد بن التقي على قرأ وكذا ًا يسير عليه قرأ بل شيخنا على سمع أنه
الباماي              وعن العربية الخير وعن الفقه في والوروري والمناوي المحلي عن وأخذ بها ماجاورته
المالء               ماجلس عندي وحضر مارة غير القاهأرة وقدم فنون في زكريا الزين ولزم الصول في

على               وقرأ شرحها ومان مانها لدروس سماعه ماع اللفية مان الضعيف تقرير في سألني بل
عند              مارة حضر وقد العلى بالمحل عنده وكنت سائره وتناول المحتج عمدة مان البعض

ابنة              وتزوج وأفتى ودأرس هأناك القضاء في وناب المزيد، عجبه مان وأبدى فجاءني الخيضري
الحديث              مان ًا كثير يستحضر الحافظّة قوي الذكاء وافر وهأو زوجات، عدة ماع بعده المحلي

يروماه              ماا كل في بذكائه ومازاحمة والعربية الفقه في ماشاركة ماع والدأب والتاريخ وشروحه
تعبه               وتزايد أماه لكان ينبغي كما للشتغال تفرغ ولو إليه، الخواطر جلب على وقدرة وطلقة

كان                أنه ماع الكبير الدوادأار قتل بعد سيما فيه المرافعة حين رزقه بكثرة الملك تولع لكثرة
               . وتسعين  اثنتين سنة الحجة ذي تاسع في البول عسر بعلة بصره ضعف أن بعد ماات عنه انحل

السيوطي              الطيب أبي بسفارة تمراز سلح أماير واجتهد ذكور سبعة ًا ولد عشر أربعة وخلف
       . ولم          دألجة في لماه جده بزاوية ودأفن عنهم رزقه مان شيء إخراج عدم في أوصيائه أحد وكونه

. وإيانا       عنه الله عفا ماثله هأناك يخلف
بالصلحية            الصوفية أحد الشافعي القادأري المصري الشهاب صدقة بن ماحمد بن أحمد

          . والعراقي  الملقن وابن البلقيني على العمدة بعرض ًا أوراق ماعه وجدت القادأرية والجماعة
الشاطبية              سمع قد ولكنه إماكانه ماع عنها فأعرضت اسمه بمحل كشط فيها وغيرهأم والدمايري

   . حدودأ           في ماات لذلك فاستجزناه رضوان الزين شيخنا ماع والزراتيتي الكويك بن الشرف على
الستين.

  .            . فصلح     يأتي عيسى بن نصر بن عثمان بن ماحمد بن ماحمد ابن هأو صلح بن ماحمد بن أحمد
. اسمه    ل جده لقب

الحنفي        -     -  الباسط عبد حارة لسكناه الباسطي الدين شهاب طلدأاي بن ماحمد بن أحمد
           . جعفر   الزين على وقرأ وغيره الشفا قراءة في ًا يسير لزماني مامن بدقماق ويعرف المقري

في            اشتغل وربما الشاطبية وحفظ القراءات في الخميمي الناصري على ثم السنهوري
. أحمده   ولست العربية

.     . بمكة       ماني سمع مامن الشاماي الفريابي عاصد بن ماحمد بن أحمد
     . بن            أحمد جده فيمن ماضى المعطي عبد بن العباس أبي بن ماحمد الله عبد أبي بن أحمد
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. المعطي    عبد بن ماحمد
 . ماات              بجاية وصاحب فارس أبي السلطان أخي ابن الحفصي العباس أبي بن ماحمد بن أحمد

.     . أنبائه         في شيخنا قاله ماحمد الدبال أخاه بدله السلطان فقرر عشر سنة في
القاهأري                 السبكي البقاء أبي البهاء بن الشهاب علي بن يحيى بن البر عبد بن ماحمد بن أحمد

 .           . ماات     بالقاهأرة المال بيت نظّر وولي أخيه عن الحكم في ناب التي ماحمد البدر أخو الشافعي
        . أبيه         عن فاضلًدأرس ًا فقيه كان غيره وقال أنبائه في شيخنا ذكره اثنتين، سنة الخر ربيع في

بيت              نظّر في عوضه استقر قضائها في أبوه استقر فلما القاهأرة وقدم بدماشق، بالظّاهأرية
      . ًا          ماحمد نسبه في زادأ مان وغلط فجأة الخر ربيع عشري سابع الجمعة يوم في وماات المال،

.         : البر     عبد بن ماحمد بن ماحمد بن أحمد فقال عقودأه في كالمقريزي ًا أيض
شقيق                القاهأري ثم السنباطي ماحمد بن ماحمد بن أحمد بن الحق عبد بن ماحمد بن أحمد
           . ًا    يسير وجاور أيبه ماع وحج الشيوخ مان جماعة على سمع مامن التي الحق عبد الشرف

. له                 حبه ماع بسببه أخيه قلب وتعب مانها جملة في ينجح لم أحوال في به وتقلب وسافر

 . ولد               التي علي أخو التاجر الخطيب القاهأري ثم الغمري الشهاب الحق عبد بن ماحمد بن أحمد
بالتجارة              كأبيه وتكسب القرآن فحفظ بها ونشأ غمرو بمنية ًا تقريب وثمانمائة عشرين سنة في

ًا               أولدأ وأنجب وحج بها، الغمري بجاماع ًا أحيان وخطب فقطنها القاهأرة إلى بعده وتحول البز في
          . الثنين       ليلة قليلًفي وتوعك حاله تضعضع أن بعد ماات أظن فيما شيخنا وعلى بل علي وسمع

النصر               باب بمصلى ثم الحاكم بجاماع الغد مان عليه وصلى وثمانين ثمان سنة شوال تاسع
. الله    رحمه بالقراسنقرية ودأفن

أخت               ابن وذاك أبوه التي المالكي القاهأري الصل الشموني الدائم عبد بن ماحمد بن أحمد
            . واشتغل  وغيره القرآن وحفظ وثمانمائة وستين تسع سنة الحجة ذي في ولد مادين الشيخ

علي                قرأ ثم وغيره الثار ماعاني شرح في بالقاهأرة علي وسمع وغيره البناسي الزين عند قليلً
أشياء                سماع في تليها التي وفي فيها ولزماني وغيره الشفا في وتسعين ثلث سنة في بمكة
سنة                ماوسم في ماكة فارق حين والده ماريدي أحد الحسني الدين نور وكان إجازة له وكتبت

ماحبوسة             يده ولكن هأناك ًا ماقيم فاستمر السلطان رباط ماشيخة في استخلفه وتسعين اثنتين
المغاربة               بعض عند وغيره بالفقه اشتغاله ماع ابنة، وجاءتة هأناك تزوج وقد التصرف تمام عن

وعادأ             فاستقل القاهأرة إلى رجع ثم طريقته، وجودأة وانجماعه المالكية قاضي دأرس وحضوره
بالفقه              والشتغال والذكر التلوة مالزماة مان خير على وتسعين خمس سنة أثناء البحر في

. له        الله كان وتودأدأه أدأبه كثرة ماع وغيره
       . أربع         سنة في بمكة ماني سمع مامن البدراني الشهاب النبي رب عبد بن ماحمد بن أحمد

وتسعين.
    . في           والده شارك مامن البغدادأي السهروردأي المحمودأ عبد بن الرحمن عبد بن ماحمد بن أحمد

إحدى                سنة في القاضي البغدادأي علي بن العزيز عبد العز عنه أخذ القزويني السراج عن الخذ
. ًا     حنبلي كان وأظنه وثمانمائة عشرة

السراج                 بن الجلل بن التاج بن الشهاب رسلن بن عمر بن الرحمن عبد بن ماحمد بن أحمد
   . سابع           في ولد الثلثة الخوة وأوسط التي ماحمد البدر والد الشافعي القاهأري الصل البلقيني

والعمدة             المنوفي النور عند القرآن فحفظ بها ونشأ بالقاهأرة وثمانمائة ثمان سنة شعبان
والشطنوفي           العرقي والولي جده على وعرض النحو وألفية والصلي الفرعي والمنهاج

في             المالكي القفهسي الله عبد والجمال البلقيني العزيز عبد والعز الديري بن والشمس
العلم               والده عم وعلى بتماماه المنهاج والده وعلى عليه قرأ بل البرمااوي المجد مانهم آخرين

البرمااوي            والشمس البطائحي والشهاب الكويك وابن جده على وسمع وشيخنا بتماماها العمدة
الرماوي،              القادأر وعبد الهادأي عبد ابنة عائشة مانهم جماعة له وأجاز وغيرهأم، الهداية وقاري

الفقه               في واشتغل جده لزيارة قدم لما الخرقة مانه ولبس الدأكاوي البرهأان مان الذكر وتلقن
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خمس                سنة في والده ماع وحج جده، دأروس وحضر ذهأنه على يثني وكان البرمااوي المجد عند
عنه                أعرض بل له ينتدب لم ولكنه والده عم عن القضاء في وناب الرحبي صحبة وعشرين

والده               عم برغبة بالحسينية الميعادأ وعمل عنه له أبيه برغبة النبوية الثار برباط ودأرس بعد،
الجماعات              على ًا ماحافظّ والفروع الفوائد مان بجملة يذاكر وكان عنه، له الخالق عبد الضياء

الفقراء             مان وبغيره بل بوالده ًا بار الناس عن ًا مانجمع والسعيدية بالبيبرسية تصوفية وشهودأ
الحرص              ماع النزه وأمااكن الفضاء إلى يميل للتكلف ًا طارح والنادأرة النكتة في ًا ماحب ًا سر

النية              وتردأيد الطهارة في الوسواس كثير لنقص، أدأى ولو يستحقه لما الطلب في والستقصاء
ثم                 ًا أشهر توعك حركته، لضعف النجماع مايزدأ في سيما ل تقدم ماما حالً أحسن وصار بطل ثم

فيه                ماحفل في الحاكم بجاماع الغد مان عليه وصلى وثمانين إحدى سنة صفر آخر في ماات
. وإيانا              الله رحمه بمدرستهم دأفن ثم السعادأات أبو البدري أخوه الناس تقدم وغيرهأم القضاة

الخطاب                 أبو الشهاب عيسى بن خليف بن أحمد بن ماحمد بن الرحمن عبد بن ماحمد بن أحمد
   . أبي           على سمع التي ماحمد المحب أخو الشافعي المدني المطري حاماد أبي الماام بن

. وثمانمائة              عشرة خمس سنة في المراغي الزين على قبله ومان الزبير سبط المحلي الحسن
الصالحي                حمزة بن سليمان التقي بن أحمد بن ماحمد بن الرحمن عبد بن ماحمد بن أحمد

         . أبوه      فمات سنين عشر ابن شاب وهأو اللنكية أسره زريق بابن ويعرف أبوه التي الحنبلي
. الجنة       الله عوضهما سيأتي كما عليه ًا أسف

السخاوي                 الفضل أبو الشهاب عثمان بن بكر أبي بن ماحمد بن الرحمن عبد بن ماحمد بن أحمد
           . وخمسين   خمس سنة الولى جمادأى خاماس السبت يوم عصر في ولد ولدي القاهأري الصل

به             العتناء في واجتهدت أبويه كنف في ونشأ المنكوتمرية مان بالقرب بسكننا وثمانمائة
البلقيني             والعلم الديري وابن القلقشندي العلء على عمره مان الولى السنة في فأحضرته

الكثير             وأسمعته وخلق القابوني خليل الشيخ وابن شيخنا عم ابن شعبان والزينين والمحلي
المااكن               مان خلق له وأجاز بمرافقته ذلك في الناس وانتفع القصار والجزاء الكبار الكتب مان
قط؛                 ذلك في يمش لم مان فيهم خلق حياته زفة في وماشى ماجلد في وثبته وغيرهأا النائية

بعض                عني وكتب القرآن ماعظّم على أتى الكابر إلى ًا ماحبب الجمال في ًا بارع ًا ذكي ًا نجيب وكان
           . أربع    سنة الثانية جمادأى سادأس الحد يوم ضحى في بالطاعون ماات ًا كثير ماعي وقابل الماالي

تقدماهم               نظّيره اليام هأذه في يعهد لم حافل ماشهد في الحاكم بجاماع عليه وصلى وستين
واحد              غير ورثاه عليه الناس وتأسف ًا أيض خلق وشيعه البيبرسية بحوش دأفن ثم الشافعي

. راجعون              إليه وإنا لله فإنا البناء ماحاسن مان كان فلقد ًا خير وأماه الله عوضني
بن                 زرعة وأبو العباس أبو الشهاب بكر أبي بن ماحمد بن الرحمن عبد بن ماحمد بن أحمد

ماالك             ابن وألفية الصلي والمنهاج الحاوي حفظ الشافعي المدني الصبيبي الزين بن الشمس
الحديث               كتب مان جملة عليه قرأ حتى ًا كثير ولزماه الكازروني الجمال قريبه عن الفقه وأخذ

بن                أحمد بن ماحمد بن ماحمد بن ماحمد الشمس على ًا وماسلم البخاري قرأ وكذا تخرج وبه
بالشيخ             ووصفه اللفية، عليه قرأ وماما السكاكيني النجم عن والصول العربية وأخذ المحب،
في             وبرع المنسوب وكتب وغيرهأم، الشامايين علماء مان آخرين في العلماة العالم الماام

بن              علي بن سليمان عليه وقرأ ودأرس وحدث وغيره العروض في وصنف والعروض العربية
.           . الله    رحمه بالبقيع ودأفن وأربعين تسع سنة أوائل في ماات الشفا وهأبان بن سليمان

الشافعي               القاهأري ثم الطوخي الشهاب رجب بن ماحمد بن الرحمن عبد بن ماحمد بن أحمد
      . وثمانمائة        وأربعين سبع سنة في ولد بالطوخي القاهأرة وفي رجب بابن ويعرف أبوه التي

والملحة             والنحو الحديث وألفيتي التنقيح والمنهاج القرآن فقرأ بها ونشأ مازيد بني بطوخ
وقرأ            والقصرائي، كالشمني جماعة على وعرض غيرهأا مان ًا وبعض الجواماع وجمع والشاطبية

غير              وحج قطنها، ثم ًا مارار القاهأرة إلى وتردأدأ الحمصاني؛ بن الشمس على بتماماها الشاطبية
والصرف            والعربية والصلين والحديث الفقه في الشتغال وأدأمان ًا شهر بمكة وجاور مارة



ماشكاة ماكتبة                   التاسع القرن لهأل اللماع الضوء
السلماية

وأشير          وبرع وغيرهأا، والتصوف والقراءات والحساب والفرائض والبيان والمعاني والمنطق
وشرح            والمنهاج والنخبة الحرماين لماام والورقات الجواماع جمع ونظّم التاماة، بالفضيلة إليه

بها              وخطب بالباسطية وأم بالشهادأة وتكسب ذلك وغير المغني نظّم في وشرح ماناظيمه بعض
والشرف           الطوخي والمحيوي السعادأات وأبو البكري الجلل شيوخه ومان نيابة؛ وبغيرهأا

شريف            أبي وابن الحصني والعلء الحق وعبد وأخي والبناسي زكريا والزين البرماكيني
مان             أكثر الخذ في وبعضهم السنهوري المالكية ومان جعفر، والزين الديمي والفخر والجوجري

القمني            الزين وابنة العجمي يوسف الشيخ وحفيد والقمصي النشاوي على وسمع بعض
شرح               عني حمل وكذا أخرى بعد مارة لللفية شرحي علي وقرأ بقراءته مانه وكثير وآخرين

مان              بخطه وكتب وأمالى ودأراية الستة كالكتب رواية عني وأكثر غيره وقراءة بقراءته المؤلف
ابن                به اماتدح ماما نظّمه مان أشياء ماع لفظّه مان سمعتها قصائد بعدة ومادحني أشياء تصانيفي

وعرض              وغيرهأا بالباسطية الطلبة وأقرأ ذلك وغير الخاص ناظر بن والكمال حجي وابن مازهأر
في               آخرهأا مارة غير وحج بالشهادأة التكسب على واقتصر واماتنع بلده قضاء زكريا الزين عليه
عند               قليلً وحضر والفقه العربية هأناك وأقرأ تليها التي في وجاور وتسعين اثنتين سنة ماوسم

ثم                شهرين نحو فدام تعلل أن إلى دأروسي ولزم الستيعاب في علي قرأ بل اماتدحه القاضي
     . ًا         ذكر وخلف ماشهودأة جنازته وكانت بالمعلة ودأفن وتسعين ثلث سنة الثاني ربيع في ماات

. الجنة       وعوضه الله رحمه وزوجة ًا وأما وأنثى

بن                 الرحمن عبد بن ماحمد بن الرحمن عبد بن ماحمد بن الرحمن عبد بن ماحمد بن أحمد
بن                 ماحمد بن الرحمن عبد بن ماحمد بن الرحمن عبد بن ماحمد بن الرحمن عبد بن ماحمد

الحميري              القسم أبي بن العباس أبو الشهاب الرحمن عبد بن ماحمد بن الرحمن عبد
 . ولد          بالخلوف ويعرف المالكي المغربي الدار التونسي المولد القسنطيني الصل الفاسي

المهد              في وهأو أبوه به وسافر بقسنطينة وثمانمائة وعشرين تسع سنة المحرم ثالث في
القرآن                 به وحفظ فقطنه المقدس بيت إلى به تحول ثم سنين أربع فيها ماعه فأقام ماكة إلى

والعربية              الفقه في النويري القسم أبا ولزم جماعة على وعرض فنون في جمة ًا وكتب
رسلن               بن الشهاب عن وغيرهأا رواية أخذ وكذا به انتفاعه جل كان حتى وغيرهأا والصول

عبد            العز عن وغيرهأا والمنطق والصرف النحو وبالقاهأرة وغيرهأم ومااهأر القدسي والعز
أنه              وقال السلوي أحمد المغرب ببلدأ العربية عنه أخذ ومامن آخرين في البغدادأي السلم

صاحب              بن ماسعودأ لمولي وكتب ًا ونثر ًا نظّم فبرع الدأب وتعانى بها، لقيه مان أحفظ
المغني             ونظّم الوزارتين، بذي الملقب أبيه عهد ولي فارس أبي حفيد عثمان المغرب

 : أولها             البديع علم في البديع ماواهأب سماهأا مايمية بديعية وعمل ذلك وغير والتلخيص

 كالعنم الدماع مازن براعة هألتوالعلم بالبان ثوى مان هأوى أمان
وفي                 الفعال صيغ في ٌلقوال ا جاماع سماه والفعال السماء تصريف في رجز له وكذا ًا حسن ًا شرح وشرحها
صلى               النبي واماتدح الوزان لتصحيح الميزان تحرير العروض في وعمل الفارض عمدة سماه الفرائض علم

وسبعين                  سبع سنة أثناء في مانها مارة غير القاهأرة وقدم بلدأه، مالوك مادح وكذا ًا كثير وسلم عليه الله
إحدى                   سنة الثاني ربيع في سافر أن إلى واستمر عادأ ثم ماوسمها في حج أن إلى البحر في وثمانمائة

صاحب                  الحمر ابن قول فيه ضمن ماا نظّمه مان عنه فكتبت له ًا ماودأع ولقيته وانصرافه نزله وأكرم وثمانين
الندلس: 

 مانك لي بد ل كان حال أي علىنسكـي سلبت التي اللحظ أفاتكة
بالمـلـك أليق وهأو بعز وإماابـالـهـوى أليق وهأو بذل فأماا

فقال: 

برقع واضحي عن الهوى أمااط
النسك

الشـرك هأوة عن أهأواه مان فوجدت
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نـسـكـي سلبت التي اللحظ أفاتكةبـالـفـتـك لحاظك أفتت وقد فقلت
ماـنـك لي بد ل كان حال أي على
ًا اسـتـوى بوجنتك عرش على وخالهأوى إذا مانك القرط بنجم يمين
بـالـهـوى ألـيق وهأـو بذل فأماانـوى ماـا للقلـب بد ل تفني لم لئن
بـالـمـلـك ألـيق هأو بعز وإماا

ويذكر              وماتعلقاته الدأب في ًا بارع ًا بليغ العبارة طلق النعمة ظاهأر والبهة الشكالة حسن وهأو
علي               أثنى وقد والسكندرية بالقاهأرة واحد غير عنه كتب يلئمها وماا البزة إلى ومايل بظّرف

. آخر       ماكان في أثبته بما ًا ونثر ًا نظّم
          . عبد        بن أحمد بن علي بن ماحمد ابن في يأتي القردأاح بن الرحمن عبد بن ماحمد بن أحمد

الرحمن.
الشافعي              الخطيب القاهأري ثم البلبيسي العباس أبو التاج الرحمن عبد بن ماحمد بن أحمد

مان.               له يحصل ولم وتفقه واشتغل وسبعمائة عشرة سبع أو عشرة ثمان سنة ولد الخطيب
كسنن                كتب عدة حبيب بن الكمال مان فسمع بمكة جاور ولكنه سنه يناسب ماا الحديث سماع

الشمس               شيوخنا مان سمع ومامن عنه بها وحدث النزول وأسباب قانع ابن وماعجم مااجه ابن
ًا             تورع تركها ثم سيرته فشكرت جماعة بن للبرهأان بالقاهأرة الحكم أماانة وولي الرشيدي

به،              وسكن الخطيري بجاماع الخطابة ماع التدريس وولي ببولق الحكم في ناب وكذا وزهأادأة
    . به            اجتمعت شيخنا قال إحدى سنة الول ربيع عشري ثاني في ماات حتى بالخير يعرف وماازال

دأرجة،                 فيه لعل سنه قدر على سماعه كان ولو قانع ابن ماعجم مان ًا شيئ مانه سمعت والمنني
. عقودأه    في المقريزي وذكره

.     . كذا          عزم ابن ذكره المسر شيخ زيد أبي الرحمن عبد بن ماحمد بن أحمد
   . المالء           في لزماني الحمدية المشايخ مان المنير السطوحي الرحمن عبد بن ماحمد بن أحمد

. طريقتهم               على وتمسح ختمه في عملته الذي والمجلس البخاري في علي وقرأ بل مادة وغيره
.     . يأتي       الله نعمة هأو الجرهأي الرحيم عبد بن ماحمد بن أحمد

بين              ويعرف الشافعي القاهأري البوتيجي الشهاب ماحمد بن الرزاق عبد بن ماحمد بن أحمد
       . الحد   -        يوم في أبيه بخط كما ولد ماهملة راء وآخره تحتانية ثم الميم بفتح بالميري بلده أهأل

المدني              الشمس على القرآن فقرأ بها ونشأ بأبوتيج وثمانمائة ست سنة القعدة ذي مانتصف
حسام               عم حريز بن الشرف بزاوية المقيم بركة الفقيه مانهم جماعة على وجودأه فرحون بن

بلديه              عند بالفاضلية فنزل وعشرين تسع سنة في القاهأرة وقدم وغيره التبريزي وحفظ الدين
المناوي             الشرف مانه التمس ثم وغيرهأما والفرائض الفقه في عليه وقرأ البوتيجي الزيني

أحمد                على قرأ وكذا ًا تقسيم البهجة في عليه وقرأ له ومالزماته به اختصاصه فعظّم عنده ليقيم
في              شيخنا عن يكتب وكان ايساغوجي، في الحصني عمر وعلى وغيره الفقه في الخواص

عن              وأخذ البوصيري الشهاب له وأجاز ماسلم في الزركشي الزين على سمع بل المالء
وحج               هأذا، مان شيء في يتميز ولم الطباطبي ماحمد بن ماحمد والسيد الطباخ وعمر الدأكاوي

الصحيح               ثلثيات المراغي الفتح أبي على وسمعا خمسين سنة في شيخه ابن العابدين زين هأو
التاجر               وقانم للنصاري وتردأدأ جهات في وتنزل فهد، بن التقي على وكذا الفالتي ابن بقراءة

ماع                هأذا القضاء فضلًعن شهادأة في يدخل لم أنه زعم بالمناوي اختصاصه مازيد وماع وآخرين
ماعهما               صنيعه ابناه يحمد ولم ماوته بعد ولده زوجة وتزوج الكسوة في شهادأة باسمه أن

.        . عنه   الله عفا وتسعين سنة في ماات ًا جد حاله وتناقص
البكري               الطيب الجمال بن العباس أبو الشهاب ماسعودأ بن العزيز عبد بن ماحمد بن أحمد

  . في         ولد بالطنتداوي ويعرف الشافعي الزبيدي اليمني الصل الطنتدي القاهأري الصديقي
لبن              الرشادأ وحل القرآن فحفظ بها ونشأ بزبيد وثمانمائة وسبعين خمس سنة الثانية جمادأى
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في               الكافي وفي الردأادأ بن العابدين زين بن ماوسى الكمال عند الفقه في واشتغل المقرئ
فوصل              الحج فريضة لقضاء وسافر التليمي الزبيدي بكر أبي على اليمني العمك لبن العروض

ولزم              الشافعي قاضيها عند قليلً فحضر وثمانمائة وتسعين ثمان سنة الول ربيع في ماكة
ثم              للمنذري الترغيب مان اليسير وسمع المرام بلوغ بعض علي وقرأ التصوف في الحنبلي

دأروس               مان عدة فحضر النبوية المدينة إلى الحنبلي صحبة فيها كنا التي القافلة في توجه
. نبوية             قصيدة وعمل غيرهأا على وسمع النبوية الشمائل ًا أيض علي وقرأ السمهودأي الشريف

   . سابع             في ولد الشافعي الماكسيني القاهأر عبد بن ماحمد بن الغالب عبد بن ماحمد بن أحمد
أنابه               الصغير زبر ابن جزء جده مان وسمع وسبعمائة وثلثين سبع سنة الولى جمادأى عشر

ويتكسب              ًا ًاحسن خط يكتب وكان ماشيخته عمر العز بن علي ومان اليسر أبي بن إسماعيل
    . ماعجمه           في شيخنا ذكره رواية بيت مان وهأو بالعادألية الشهودأ ماع جلس ثم القصص بكتابة

في               وقال القرن، رأس على ماات وأظنه وبعدهأا وتسعين سبع سنة لي أجاز وقال باختصار
بضع                سنة ماعجمه وفي وثلثين ثمان سنة ماولده وأرخ تسع سنة صفر في ماات أنه أنبائه

. وضبب            ثلث سنة النسخة وفي عقودأه في المقريزي عند وهأو أثبت، والول
الشاذلي              الحنفي القاهأري الصل السرسي العباس أبو الشهاب الغني عبد بن ماحمد بن أحمد

بن                 العز إلى المجيء في وافقه وربما به وانتفع الضرير الجمال عن أخذ مامن أشهر بكنيته وهأو
ماع               له وتلمذ به فاختص الحنفي ماحمد وصحب العراقي ألفية شرح شيخنا على قرأ جماعة

بفضيلته               يصرح الهمام ابن وكان به الحنفي أمار راج بحيث وغيرهأا الفنون في عليه تقدماه
كلمة               والصلح الفضيلة في هأو بل عليه الهمام ابن تصانيف لقراءة الطلبة إليه أرسل وربما
غير              بإرشادأه وتسلك جماعة به فتخرج وبعده ماحمد الشيخ حياة في للقراء وتصدى اتفاق
 . وماات            وعظّه سمعت المحاسن كثير للتكلف ًا طارح ًا فصيح ًا واعظّ علماة ًا إمااما وكان واحد،

فيما                سنة ثمانين مان أزيد عن وستين إحدى سنة الخرة جمادأى عشري ثامان الثلثاء يوم في
. وإيانا           الله رحمه عظّيم ماشهد له وكان الصغرى بالقرافة ودأفن قيل

سبع                سنة رماضان في ولد شافع بابن ويعرف السكندري الزدأي الغني عبد بن ماحمد بن أحمد
عليه             قرأت ماعجمه في شيخنا قال وغيره الصفى ابن على وأسمع وسبعمائة وعشرين

. بيسير      القرن بعد وماات الرازي ماشيخة

سلطان                  بن نعمة بن المنعم عبد بن الرحمن عبد بن عثمان بن القادأر عبد بن ماحمد بن أحمد
   . في            شيخنا ذكره التي القادأر عبد بن ماحمد البدر عم المعبر الحنبلي النابلسي سرور بن

            : ابن  تخريج بغدادأ تاريخ مان المستجادأ عليه فقرأت بنابلس لقيته المفتي الفقيه وقال ماعجمه
          . وله     القلقشندي، بكر أبو التقي عنه لنا روى ومامن قلت البياني على له بسماعه جعوان

. التعبير   في تصنيف
ماحمد              الولوي والد الشافعي القدسي ثم التزمانتي الشهاب الكريم عبد بن ماحمد بن أحمد

وبه.               المقدس بيت سكن ثم بالفقه واشتغل القلنسي مان سمع ماعجمه في شيخنا قال التي
.    . بضع        سنة ماات للطبراني الصغير المعجم مان ًا شيئ مانه وسمعت لقيته

     . ًا         ماديم ماكة قطن خير إنسان الشافعي اليماني الخولني الكريم عبد بن ماحمد بن أحمد
كالنهاري               وجماعة الفتي عمر فقيهه عن اليمن في أخذ بل عطيف بن النور عند للشتغال

شرحي               أخذ في لزماني ثم ماجاورته في السنباطي الحق عبد ولزم الفقه في وتميز القاضي
ونعم                لها سماعه ماع اللفية جل علي قرأ ثم تصانيفي مان ذلك وغير بخطه وحصله لللفية

ابن               رباط ماشيخة في وناب الرشادأ في سيما الطلبة أقرأ وربما ًا وتقنع ًا وانجماع ًا سكون الرجل
. ذلك           عن أعرض ثم ًا اضطرار البوني بيت في هأو وأقرأ الزمان

الخير                أبي القطب بن السرور أبو الشهاب السرور أبي بن اللطيف عبد بن ماحمد بن أحمد
  . علي           عرض وأبوهأما هأو التي اللطيف عبد أخو المالكي المكي الصل الفاسي الحسني

أو               بالروم إماا وتسعين سبع سنة الن وهأو وغيره أبيه بقراءة علي وسمع ماحافيظّه بالقاهأرة
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حلب.
أبناء               بين ويعرف دأار الطشت الدأيب المصري الفرات بن اللطيف عبد بن ماحمد بن أحمد

            . مان  وتعانى القرآن بها وقرأ ًا تقريب وسبعمائة وتسعين سبع سنة بالقاهأرة ولد بجردأماردأ صنعته
الشعر              حفظ وتعانى ونحوه بذلك الكابر بيوت في وخدم وصقلها الثياب بغسل الرتزاق صغره

ودأخل                حلب إلى وسافر ثلثين سنة بعد وحج نظّم بل الكثير ذلك مان فحصل وفنونه بحوره
فقال               عين علي يا لك المواليا قوله على ينظّم أن شيخنا عليه واقترح ودأماياط السكندرية

. ذلك           بعد وماات وأربعين، إحدى سنة في البقاعي عنه وكتب ارتجالً،
القاهأري              الصل الهمداني التاج بن النظّام بن الشهاب اللطيف عبد بن ماحمد بن أحمد

           . فسمع  بها ونشأ بالقاهأرة وسبعمائة ستين سنة شعبان نصف في ولد الكلوتاتي الشافعي
علي              بن الزبير أنابه الشفا السحولي الطيب أبي وعلى الصحيح صديق ابن على بمكة

لي              فأجاز وخمسين إحدى سنة في بالقاهأرة ولقيته أشياء، ظهيرة بن الجمال وعلى السواني
ًا                ساكن ًا خير ًا بهي ًا إنسان وكان بذلك، أثباته فضاعت واحد غير على بالقاهأرة سمع كان أنه وذكر
     . وقت         مان ًا قريب ماات وأظنه حرفته وأهأل جيرانه بين ًا ماحترما والكلوتات القباع ببيع يتكسب

. الله         رحمه سنده لعل به اتنى ولو له لقيي
بابن                ويعرف المكي ثم الدماشقي الشهاب حمام بن إبراهأيم بن الله عبد بن ماحمد بن أحمد
قيت.               ابن صاهأره ثم واتهم التاجر للرازار ًال سفير سافر ثم السلم بباب ًا عطار كان حمام

له                صارت أن بعد ماات حتى السفارين المتمولين التجار مان وصار ًا أيض به وانتفع أخته على
.    . فهد            ابن أرخه وخمسين خمس سنة الحجة ذي تاسع الحد يوم في وجدة بمكة دأور

الستاذ                   بكر أبي بن شاه عرب بن ماحمد نصر أبي بن إبراهأيم بن الله عبد بن ماحمد بن أحمد
الوهأاب             عبد التاج والد الحنفي الروماي الصل الدماشقي الشمس بن ماحمد أبو الشهاب

ماحمد              ابني وصالح لداودأ بقريب هأو وليس الكثر وهأو شاه عرب وبابن بالعجمي ويعرف
      . ذي      مانتصف الجمعة ليلة في ولد ًا أيض الحنفيين الدماشقيين الصل الهمداني عربشاه

بن              عمر الزين على القرآن فقرأ بها ونشأ بدماشق وسبعمائة وتسعين إحدى سنة القعدة
أخته                وابن وأماهم أخوته ماع الفتنة زمان في وثمانمائة ثلث سنة في تحول ثم المقرئ اللبان
ماا                ببلدأ وأقام الخطا بلدأ إلى بمفردأه ثم سمرقند إلى خولن بن إبراهأيم بن الرحمن عبد

الجرجاني              السيد مانهم فكان الستاذين مان هأناك مان عن والخذ للشتغال ًا ماديم النهر وراء
الول             وعبد ًا جد باع والثاني أيدكوتمور بمدرسة الول سمرقند نزيل وهأما الجزري وابن

الواعظ              الترماذي وأحمد الهداية صاحب ذرية مان وهأما الملك بن العلماة بن الدين وعصام
الزاهأر،            البخاري وماحمد الماام السيد ماسجد إماام الواعظ الدين وحسام القصير وأحمد

ابن              أنه هأناك استفيض الذي الدأهأمي عربان الشيخ وثمانمائة تسع سنة في بسمرقند ولقي
        . الموغولي    والخط الفارسي اللسان واستفادأ فنون في وبرع أعلم فالله سنة ثلثمائة

وأخذ            السيراماي الدين جلل والقاضي الندكاني بالبرهأان المغل بلدأ في واجتمع وأتقنهما
بن                 وأحمد الله نور عن فأخذ خوارزم إلى توجه ثم السيد، تلميذ حاجي على النحو وقرأ عنه
ثم             والعربي، والتركي الفارسي الكلم مالك له يقال وكان الواعظ السيراني الئمة شمس

ناصر              بن ماحمد الدين حافظ ماولنا الزاخر وبهاء ترخان وحاجي وسراي، الدشت بلدأ إلى
قرأ               وماما وأصوله الفقه عنه وأخذ سنين أربع نحو عنده فأقام الكردأري البزازي ماحمد الدين

وماحمودأ             المنار شارح الدين وشرف ببروق بأحمد واجتمع قرم إلى ثم المنظّمة عليه
ابن               ماملكة إلى الروم بحر قطع ثم الدأيب، الشاعر المجيد وعبد أبي اللب وماحمودأ البلغاري

أبي                بن ماحمد الفتح أبي الدين غيات للملل فيها فترجم سنين عشر نحو بها فأقام عثمان
في               التركي إلى الفارسي مان الروايات ولماع الحكايات جاماع كتاب عثمان بن مارادأ بن يزيد

دأيوان            عنده وباشر ًا نظّم بالتركي القادأري السمرقندي الليث أبي وتفسير ماجلدات نحو
ونحوه             يوسف لقرا فبالعجمي ًا وتركي ًا وشاماي ًا عربي الطراف مالوك إلى عنه وكتب النشاء
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كل           شيخ، للمؤيد وبالعربي وغيره لشاروخ وبالمغلي وسلطانها الدشت لماراء وبالتركي
عنه              وأخذ الخوافي حيدر البرهأان على المفتاح قرأ بحيث الستفادأة على حرصه ماع ذلك
ثلث                نحو بها فأقام حلب فدخل القديم وطنه إلى رجع عثمان ابن ماات فلما ًا أيض العربية

بحانوت              فجلس وعشرين خمس سنة الخرة جمادأى في لها دأخوله وكان الشام ثم سنة
على              بها وقرأ الناس عن النعزال أوقاته ماعظّم لكون ًا يسير شهودأه ماع القصب ماسجد

العلء              قدم فلما ثلثين سنة في ماسلم صحيح الحنبلي الحبال بن الدين شهاب القاضي
الفقه              في ولزماه إليه انقطع الحجاز مان الشاماي الركب ماع وثلثين اثنتين سنة البخاري

في             الكافي عليه قرأ ماما وكان ماات حتى وغيرهأا والتصوف والبيان والمعاني والصلين
الرائق             والنثر الفائق النظّم وإنشاء العلوم غالب في وتقدم أصوله، في والبزدأوي الفقه

ًا              بديع ًا أسلوب فيه وسلك والبديع والبيان المعاني علم في الدأب مارآة ًا وثنر ًا نظّم وصنف
إليه               أشار قافية على مافردأة قصيدة مانه باب كل غزلية قصائد عمله التلخيص فيه نظّم

قصيدة              باب كل وجعل نظّمها أجادأ والبيان المعاني في مانظّوماة على وأوقفني بقوله شيخنا
النصيحة             وعقودأ النحو في وماقدماة انتهى، الباب ذلك ماقصد مانه يؤخذ غزلً ماستقلة

في             المقدور عجائب سماه تمولنك تاريخ ًا ونثر التوحيد، في الفريد العقد المسماة والرسالة
الشهاب           وجواب الناقب الهأاب وخطاب الظّرفاء ومافاكهة الخلفاء وفاكهة تيمور نوائب

  . إليه          وأشير والعرب والعجم الترك لغة في الرب بمنتهى المترجم والترجمان الثاقب
كما              التلخيص نظّمه على وأثنى شيخنا بالفضيلة له ويعترف يجله مامن كان حتى بالتفنن

مان               بالقرب برزة بمنزلة أنشدني فقال البلدانيات في ليدخله نظّمه مان عنه كتب بل قدماته،
 : لنفسه          وثلثين ست سنة رماضان سابع في التحتاني القابون قرية

 تنفطر الرض ومانه الجبال بينشـجـر مان يلقاه ماا يقلع السيل
أثـر له يبقى فل اضمحل قدتنظّره البحر عباب يوافي حتى

اماتدحه             بل مانه والستفادأة مالزماته على بالقاهأرة كونه حين الترجمة صاحب حرص ماع
أودأعتها             الدأب بضروب فيها وتلعب وجناسات وأهأاج وتعام بألغاز فيها أتى بديعة بقصيدة

 : وهأو             الهجاء حروف فيه جمع ًا بيت أبياتها لطيف ومان مانه؛ سمعتها والدرر الجواهأر

ًا بصدقك واجزمالعل تغش حديثه لفظ بحر خض تسنـد إذ ناطق
 : عاطل  وبيت

 الوحد الهمام الحكم العامالالعل لدى الماام العلم العالم
فالول                ًا أيض يستحيل ل ماما كونه ماع عاطل الثاني وشطره بالنعكاس يستحيل ماما الول شطره وبيت

 : وهأو       أحمد مان والثاني آمان مان ماركب

ًا نم ًا دأمآماـن انما نم مان آمان  أحمد آدأم أم ماا حاماد
الملءة                مانه تعرف ماما والمداعبة الفكاهأة مان فيها التي السئلة مان عليه شيخنا وطرح اجتماعهما وكثر

التفسير                 في شيخنا قوة على الكلم عند الجواهأر في أشياء مانه أودأعت ماا مانه التخلص على والقدرة
جيد               والتركية والعجمية العربية الثلث باللغات النظّم إجادأة في الفرادأ أحد وكان الله، رحمهما وغيره

ووفور                النفس وعفة التواضع ومازيد التودأدأ كثرة ماع المحاضرة بديع الكلم عذب والضبط التقان جيد الخط
في               بالقاهأرة لقيته وقد ظاهأرة، عليه الدين ولوائح الخير سيما والبهة الشكالة وحسن والرزانة العقل

وعقودأ               الفريد العقد لفظّه مان وسمعت أشياء نظّمه مان عنه فكتبت خمسين سنة الصلحية الخانقاه
       . مانتصف        الثنين يوم في المذكورة بالخانقاه وماات والتواضع الدأب في وبالغ بخطه إلي وكتبهما النصيحة

أهأله                عن ًا غريب النيل توقف عند الستسقاء في ماشغولون والناس بتربتها ودأفن وخمسين أربع سنة رجب
المجرماين                سجن وأدأخله عليه الدين حميد لشكوى وطلبه جقمق الظّاهأر يد على اماتحن أن بعد ووطنه

ًا،                   خير الله عوضه ًا يوما عشر اثني بعد ماات حتى القهر مان ًا ماريض واستمر أخرج ثم أيام خمسة فيه فدام
 . وماما              عقودأه في المقريزي باختصار ترجمه ومامن الزماان ماحاسن مان كان فقد للبسط ماحتملة وترجمته

 : لنفسه   عنه كتبته
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وقوت قراح مااء وشربةحله مان القطن مان قميص
 يموت مان على كثير وهأذايبتـغـي ماا المرء به ينال

 : معمي  ومنه

طلـعـا غصن فوقكبـدر الزاهأي وجهك
لـمـعـا سناهأـا ةكمشكا الزاكي واسمك

تـرفـعـا أن لها هالـل أذن بـيوت في
أجمـعـا فيه الحسنتلـق صحفه عكسها

ومنه: 

 وصوت صيت مان شئت ماا بهاوأدأرك الدنيا في شئت ماا فعش
بـمـوت ماعقودأ العمر وخيطبقـطـع ماوصول العيش فحبل

ومنه: 

هأبوطه فيه المرء صعودأ يكونماـا فبـقـدر سلم إل الدهأر وماا
سقوطه إليه يرقى الذي شروطوإنـمـا نـزول فيه ماا وهأيهات

شروطـه عليه قامات بما وفاءتهشما أوفى كان أعلى صار فمن
          : والبيان   المعاني وعلم والسجع الفضل في الدهأر أفرادأ أحد العلماة فقال بعضهم وترجمه

خرج               ثم سمرقند إلى ونقل اللنك ماع أسر مامن كان والنثر، والنظّم والصرف والنحو والبديع
وعشرين               خمس سنة في دأماشق إلى ورجع الشرق ببلدأ وجال عشرة إحدى سنة في مانها

وصنف              أربعين سنة في القاهأرة وقدم حوانيتها، بعض في بالشهادأة يتكسب مادة بها فأقام
للسجع                ومالكة كبير فضل عن فيه أبان انتهائه إلى ابتدائه مان تيمور نوائب في المقدور عجائب

     : بالشعار        فعلًووشحه ًا سجع نثره فقال ماؤلفه وترجم المقريزي لخصه بحيث اطلع وغزارة
واللغة                بالفقه ماعرفة وله شعره مان ًا كثير أنشدنا وفصاحة بلغة بحر لنه قال أن إلى فحل

والبيان               المعاني على يشتمل الدأب مارآه كتاب مانه كثير نظّم وله الدأب، عليه الغالب ولكن
بطريقة               نظّمه النحو علم في وكتاب بيت ألفي نحو يكون الغزل بطريقة نظّم وهأو والبديع
الدولة               أعيان بعض بها مادح بديعة الصرف في غزلية وقصيدة بيت ماائتي نحو ًا أيض الغزل

الشهاب             وجواب الناقب الهأاب وخطاب ماجلد في وشرحها بيت ماائتي نحو في وعقيدة
وكثرة               للغة كثير حفظ عن فيه أبان القاضي الدين وحميد الباعوني البرهأان وبين بينه الثاقب
الممالة               بالظّاء فيها التزم أبيات بستة له كتب الباعوني أن وضعه وسبب فضل وغزارة اطلع

أولها: 

 حظّا مانك لي أرى ل ولكنفـظّـا والله تكن لم أأحمد
أخرى               ستة للشهاب فحصل الدين حميد وبين بينه وقع قد وكان اللغة مان ًا كثير واستوفى

ثم                دأائرته وسعة اطلعه كثرة مان فعجب أبيات ستة في وعملها اللغة كتب في نظّره قبل
 : أولها           بعدهأا والراء اللف قبل الراء فيها التزم بأبيات إليه كتب

فـــرارا أبـعــدتمانه ظلوم مان ماجيري مان
 : أولها                   بغدادية قصيدة الدين حميد لسان على له فكتبت قافية له أجد فلم الشهاب قال الباب في ما واستوفى

 التناغي ماوالة عنعجعبوا خداوند أي

 : بقوله        إلي وكتب بمثلها الجواب على يقدر فلم

شاه عرب يابن مادأحم يا الدين شهاب يا
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 : فقلت      تركها بأشياء فظفرت القافية واستوفى

 ماوشاه اللطف حللعليه الفضل أتى قد
الن                     وإلى والله له فقلت قال الن إل عرفتك ماا والله أنا له قال ثم اطلعه وكثرة دأائرته سعة مان فتعجب

 : البرهأان                   به كتب ماا ذلك فمن ًا ماجلد ذلك مان ألف حتى المنوال هأذا على بينهما الجواب وطال عرفتني ماا

ماـنـي يجيك ماا فخذ أولعـنـي كف شاه عرب ابن
فـنـي والمكر دأأبي الشرألـد خـصـم بأنـي واعلم
 ظني يخلفون ل الحرب فيماـجـال لهـم رجال خلفي

في                  ما واستوفى والتاء الباء فيها التزم أبيات بعشرة إليه أرسل البرهان أن المراسلت جملة ومن آخرها إلى
 : أولها  الصحاح

 الخبير عين به هأذايا وأنـت الذمايم إن
إلى                 وشكاهأما ماصر إلى الدين حميد توجه المار وآخر فأجبته قافية أجد لم أني وظن القوافي واستوفى
خرج                   فلما هأجائك عن بكفه اليوم مان له يكتب بقوله إل عليه يردأ فلم هأجاني البرهأان له وقال السلطان

أبو                  إليه وألغز قاله، ماا ًا شيئ مانه عرف أنه لول جيد رجل الباعوني إن الكاتب للشمس السلطان قال
أطل                  لم بما وأجابه إليه هأو ألغز ثم المرادأ بغير القاهأرة شعراء أجاب أن بعد فأجابه الحصكفي اللطف
فيه               ضخم ماجلد في الظّرفاء ومافاكهة الخلفاء فاكهة الماضي وتصنيفه ًا جد كثير وشعره هأنا، بإيرادأه

وجد                 الطاعون في الخمسين بعد ماصر دأخل ولما ألف، ماا أواخر مان الحيوانات لسان على وغرائب عجائب
في                وأظهر قواف عدة على طنانة بقصيدة فرثاهأم وأخته كزوجته ماات البارزي بن الكمال بيت غالب

اللم                  قافية مان غبارهأا لشق غيره ينهض ل للنظّم ومالكة عجيبة قوة الخرى إلى قافية كل مان ماخالصها
 : أولها            ًا بيت سبعين على تزيد غيرهأا إلى الهاء إلى اللف قافية إلى

 الكمال أهأل بالردأى ويوذيبالكمـال يردأي الدهأر إلم
بابن               ويعرف القاهأري الدين ماحيي بن الشهاب إبراهأيم بن الله عبد بن ماحمد بن أحمد

          . حين   اللقاني واماتنع بمدرستها خطب بل وغيرهأا الباسطية أوقاف باشر أبوه التي الزهأري
سنة                 المحرم ثامان الثلثاء يوم في ماات أن يلبث ولم أنزله بل خلفه الصلة مان عقدانها جاء

بالمرضى              يكن ولم الربعين جاز وأظنه الماردأاني بجاماع الغد مان عليه وصلى وثمانين اثنتين
يوم                خطيب هأو وكان بكر أبو أخي الخطابة في بعده واستقر وإيانا الله ساماحه وقولً فعلً

. التفاقيات         نوادأر مان ذلك فكان ًا اتفاق إليه المشار المنع

ماع              -     علي أماله هأكذا فرحون بن هأارون بن يوسف بن حسن بن الله عبد بن ماحمد بن أحمد
أبو              -    الدين ولي ذلك غير وقيل رحمة بن الحميد عبد بن فرحون فقيل حسن بعد فيمن اختلف
 . ولد             الله عبد وأخوه أبوه التي الشافعي القاهأري البهنسي المهلبي القرشي القطب بن حاتم

على              فسمع بها ونشأ بالقاهأرة وسبعمائة وسبعين ثمان سنة الول ربيع عشر ثاني في
مانهم           آخرين في والجوهأري والعراقي الشيخة وابن والبناسي والتنوخي والغماري المطرزي

الملقن             وابن البلقيني على وعرضهما والتنبيه والعمدة القرآن وحفظ يقوله، كان حسبما أبوه
لبي              وتل وجاور وتسعين ست سنة في أولهأا مارة غير وحج وجماعة، والبناسي والعراقي

إلى                التنبيه أول مان اليافعي بن الوهأاب عبد على وبحث القراء بعض على النعام إلى عمرو
الهائم             لبن الحساب في المرشدة وجميع الفرائض في الزمازماي حسن البدر وعلى التفليس

ترك               ثم ًا كثير واشتغل سكر بن والشمس النويري علي الفقيه على حينئذ سمع أنه وقال
تسع                سنة في المجد أبي ابن على بالقلعة سمع وأنه وعشرين اثنتين سنة في ًا أيض وجاور
وكان              ًا، تعفف فأبى المودأع وأماانة عنه النيابة في سأله الصالحي بن الشمس وأن وتسعين

المشار              أخيه بعد وأثرى الكابر إلى تردأدأ وله بصحبتهم ًا ماعروف العباسيين الخلفاء عند ًا ماعظّم
ودأماياط            السكندرية ودأخل الصعيد بلدأ وطوف بسببها أسفاره وكثرت التجارة وتعانى إليه

أهألها              وتراجم وأحوالهم البلدان بأسماء شيخنا ماجلس في يذاكر ورأيته العالم، رجال مان وصار
وخمسين               أربع سنة شعبان في وماات ًا، يسير عليه قرأت غيره على فيها يربى حسنة ماذاكرة
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. وإيانا              عنه وعفا الله رحمه جزيلً ماالً وخلف بلغني ماا على بها ودأفن بجدة
.        . إبراهأيم        بن الله عبد جده فيمن ماضى حمام بن الله عبد بن ماحمد بن أحمد

خروبيتها              نزيل الجيزي المصري الشليمي الشهاب حمزة بن الله عبد بن ماحمد بن أحمد
الغربية.               قرى مان سمنديل قرية في قبلها أو وسبعمائة وستين خمس سنة في ولد الشافعي

لبي                فتل القاهأرة إلى انتقل ثم ماقطعيها أحد أبوه وكان القرآن فقرأ إشليم إلى مانها وتحول
ابن            وألفية الحاوي وحفظ والزراتيتي، الجوشني يعقوب والشرف البلبيسي الفخر على عمرو

حتى            ًا كثير ولزماه البناسي على والمنهاج الحاوي وبحث والشاطبية العزي وتصريف ماالك
البلقيني             السراج دأروس وحضر الطنبذي البدر على فقط والحاوي وغيرهأا اللفية عليه بحث

وحج              الفضلء مانه سمع وحدث والهيثمي، والعراقي والتنوخي المجد أبي ابن على وسمع ًا كثير
والخانقاه            السنة فوق بها وأقام بالسكندرية المحسني خانقاه ماشيخة وولي القرن قبل

أبي              بن البدر عن المصرية بالديار النكحة وعقودأ سنين ست بها وأقام بالفيوم الصلحية
سنة                المحرم في بها ماات حتى مادرسة الخروبية المؤيد جعل وقت مان الجيزة قطن ثم البقاء،

ًا                فاضلًصالح وكان الله، رحمه وأربعين ست سنة حدودأ مان بصره ضعف أن بعد وأربعين تسع
قبورهأم               في الموتى كلم سمع أنه للبلقيني يقول البناسي سمع أنه وحكى ًا كريم التلوة كثير

فقال                صاحبه عن لسأل جديد قبر عند فوقفت الشريفة المدينة مان البقيع في كنت أنني وذلك
           : البلقيني      فرأيت قال الرافضية هأذه قبر عند تقف لم سيدي يا قبر على يقرأ كان شخص لي

. بذلك       آمانت وقال دأماوعه ونزلت وجهه احمر

المنشأ               المكي المولد القاهأري الصل القليوبي الشهاب دأاودأ بن الله عبد بن ماحمد بن أحمد
ماوحدة          -    ثم بمعجمة خبطة بابن ويعرف الطويل ماحمد بن ماحمد الشمس سبط الشافعي
     . وعشرين          سبع سنة في ولد صح ثم فأختبط مارض لكونه أجدادأه لبعض لقب وهأو مافتوحتين

استكماله              قبل ماكة إلى التي الغني عبد الزين وخاله أماه صحبة وانتقل بالكامالية وثمانمائة
وحفظ              وثلثين سبع سنة في التراويح به وصلى القرآن وحفظ بها فنشأ الولى السنة

اللفية           وبعض والكافية الصلي والمنهاج الجراح إلى المنهاج ومان والشاطبيتين العمدة
والجمال            بمكة وجماعة عياش بن والزين المرشدي الجمال على ماحافيظّه بعض وعرض

بن             السعادأات وأبي فهد بن التقي على بمكة الحديث وقرأ بالمدينة وغيره الكازروني
شعر               أبي كالزين إليها والقادأماين أهألها مان وغيره المراغي الفتح أبي مان بها وسمع ظهيرة

اللطيف            عبد والشريف والزركشي الصاحبة ناظر وابن بردأس ابن على وبالقاهأرة الحنبلي
وبعض             البخاري مان الكثير قراءة في شيخنا ولزم النسابة الشريف على وقرأ الفاسي

ابن             على الروايات ببعض وتل ذلك وغير للمنذري الترغيب غالب وسماع للنخبة شرحه
كان             فإنه الشاطبية حينئذ واستظّهر القراء بعض على بأخرة جمع ثم والطباطبي عياش

بن               ماحمد والشمس بمكة الكاماية إماام الكمال على ًا قديم الفقه في وقرأ له وأذن نسيها
بمكة            السعادأات أبي دأروس وحضر بمصر والونائي والقاياتي بالمدينة الكازروني العزيز عبد

العربية              في قرأ الكازروني وعلى وغيرهأا الشفا على حاشيته في الشمني عن وأخذ وغيره
شرحه                مان الكثير عنه أخذ الكامالية إماام على الصول في وقرأ البدي عند فيها حضر وكذا

ًا              يسير فيه وتدرب الدأب بفن وتولع الشيرازي الدين ماظّفر عن ًا أيض وأخذ الصلي للمنهاج
السعادأات            بأبي والسجالت التوقيع في تدرب وكذا الماضي صالح بن الشهاب بمذاكرة

وأنشأ              ماكة أماراء بعض ورثى وغيره السعادأات أبا واماتدح وفطنته ذكائه بوفور فيهما وبرع
والبزة            اللطيفة والمحاضرة الحسنة الشكالة ماع وغيرهأم ماكة سلطين عن وترسل الخطب

الكمال             عن وخطابتها جدة قضاء في ناب وقد المنسوب، وكتابة المفرط والذكاء الجميلة
مان               وتأثل عند وحظّي ًا جر وهألم صغره مان السعادأات بأبي واختص ظهيرة بن البركات أبي

الطواف             وأكثر وانعزل التوبة بأخرة أظهر لكنه هأنات له ونسبت وغيرهأا التوقيع صناعة
أربع               سنة في أولها ًا مارار ماصر دأخل وقد جميلة، وطريقة خير على ورأيته والتلوة؛ والعبادأة
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وعلقت               بمكة الولى الحجة في لقيته ًا أشهر بعضها في وأقام مارة غير المدينة وزار وأربعين
إطرائه               في وبالغ ًا كثير مانه فانتقى الجواهأر واستعار ًا ثاني لقيته ثم ونثره نظّمه مان عنه

عن                الموت أعجله فهد بن النجم مانه بعضها سمع أشياء ماؤلفه وعلى عليه الثناء في وكتب
        . في         فيها بمكة وأنا وخير إنابة على ماات مانه أذوق الدأب فن في هأناك رأيت وماا تبييضها
الصبح               صلة بعد عليه وصلى ًا شهيد ًا مابطون وسبعين إحدى سنة القعدة ذي عشر ثاني ليلة
      . قاضيه         يستدعي نظّمه مان كتبته وماما عنه وعفا الله رحمه بالمعلة ودأفن الكعبة باب عند

 : عنده     للحضور السعادأات أبا الجلل

أعلى يا الشرع القضاة قاضي
ًاالورى وكـمـال رتـبة وأعـلـى قدر

جـلل الـسـعـيد ماقدماك فجمالفـاكـسـنـا عـاريين اجتمعنـا أنا
منه: 

ًا لـي أعـددأت ماـا والله والله الـنـار ماـن تنجـينـي القياماة يومعـددأ

 صفوة مان المجتبى المصطفىقـاطـبة الخلـق خير شفاعة سوى
 الباري

وأسراري وأسراري وجرماي جرمايعـن ويصفـح يعفو أن الله به عسى
العباس                 أبو المحب ظهيرة بن عطية بن أحمد بن ظهيرة بن الله عبد بن ماحمد بن أحمد

ويعرف             أبوه التي الشافعي المكي المخزوماي القرشي حاماد أبي الجمال بن الفتح وأبو
     : الخميس           يوم أثناء في ولد ظهيرة بن الشهاب أبيه عم ابنة علما وأماه ظهيرة بابن كسلفه

القرآن               فحفظ أبيه كنف في بها ونشأ بمكة وسعبمائة وثمانين تسع سنة الولى جمادأى رابع
على            وعرض والشاطبية واللفيتين كالمنهاجين وكتبا وتسعين تسع سنة في به وصلى

ابن              مان وسمع الفقه في ًا دأروس عنده وحضر بل الموطأ عليه وسمع كالبناسي جماعة
حاتم           وابن والتنوخي والمايوطي النشاوري له وأجاز وآخرين المراغي والزين صديق
على              وقرأ ًا كثير انتفع وبه سنة عشرة خمس نحو أبيه دأروس ولزم وخلق والبلقيني

ماع             الصلي المنهاج العمري الشهاب وعلى البارزي لبن الزبد شرح في العمد المراغي
في               كثيرة ًا دأروس الوانوغي الله عبد أبي عند وحضر عليه الجواماع جمع مان جانب سماع

في             البيوردأي الحسام عنه وحضر عليه المنطق في وقرأ وغيرهأا والعربية والصول التفسير
الزمازماي           حسين عن والفلك والحساب الفرائض وأخذ والمنطق والبيان والمعاني الصول

حج             لما العراقي والولي البلقيني والجلل حجي وابن المراغي والتدريس بالفتاء له وأجاز
والفرائض            الفقه في وتفنن وبرع ماكاتبة الغزي والشهاب وعشرين اثنتين سنة في

سنة            في الحمراء السطوانة عند الحرام بالمسجد العلم لنشر وتصدى وغيرهأا والحساب
في              أبوه استنابه فيها، دأروسه على وأثنوا والغرباء ماكة أهأل دأروسه فحضر وثمانمائة تسع

فباشرهأما             والبنجالية المجاهأدية تدريس عن ماوته مارض في له نزل بل والخطابة القضاء
ماستقلً                حياته في عنه ًا نائب يكون بأن ًا مارسوما له استنجز والده وكان سنين عشر مان ًا قريب
بصحة                عشرة سبع سنة رماضان في أبيه ماوت بعد بمكة الحنبلي نائب له فحكم وفاته بعد

تليها                 التي مان شعبان في له ثم لغيره الولية جاءت ثم أشياء بها وباشر المعلقة الولية هأذه
شهر                 بعد أعيد ثم تليها التي مان شوال في حرف أن يلبث ولم وحرماة ونزاهأة بعفة فباشر

             . كبير   التودأدأ زائد ًا ماتواضع ًا نزهأ ًا ورع ًا عاقلًصين ًا دأين ًا خير علماة ًا إمااما وكان ماات أن إلى
جميل             دأروسه في التحقيق كثير فتاويه في ًا ماسددأ ًا فصيح ًا ذكي الشر قليل النصاف

ذا             والبعيد القريب بين ذلك في يسوى والصدقات الزكوات في التصرف حسن المحاضرة
الطائف             مان كثيرة أشياء عليه وردأت وأفتى، ودأرس حدث والصلة الطهارة في وسوسة

 : نظّمه        فمن ونثر نظّم وله عنها فأجاب وغيره
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 مانثور النظّم خلل في تفصيلهاأربـعة أنـواع على حج دأمااء
   : وابن.             ماكة قاضي وقال أنبائه في شيخنا ذكره وقد فهد، ابن صاحبنا مانه سمع ومامن البيات

حسن             والفلك والحساب والفرائض الفقه في ًا مااهأر وكان قال مافتيها وابن ومافتيها قاضيها
في               زادأ الشافعي؛ ماذهأب على فيها يفتي مامن بعده ماكة وخلت قال القضاء في السيرة

الفتح                أبا ولده يستحضر لم وكأنه الدين، جمال نسل مان الذكور بموته انقرض وكذا آخر ماوضع
     . الفاسي          التقي عليه أثنى وكذا وخمسين بخمسة تلوه ماات وقد سيما لصغره أو التي ماحمد

وقال               عقودأه في كالمقريزي وآخرون شهبة قاضي ابن وذكره ماثله بعده يخلف لم أنه وقال
سنة              فحجت إلي تردأدأ ماحاضرة وجميل فضيلة وحسن ًا وإنصاف ًا وخير ودأيانة نزاهأة الناس نعم

           . ثامان    الثنين يوم ضحى في ًا يوما أربعين نحو تمرض بعد ماات إلي وأهأدي وعشرين خمس
عليه               وصلى زمازم فوق عليه بالصلة المؤذن ونادأى بمكة وعشرين سبع سنة الخر ربيع عشر

ودأفن              الدماشقي الكفيري ماوسى بن أحمد بن ماحمد الشمس الناس تقدم العصر، صلة بعد
عليه                السف وكثر الدلصي الله عبد العفيف ماكة ماقرئ جده قبر بجوار وجده أبيه عند بالمعلة

. وإيانا    الله رحمه لمحاسنه

الحسني                الكمال بن الشمس بن الشهاب الشريف المنعم عبد بن الله عبد بن ماحمد بن أحمد
         . بالقاهأرة    وسبعمائة وسبعين إحدى سنة رجب عاشر في ولد الشافعي القاهأري ثم الجرواني

البقاء               أبي بن والبدر الملقن ابن على وعرض الفرعي والمنهاج والعمدة القرآن فقرأ بها ونشأ
الجلل             عن الحكم في وناب وجماعة والقويسني البناسي عند الفقه في وحضر وغيرهأما،

أحد              وكان ترك ثم ًا وقت بالشهادأة وتكسب والخليل، القدس وزار ًا مارار وحج وغيره، البلقيني
       . أن        لي وحكى الخمسين حدودأ في وماات لي أجاز الهيئة حسن الشيبة نير البيبرسية صوفية

طلبه                في وأرسل فتألم أخطأ أنه تذكر السائل توجه بعد ثم فتيا على بحضرته كتب البناسي
البحر                 في سقطت الورقة تلك بأن وأخبر السائل جاءه وقد إل يسير يعد كان فما يوجد فلم

. النوادأر        مان فكانت بالجواب له وكتب بذلك فسر
بن                    علي بن ماحمد بن ماحمد البركات أبي بن الفتح أبي بن علي بن الله عبد بن ماحمد بن احمد

كحيل               بن العباس بأبي ويعرف المالكي التونسي البجائي القوي عبد بن حسن بن القسم أبي
أبي                على الفاتحة وتل القرآن فقرأ بها ونشأ بتونس وثمانمائة اثنتين سنة الول ربيع في ولد

بالسبع               وتل المسلسل، عليه قرأ أنه وقال العاماري ماسافر بن ماحمد بن ماحمد الله عبد
عرف               القرشي ماسعودأ بن الله عبد ماحمد وأبي البرزلي أحمد بن القسم أبي على ويعقوب

ذلك                في عنده ماا وأعلى آخرين، في القلق ماحمد وأبي الشقوري الله عبد وأبي قرشية بابن
وضاح               ابن وبين بينه بالفلحي المعروف مايمون بن القسم أبي على بها قرأ الحرماين طريق

الجمل              عليه بحيث الجروماية صاحب الصنهاجي الله عبد أبي عن النحو وأخذ أنفس ثلثة
بحث           بسمعت المعروف الندلسي الحسن وأبي وغيرهأما عصفور لبن والمقرب للزجاجي

التي                خلفة بن ماحمد الله عبد أبي عن الكلم وعلم والمنطق وغيرهأا ماالك ابن ألفية عليه
العباس           وأبي والبي الخيرين وعن والشماع والبسيلي العرجوني العباس وآباء بالضم

يعقوب            يوسف وأبي والعبدوسي البرزلي القسم وأبي الصنهاجي وعن الفقه أصول المدغري
والمرغدي             الشماع وعن الفقه وغيرهأم العجيسي مارزوق بن ماحمد الله عبد وأبي الزعبي

ًا             حضور الهندسة وعلم بقراءته ذلك كل والبيان المعاني وغيرهأم الماام بن الفضل وأبي
وكذا                 شتى علوم مان عليه يقرأ كان ماا غالب ماجلسه في سمع بل مارزوق ابن عن ًا وسماع

أبي               المعمر عن فأخذه بذلك يتعلق وماا والحكام الوثائق علم وأماا العقباني، القسم أبي على
أبي              على الحديث وسمع الحاج، بابن ويعرف الخزرجي النصاري ماحمد بن ماحمد الله عبد

عبد               أبي والشريف الندلسي القاسم وأبي ماسافر بن الله عبد وأبي مانصور بن يحيى زكريا
ًا               أيض شيوخه ومان العرياني الواحد عبد ماحمد أبي على الصلح ابن بحث وسمع التلمساني الله



ماشكاة ماكتبة                   التاسع القرن لهأل اللماع الضوء
السلماية

ولقي               كثرة؛ شيوخه وفي العبري بكر وأبو الغبريني ماهدي أبو والقاضي السمادأ الله عبد أبو
 : قوله       وأنشده وأربعين ست سنة في شيخنا

 الباري فتح بنشر السباق رهأنوحـزتـم النـام بين فزتم قد
الغـيار أعين مان ويحوطكمماجـدكـم ويبقى يكلؤكم فالله

الوثائق              سماه الوثائق في ًا وكتاب لطيف ماجلد في المقدماات سماه الفقه في ًا ماتن وصنف
الزهأر             جاماع في بالقاهأرة ولقيته الحق، إلى السائرين عون سماه التصوف وفي العصرية
المنظّر              بهي المحاضرة حسن العبارة طلق ًا فاضلًمافوهأ وكان وغيره، تقدم ماا عنه فكتبت
السنة             في تونس صاحب ألزماه وقد والصلح التصوف عليه والغالب والمخبر الخبر حسن

علماء                أقارب وله وستين، تسع سنة قريب ماات أنه وبلغنا الركب قاضي يكون أن إليها المشار
. وإيانا    الله رحمه ماصنفون

بن                 ماحمد اليمن أبي الدين تفي القاضي بن الله عبد العفيف بن ماحمد الفضل أبي بن أحمد
الحرازي               العمري القرشي الجمال بن الشهاب بكر أبي بن الرحمن عبد بن قاسم بن أحمد

  . بها.              ماات دأاودأ وأبي ماسلم مان الختم عشرة أربع سنة في المراغي الزين مان سمع المكي
. وخمسين          تسع سنة شوال عشري خاماس الربعاء يوم عصر في

الحرازي               العمري القرشي الشهاب أحمد بن ماحمد التقي بن الله عبد بن ماحمد بن أحمد
.           . وستين      ست سنة رجب ثالث الحد ليلة في بمكة ماات قبله الذي عم ابن الشافعي المكي

.   . الله               رحمه صح ثم وانجذب به وانتفع ظهيرة بن البرهأاني لزم مامن وهأو ًا، أيض فهد ابن أرخه

 . مامن               أبوه التي لخواص المكي الصل المصري العمري ماحمد بن الله عبد بن ماحمد بن أحمد
. بمكة   ماني سمع

. التي                عمر أخو المالكي المغربي القلشاني العباس أبو ماحمد بن الله عبد بن ماحمد بن أحمد
والرسالة،              الحاجب ابن شرح بحيث وتقدم عرفة كابن وغيره الغبريني عيسى عن أخذ مامن

ثم               الترجمة صاحب أخي عمر بعد المتولي عقاب بن ماحمد بعد بتونس الجماعة قضاء ولي
بعد               ماات حتى والفتيا الزيتونة بجاماع المااماة ولزم التي عمر بن ماحمد أخيه بابن صرف

. عني               أخذ مامن تلماذته بعض ترجمته أفادأني وستين، ثلث سنة عزم ابن قال بل الستين
.         . عمر          بن الله عبد بن أحمد جده فيمن الخراط بن السكندري التاج الله عبد بن ماحمد بن أحمد

الشافعي                القاهأري ثم المحلي الدين صلح بن العباس أبو الشهاب الله عبد بن ماحمد بن أحمد
      . والطبقة        البناسي عن الفقه أخذ مامن السورين بين مان بالقرب مايالة ابن جاماع خطيب

في             وناب الشذور شرح واختصر واحد غير عن وغيرهأا والعربية والفرائض الفقه وأصول
وخطب             الشعرية باب ظاهأر الشافعية حانوت في بأخرة وجلس البلقيني الجلل عن القضاء
الفخر              البتداء في عليه قرأ ومامن الطلبة لشغال به وتصدى فيه وسكن المذكور بالجاماع

     . الفقه          في ًا بارع ًا إمااما وكان البلقيني العلم بن البقاء أبو وكذا قاسم وابن المقسي عثمان
وكانت            فيه الناس واعتقادأ والصلح والعبادأة النسك ماع والصرف والعربية والفرائض وأصوله
   . يوم             في ماات إليه الصعودأ مان اماتنع استقر فلما صحبة أماير وهأو جقمق الظّاهأر وبين بينه

       . تاج        بن صالح والده وسمى المقريزي أرخه وأربعين أربع سنة الحجة ذي عشر ثامان الربعاء
والفرائض               الفقه فاضلًفي كان وقال جده لقب الدين وتاج فتحرفت صلح كانت وكأنها الدين

. الله            رحمه مادة وخطب ودأرس اعتقادأ فيه وللناس ونسك سلوك وله والنحو
.        . الله         عبد ل ماحمد جده فيمن يأتي الناصح بن الشهاب الله عبد بن ماحمد بن أحمد
.    . عني          أخذ مامن الذنابي الصالحي الدماشقي الشهاب الله عبد بن ماحمد بن أحمد

     . والنحو         وأصوله بالفقه ًا عالم كان المالكي المغراوي الشهاب الله عبد بن ماحمد بن أحمد
عليه              ويفتي أحكاماه في خلدون ابن يعارض وكان الطيماني والجمال البلقيني الجلل عنه وأخذ

كبر                 على اشتغل إنما العز كان ماتى فيقول هأو وأماا ًا كثير يعظّمه جماعة بن العز وكان ويناظره
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صحب                 مامن كان أنه مانها لماور ًا جد خامالً كان فضله وماع بزماان، قبله اشتغلت وأنا ًا جندي وكان
تردأدأه               عدم ماع سيما آذوه السالمي ذهأب فلما الدولة أكابر بسببه وعادأى مانه وتمكن السالمي

عنه              وأخذ الزنجيلية بالمدرسة ونزل عشرة أربع سنة في دأماشق وقدم عليهم، وتحاماقه للكابر
قاضي               بن التقي فقال ذلك وماع استحضاره قل بحيث الشتغال وترك لبلده عادأ ثم الطلبة

       . قارب         وقد عشرين سنة شوال في ماات ماثله المالكية في والشام بمصر يترك لم أنه شهبة
      : المالكي        المغراوي أحمد أبي بن أحمد فقال باختصار أنبائه في شيخنا ذكره وقد السبعين،

للقضاء              مادة وعين الناس وشغل الفنون في وشارك وغيرهأا العربية في وبرع ًا كثير اشتغل
        .      . الدين   ماحيي الشيخ عن شهبة قاضي ابن ونقل شعبان عشر تاسع في ماات ذلك يتم فلم

لصحابه              فقال عرفة ابن ماجلس حضر أنه يحكي الترجمة صاحب سمع أنه حكاية المصري
            : مانصور    بن الله عبد أبو فانتدب ماحاباة؟ بدون هأذا على يعترض مان شيء تقرير بعد ًا يوما

الثلثة                اليام مان كل في كذلك ثم الدرس بقية المعارضة في واستمرا عرفة ابن فردأه لنتقادأه
هأذا                   له قال بل انتقادأه عن ينفك ل وهأو وشتمه مانصور ابن على عرفة ابن أغلظ أن إلى بعده

ماا                   كل في ماعك الحق له قال أن إل وسعه فما فافعل بغيره تردأني كنت فإن يردأني ل الكلم
دأروسنا                 لنا ووفرت الول اليوم في هأذا كان أماا الحاضرين بعض فقال بالفتاء له أذن ثم قلت

ولم                  هأذا، نحو أو تمكنه علمت حتى مازلزل أو ثابت أهأو أتيقن أردأت إنما فقال اليام هأذه في
قال              ماعه عرفة ابن وحضر له ووله باستحقاقه بانفرادأه له فشهد تدريس شغور يلبث

        . بحث     المغراوي أن القاضي المالكي عيسى الشرف وعن ماعهما حضر مامن وكنت المغراوي
ولد                  يا جاهأل يا له فقال البقر خلف ماغراوة في وأنت أعرفها له فقال ماسألة في البساطي ماع
هأو                 العظّيم فوالله أنا وأماا وتنزل ترحل إبل أصحاب عرب أولئك قط بقر فيها ماا ماغراوة خرى

. البقر        ترعى بساط في وأنت أعرفها الذي ذاك

      . النبوي         الحرم حواصل على ًا أماين كان المدني النفطي الشهاب الله عبد بن ماحمد بن أحمد
عشر               سنة في ًا مارار للحج ماكة إلى ماها تردأدأ بالمدينة وأولدأه مالءة وله الحرم وخدام

في                  بعرفة وقوفه بعد بمنى توفي ثم الحج إلى خرج أن إلى بها وأقام السنة أثناء في وثمانمائة
قاضيها               مان بالمدينة سمع مامن وهأو ًا، ظن الستين بلغ وقد بالمعلة ودأفن مانها التشريق أيام

.     . ماكة   في الفاسي قاله الخشاب بن البدر
.     . بالمدينة          عني أخذ مامن بالسقطي ويعرف التونسي الطيب الله عبد بن ماحمد بن أحمد

.       . بلكا       بن ماحمد بن أحمد في بلكا الله عبد بن ماحمد بن أحمد
ورافق              بنفسه طلب مامن المالكي القاهأري البوصيري الشهاب المنعم عبد بن ماحمد بن أحمد

وكأنه             المقريئ بالشيخ القراء أئمة مان البرمااوي عثمان الفخر ووصفه شيخنا ثم القفهسي
بعض                بخطه كتب بل ألفين أو ًا ألف بكونها له ويقال كثيرة أجزاء عنده وكان القراءات قرأ

مان                 نقله ماع ًا جد سقيم وهأو وثمانمائة ثلث سنة الول ربيع في كاتبته أرخ ًا جزء رأيت الجزاء
. ًا   جد صحيح خط

بزيادأة               وسيأتي المقريزي عقودأ مان نسخة في رأيته كذا المهيمن عبد بن ماحمد بن أحمد
. المهيمن   قبل ماحمد

الفضل                أبي أخو المكي الدكالي العباس أبو خليفة بن المؤمان عبد بن ماحمد البهاء بن أحمد
أحمد.               ابنة الحسين أم السيدة كفالة في ونشأ وسبعمائة السبعين عشر أوائل في ولد وماحمد
رغب                بنفسه واستقل بلغ فلما جماعة بن العز على وسمع جميل وجه على الطبري الرضي بن

مان                 بمكة الدولة خدم ثم فيه فائدة ل فيما أذهأبه بمال والصرر الوظائف مان يخصه عما لخويه
ذلك                عن أعرض ثم مانهم أناس خدم في وتنقل وغيره اللباس في بزيهم وتزيا حسن بني

سنة                أثناء في الينبع إلى توجه أن إلى والحاجة الفقر ألم ًا ماتجرع بمكة الربط ببعض وسكن
جازهأا،                أو الستين بلغ وقد وعشرين ثلث سنة صفر في ماات حتى كذلك هأناك فأقام عشرين
        . حدث        إخاله وماا وقال ماكة في الفاسي ذكره أحسب فيما واليمن مارة غير ماصر دأخل وقد
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. لي    أجاز أظنه ولكن
الفتح                 أبي الدين فتح القاضي بن الشهاب يوسف بن علي بن الوهأاب عبد بن ماحمد بن أحمد

أفضل             وسعيد وهأو وماحمد الله وعبد وسعيد سعد أخو الحنفي المدني الزرندي النصاري
. ًا.          ذكر يعقب ولم وستين أربع سنة رماضان في ماات أخوتهما

.       . عبية      قبل ثان ماحمد بإثبات يأتي المقدسي عبية بن ماحمد بن أحمد
ماحمد               الشرف أخو القاهأري ثم الشليمي الدين شهاب أيوب بن عثمان بن ماحمد بن أحمد

       . أخيه       أوقاف في وتكلم القرآن فقرأ نشأ ماحمد النجم ووالد الشليمي علي والنور الصيلي
في               عنهما وتأخره الجملة في الشتغال في أخويه عن تقصيره ماع أماره وطاب تصرفه فحمد

. ووظائفه           لتصوفيه ومالزماة شأنه على وإقبال الجماعة على حرص وله السن
الحنفي              القاهأري الصل القرماي المحب بن الشهاب سليمان بن عثمان بن ماحمد بن أحمد

     . السرياقوسية       الخانقاه ماشيخة في استقر الشقر بابن كأبيه ويعرف وماحمد إبراهأيم أخو
الحركات               ماخمول وكان الصغر لخيه عنها رغب ثم أعيد ثم عنها وانفصل أبيه عن ًا عوض

ًا. مابذر
أصيل                 القاضي بن الشهاب الله عبد بدل أيوب وقيل الله عبد بن عثمان بن ماحمد بن أحمد
   . الحكم           في ناب أصيل بابن ويعرف التي ماحمد الدين ناصر والد القاهأري الشليمي الدين

.     . أنبائه       في شيخنا ذكره ًا ماطعون عشرة تسع سنة صفر في وماات

ويعرف                غزة نزيل المقدسي الصل النابلسي الله عبد بن عمر بن عثمان بن ماحمد بن أحمد
           . بإفادأة   وسمع وسبعمائة وثلثين ثلث سنة رجب عشري ثامان في ولد الخليلي عثمان بابن

بن             ماحمد والشمس الميدوماي على قبلها المائة في المترجم الدين برهأان المحدث أخيه
الله               عبد بن ماحمد والبهاء الغطريف جزء عليه سمع الذهأبي القرشي الكريم عبد بن إبراهأيم

أيوب               بن علي والعلء للخطيب العمل العلم اقتضاء عليه سمع البار بيت خطيب سليمان بن
عمر              أبي الله عبد بن إبراهأيم ابنتي وحبيبة وفاطمة النووي تلميذ المقدسي مانصور بن

القول              مانها تصانيفه مان ًا كتب عليه سمع كالعلئي وآخرين النويري والفخر جماعة بن والبرهأان
المزي                له وأجاز الفسادأ، يقتضي النهي أن في المرادأ وتحقيق اليمن إلى ماعاذ بعث في الحسن

وجماعة             السعردأي نعيم وأبو السديد وابن المعدني ويوسف القرشية بن القادأر وعبد والذهأبي
      :     . ببعض   ًا فاضلًخبير ًا صالح ًا دأين وكان ماعجمه في شيخنا قال والمصريين الشامايين مان

وعرفت              فيه به اجتمعت أهألها في القول ماقبول بغزة بناه الذي بمسجده ًا مانقطع المسائل
      : الشيخ         ونعم اعتقادأ فيه للناس وكان أنبائه في زادأ المسلسل، مانها أشياء عليه وقرأت بركته

            . الولى     رحلته في مانه سمع أنه وقال ماكة في الفاسي ذكره وكذا ًا جاماع بناه الذي وسمى كان
ماذهأب               التصوف في ينتحل أنه وبلغني والخير الصلح في شهرة وله فضيلة لديه وكانت بغزة

ماات                   حتى بمكة وأقام أربع سنة في حج ثم بها وجاور ًا مارار ماكة قدم أنه لي وذكر عربي ابن
عليه              وصلى ماكة بأسفل الدماشقية برباط بمنزله خمس سنة صفر ماستهل الخميس يوم في

   . عقودأ            في وهأو سنة وسبعون اثنان وله دأفنه ثم عليه الصلة شهدت بالمعلة ودأفن ضحى
. عمر       بعد ًا علي نسبه في وزادأ المقريزي

الزهأري              ثم المحلي الصل المسيري البوصيري الشهاب عمر بن عثمن بن ماحمد بن أحمد
         . وقدم   بالمحلة ًا تقريب وثمانمائة وخمسين إحدى سنة في ولد بالمسيري ويعرف الشافعي

المناوي            على وعرض وغيرهأا النحو وألفية ومانهاجه النووي وأربعي القرآن فحفظ القاهأرة
الحق              عبد الشرف عن ثم الضرير حسن البدر عن وأخذ آخرين في والقصرائي والبلقيني

في             والعبادأي المقسي والفخر سردأهأا كثيرة كتب في قاسم ابن ولزم والجوجري السنباطي
في             ماكيني العبر والشرق الشهوي على وقرأ بالمقسي الفقه في انتفاعه وكان آخرين

وتميز               وكاتبه الديمي عن أخذ وكذا الكلم في الحصني العلء على وسمع هأشام لبن التوضيح
أمااكن                ببعض الحديث وقرأ عليه يقسم مامن صار بل الطلبة بعض وأقرأ الفقه سيما فنون في
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أربع                 سنة في وحج الجملة، في خير ماع الفضلء مان كثير وبين فيها وجاهأة له وصارت المحلة
. ًا              أيض فيهما إلي تردأدأه وتكرر كليهما في ورجع وتسعين ثمان سنة في ثم وتسعين

الحنفي               الحلبي ثم التبريني الشهاب إبراهأيم بن يوسف الجمال بن عثمان بن ماحمد بن أحمد
             . إلى  أبويه ماع صغير وهأو ورجع بتبرين وثمانمائة وأربعين تسع سنة ًا تقريب ولد بالتبريني ويعرف

أصول              في الكبر والفقه والمختار الحنابلة بمحراب جاماعها في به وصلى القرآن فحفظ حلب
والحساب             الفرائض وقرأ وغيره حاج أماير ابن عند واشتغل العزي وتصريف والكافية الدين

مان              علينا وقدم فنون؛ في الشافعي حلب نزيل الردأبيلي الكمال ولزم السعردأي يوسف على
المقاصد               وجل ًا بحث بتماماه النخبة شرح على فقرأ البار بن القادأر عبد للمحيوي ًا مارافق حلب

علي               قرأ بل ذلك وغير الصحيحين وبعض لللفية شرحي غالب البحث في على وسمع الحسنة
للطحاوي             الثار ماعاني وشرح أحمد وماسند الشافعي وماسند والموطأ الستة الكتب مان أمااكن

: حنيفة           لبي ًا وحديث الصف وماسلسل وعشاريين المسلسل لفظّي ومان والرياض والذكار
 : خلل       بعض فيه ماما يخاطبني لنفسه وأنشدني

شـهـب بـهـا اسـتـقـر فضلك سما
 عـكـس في حسادأك المعاني

ونـكـس

ًا غدوت ماـحـمـد وأنـت ماـحـمـودأ
ًا وناهأيك  العرش رقي بمن فخر

 والكرسي

ًا الشهاب مادحت ماـا ولـكـن تـكـرماـ
 المـدح في الشهاب نسبة

لـلـشـمـس
وقوله: 

 أفضل السخاوي ماع وهأو فهيالقرى على البشاشة فضلت لئن

إلي             واصلة وكتبه اتجر وربما وأدب عقل مع والصرف العربية في مشاركة وله
. أخباره  مع

ومان              القديمة الظّاهأرية نزيل الضرير القاهأري ثم النحريري الشهاب عثمان بن ماحمد بن أحمد
         . وسبعين      تسع سنة رجب رابع الثنين ليلة في ماات ببابها الجلوس مان المكثرين شيوخها بقايا

. وإيانا      الله ساماحه عالية سن عن
     . سنة          شعبان في بمكة ماات بجده ويعرف الدهأان المكي البربهاري عثمان بن ماحمد بن أحمد

. وسبعين  سبع
.     . الياس      جده مان في المزمالتي عثمان بن ماحمد بن أحمد

بابن               ويعرف الواعظ القاهأري الشهاب الرحمن عبد بن أحمد بن علي بن ماحمد بن أحمد
     . في           أو الثمانين بعد ولد أبيه لقب وهأو وماهملت القاف بضم القردأاح له قيل وربما القردأاح،

فنون                في جماعة بن العز ولزم ثمانين، سنة بأنه عنه نقلً تاريخه في شيخنا وجزم حدودأهأا
عن            الفلك وعلم الماردأاني، الجمال عن وغيره الميقات علم وأخذ وغيرهأا، كالموسيقا
بنصيب              الفنون مان كثير في وضرب بمصر العمري الجاماع رئيس أيوب بن ماحمد الشمس

المجدي              ابن على بكماله اقليدس بحث أنه وسمعت دأونه فما الوسط النظّم ونثر ونظّم
الصوت             ورخاماة والفصاحة والكلم الوجه قبول ماع زماانه في النشادأ حسن إليه وانتهى

المؤيد              وكان السنطير، ضرب في والبراعة بالعودأ الضرب في الطولى اليد وله الشكل وحسن
يتمكن               ل فكان عنده والتسبيح التأذين وباشر وخلواته مانتزهأاته في ماعه ويأخذه إليه يميل شيخ

لناصر               ًا ماخاطب قال ولذا كغيره الخطف تعاطي فضلًعن نفسه لشرف سماطه على الكل مان
 : البارزي   بن الدين

ًا ارحم والتبريح والتسهيد والجوعالعنا ألم مان ذاب عبيد
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ًا عملت هأبني بالتسبيح أعيش ولست بشرلكننـي ماؤذن
أهأل                   مان أحد يفوقه ل النشادأ حسن في المصرية الديار مافاخر مان أنه شيخنا قال واحد، غير عنه كتب

وماعرفة                  النغمة طيب مان فيه اجتمع فيما يساويه أحد الوقت هأذا في والشام بمصر يكن ولم فيه العصر
الوسط                 مانه يدرك ربما فكان الشعر ونظّم قال إليه يسبق لم الذي التلحين واختراع اللحن واجتناب الفن
وسمعنا               الحديث ماجالس حضر وقد قال إنشادأه، بحسن يسهله كان ولكن سفساف مانه والكثير المقبول

له                اتفقت قضية عن ًا ماعتذر فوقانية تائية بأبيات وطارحني مارار عدة بأبيات ومادحني الكثير نظّمه مان
فإذا                 ينظّمه ماا إلى مانها ًا كثير وينقل اللحان يعمل وكان تاريخه في وقال الستفتاء، قالب في وأبرزهأا

ثم                    ماحمد بن أحمد على اقتصر بل نسبه تاريخه في شيخنا يسق ولم غيره، إلى تحول به العمل وكثر اشتهر
 . ماات                   قلب وفيه الرحمن عبد بن علي بن أحمد ابن ماحمد بعد فقال ماعجمه في وأماا الرحمن عبد ابن قال

إليه                 أسرع أن بعد الطاعون في بالقاهأرة وأربعين إحدى سنة القعدة ذي عشر خاماس السبت يوم في
شيخنا                   له وأوردأ مانها، قيل فيما اختلس ماا سوى ماجلد ألف على تزيد ًا جزيلًوكتب ماالً وخلف والهرم الشيب

 : ماعجمه    في نظّمه مان

وانصرفـا الهم زال حين نفوسناوابنسطـت العيش طاب لله الحمد
قدخلفا للرسل ومان الخضم بحرال العلم العالم القضاة قاضي ببرء

ًا توعيكه في الله أظهر قد ًا شاع للخلقعجـبـ خفـا فيه ليس جهار
ًا جسمه شكا لما التلفـا يطلب وولي القياس بحرفشـابـهـه نقص

ووفـا فـرحة نلنـا ثم أماواجهوانحدرت البحر زادأ عوفي وحين
 . وأغفله               العلم ببعض اشتغاله ماع زماانه في ماثله يكن لم الفائق الواعظ فقال العيني ذكره وقد

وأرخ                أنس به لي كان وقال باختصار عقودأه في أوردأه ولكنه عجيب وهأو تاريخه مان المقريزي
. شوال   في ماوته

البشيهي                الفتح أبي الدين فتح بن الشهاب ماوسى بن أحمد بن علي بن ماحمد بن أحمد
الماضي             العجيمي بن الشهاب وسبط التي ماحمد البدر وأخو القاهأرة نزيل الشافعي المحلي
           . يعقوب   عن ببلده وأخذ ًا وكتب القرآن فحفظ بها ونشأ بالمحلة ولد بالبشيهي ويعرف الواعظ

النظّام               على فقرأ القاهأرة وقدم الفقه في الدين أوحد خاله وعن والصرف النحو في الروماي
في             المحلي الجلل وعلى والبيان المعاني في الحصني التقي وعلى العربية في الحنفي

الزين              مانهم قليلً وآخرين والمناوي البلقيني العلم عن أخذ وكذا الجواماع وجمع للمنهاج شرحيه
ذلك             وغير العضد وفي للتفتازاني والمختصر الشمسية شرح القطب عنه أخذ وماما زكريا

ومان               الضرير الطنتدائي ماحمد ماع صاحبه مازاحمة ماع به كان إنما انتفاعه جل أن ويقال
الهورينية            هأاني أم على وسمع البلقيني السعادأات وأبو المالكي السنهوري ًا أيض شيوخه

بن               البدر ماات فلما وخدماته تمراز للماير التردأدأ مان وأكثر القضاء في وناب وبرع وغيرهأا
الجلل              وقام بالشيخونية الشافعية تدريس في قرره النوب نوبة رأس ذاك إذ وكان القطان

ًا              ماغير الجلل خاطر واستمر لذلك الناظر يلتفت فلم وأبعد الكردأي عمادأ وأفحش وقعد البكري
صغار               عليه وقرأ مانه؛ ذاك العقلء يحمد ولم بنحوه، هأو وقابله بالمكروه شافهه بحيث مانه

بيده              صار فإنه المنصب في زكريا شيخه استقرار بعد سيما وغيره التقسيم في المشتغلين
إخبار             ماع التعفف وأظهر النافعة المهمة الماور عليه وعين والتأخير والتقديم والقطع الوصل
قاسم                وابن ًا خصوص ًا ماجمع بيته وصار يديه على بتعاطيه به هأو وثق مامن لي المعتبرين بعض

وعشيره             صاحبه المحلي العلء الشافعي ونقيب خالته وابن وصهره جاره المالكية نواب أحد
ابن              عقب لناظرهأا بكلفة اللجيهية تدريس في وكذا أخضر حمص طشتمر تربة في واستقر

رغب                 أن الولد يلبث لم ثم أعذر أن إلى المتوفى لولد حمية التابك عليه قام ولكن المرخم
أبي              بعد القديمة بالشرفية الحديث تدريس في القاضي قرره بل هأذا واسترضى لغيره عنها

فما              عنه ورغبته له قبولي في فبالغ لذلك الغضب الشهاب عن وفهم البلقيني السعادأات
 . وبالجملة              دأونهم أطلق ثم مانهم هأو كان أستاذه جماعة على قبض ولما بذلك نفسي سمحت
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     . تاسع          في تعلله بعد وماات فعوجل الكبر بالقضاء تحدثه نفسه كانت ولكن ًا عاقلًماتودأدأ فكان
في              بعده واستقر السعداء سعيد صوفية بحوش ودأفن وتسعين، اثنتين سنة القعدة ذي عشر

وعفا              الله رحمه الميت أخي وابن القاضي ابن الشرفية وفي الماانة بن الجلل الشيخونية
عنه.

بالبحيرة            -    - لبلدة نسبة الصل الدرشابي الشهاب ناصر بن أحمد بن علي بن ماحمد بن أحمد
          . والمختصر  القرآن فحفظ ونشأ ًا تقريب وثمانمائة أربعين سنة بها ولد المالكي السكندري

الفقه              في وقرأ جماعة على وعرض النحو وألفية والجروماية الحاجب ابن مان والثلث والرسالة
الفضل             وأبي الوراق والنور والبدي السنباطي والولوي طاهأر والزين النويري القسم أبي على

يونس              ابن على العربية وفي بعض مان أكثر وبعضهم وآخرين يونس بن وأحمد المغربي
على              وسمع جنيبات بن والشمس الجودأ أبي عن الفرائض وفي الشمني عن وكذا والبدي

ابن              وعلى البخاري في النسابة السيد على قرأ بل المناوي والزكي القصرائي والماين شيخنا
ماني                 سمع وكذا مانه ًا شيئ أعرف لم ماما كله ذلك على أمالي كما وغيره الموطأ الله يفتح

   . القضاء          في وناب له وأجزت البخاري أول مان ًا يسير علي وقرأ بشرطه المسلسل
ًا               عوض وثمانين أربع سنة شوال في بقضائها استقل ثم المخلطة بن البدر ابن عن بالسكندرية

الخرة                 جمادأى في عادأ ثم به وصرف تليها التي مان الجمادأين إحدى إلى به فدام العفيف عن
ورأيت               وجاور وستين تسع سنة في وحج مارة غير القاهأرة وقدم واستمر، وثمانين تسع سنة

. نظّره              تحت الوقاف مان لهم فيما عليه قدوماهم حين تصرفه يحمدون المكيين مان جماعة

 . قدم              فاكهة بابن ويعرف المالكي البسكري ثم اللياني أحمد بن علي بن ماحمد بن أحمد
في                علي وقرأ وغيره المسلسل ماني فسمع بي اجتمع ثم فحج وثمانين تسع سنة في القاهأرة

اللم            -   بكسر بليانة وثمانمائة وأربعين ست سنة ًا تقريب ولد أنه لي وقال والموطأ الصحيحين
القرآن       -         بها فقرأ طفل وهأو لبسكرة مانها وتحول بسكرة مان قرية نون اللف وبعد وتحتانية

بينهما              ماا وماسافة لتونس ارتحل ثم واللفية والجروماية الحاجب ابن مان النكاح وإلى والرسالة
وغيرهأا             والحديث والتفسير وأصله الفقه في الخضري إبراهأيم فلزم ًا يوما عشر اثني نحو

وأصله                الفقه في ًا أيض شيوخه ومان أخرى؛ بعد مارة إليها وارتحل ولء أعوام خمسة بها وأقام
النخلي             وأحمد الرضاع وماحمد الواصلي ماحمد عن أخذ وكذا الكوماي ماحمد وغيرهأا والعربية

عن               أيام خمسة بسكرة وبين وبينها بجاية في وأخذ بل تونس شيوخ مان وآخرين والسلوي
القرآن              أول مان ًا جزء للسبع وقرأ الحنديسي أحمد بن وعيسى الحسناوي يوسف بن سليمان

. المؤدأب     العربي التونسي ماحمد على
الزاهأدي               الشهاب ماحمد بن ماحمد بن علي بن إسماعيل بن علي بن ماحمد بن أحمد

وتأيد.              وسبعمائة وثلثين سبع سنة ماولده أن أخبر ماعمر بالصدق ماشهور صالح شيخ الدماشقي
إجازة                أدأرك فقد هأذا فعلى السن بقدم له العتراف تقدماهم مان عن ينقلون دأماشق أهأل بأن

     . رسلن           الشيخ ماقام خادأم وكان ًا شيئ بها عليه الجماعة بعض قرأ ولذا العاماة الكمال ابنة زينب
مان.              الناصري بالجاماع وثلثين تسع سنة الولى جمادأى تاسع الربعاء يوم في ماات بدماشق

. حافلة           جنازته وكانت رسلن الشيخ بمقبرة ودأفن عليه وصلى القصب ماسجد
الصل              المحلي الشمس بن بركات المدعو الشهاب إسماعيل بن علي بن ماحمد بن أحمد

جماعة             غيبة كاتب لكونه الغيبة كاتب وهأو بالخطيب ويعرف أبوه التي الشافعي المكي
          . ومانهاجه  النووي وأربعي والشاطبية القرآن فحفظ بها ونشأ بمكة ولد بمكة الشرفية

والقضاة             وولده ظهيرة بن كالبرهأاني جماعة على وعرض النحو وألفية شجاع أبي وماختصر
آخرين            في النويري والمحب الخطيب المغربي المعطي وعبد الطبري المحب والماام الثلثة
وربما               البناء وأدأب وتسعين سبع سنة في وغيره الشفاء علي وسمع دأونها فما طبقتهم مان

كتب.
        . ل         لبيته ًا مالزما ًا زاهأد ًا عابد ًا رجلًصالح كان الزبيدي الشهاب مافلح بن علي بن ماحمد بن أحمد
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في                سيما زائد اعتقادأ فيه وللناس المصاحف نسخ مان وعياله هأو ويتقوت للجمعة إل مانه يخرج
في               الجبرتي إسماعيل سأل والده أن يحكي وكان وصيته وبعد ذكره اشتهر بحيث عمره آخر

الترجمة               صاحب مان سمعه حارث، ولخرته وارث هأذا قال رآه فلما طفل وهأو له الدعاء
والفلح               الخير أماارات كانت فإنه الشيخ فيه تفرس كما كان أنه وقال الدوالي ماوسى الكمال

حتى              وماحاسن ًا وورع ًا وزهأد ًا صلح المرضية طريقته على يزل ولم ظاهأرة، صغره مان عليه
وشهده                 بل نعشه وحمل جنازته شهد مامن وهأو ستين سنة طاهأر بن على دأولة أول في ماات

. الله            رحمه علي جده بجانب ودأفن زبيد بجاماع عليه وصلى الغفير الجم
عبد                      بن عمر بن الله عبد بن بكر أبي بن ماحمد بن علي بن بكر أبي بن علي بن ماحمد بن أحمد

قاضي                حفيد العباس قال أو الله عبد أبو الشهاب المفتي العالم الفقيه الله عبد بن الرحمن
   . خمس            سنة ولد بكر أبي بن أحمد الشهاب أبيه عم سبط الناشري اليماني الموفق القضاة

الطيب             القاضي خاله مان كل على وقرأه والحاوي والشاطبية القرآن وحفظ وثمانمائة عشرة
الوقائع               في يستحضره وصار فيه وبرع المقرئ ابن تلميذ ناصر بن إبراهأيم بن ماحمد والجمال

الفتاء               في له وأذن أولهما على الروضة قرأ ثم ًا ومافهم ًا مانطوق الفقه أكثر مانه ويستخرج
المقرئ              أخيه عند وقرأ السبع بالقراءات أولً اشتغل قد وكان ًا، وقت وأفتى فدرس والتدريس

الحاوي              على عكف ثم الناشري، العفيف عن القراءت أخذ وكذا وغيرهأا القراءات الله عبد
على                 وماشى والمقابلة الجب في طولى يد ذلك ماع له الحفظ جيد وهأو مادة، أسرع في فنقله

فاشتد              وخمسين سبع سنة أبويه حياة في وماات كأخيه ولعبادأة النسك مان حسنة طريقة
كاسمه               يكن ولم ماوته يوم ثاني صالح أخيه وفاة وقدرت ونحوهأم أقاربه وسافر عليه جزعهما

 : قيل     بما فتمثل خاله عند

أحـاذر كنت فعليكفليمت بعدك شاء مان
الحلبي                 الشمس الخواجا بن الشهاب الخواجا ماحمد بن بكر أبي بن علي بن ماحمد بن أحمد

وعلي    -        -    حسن أخو المشددأة اللم وكسر الزاي وفتح الميم بضم المزلق بن الدماشقي الصل
الغد.               مان عليه وصلى وثمانمائة وسبعين ثلث سنة المحرم عشر ثالث ليلة في ماات التيين

وهأو               عليه، الثناء وكثر حافلة جنازته وكانت الجابية باب خارج والده بتربة ودأفن دأماشق بجاماع
. وإيانا             الله رحمه الخير أهأل عليه وقف ثم البريد بباب المطبخ أنشأ الذي

.      . علي       بن أحمد جده فيمن تقي بن علي بن ماحمد بن أحمد

العباس                 أبو أو الطيب أبو الشهاب ثم الزكي إبراهأيم بن حسن بن علي بن ماحمد بن أحمد
ويعرف           الهيثمي النور أخي سبط المقرئ الشافعي العبادأي السعدي الخزرجي النصاري
          . قريب  بالقاهأرة وسبعمائة تسعين سنة شعبان عشري سابع في ولد الحجازي بالشهاب
والعمدة             القرآن وقرأ الصالحين بأمااكن ًا تبرك بجوانبها سابعه يوم أبوه به وطاف البيبرسية
سرعة             في غاية وكان مانها اليسير إل الحريرية والمقاماات والملحة والتنبيه العيون ونور

هأشام             بن والمحب والهيثمي والعراقي والبناسي حاتم ابن على عرض إنه وقال الحفظ
القرآن           وجودأ آخرين، في البرمااوي والفخر الفارسكوري والزين الحنفي إسماعيل والمجد

وتلقن               الناصح الشهاب مان الخرقة ولبس روايات عدة أبيه على قرأ بل والزراتيتي أبيه على
والبناسي            والهيثمي والعراقي والتنوخي المجد أبي ابن على وسمع الحافي مان الذكر

آخرين             في الفوي والنور العراقي والولي الكويك وابن الكثر النسابة والبدر الحنفي والمجد
والولي                عليه يقرأ كان ماما كثير في جماعة بن العز ولزم الفرسيسي يقوله كان فيما مانهم

المقاماات              عليه قرأ بل أمااليه أكثر عنه وكتب والعربية والحديث وأصوله الفقه في العراقي
على               ًا أيض فيها وقرأ وغيرهأا الماالي في ًا أيض ماجلسه ولزم شيخنا على ماعظّمها قرأ وكذا
عن             ًا أيض والفقه البرمااوي الشمس عن ًا أيض والعربية وأصوله الفقه في وأخذ البساطي

المغراوي           والشهاب السيوطي الشمس وعن بل البساطي عن ًا أيض والنحو البيجوري
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ناصر               عن والعروض الفرائض أخذ أنس ابن وعن الحناوي عن ثم أنس بن الدين وناصر
قبة             في الحديث بدرس الدمايري الكمال عند صغره في الحضور وأكثر البارنباري الدين
ينوه             الكمال وكان والعربية المقاماات وفي مااجه لبن شرحه مان عليه وسمع البيبرسية
ًا             كثير ولحظّه الصغير للشيخ نعيد يقول بالدرس سبق وربما وحافظّته ذكائه وقوة بنجابته

حال              في قراءته لسماع يقصد كان بحيث النغام وماعرفة الجوق قراءة في بوالده وتدرب
الصايغ              بن الرحمن عبد بالزين المنسوب الخط في تدرب وكذا النائية المااكن مان صغره

في              ًا ماتقدما يزل ولم بهما، الصفة قراء أحد وكان والبيبرسية السعيدية صوفية في وتنزل
غير               على سلماته كانت بحيث مانه وأكثر البلذر حب تعاطى أن إلى الحفظ وسرعة الذكاء

المستقبلة               السنة في ذلك وأعقبني زائد بتكلف إل أحفظ ل صرت ثم ومان قال القياس
كل              تعتريني الدماامايل واستمرت واحمرت دأمال ماائة مان أزيد مانها بدني في خرج حرارة

عداه               ماا وهأجر الدأب فن على وأقبل مادةن تعاطيه بسبب القراءة عن انقطعت بل قليل
إليه                الميل كثير كان بل شيخنا طارحه مامن وكان الدأباء وطارح فيه وفاق عليه غلب حتى

جللة             ماثله مان بهذا وناهأيك البلغاء، عمدة المدرسين فخر العلماة الفاضل بالشيخ ووصفه
شرح              واخصتر ماجلدة خمسين مان أزيد تذكرته وبلغت وغيره لنفسه الكثير بخطه كتب وقد
على               رتبه الحماقة في وآخر اللغاز في كتاب وله ًا شرح لها عمل بل للشريشي المقاماات
عليه               وقرأهأا البحور أوزان على القرآن في وقع فيما وآخر النيل في وآخر المعجم حروف
البردأة               وخمس كثيرة وأشياء فيها الجازة مانه يلتمس ًا أبيات له وكتب شاه عرب بن الشهاب

لذلك                 ًا مارتب مانهما فاته أو له تجددأ ماا طلبته بعض عليه استدرك دأوان في ونثره شعره وجمع
به                وتخرج الدأب فن في صيته وطار الكابر ومادح كثر مان قل وهأو كأصله الحروف على

عنه              أخذ ًا مارار وغيره بالبخاري وحدث المخلطة، بن البدر المقاماات عليه قرأ ومامن جماعة
أكثر                بل تصانيفي مان عدة لي وقرض جملة نظّمه مان عنه وكتبت أشياء عنه حملت الفضلء

وشيخهما             ورفيقي شيخي وإمالء إمالئي حضر مان أحد وهأو عندي المالء حضور مان
والكتابة           للتلوة ًا ماديم ًا خير وكان وغيرهأما والسكندرية دأماياط ودأخل وحج العراقي،

التودأدأ            كثير للتكلف ًا طارح والعشرة المجالسة حسن بأخرة ًا خصوص نفسه على والنجماع
حلو             النادأرة ظريف الدماعة سريع مانهم يفقده مان على والسف لمحاسنهم والذكر لصحابه
عندي             وترجمته والنثر، النظّم بديع الروح بخفة ًا ماشهور المحاسن كثير الجواب سريع الكلم

        . بتربة      ودأفن وسبعين خمس سنة رماضان في ماات هأنا ماما أبسط والوفيات المعجم في
 :   . نظّمه            ومان وإيانا الله رحمه فقده على التأسف وكثر برقوق بن فرج الناصرية تجاه

ًا ماـيت يخلـف لم إذا قالوا  أشعاري بعض في لهم فقلت ينسىذكـر
أفكـاري أولدأ مان أخلف بماستذكرني أصيحابي الممات بعد

وقوله: 

ًاخجل في الذنوب مان غدا مان يا والـزلـل الخطايا مان وخائف
العمـل جنس مان الجزاء فإنمارحمة وارج الخلق جميع ارحم

  . بواب               كان سميط بابن ويعرف الخانكي ثم الكركي الصل الماردأيني حسن بن علي بن ماحمد بن أحمد
 . ماات              للواردأين وخدماته بالمطالب ولعه ماع عمارتها على الصرف المتولي هأو بل بالخانقاه الشرفية المدرسة

. عنه        الله عفا وثمانين اثنتين سنة رماضان في
    . قليلًوصحب             اشتغل مامن البيبرسية نزيل الشافعي القاهأري ثم الخانكي حسين بن علي بن ماحمد بن أحمد

. به                 بأس ل الفتوح باب ظاهأر الحنابلة بحانوت وجلس جماعة في ماني وسمع الصفي يوسف الشيخ ابن
     . ًا             ماجردأ شيوخه في البقاعي ذكره المصري الدين علء بن الدين شهاب دأرباس بن علي بن ماحمد بن أحمد

. أماره   علمت وماا
ويعرف                  وجده أبوه التي الشافعي الدماشقي المحب بن الخير أبو الولوي سالم بن علي بن ماحمد بن أحمد

              . والمنهاج   به وصلى القرآن وحفظ بدماشق وثمانين اثنتين سنة الولى جمادأى ماستهل في ولد سالم بابن كهما
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. البرانية       بالشاماية الول وعرض واللفية الجواماع وجمع
.      . شعبان       قبل ماحمد بإثبات يأتي شعبان بن علي بن ماحمد بن أحمد

   . ولده                في ماضى المهندسين لبلد الطولوني الشمس أو الشهاب علي بن الله عبد بن علي بن ماحمد بن أحمد
. علي       بن ماحمد بن أحمد بن أحمد

.    . عني           أخذ مامن أبوه التي السفطي الله عبد بن علي بن ماحمد بن أحمد
    . والجروماية            والرشادأ القرآن حفظ المالكي القاهأري القمني الشهاب الهادأي عبد بن علي بن ماحمد بن أحمد
آخرين                 في الهمام وابن القاياتي عن وغيره وطاهأر عبادأة الزنيين عن الفقه وأخذ وغيرهأا ماالك ابن وألفية

عن                   الحكم في وناب الحريز بن والحسام التنسي بن البدر على بنفسه قرأ بل الحديث عليه سمع شيخنا مانهم
طوالً                   ًا خير وكان ًا أيض وجاور اعتل بعدهأا ثم وسبعين إحدى سنة الرجبية في مانها ًا مارار وحج بعده، فمن البدر

السبعين.                  قارب وقد مادة بالفالج اعتل أن بعد وسبعين تسع سنة الخر ربيع مان الثاني العشر في ماات فاضلً
. وإيانا   الله رحمه

        . بعيد           القصبي بن الدين خير عليه عرض مامن المالكي الغفار عبد بن عمر بن علي بن ماحمد بن أحمد
. قبله    الذي وأظنه الخمسين

الصلح                   والد القاهأري الطنبذي القرشي البدر بن الشهاب أحمد بن علي بن عمر بن علي بن ماحمد بن أحمد
        . أن         بعد وسبعين خمس سنة رجب في ماات عرب بابن كسلفه ويعرف التيين المحمدين الفضل أبي والمحب

. عنه            الله عفا ًا وقت الزماام فيروز خدماة في وكان ولديه، أول أثكل
   . الصلح               عليه عرض والده التي الحنفي الصفدي ماهنا بن علي بن عمر بن علي بن ماحمد بن أحمد

قضاء                  ولي أنه إليه المشار الصلح لي وقال ترجمته علمت وماا وأربعين تسع سنة الول ربيع في الطرابلسي
طرابلس.

.      . ًا       ماجردأ فهد ابن ذكره هأكذا عنبر بن علي بن ماحمد بن أحمد
ماظّفر                      بن خليفة بن الدائم عبد بن الدين رشيد بن الدائم عبد بن أحمد بن ماحمد بن علي بن ماحمد بن أحمد

    . ثمان           سنة في ولد أكثر وبالمنصوري الهائم بابن ويعرف الحنبلي ثم الشافعي المنصوري السلمي الشهاب
بها                ونشأ بيسيربالمنصورة القرن قبيل أنه وبلفظّه وتسعين تسع سنة إنه كتبه فيما وقال وسبعمائة وتسعين

وغيره               المالكي القفهسي الجمال على وعرضه التنبيه فحفظ القاهأرة إلى مانها انتقل ثم القرآن فحفظ
على                 التنبيه في وبحث وخمسين خمس سنة في القاهأرة وقطن دأماشق والده ماع صغره في ودأخل والملحة

مان                أشياء عنه وأخذ الجندي بن الشمس على ماالك ابن وألفية القاضي الشافعي القفهسي عيسى الشرف
 : قراءته          مان فرغ لما وقال والقطرة كالزبدة الفن في تصانيفه

 الصل طيب فتى تبرح لم لنكنشره فاح قد الدين شمس ثناؤك
الجهل ظمأ ألبابنا عن زال بهاقطـرة علمك بحر علينا أفاض

شيخنا              على الحديث وسمع الشيخونية شيخ القدسي حسن البدر عن ًا أيض النحو أخذ وكذا
وصار           الشعراء وطارح الدأب وتعانى بالشيخونية الصوفية حنابلة في وتنزل والرشيدي

الحنابلة              قاضي العز كان حتى الفنون في تقدماه عدم ماع القاهأرة شعراء أوحد بأخرة
قصائد               بعدة وسلم عليه الله صلى النبي واماتدح حج وقد كثيرين، على يرجحه به وناهأيك
العيان               مان واحد غير واماتدح البردأة وخمس وسلم عليه الله صلى يديه بين بعضها أنشد
الكابر              عنه وكتبها ًا قديم بحضرته أنشدهأا بالجواهأر فيه له قصيدة أثبت كما شيخنا مانهم

في                انتخبه ثم كبير دأيوان في نظّمه وجمع أشياء ماع لفظّه مان وسمعتها خضر ابن كشيخنا
 : قوله      عنه كتبته وماما وسط ماجلد

ّبان رب يقلـي لنا وهأو نعشقهالدجـى كبدر ج
ًا  والبخل الجبن بين يجمعغـدا كريم مانه واعجب

 : لي    مولود في وقوله

 الطخا مان الشهي والقطر سجاياكماشبـه فرعك الدين شمس ليهنك
 سخا مان وأصلك جودأ مان فقرعكوفـضـلـه اإلـه جودأ مان وذلك

    . في           انقطاعه بعد ماات الفاق في بالشعر إليه ًا ماشار ًا قانع ماتقللً ًا ماتواضع ًا كيس ًا ظريف وكان
. وإيانا           الله رحمه وثمانين سبع سنة الثانية جمادأى سادأس الثنين يوم
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وتشديد           -      المثلثة وفتح الميم بضم ماثبت بن أحمد بن ماحمد بن علي بن ماحمد بن أحمد
النصاري    -        بالبدر عقودأه في القريزي ولقبه الشهاب، ماثناة بعدهأا المكسورة الموحدة

        . المقدس     ببيت وسبعمائة ثلثين سنة رجب في ولد ماثبت بابن ويعرف المالكي المقدسي
بن              ماوسى بن ماحمد والعمادأ جماعة بن والعز والبياني والعلئي الميدوماي مان الكثير وسمع

ليحيى            الموطأ عليه وقرأ النويري عثمان والفخر المالكي وخليل اليافعي والعفيف السيرجي
العزيز                عبد بن عمر بن وماحمد الخباز ابن الله عبد وأبي القلنسي الحرم وأبي بكير بن

بن               ويوسف الطبري المحب بن الله عبد والخطيب شهبة قاضي بن عمر بن وماحمد الجزري
سمعه            وماما وغيرهأا، والقاهأرة وماكة المقدس ببيت وغيرهأم الحرازي والتقي الحنفي الحسن

وجزء            النجيب وثمانيات والغيلنيات سعد بن إبراهأيم ونسخة النصاري جزء الميدوماي على
قمع                الخباز ابن وعلى الكبرى ماتبايناته جماعة بن العز وعلى الصمد عبد بن يزيد بن ماحمد
ابنة            وزينب الفخر أنابه خاماسها إل القطيعيات الجزري وعلى للخرائطي بالقناعة الحرص

القلقشندي               بكر أبو والتقيان شيخنا مانهم جماعة مانه سمع وحدث طبرزدأ، ابن أنا قال ماكي
ماا                 على يزيد نقله في ًا بطي وفهمه ردأيا خطه القصى المسجد إماام وكان شيخنا قال فهد وابن

والشهاب            الفاضل بالمحدث العسجدي الشهاب وصفه قد ولكن الهيثمي النور الحافظ ذكره
    . اختلط           أن بعد ماات بالحذق جماعة بن والعز الماام الشيخ ابن المحدث بالفقيه ماحمودأ أبو

فهم                أي ًا بطي وفهمه تجاه كتب مان ورأيت المقدس ببيت عشرة ثلث سنة في ًا شديد ًا اختلط
. أعلم      فالله الظّاهأر خلف وهأو خطه

   . في               بها ماات الكريم وعبد القسم أبي أخو المكي جوشن بن ماحمد بن علي بن ماحمد بن أحمد
. وسبعين     أربع سنة الحجة ذي

السكاف              الدأماي القصار الصالحي الشهاب شعبان بن ماحمد بن علي بن ماحمد بن أحمد
 . ولد              نسبه مان الثاني ماحمد حذف وربما الجوازة بابن ويعرف التي ماحمد أخو والده القباني

الجابري               جزء الهادأي عبد بن الحميد عبد بن أحمد مان وسمع وسبعمائة وأربعين أربع سنة
سنة              في ماوسى ابن ولقيه الفضلء مانه سمع وحدث وغيرهأما قيراط بن إسماعيل ونسخة

أجاز               أنه وقال ماعجمه في شيخنا وذكره البي، الموفق ورفيقه هأو عيه فسمع عشرة خمس
. عشرة    أربع سنة لولدأه

العلء                 بن الكمال بن الرضي عمر بن الرحمن عبد بن ماحمد بن علي بن ماحمد بن أحمد
         . سنة    الثاني ربيع مان العشرين الحد يوم في ماات الزركشي الشافعي القاهأري البلقيني

. سنة      وعشرين خمس عن وتسعين اثنتين
القاهأري               الصل الهيثمي الشهاب الكريم عبد بن ماحمد بن علي بن ماحمد الشمس بن أحمد

       . وخالط       وغيرهأا لمكة سفره وتكرر بالتجارة اشتغل الثلثة أصغر وهأو وعلي الكريم عبد أخو
.        . ًا        جد افتقر أن بعد الستين قريب ماات طائل على يحصل ولم وغيره الهيصم الدين أماين

الفارسكوري                الحاج بن الدين ماعين بن الشهاب سابق بن ماعين بن علي بن ماحمد بن أحمد
         . أعمال    مان بفارسكور ًا تقريب وثمانمائة إحدى سنة بعد ولد ماعين بابن ويعرف الشافعي
القرآن              فقرأ الخير على أقبل ثم بالحياكة بعده فارتزق صغير وهأو أبوه وماات المرباحية

يلقاه             مان يسأل وصار الطلب ولزم والسكندرية القاهأرة إلى سافر ثم والملحة والرحبية
 : ومانه            الشعر ونظّم لسانه به يصلح ماا النحو مان فعرف الفضلء مان

 صاح غير حبهم ذقت ماذ أناصاح سكوني على تلمني ل
في                  ًا حي بلده أهأل عليه يثني ًا فقير ًا خير ًا دأين وكان ببلده، وغيره فهد ابن عنه كتبها أبيات في

. سبعين  سنة
الشافعي               قاضيها السكندري ثم المحلي الشهاب علي بن هأارون بن علي بن ماحمد بن أحمد

        . الغربية      مان بالمحلة بيسير القرن قبل ًا تقريب ولد المحلي بالشهاب ويعرف ماحمد البدر والد



ماشكاة ماكتبة                   التاسع القرن لهأل اللماع الضوء
السلماية

ينتقل               كان بل الحوانيت بعض في ونحوه الوردأ بماء التكسب وتعانى القرآن فحفظ بها ونشأ
الشنشي              الشمس حينئذ واستنابه وغيره العطر أصناف مان بها عطار على للبتياع سنباط إلى

وغيره               للحجاز ذلك في وسافر التراك بعض قارض ثم وعشرين أربع سنة في وعملها بجوجر
ولزم                الكابر حينئذ فخالط مانها ورثه بما وأثرى اليسار ذي مان اماراة تزوج أن إلى واستمر
ابن              دأرب مان بالقرب القاهأرة حوانيت بعض في شيخنا عن وناب ونفسه، بماله خدماتهم

ثلث             سنة كثير ببذل السكندرية قضاء إلى الخاص ناظر الجمالي بعناية وترقى النيدي،
شرح               مان يحفظ ورأيته تعينه علمت ماا قاضيها وهأو بها ولقيته السنباطي الولوي بعد وخمسين

إل               ًا عاري دأنياه بأمار ًا خبير كان ولكنه تلعثم بدون ًا حسن ًا سردأ ويسردأه الكثير للدمايري المنهاج
ماحلً               بيته صار حتى زائد وكرم الجزيلة بالماوال وخدم وماداراة صدر سلماة ماع المال مان

         . أدأكوبا    بقرية السكندرية إلى القاهأرة مان توجهه في ماات والمعتبرين الفضلء مان للوافدين
الحج               على عزم قد وكان ستين، سنة الخرة جمادأى عشر ثالث الثلثاء ليلة في لمزاحمتين

. وعنا           عنه الله عفا وغيره المرض عن فعاقه فيه له وأذن
. القاياتي              بن الشافعي القاهأري الصل القاياتي الشمس بن الشهاب يعقوب بن علي بن أحمد

القرآن               فحفظ أبيه كنف في بها ونشأ بالقاهأرة وثمانمائة وعشرين ست سنة في ًا تقريب ولد
أخيه             وختان ختانه وحضر وغيرهأما والنائي شيخنا على وعرض العراقي، لبن اللباب وتنقيح

طاهأر              الزين على فقرأ والده جماعة على ًا يسير واشتغل الدأكاوي، البرهأان واحد يوم في
في             ثالثهم وعلى الصرف في خاصة ثانيهم وعلى العربية في العلمي ويحيى والوروري

وسمع                كادأ ول ينجب ولم الفرائض في الجودأ أبي وعلى الفقه في حسان ابن على الصول
لصاحبة              ناظر وابن بردأس وابن الطحان ابن على سمع وكذا الزركشي على ماسلم صحيح

بالبرقوقية               الحديث في ودأرس وظائفه في أخيه ماع اشترك أبوه ماات ولما آخرين في وشيخنا
فاقتلعها             والده ماوت بعد استرجعها شيخنا وكان البيبرسية بمشيخة واختص بغيرهأا دأرس وكذا

يد                 على وأخوه هأو واماتحن لها والده بأخذ تألمه مان أشد شيخنا وتألم لهذا مانه جقمق الظّاهأر
مان              واماتنع لذلك القصرائي الماين وغضب مارضية غير هأيئة على بهما وطيف الوالي تمر

لبني               ًا انتصار لكونه الله عند ينفعه بما الماير الماشاطي وشافه اليوم ذاك في الشرفية حضور
: نصه                 ماا غرض شائبة فيه كان وإن أبيه ترجمة في البقاعي قال فقد وإل الجملة في العلماء

ارتكاب              ماع المحافل في وغيرهأم الماراء مان الكابر فوق والجلوس الرقاعة في أولدأه وبالغ
على            القبيحة والسيرة الطفولية سن في الدنية والنشأة المساوئ في والنهماك الفواحش

بالمجاهأرة               ًا ماعروف وكان البلقيني الدين تقي بن أحمد الدين ولي إليه وانضم قال العهد قرب
الفسادأ           في فزادأهأم للكابر والضحاك والسخرية الخلعة إلى والنقطاع الفسق بأنواع

       . سنة         ماوسم في أبيه بعد حج وقد انتهى إجماع كلمه ذماهم فكان العنادأ أنواع على وجرأهأم
ًا              ماتودأدأ ًا ماتواضع عاقلً وصار وظائفه ماباشرة ماع الناس مانعزلًعن فأقام ورجع وخمسين ست

يوماه                مان ودأفن وسبعين تسع سنة صفر عشر حادأي الربعاء في ماات أن إلى الجانب لين
ماشهد                في النصر باب بمصلى العصر بعد عليه صلي أن بعد والده جوار السعداء سعيد بحوش

ماات               يسير بعد ثم البيبرسية في الفتح أبو أخوه بعده واستقر وابنتين طفلً وخلف حسن
. وإيانا         ورحمه عنه الله عفا البنتين إحدى ثم الطفل

المحلي               الصل القاهأري العباس أبو الشهاب أحمد بن يوسف بن علي بن ماحمد بن أحمد
     . سبع           سنة المحرم في ولد مانها جده أو أبيه جد لكون المصري بابن ويعرف التاجر الشافعي

النحو            وألفية والمنهاج العمدة وحفظ القرآن فقرأ بها ونشأ بالمحلة وثمانمائة وثلثين
عند              وغيرهأا العربية وفي وغيره المناوي عند الفقه ففي ًا يسير واشتغل جماعة على وعرض

الطلبة            فيه قرأ وكذا بالمحلة الغمري بجاماع وخطب بالبز وتكسب والسنهوري، الشمني
نظّم               في وشرع والنثر النظّم أحسن مامن وأعيانها بلده فضلء أحد وصار القضاء في وناب
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الرشادأ،             نتيجة وسماه الخطبة مانه بحضرتي القرار إلى مانه وكتب المقرئ لبن الرشادأ
 : نظّمه            مان وكتبت المسلسل وسبعين ثمان سنة في ولديه ماع ماني وسمع

ماذماـوم والحرص يفت لم وأنهماـقـسـوم الرزق أن تقرر إذا
ًا الزهأد ذو ماازال  ماحروم وهأو ماعنى الحريص كماتعب بل مارزوق

وقوله: 

الـخـد في ينهل ودأماعهاالنـوى يوم لتودأيعي ماالت
الـوردأ على الظّل وانتثرانثنى لما الغصن فأذكرتني

. ذلك        غير ًا قديم نظّمه مان كتبته ماما وعندي
. الجللي                  بابن ويعرف أبوه التي الحنفي الجللي الشمس بن المعالي أبو الدين حافظ علي بن ماحمد بن أحمد

الله                 عبيد وابن الدين وسيف والشمني القصرائي والماين أيبه عن وأخذ القرآن فحفظ أبويه كنف في نشأ
وخطابة               اللجيهية تدريس وفي المحمودأية كتب خزن في أبيه بعد واستقر وبرع وطائفة الحصني والتقي

الحسن                بخطه وكتب وغيرهأا النووي أربعي علي وقرأ العراقي ألفية بحث في ولزماني ذلك وغير البرقوقية
فاضلً                  وكان المحمودأية، كتب في له الشحنة ابن ماناكدة حين ترك ثم القضاء في وناب وأشياء، تصانيفي بعض

      . أن              بعد أماه حياة في ماات ًا شيئ دأروسه في الهداية على وكتب بل ًا خطب جمع لشر عديم الفطرة سليم ًا ماتأنق
بمكة                وأنا وسبعين إحدى سنة شعبان عاشر في الطرابلسي للصلح والخطابة التدريس عن اليأس حين رغب

. أمارهأا              وفسد العبادأي سالم الخزن في بعده واستقر الجنة، الله عوضه الثلثين يبلغ ولم
  . قضاء             ولي الشافعي الصل الحمصي الخزرجي النصاري العباس أبو الشهاب علي بن ماحمد بن أحمد

إلى                     رجع ثم مادة بها وأقام وثمانمائة تسع سنة في ماعزول وهأو حلب وقدم عزل ثم سنة ثلث مان أزيد دأماشق
 : لبعضهم      الحلبي البرهأان عنه وكتب دأماشق

 أقرانه في عز قد عدهأا مانواحـد في عشرة الولئم إن
        . أرخ.       إنما يؤرخه ولم الناصرية خطيب ابن ذكره عشرة ست سنة شعبان في ماات البيات

المباشرة                مان النائب يمكنه فلم مارتين ًا أيض الشام ولي أنه وقال شهبة قاضي بن التقي وفاته
. العلم          أهأل فضلًعن الناس بآحادأ يليق ل فيما لدخوله

  . تردأدأ            مامن الوفائي الماوردأي الزركشي القاهأري مارحوم أبو الشهاب علي بن ماحمد بن أحمد
. وغيره    المالء في إلي

العزيز              عبد أخو الضرير الفاضلي القاهأري الشمس بن الشهاب علي بن ماحمد بن أحمد
       . ويعامال       يتجر مامن الشرب أهأل أحد كان الرقيق وبابن الجندي ابن بصهر ويعرف الزريكشي

   . ثامان            في ماات أخيه حالًمان وأحسن والعلماء الصالحين في ورغبة وسدادأ خير على الناس
. الله          رحمه الجمعة ليلة ودأفن وثمانين، سبع سنة القعدة ذي

الدين                سيف عن أخذ التي أبوه الموقع العاقل الشمس بن الشهاب علي بن ماحمد بن أحمد
في               ولزماني الوزيري الخطيب عن ثم الكرمااني على مال عن ثم فنون في الخوندار بن

ولطف              البزة وظرف الفهم جودأة ماع الحديث ألفية شرح في بها علي وقرأ الصرغتمشية
. الله      عافاه التعلل كثير لكنه العشرة

.    . عني        أخذ مامن الزهأري السنهوري الشهاب علي بن ماحمد بن أحمد

ًا               هأجر ثم بيضون وبابن شهيبة بابن ويعرف الشافعي القاهأري الشهاب علي بن ماحمد بن أحمد
            . على   للسبع به وتل القرآن فقرأ نشأ ًا تقريب وثمانمائة ثلثين سنة ولد بالكتبي يعرف وصار

البوتيجي              والزين النسابة السيد عند واشتغل العلم كتب مان غيره حفظ وكذا جعفر، الزين
الدين               ولي القاضي على وقرأ شيخنا عن المالء وكتب وغيرهأما البغدادأي السلم عبد بن والعز

الماردأاني           والبدر وغيرهأا بالبرقوقية العبادأي دأروس وحضر آخرين في والبوتيجي السنباطي
عبد             والنجم المنمنم بن والتقي القلقشندي العلء على سمع وكذا بالحاجبية التلواني والبرهأان
ذلك               ترك ثم ًا وقت ًا كتيب وعمل الطلبة ماع ودأار وطائفة الطوخي الملك وعبد المقسمي العلى
  . في             ماات السعداء بسعيد وأم الجهات في وتنزل وأدأبه تودأدأه وزادأ العيان لبعض وتردأدأ وحج
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    . الهنيدي         علي شقيق وهأو السعيدية الصوفية بحوش ودأفن وتسعين خمس سنة الولى جمادأى
. وإيانا        الله رحمه القزازة يدولب أبوهأما وكان الغزولي

     . وأربعين         أربع سنة ًا تقريب ولد المالكي الزهأري الفيشي الشهاب علي بن ماحمد بن أحمد
والواغليسية           الجروماية وجميع الحاجب ابن وبعض والرسالة القرآن وحفظ الصغرى بفيشا

التنسي              بن النور فلزم السبعين قبيل القاهأرة إلى وتحول العقائد، في المالكي الرحمن لعبد
خطيب                 بن البدر وعن المنطق في يونس بن أحمد عن وأخذ العربية في وكذا تقاسيم عدة في
العلمي              يحيى وعن العربية في البناسي الرحيم عبد وعن والمنطق الدين أصول في الفخرية

في              وزكريا الجوجري وعن العربية في والسنتاوي الضرير الطنتدائي وعن الفقه في تقي وابن
برع               حتى السنهوري لزم وكذا وغيرهأا التقاسيم في مادة الفقه في اللقاني ولزم الفقه أصول

والنحو              والصرف الصول في السنباطي الحق عبد عن وأخذ فنون في بالفضيلة إليه وأشير
في            الحصني التقي وعن والصرف والعريبة الصلين في الحصني العلء وعن والمنطق

الكوراني              الله عبد وعن وغيره الصرف في الكرمااني على مال وعن والمنطق والبيان المعاني
في               أخيه وعن الصول في شريف أبي بن الكمال وعن ومانطق نحو وبعض بكماله المختصر

الشمني              على وسمع وغيره البديع القول وكتب وغيرهأا العراقي ألفية جل على وقرأ النحو
على               عمرو وأبي لنافع وتل البخاري في الديمي على قرأ بل حريز بن كالحسام وغيره

الجواماع            وجمع النحو ألفية بالقاهأرة وحفظ السلطان تربة نزيل الشرواني ماحمد الشمس
وإقبال             وتقلله وقناعته تعففه ماع وغيره الفقه في الطلبة وأقرأ الشاطبية ونصف وإيساغوجي

وتكسب            والمزهأرية وسكنها قايتباي السلطان كتربة جهات في وتنزل عليه اللقاني البرهأان
. الرجل           ونعم الشوائين بحانوت وجلس تقي ابن استنابه ثم بالشهادأة قليلً

القاف         -      - وبين بينها ماعقودأة بجيم الماجري المصمودأي العباس أبو علي بن ماحمد بن أحمد
الله                عبد أبي عن له بروايته البخاري اليمن أبي ابن عليه قرأ النبوية المدينة نزيل المغربي

. مارزوق           بن ماحمد بن أحمد بن ماحمد بن أحمد بن ماحمد
.        . الحمدين       أواخر مان أبوه يسم لم فيمن الفيوماية بن علي بن ماحمد بن أحمد

بمهملتين             -  الحصان بابن ويعرف القيطع ابن تلميذ المالكي البرلسي علي بن ماحمد بن أحمد
. ماني    -       سمع مامن الخيار الفضلء مان خفيفة والثانية ماضموماة الولى

ويعرف               عمرو أبي مادرسة نزيل أبوه القطان الصالحي ثم البعلي علي بن ماحمد بن أحمد
           . خل   الثقفيات الصامات المحب مان وسبعمائة وسبعين أربع سنة في سمع حرام ضد بحلل

الله              وعبد الذهأبي ورسلن المحب بن عمر أخيه ومان الراابع أول مان وقطعة الولين
أحمد                  بن ماحمد بن بكر أبي والعمادأ عمر أبي بن عمر بن أحمد بن ماحمد بن وأحمد الحرستاني

.     . دأماشق         دأخولي قبل وماات وعمر الفضلء مانه سمع وحدث آخرين في الحبال بن
       . وعني        ًا كثير اشتغل ماعجمه في شيخنا قال المصري الخيوطي علي الفقيه بن ماحمد بن أحمد

وماات              ًا، كثير لي ونسخ ًا تجويد القرآن مان عنه وأخذت الحديث سماع في ورافقنا بالقراءات
. سبع       سنة شوال في الكهولة أول في

المقدسي              ثم المصري القرافي العباس أبو الشهاب علي بن عمادأ بن ماحمد بن أحمد
   . سنة            في ولد الهائم بابن ويعرف قبله القرن أواخر في المذكور ماحمد المحب والد الشافعي

في   -           شيخنا وتردأدأ وغيرهأما ماوسى وابن الفاسي به جزم كما وسبعمائة وخمسين ست
التقي         -       مان كبره في وسمع بالقرافة أنبائه في بالثاني وجزم وخمسين ثلث وبين بينه ماعجمه
وتقدم             والعربية الفقه في وبرع ًا كثير واشتغل ونحوهأم والعراقي المايوطي والجمال حاتم بن
هأناك             وناب والفتاء للتدريس به فانقطع المقدس بيت إلى وارتحل وماتعلقاتها الفرائض في

بأمااكن              ودأرس للهروي ًا شريك نصفه ولي بل مادة القمني الزين عن الصلحية تدريس في
به               بانفرادأه الخليفة مارسوم القمني له جهز بل ماات حتى كذلك واستمر الناس به وانتفع

وأنواعه             والحساب وفرائضه الفقه في علماة بالحق ًا قواما ًا ماعظّم ًا ماهاب ًا خير وكان فعورض
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عدة              ذلك في وجمع والفرائض الحساب في الرياسة إليه انتهت ذلك وغير وإعرابه والنحو
علم              في الرائض وترغيب نافع وهأو الفرائض في كالفصول بعده مان ماعول عليها تآليف

المسماة           الفرائض في اللفية الكبرى والرجوزة الفرائض في الوجيزة والجمل الفرائض
والفصول           الفرائض في الرحبية اختصار في المقدسية النفحة المسماة والصغرى بالكفاية

الول            وماختصرهأا الهوائي الحساب صناعة في والمعونة الماة ماواريث علم في المهمة
الغبار           صناعة في المرشدة اللمع ًا وأيض بالمبدع المسمى والثاني بالوسيلة المسمى

وشرح             بالحاوي المسمى البنا ابن تلخيص وماختصر الغبار صناعة في النظّار نزعة وماختصرهأا
وأخرى             البسيط بحر مان ًا أيض الجبر في اللماية والمنظّوماة والمقابلة الجبر في الياسمينية

المقنع             شرح في بالممتع المسمى الكبير وشرحها بالمقنع المسماة الطويل بحر مان لماية
وقفت              ماجلد في المنهاج مان قطعة شرح الفقه في له وكذا بالمشرع المسمى والمختصر

بالدين             القرار في السول وغاية البطالة أيام الفقهاء استحقاق حكم في والعجالة عليه
والتحرير             شوال ست صيام في وجزء المغرب قبل ركعتين استحباب عن والمغرب المجهول

حكم              بيان في النفوس ونزهأة القيام باستحباب القائل عن الملم ورفع الخنزير نجاسة لدللة
المنقول             وتحقيق البدع اجتناب على الحث في اللمع ونحوه الصول وفي بالفلوس التعامال

أبي              للشيخ اللمع وماختصر الرسول بعثة قبل الفعال عن الشرعي الحكم نفي في والمعقول
ًا               علم صارت التي اللسان به يتقوم فيما الحسان الضوابط العربية في وله الصول في إسحاق

نظّم             البسيط بحر مان هأي التي الميمية والقصيدة ًا حسن ًا شرح وشرحها السماط على
الطلب             تحفة وسماه هأشام لبن العراب قواعد ونظّم ًا بيت وخمسون ثلثمائة وعدتها السماط

تفسير             في والتبيان النحو في الخلصة وخلصة ًا وماختصر ماجلد ماطولًفي ًا شرح وشرحها
في                الجعبرية شرح مانها يكمل لم الذي إن بخطه قراته فيما وقال ذلك وغير القرآن غريب

والعقد              ضخمة أجزاء ثلثة وهأو الفراغ قارب وقد ًا أيض الفرائض في الكفاية وشرح الفرائض
وتمهيد             العلئية القواعد وتحرير ًا كراس ثلثين مانه كتب التوحيد كلمة تحقيق في النضيد

عشرين             في مانه خاصة الخطبة وشرح المنهاج شرح في العجاج والبحر الفقهية المسالك
قوله              إلى التفسير مان جيدة وقطعة وعشرين خمسة ماسطرة مان الكامال قطع في ًا كراس
          " الفقهاء"   استحقاق حكم في والعجالة الوصايا فن في الخفايا وإبراز عنها الشيطان فأزلهما

بن                ماحمد بن يوسف بن أحمد في تعريض وله الحاوي مان ماواضع على وتعاليق البطالة أيام
مان             إليه ورحل الفضلء مان كثير به وتخرج الركبان وفضائله بمؤلفاته وسارت السيرجي

ولقيت               حافلة إجازة شرف بن للعمادأ كتب ورأيته أخرى بعد طبقة عنه الناس وأخذ الفاق
مانهم               المطلوب بصفات أكن لم وإن لهم أجزت استدعاء على لشيخنا وكتب أصحابه مان ًا جمع

  . في             ماات فوائده مان وسمعت المقدس بيت في به اجتمعت تاريخه في وقال ًا؛ ماتصف الجازة
قال               ولكنه أنبائه في شيخنا قول ونحوه المقريزي قاله كما الخرة جمادأى مان الخير العشر
قال               لترجمته اختصاره ماع عقودأه في المقريزي عليه ماشى الذي وهأو رجب في ماعجمه في

ان                بعد عشرة خمس سنة مانه الوسط بالعشر ماوسى ابن وقربه المقدس في اجتماع بي وله
مااهأر               الزين عنه لنا روى ومامن واحتسب، فصبر عصره نادأرة وكان إليه المشار ولده أثكل

ست            وصيام والمغرب التحرير وبعض البخاري ثلثيات البي مانه وسمع القلقشندي والتقي
. وشرحها      العراب بعض يعقوب وابن شوال

ويقال               حلب نزيل الضرير الدماشقي ثم المصري العباس أبو الشهاب عمادأ بن ماحمد بن أحمد
         . ًا     لطيف ًا حسن ًا جيد وكان ًا مارار الشام ودأخل بالقاهأرة اشتغل المعبر وحميد الضرير حميد له

بذلك               ًا ماسترزق الوعظ الناس ويعلم ًا جيد ًا نظّم وينظّم طولى يد التعبير في وله ظرف عنده
      . عنه        وكتب الناصرية خطيب ابن ذكره التمرية الفتنة بعد وتوفي القاهأرة إلى وسافر كله

في                 شيخنا وارخه وغيرهأا الرضى أبي بن ماحمد بن عمر بن أحمد في مارثيته نظّمه مان الناس
بالموشح              للمرثية وأشار والمجاماع المشاهأد في يقولونه ماا الوعاظ يعلم كان وأنه ثلث سنة
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إصابات                وله أجرة بغير يعبر كان وأنه الوعاظ ماع يسترزق الشام دأخل أنه غيره وقال المشهور
. الوعظ      في ويد نظّم وله عجيبة

  . إليها              قدم التي ماحمد الجمال والد بها العطار المكي ثم الدمانهوري عمادأ بن ماحمد بن أحمد
في               والرغبة العلم كتب نسخ ماع الحوانيت ببعض العطر في التسبب وعانى بقليل الثمانين بعد

ًا            مالك وأنشأ وتمول وغيرهأما الطبري للمحب النضرة والرياض هأشام ابن كسيرة تحصيلها
عشرة                ست سنة شعبان في ماات حتى ًا كثير حاله وضعف ذلك مانه ذهأب ثم الحزورة بناحية

.     . ماكة            في الفاسي قاله ودأين خير على ينطوي وكان جارهأا أو الستين بلغ وقد بالمعلة ودأفن
وقد                 الحنبلي الحموي الشهاب عمادأ بن ماحمد بن بكر أبي ابن صوابه عمادأ بن ماحمد بن أحمد

ماضى.
   . في                ذكر له الطفاوي نزار بن علي بن الوهأاب عبد بن بكر أبي بن عمر بن ماحمد بن أحمد

. الله   عبد أخيه
خليفة                  المحب بن البقا أبو الشهاب عمر بن علي بن بكر أبي بن عمر بن ماحمد بن أحمد

    . سنة           مان ًا قريب ولد أبوه التي السعودأية الطائفة وشيخ الغنائم أبي بن السعودأ أبي الشيخ
بحيث               مارضية غير طريقة على ونشأ وعشرين، ثمان سنة في ختانه كان فقد عشرة ثمان

فيها                وانقطع افتقر أن إلى أماره وآل ونحوهأا بالقرافة لهم التي الزاوية جهاة مان ًا كثير أتلف
. وفقرائه    العادأة بسبب ًا قائم

 . كان             الحنفي القاهأري القليحي الشمس بن الشهاب علي بن عمر بن ماحمد بن أحمد
. ًا     أيض ناب بل الحكم مانموقعي

     . تسع           سنة أواخر في ماات المولد المكي بالمسجد الفراش خزيمة بن عمر بن ماحمد بن أحمد
   . يوم            في ماات بعلم اشتهار وعدم العشرة حسن ماع العدل دأار إفتاء وظيفة وولي وثلثين

. الطرابلسي              ابن الفتاء وظيفة في بعده واستقر تسع سنة القعدة ذي عشر ثاني الخميس
            . صاحب    تزوج وقد الماضي ماحمد بن الله عبد بن أحمد عم وهأو تاريخه في شيخنا ذكره

وستأتي              الطلبة مانها سمع امارأة رجب وأولدهأا السبكي التقي ابنة سارة ابنة شهدة الترجمة
. الله       شاء إن النساء في وأماها هأي

ويعرف               الشافعي هأو الشاهأد أبوه الزيات سكنا الحسيني الدين شهاب عمر بن ماحمد بن أحمد
            . وكذا    بتماماه الذكار علي قرأ بل وغيره البخاري قراءة في لزماني مامن عز تصغير عزيز بابن
غير               وحج وغيرهأا البرقوقية في وتنزل وغيره قاسم ابن عند ًا يسير واشتغل الديمي على قرأ

الصابوني             بن للعلء وانتمى بالجوانية المالكية بحانوت وجلس أشياء بخطه وكتب وجاور مارة
الخبار               مان يكون لعله بما وإرسال ماشاركة ماع التجارة في ماكة دأخوله وتكرر الخاص ناظر

. بمكة   يكون لمن

البارنباري                الجمال ابن زرعة أبو الدين ولي إبراهأيم بن ماحمد بن عمر بن ماحمد بن أحمد
بابن              ويعرف السبتي الهادأي عبد بن ماحمد بن عثمان بن دأاودأ سبط الشافعي المصري

مانها.              ًا وكتب القرآن فحفظ بها ونشأ بمصر وثمانمائة وعشرين ثمان سنة في ولد البارنباري
في               والثاني الفقه في الول شاه مابارك بن والشهاب القطان بن البهاء عند واشتغل المنهاج،
بأخرة              وسمع بل المالء شيخنا عن وكتب مارتين وحج وغيره، المتبولي البرهأان وصحب العربية

المناوي              عن القضاء في وناب القدسية، وهأاجر النسابة والبدر علي النور كعمه جماعة على
وكذا                الثار ماشيخة في سبعين سنة الكناني العز به واستقر بعده فمن وخمسين أربع سنة في

لعقله                كله ذلك في وحمد كميل بن الصلح بعد دأماياط قضاء في زكريا الزين به استقر
الهأرام              علو ونحو وسمعته ًا كثير إلي تردأدأ وقد وتواضع، فضيلة ماع وسياسته وخبرته وماداراته

أبي                  الله ولي عن جده عن أبيه عن يحكي سمعه أنه الصالحين مان وكان لماه جده عن يحكي
رجال                مان رجل ماائة ليلة كل ماصر في عمرو بجاماع العشاء يصلي قال أنه السبتي العباس

        . بعض      وأقرأ عنه رغب ثم عمرو بجاماع وتصدر مانهم ثمانون والصبح وبعرفات وقابس القيروان
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 . وماات             المنهاج على شرح في وشرع ًا ماطولًوماختصر شجاع أبي ماختصر على وكتب الطلبة
السمر                فتح تجاه بتربة ودأفن وثمانين تسع سنة المحرم عشر ثالث الثلثاء ليلة في بدماياط هأو

. وإيانا   الله رحمه
نسبة                -  الصنهاجي الشهاب الله عبد بن ماحمد بن هأاشم بن ماحمد بن عمر بن ماحمد بن أحمد

والد  -          المقرئ المالكي الدار الحسيني القاهأري والمنشأ المولد السكندري بالغرب لقبيلة
          . وسبعمائة     ثمانين سنة رجب عشر ثالث الجمعة يوم في ولد هأاشم بابن ويعرف التي ماحمد

المختصر              وغالب زيد أبي لبن والرسالة والعمدة به وصلى القرآن بها وحفظ السكندرية بثغر
ماالك             ابن وألفية للصردأي الفرائض أصول في الغواماض مافتاح وجميع الحاجب لبن الفرعي

السكندري             الحسيني ماخلوف بن ماحمد بن أحمد الشهاب العلماة الشريف قريبه على وعرض
عن               أخذ مامن أنه ويقال الفرعي الحاجب ابن مابادأئ في عليه وبحث بل وأجازه المالكي

يوسف               بن ماحمد الشمس عن ًا أيض الفقه أخذ وكذا والتدريس الفتاء في له وأذن الفاكهاني
القرافي            الجمال عن والنحو الدماامايني والبدر ًا جد به وانتفع المالكي المسلتي النصاري

الفكيري            التونسي العسلوني الرحمن عبد الزين على بالسبع وتل القاهأرة بحسينية النحوي
إلى               وتسعين ست سنة ارتحل ثم المرخم السكندري اللخمي ماحمد بن علي والنور الثغر نزيل

إلى                عادأ ثم وحج حزب ربع الزهأر إماام البلبيسي الفخر على ًا أيض بالسبع فقرأ للحج القاهأرة
ابن                ولقي سنة كل في بلده دأخوله ماع وثمانمائة تسع سنة مان القاهأرة استوطن ثم بلده
طريقي             مان بالسبع المفلحون والي الفاتحة عليه فقرأ وعشرين تسع سنة بالقاهأرة الجزري

سنة              مان كبرة مان الحديث وطلب أيضا ًا نظّم فأجابه نظّرا مانه والتمس والتيسير الشاطبية
علوان                بن أحمد بن ماحمد الطيب وأبي خير بن الكمال على فسمع بعدهأا فما وعشرين سبع

عظّيم           وكان شيخنا ولزم والطبقة والزركشي والواسطي المصري بابن الشهير التونسي
جماعة               به فانتفع لها وتصدى القراآت في وبرع خمسين، ابن على ذلك وقبل به الغتباط

ماشيخة              وولي البقاعي ولده عنه وكتب المنيحي، والشهاب أسد بن الشهاب عنه أخذ ومامن
       . فضل       وعنده سكينة عليه ًا وقور ًا خير وكان الحسينية مان كمال بجاماع وأم بالثغر البساصية

حسن                ًا ماقرئ ماتين ودأين ًا جد فطرة وسلماة المسائل مان عليه يردأ ماا لحقائق كثير وتنقيب جيد
        . سنة      القعدة ذي عشري سابع ليلة في ماات ًا ماتوسط فنظّم بالنظّم اعتنى بالقرآن التأدأية

. وإيانا      الله رحمه بالسكندرية وخمسين خمس
الله                  عبد بن جبريل بن صلح بن ماخلوف بن وجيه بن ماحمد بن عمر بن ماحمد بن أحمد

الماضي              الشافعي القاهأري ثم المحلي ثم الشنشي البركات أبي القطب بن حاماد أبو الشهاب
     . وسبعمائة          وثمانين أربع سنة ولد قطب بابن ويعرف وأبوه ولده والتي علي بن أحمد حفيده

أيبه               ماع وسمع ًا يسير واشتغل وعرضه والتنبيه القرآن فحفظ القاهأرة قدم ثم بها ونشأ بالمحلة
ثم              فاقة وقاسى وغيره القمح مايدان في بالشهادأة وتكسب الشفا، الهوريني النور قريبه على
أخذ                  أن بعد وأربعين إحدى سنة الحجة ذي سادأس في ماات أن إلى شيخنا عن القضاء في ناب

. الطلبة   بعض عنه

المحلي                الصل الغمري الله عبد أبي الشمس بن العباس أبو الشهاب عمر بن ماحمد بن أحمد
         . فنشأ     ذلك دأون أو ماراهأق صغير وهأو والده ماات الغمري العباس بأبي ويعرف الشافعي

على               وسمع البلقيني العلم على وكذا اليسير شيخنا على وقرأ جليدة أبي عند القرآن فحفظ
بمكة             ماعه كان حين والده أسمعه بل وآخرين الكامالية وإماام والحجازي والقمصي الشاوي

المالء                في ًا كثير ًا شيئ عني وحمل جماعة، له وأجاز وغيره المراغي الفتح أبي على صغير وهأو
وخمسين              اثنتين سنة في ًا قديم ماحافيظّه عليه عرض القصبي بن الدين خير ورأيت وغيره

المحلة             بطرف وأنشأ بل كثيرة زيادأات فيهما فزادأ والقاهأرة بالمحلة أبيه لجاماعي وانتدب
أنشأهأا                أو جددأهأا التي المااكن مان غيره إلى التوبة، بجاماع عرف ولذا للفسادأ ًا ماوطن كان ًا جاماع

بحيث                تواضع ومازيد واحتمال وعقل وسكون وتدبر جيد فهم ماع عالية هأمة ذلك كل في وله
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لكنه               المدينة خارج العرب يأخذه أن وكادأ وجاور مارة غير وحج صيته، وارتقى اسمه اشتهر
ولم                 جمع ربما بل تصانيفي مان عدة ذلك ومان أشياء بخطه وكتب استلبوه أن بعد الله سلمه
وكذا                  الفتح أبو أكبرهأم أولدأ عدة وأنجب الدنيا بني مان لحد تردأدأه عدم ماع نمو في أماره يزل

. فيهم      بورك وأسباط أحفادأ عدة له
   . سنة            في ولد عذيبة أبي بابن ويعرف الشافعي المقدسي الشهاب عمر بن ماحمد بن أحمد

شرف              بن العمادأ مانهم جماعة على فاشتغل به ونشأ المقدس ببيت وثمانمائة عشرة تسع
عليه              وقرأ واللفية والبهجة المنهاج في القدسي العباس أبا ولزم القدسي السلم عبد والعز

والمجازفة               الكذب في مانه النمط قريب كان ولذا وأماده الفن هأذا في ورغبه وغيره البديع
المصري             بن والشموس الحنبلية وعائشة القبابي على ببلده وسمع ًا وقت وقرأ بنفسه وطلب

وأبي            حاماد وابن المحمرة ابن والشهابين الجزري وابن المغربي والعرياني الحنفي والصفدي
ولقي               وثلثين أربع سنة في وجاور وحج الياسي، الناصري على وبغزة آخرين في الحلبي بكر

في                الجهم أبي جزء عليه قرأ شيخنا عن بها فأخذ القاهأرة إلى وارتحل جماعة وبالمدينة هأناك
بن             والمحب الزركشي الزين وسمع السبكي الشرف وعن وغيره وثلثين سبع سنة شوال

مانه               فاستمد شهبة قاضي بن التقي بالشام ولقي آخرين في الفاقوسي الدين وناصر الله نصر
والتعديل               والجرح التاريخ في الكتابة في له أذن مان أول إنه وقال وتراجمه بتاريخه وانتفع

لك                 ذلك أجزت قد وقال وغيرهأا بل البلدأ هأذه حافظ أنت له وقال به عليه وأشار والتصنيف
مان               لذلك بإجازته زماانه في المسيب بن سعيد حجي بن الشهاب الحافظ مان لذلك بإجازتي

والبرزالي             الذهأبي الحافظّين مان لذلك بإجازتهما رافع بن والتقي كثير بن العمادأ الحافظّين
سنة.                 ظنه على غلب فيما سماعه وأول الدين ناصر ابن حافظّه عن هأناك وهأو أخذ وكذا انتهى

التقي                عن كتب بل مارة غير مانه المكاتبة بالجازة الحلبي البرهأان عن يروي إنه وقال ثلثين
جملة              ذلك مان وجمع بالتاريخ وولع المقدس، بيت قدم مامن وغيرهأما البخاري والعلء الحصني

وإن                  فوائد مان فيه ماا ماع بطائل كتبه ماما يظّفر ولم بعده لذلك فترق الناس ماساوئ تتبع لكنه
ًا              جد كثيرة اوهأام وفيه بخطه جلد على وقفت ًا ماعجم لنفسه وجمع بالمتقن ليس كان

    . ليلة             غروب في ماات كثيرين بين فيه القدح كان سلكه ماا أجل مان بل الحد تفوق وماجازفات
صلة              بعد عليه وصلى بالسلماية وغسل وخمسين ست سنة الخر ربيع عشر رابع الجمعة

   . مان             بخطه ورأيت وإيانا عنه الله عفا الرحمة باب مان الردأبيلي على خجا بجاماع ودأفن الجمعة
نظّمه: 

 الثر أصحاب يرو عمرو ابن عنماـسـلـسـل خبر الصحيح وفي
اشـتـهـر وبـاقـيه بمعناه هأذايرحـمـهـم ربـنـا الراحمون

      . في          وبرع وغيره أبيه على قرأ الحاجر الشهاب النحوي العلماة الفقيه عمر بن ماحمد بن أحمد
به                كتب جيد خط ماع الناشري علي بن أحمد الشهاب عليه قرأ ومامن الناس وأفادأهأا العربية

.         . بموته  مااله وتفرق القرن هأذا أوئل في ماات وسار الكثير
. الصواب                 هأو هأنا وذكره ماحمودأ بن عمر ابن في تقدم الطنبذي البدر عمر بن ماحمد بن أحمد

       . في       كتب وربما الطباق وكتب الحديث سمع القاهأري البرشوماي عمر بن ماحمد بن أحمد
. للضرورة         المسندين مان وغير الشيخة ابن عن ونحوهأا الستدعاءات

.             . عياش     بن علي بن يوسف بن ماحمد بن ماحمد ابن في يأتي عياش بن ماحمد بن أحمد

بضم              -  بالثوم ويعرف الدماشقي ثم الياسوفي الدين تقي الحسن بن عيسى بن ماحمد بن أحمد
وروي -               الجبلي بن الله فضل عوالي بعض الجزري علي بن أحمد الشهاب على أحضر المثلثة
              . وقال   مانه، أسمع ولم بها وهأو دأماشق ودأخلت لي أجاز ماعجمه في شيخنا قال غيره وعن عنه

 . ماات                مانها تحصيل ل ًا حجج أماواله وصارت الكائنة بعد افتقر ثم وثروة ماال له وكان تاريخه في
الجزء                مانه سمع ومامن سنة وستين ست عن خمس سنة الثانية جمادأى مان الول العشر في
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. وآخرون          الذهأبي بن الكافي عبد وشيخنا الفاسي التقي إليه المشار
لقبيلة         -       نسبة والجيم المشددأة اللم بفتح اللجائي الشهاب علي بن عيسى بن ماحمد بن أحمد

      . اثنتين     -    سنة رماضان في بفاس ولد المالكي المغربي الفاسي البربر قبائل إحدى أورنة مان
الحجاج             وأبي الكفيف الفيشي ماحمد الله عبد أبي عن القراءات وأخذ وسبعمائة وتسعين

راي              عند الباز العزيز عبد القاسم أبي وبالخطيب بأبيه وتفقه النصاري مانحوت بن يوسف
أخذ                أبيه وعن قراءته على يشهد وكان عشرة اثنتي مادة في المدونة ثانيهما على قرأه وماما

عليه              عرض ثم سنة عشرة خمس بلده قضاء في وناب وغيرهأا والبيان والمعاني العربية
ورودأه              وأكرماوا فارس بأبي فاجتاز ًا حاج وسافر خلص ثم ليقبل عليه وضيق فأبى استقللً
القاهأرة               قدم ولما لمصر سافر ثم النبوية للزيارة مانها وتردأدأ بيسير الثلثين بعد لمكة وصل

فلم               البساطي بعد القضاء عليه عرض إنه وقيل السماع إماتاع كتابه بعض المقريزي عن أخذ
عشرين              سنة في أنه أخبرني هأو الرجل ونعم فقال عقودأه في المقريزي وترجمه يوافق،

  . قدم            ثم شبر عرض في ذراع طوله إنسان فظّهر فاس بأعمال والسيول الماطار كثرت
القاهأرة                مان له جبي بمال خلص ثم رودأس بجزيرة فأسر لبلدأه البحر في مانها وتوجه القاهأرة

. انتهى                وصوله قبل بالصحراء وهأو ماوته فبلغنا وأربعين ثلث سنة في مانها سافر ثم إليها وعادأ
اليمن              أبي ابن عليه وبحث والحساب كالفرائض وغيرهأما والعربية الفقه في تميز مامن وهأو

وقطعة               زيد أبي لبن والرسالة النحو وألفية الحديث في العمدة بمكة وثلثين تسع سنة في
مان               الرضاع إلى القادأر عبد والمحيوي القراء في له وأذن الفرعي الحاجب ابن ماختصر مان

الحساب              في البنا ابن تلخيص مان الضروب باب وإلى الحاجب ابن وفرائض البرادأعي تهذيب
مان                ير لم أنه وقال والحساب والعربية الفقه إقراء في له وأذن والمغني التسهيل مان والبعض

الخلق               حسن ماع والقراءات الدأب وعلوم والعربية الفقه في يجارى ل بحر مانه أعظّم العلماء
السر               بعد التكرور دأخل وأنه غيبة بعض تدريسه أثناء في يعتريه لكنه واللطافة التواضع وكثرة

وآخرون              اللقاني البرهأان بالقاهأرة عنه أخذ وكذا هأناك؛ وماات التفسيرن بها يقرأ سنة فأقام
. وأربعين      ثلث سنة عزم ابن وأرخه

الشهاب                 زكريا بن أحمد بن بكر أبي بن عمران بن ماوسى بن عيسى بن ماحمد بن أحمد
           . بها   ونشأ بدماشق وسبعمائة وثمانين ست أو أربع ستة في ولد الفولذي الشافعي الدماشقي

وتفقه            الصلي والمنهاج والحاجبية واللفية الحاوي وحفظ الحدادأ عثمان على القرآن فقرأ
ماحمد            مانهم جماعة عن العربية وأخذ وغيرهأما السكري الدين وناصر الطيماني بالجمال

وابن               الرماوي القادأر وعبد بردأس ابني والعلء التاج على وسمع الصول في قرأ وعليه المدني
والجلل              الشرائحي بن والجمال الهادأي عبد ابن ابنة وعائشة بل الجزري وابن العرج المحب
وتصدى              وماسلم البخاري عليه فقرأ الدين ناصر ابن بأخرة ولزم بقراءته ذلك وبعض البلقيني

حج                 وكذا قلبه ظهر عن الرهأن أثناء إلى أوله مان فأقرأ البخاري العلء حياة في الفقه لقراء
حملت              الفضلء، مانه سمع وحدث الفولذ بحرفة وتكسب الفقهاء وظائف عن أعرض ثم وأقرأ

بمقبرة               ودأفن وستين سبع سنة الول ربيع عشري رابع الثنين ليلة في وماات اليسير عنه
. وإيانا         الله رحمه كان الرجل ونعم دأماشق خارج عاتكة

بابن                ويعرف الحنفي الحلبي الشهاب ماحمد بن أحمد بن يوسف بن عيسى بن ماحمد بن أحمد
مانه.              سمع وحدث صديق ابن على الصحيح ختم وسمع وسبعمائة ثمانين سنة ولد الموازيني

المااماة              ماع والخطابة الكبير الجاماع نظّر وولي وفضل؛ طلب قد وكان لي، وأجاز الفضلء
عن               الحكم وكتب حلب مان الحلوية باب في بالشهادأة يتكسب وجلس ًا وقت بردأي تغري بجاماع

في                والده كان وكذا الخير وأهأل الطربة الصوات أرباب في عدة ماع ذلك كل الحاضري العز
.         . الله   رحمه وستين اثنتين سنة حدودأ في ماات بالخير المعروفين المؤذنين

السنباطي               الشرف بن الشمس بن العدل بن الشهاب يوسف بن عيسى بن ماحمد بن أحمد
    . السبعين          بعد ًا تقريب ولد عيسى بابن ويعرف التي الله عبد والد الحنبلي القاهأري الصل
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البغدادأي             المحب عن الحكم في وناب المليجي العزيز على بتماماه البخاري وسمع وسبعمائة
ًا،               شيئ الحكام على يتناول يكن لم لنه بالزاهأد التعيين في ًا أحيان يوصف وكان القدسي والعز

المنصب              ولية في طمع الموت مارض المحب مارض ولما الماراء دأواوين في يباشر وكان
قبل               مارض أن يلبث فلم جقمق الظّاهأر بن ماحمد الناصري دأيوان شهادأة يباشر كان لكونه

جمادأى              عشري ثالث الخميس يوم في بأيام المحب بعد وماات الموت مارض المحب وفاة
        . اشتغل       أنه وقال النباء في شيخنا ترجمه وقد السبعين قريب عن وأربعين أربع سنة الولى

في               ناب ًا ماتعفف ًا وقور ًا ساكن الحباس في ًا شاهأد كان بل الماراء عند الشهادأة وتعانى قليلً
ًا                خط يكتب والده وكان كثيرة ودأعوى العلم مان يسير طرف عنده وكان غيره زادأ مادة، الحكم
في                 وأرخها هأذا يعني ابنه برسم كتبه أنه مانها الخرقي ماختصر في قال ًا كتب بخطه كتب ًا حسن

           . الخرقي   شرح أكمل الذي عيسى بن لعمر بأخ الترجمة صاحب وليس وثمانين ثمان سنة
. ماحله          في وسيأتي ماوسى بن ماحمد جده اسم فذاك للزركشي

.    .     . عزم       ابن ذكره عشرة تسع سنة ماات الصيرفي الخواجا فرج بن ماحمد بن أحمد
مانهما                كل ويعرف نقيبه وابن الجيش نقيب الناصري بن الشهاب الفرح أبي بن ماحمد بن أحمد

الطلوع                 عن لعجزه حياته في باشرهأا كونه ماع ماال على فيها أبيه بعد استقر الفرج، أبي بابن
وثمانمائة            وثمانين اثنتين سنة في الشمالية السفرة السلطان خدماة في وسافر والركوب

الدين               ناصر عمه حفيد بعده واستقر بحلب فيها المرضعة بن ماحمد نوبته ورأس هأو فمات
. التي             الفخرية صاحب الغني عبد الفخر بن ماحمد بن حاج أماير المدعو ماحمد

.        . اللح     بن ماحمد ابن في ًا قريب يأتي الفلح بن ماحمد بن أحمد
. صاحبها               وابن الهند مان بنجالة صاحب الجلل بن شاه المظّفر فندو بن ماحمد بن أحمد

. سنة             عشرة أربع ابن وهأو وثلثين سبع سنة في أبيه بعد به استقروا
.      . جده      يسم لم فيمن يأتي المغيربي فهيد بن ماحمد بن أحمد

  . في            ولد الجمالية خادأم الشافعي القاهأري ثم الطوخي الشهاب قاسم بن ماحمد بن أحمد
    . الروياني         الله نصر وصحب الجهات في وتنزل واشتغل وسبعمائة وثمانين ثلث سنة صفر

الكويك              ابن على الحديث وسمع طريقتهما على يكون أن وأخشى وتسلك، الوفاء أبي وابن
وربما              مادرسته غيبة كاتب الدين جمال وقرره مانهما، أقدم يحتمل سنه وكان العراقي؛ والولي
نير                ًا بهي والخير للعبادأة ًا ماديم وكان بها، ًا خادأما كان ولذا القمصي الجلل فيها عنه ينوب كان

     . ثاني          الخميس يوم في وماات أشياء عنه حملت ونوادأر؛ فوائد ذهأنه على السمت حسن الشيبة
ابن                الشمس الخدماة في بعده واستقر مادة تعلل أن بعد وخمسين ثلث سنة الحجة ذي عشر

. وإيانا        عنه وعفا الله رحمه مادين الشيخ أخت
في               ًا ماحب كان السلطاني المطبخ شاهأد العثماني ثم الحواري القسم أبي بن ماحمد بن أحمد
     . الول            ربيع ثالث في ماات سنة خمسين نحو الشرف دأولة أول مان وظيفته في دأام الخير أهأل
 . وقال              السبعين على أناف وأنه عقودأه في والمقريزي أنبائه في شيخنا ذكره عشرة أربع سنة
الله                  عبد الدين علم الوزير نفى لما أنه العلئي مافلح عن أخبره وأنه أبيه أصحاب مان كان أنه

برسم                 دأينار ألف السر كاتب الله فضل بن علي العلء أستاذي مان له حملت لقوص زنبور بن
              . ستة  إليهم المشار برسم ماعه أخذ أنه له وقل إحسانه واشكر عليه سلم وقال فردأهأا النواتية

الصاحب               هأمة سيدي لي قال رجعت فلما دأينار، خمسمائة القنا إلى ودأفع دأينار ألف وثلثين
. لي        أعطاه فيما يعارضني ولم هأذا مان أكبر

إسماعيل                  بن ماحمد بن علي بن حسن بن يعقوب بن ماحمد بن خان قاضي بن ماحمد بن أحمد
الهندي                البهاء بن الحميد بن الشمس بن العباس أبو العلء ماحمد بن عمر بن إبراهأيم بن

اشتغل.               وأنه وسبعين إحدى سنة ماولده أن وأخبر وجاور وتسعين تسع سنة في حج الحنفي
ووله              والفتاء بالتدريس ماشايخه له وأجاز إدأريس بن ماحمودأ ماولنا وعلى وجده والده على
بن               ماحمد جده أن وأخبر مالكه، بدار الفتاء مانصب شاه ماحمد بن شاه ماحمودأ السلطان
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مان             أول وهأو الكثيرة، والمناقب بالولية عندهأم المشهور العدني ماحمد الفقيه هأو إسماعيل
صحيح                 مانها كتب عدة وقرأ بمكة عني أخذ هأناك، كثيرون ذرية وله أجدادأه مان واله نهر سكن
حافلة             إجازة له وكتبت ًا دأروس عندي وحضر عياض للقاضي والشفا ماسلم وصحيح البخاري

. تسعمائة       سنة أثناء في بالسلماة ًا ماصحوب وسافر
ًا              أيض ويعرف أبيه لقب وقماقم الشافعي، الدماشقي الدين شهاب قماقم بن ماحمد بن أحمد

  . هأو            نشأ الصواب والول القباقبي شيخنا ماعجم مان بخطي ورأيته أبيه حرفة وهأي بالفقاعي
ثلث               سنة الفتاء في الشاماية مادرس له وأذن وغيره حجي العلء عن وأخذ بالعلم فاشتغل

فأقام             العظّمى الكائنة سنة القاهأرة وقدم السلر، ابن على بالروايات وقرأ وسبعمائة وثمانين
وكان              والفقه الحديث في وغيره البلقيني على بقراءته وسمع ًا مارار بشيخنا واجتمع مادة بها

يسميه              البلقيني سمعت بحيث البويطي يستحضر كان أنه حجي ابن قال بل ويذاكر، يفهم
 .       .    . قاله    بدماشق تسع سنة جمادأى في ماات بالماجدية دأرس وقد له استحضاره لكثرة البويطي

. تاريخه   في شيخنا
      . القرآن        هأو فقرأ ًا سمسار أبوه كان الشافعي الدماشقي السمان قوصون بن ماحمد بن أحمد

آخر               في وقرأ ذهأنه وجودأة حفظّه على يثني فكان الغزي الشرف على واشتغل المنهاج وحفظ
التقي               قال خلق به فانتفع بأمااكن وبعدهأا الفتنة قبل البناء وأدأب الطيماني الجمال على عمره

آخر               في له حصل ًا صالح ًا خير ًا دأين وكان ماصنفات عشر تلماذته بعض على عرض الشهبي
التردأدأ               كثير الحصني التقي وكان المشي عن وضعف عينيه في وخلط بدنه في ضعف عمره

              . عالية   سن عن وأربعين ست سنة لحجة ذي عشر حادأي الجمعة ليلة في ماات له والمحبة إليه
. وإيانا            عنه وعفا الله رحمه ماعاوية قبر مان بالقرب الصغير بالباب ودأفن

بن                   شهاب بن يعقوب بن حسن بن إبراهأيم بن بكر أبي بن علي بن كمال بن ماحمد بن أحمد
مان              الحنفي المكي الصل الهندي الدلواني الكمال بن الشهاب العلماة الرحمن عبد بن عمر
ذلك               وغير أصولهم في المغني ومان الهداية مان أمااكن الضياء بن الشهاب على فقرأ اشتغل

وسبعمائة               وثمانين ثمان سنة في ذلك قبل وأجازه ًا أيض بها وأخذ القاهأرة إلى سافر بل
وناب            وآخرون والهيثمي والعراقي فرحون بن والبرهأان حاتم بن والتقي النشاوري العفيف

ماع               الوثائق في وتميز الحنفي المقام إماام في وعشرين سبع سنة المفيد بن الشهاب عن
      . ثمان      سنة الولى جمادأى في ماات والخلفيات الفروع وماسائل والصرف بالنحو ماعرفة

.        . الفاسي   على استدركه فيما فهد ابن أفادأه بالمعلة ودأفن وعشرين
.         . كحيل     بن عمر بن أحمد بن ماحمد صوابه كميل بن ماحمد بن أحمد

سبع               سنة في وغيره شيخنا لبن أجاز المقرئ السكندري القلحي اللج بن ماحمد بن أحمد
إنه.               وقال الفلح شيخنا ماعجم وفي هأكذا استدعاء في وجدته فقد جده اسم ويحرر عشرة

. ببلده     القراء رياسة إليه انتهت
بفتح               الحروري الشمس بن الشهاب الرحيم عبد بن إبراهأيم بن ماحمد بن ماحمد بن أحمد

دأماشق              - مان حرور تسمى قرية إلى نسبة ماهملة وآخره ماضموماة ماشددأة راء ثم المهملة
            . فحفظ  بها ونشأ بالقاهأرة وسبعمائة وثمانين اثنتين سنة الثاني ربيع في ولد الشافعي القاهأري

بالفقه             واشتغل بهرام أخي والنور الجوشني يعقوب الشرف على عمرو لبي وتله القرآن
الشيخة              وابن والغماري والبناسي التنوخي على وسمع فاضلً كان إنه وقال وجده أبيه على

وجماعة؛             العلء وابن الذهأبي بن هأريرة أبو له وأجاز وآخرين والجوهأري والمطرز والعراقي
وكان               الزماام، عند وباشر السكندرية ودأخل وعشرين خمس سنة في حج قد وكان لي وأجاز

.          . وإيانا     عنه وعفا الله رحمه ًا تقريب الخمسين بعد ماات الخزندار فارس أيام الكلم نافذ

الدماشقي                النجم بن الدين ناصر بن الشهاب ماحمد بن إبراهأيم بن ماحمد بن ماحمد بن أحمد
      . بالقاهأرة      وسبعمائة وثمانين خمس سنة ولد الشهيد بابن ويعرف البريدي القاهأري الصل

وكذا              المجد ابن على وغيرهأما الشافعي وماسند الصحيح وسمع والعمدة القرآن فقرأ بها ونشأ
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لي           أجاز وآخرين والسويداوي والحلوي والمطرز والهيثمي والعراقي التنوخي على سمع
اسم              في وخلفه الملوك اشتغال في والسكندرية دأماشق إلى ماعه فسافر ًا بريدي أبوه وكان

فتح               وكأن وخمسين ثلث سنة في ماات أن إلى السلطانية الجنادأ دأيوان في وتنزيله البريدية
. فيحرر          والده عم السيرة ناظم بن إبراهأيم بن ماحمد الدين

الصالحي               الصل الحلبي النصاري الشهاب غانم أبي بن أحمد بن ماحمد بن ماحمد بن أحمد
وبابن                الحبال بابن ويعرف قبلها المائة في المذكور أحمد بن ماحمد بن بكر أبي بن السكندري
عبد.              ومان الثلثة المخلدي جالس المردأاوي الرحمن عبد بن أحمد الشهاب مان سمع الصائغ
ماحمد                 بن أحمد والشهاب عمر أبي بن العز بن ماحمد بن الرحمن عبد والشمس القيم بن الله

ووصفه               ماوسى كابن الفضلء مانه سمع وحدث اللبان ماسلم بن علي بن وحسن علس بن
ماعجمه             في وذكره لشيخنا وأجاز أجزاء عدة البي وشيخنا المسند الجليل الفاضل بالشيخ

          . بالصالحية   وعشرين خمس سنة رجب عشري سابع الجمعة يوم وماات عقودأه في والمقريزي
. بالسفح    الغد مان ودأفن

عبد                  بن القسم بن العزيز عبد بن ماحمد بن أحمد بن أحمد بن ماحمد بن ماحمد بن أحمد
النويري              العقيلي الهاشمي الفضل أبي بن القسم أبي بن ماحمد أبي المحب بن الرحمن

   . النصف            في ولد هأانئ أم أماه فهد بن القتي سبط الشافعي الخطيب وابن الخطيب المكي
فقرأ               بها ونشأ بمكة وثمانمائة وثلثين خمس سنة رجب عشري سادأس السبت ليلة مان الثاني

ماحمد               والجمال الزمازماي علي بن ماحمد على وأحضر وغيره التنبيه في وقرأ به وصلى القرآن
المعالي             أبي على وسمع الحافي ماحمد ابنة وحسن المقرزي والتقي المرشدي إبراهأيم بن
وطائفة            اليافعي ابنة وزينب المايوطي والزين المراغي الفتح وأبي شعر والزين الصالحي

عني               العراق تقريب القابوني خليل بن الرحمن عبد على الرابعة في وأحضر لماه جده مانهم
الخطابة                ربع في واستقر فهد بن النجم خاله باستدعاء خلق له وأجاز ماؤلفه على له بسماعه
أمااكن               هأذا وطاف أبيهم بعد بها أولدأه استقر ثم وولده وعمه لبيه ًا شريك الحرام بالمسجد

مان              بغيرهأا وكذا بالزهأر وخطب مارة غير القاهأرة دأخل وكذا وغيرهأا والحبشية والروم كاليمن
في                تقدماها ماع الكبير سيدي ابنة الضريرة تزوج أنه كما للسحت ذلك كل دأخلها التي المااكن

وبعده                ماعه مااتت أن إلى ًا كثير ًا شيئ تدبيره وعدم بتبذيره عليها وأتلف ماالها في ًا طمع السن
يرضاه،                 عمه يكن ولم تهيأ فما بها ليستتر نحوهأا أو ماثلها على له وطيف ًا جد حاله انكشف

الماشاطي              المظّفر لي وحكى عليم، به الله ماا والتساهأل الجرءة ومازيد الحمق مان وعنده
الكعبة                بأذيال يتعلق صار بحيث اختلل صغره في له عرض أنه وعمه أبيه أصدقاء مان وهأو

احتيال                هأذا أظنه ماا بحسب فقال الطبيب العالم الله سلم للشيخ حينئذ به وجيء مازقها وربما
لوطف              ولذا خلفه بقرائن لغيره ظهر والذي الحاكي قال الكتاب، مان التظّالم على مانه

عليه                 يحمده ل ماا خطبه في ويرتكب سيما تحاماق ماع بقايا فيه فيظّهر ذلك وماع ونحوهأا بالحقن
لماام                   وأذن مانع أن إلى ذلك في يترسل زال ول إبطالها إلى يؤدأي ربما بل عقل أدأنى له مان
فما               الحجاز عالم في لمرافعته ذلك وجر فيها وأولدأه هأو يتناوب وكان الخطابة في المقام

مان                بأسرع كان فما النبوية بالمدينة القاماة له واختير القاهأرة إلى الوصول مان مانع بل تمكن
في                ماكة إلى عادأ ثم ماجيئه في استلب وقد وتسعين اثنتين سنة رماضان في مانها سحبه

فوجد              عليه أنكر ماما لشيء وتعرض الزهأر بالجاماع خطب أن بعد وظيفة على ماوسمها
بمقابلته               رياسته اقتضته ماا ماعه وسلك والده ماوت بعد الحجاز رئيس صار السعودأ أبا الجمالي

ًا                 بيت بناه حتى شبيكة بباب ماكان مان بأخذه له رسم ماا تمشية في ساعده بل والكرام بالسلم
العاقل                ماعادأاة أن شك ول خطبه في يسلكه كان ماا جل وترك بينهما الظّاهأر التودأدأ واستمر

تزوج              وقد التلون، مان أحسن والتمكن المماراه مان خير والمداراة الحمق ماخالطة مان أسلم
والله                حكايات وكانت كبيرتين له بابنتين الفضل أبي بن بكر أبي عمه لبن ولدين مان كل

. العاقبة  يحسن
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صاحبنا                  ابن الطيب أبو الدين نسيم العزيز عبد بن أحمد بن ماحمد بن أحمد بن ماحمد بن أحمد
الذي              عم ابن الشافعي المكي النويري العقيلي الهاشمي الفضل أبي بن الفضل أبي الكمال

       . القرآن        فحفظ ونشأ بمكة الستين قبيل ولد هأاني أم أماه الكيلني جمال الخواجا وسبط قبله
       . القاهأرة        في وأقام علي عرض مامن وكنت بمكة وأنا وسبعين إحدى سنة في وعرضها والبهجة
             . ماات    أن يلبث ولم وغيره لزكريا وتردأدأ العبادأي على التقسيم في قرأ بل ماعه يحضر أبيه ماع

بجاماع             عليه وصلى ًا ماطعون بالقاهأرة وسبعين ثلث سنة رماضان رابع السبت يوم في
الله              عوضه حافل ماشهد له وكان القرافة باب في بالتنكزية الونائي عند ودأفن الماردأاني

الجنة.
العلم                   ظهير بن رحمة بن عيسى بن بكر أبي بن ماحمد بن أحمد بن ماحمد بن ماحمد بن أحمد

أشبه.       -       - وهأو التسعين قبيل شيخنا وقال ًا تقريب وسبعمائة وسبعين تسع سنة ولد المالكي
حتى            وغيره البساطي بالشمس وتفقه الفروع في والرسالة القرآن وقرأ المهراني بمنشية

الفتاء              في له وأذن المذهأب فروع واستحضار التاماة بالفضيلة إليه وأشير فنون في تقدم
وعد              أحكاماه في سيرته وشكرت بعده فمن القفهسي الجمال عن الحكم في وناب والتدريس

ماع              الحسن الخط وكتب ونثر ونظّم وأفتى ودأرس الكبر للقضاء المترشحين النواب أعيان مان
أشد              سماهأا التي ماخاصمته في البقاعي أجاب مان أحد وهأو الشهير، والبيت والحشمة الثروة

خاماس               الربعاء ليلة في بالقاهأرة وماات التجارة وتعانى وجاور مارة غير حج وقد ًا، نظّم البقاع
     . وقال          أنبائه في شيخنا وذكره مادة تعلل أن بعد ًا ماطعون وأربعين اثنتين سنة رماضان عشري

     .        . البساطي   وفاة عقب ضعفه وكان له يتفق فلم القضاء ولية ورام قال الخمسين جاز أنه
      . بالنظّم         ويتولع الدأاب يتعانى وكان قال الضعف في هأو ثقل وقد التنسي ابن بعد فاستقر

فصار               بمحمد نسبه في أحمد إبدال المقريزي وعند عنده ووقع مادة؛ حجة بن التقي وصحب
علم               بيت مان ًا جسيم ًا فقيه كان أنه المقريزي وقال قدماته، ماا والصواب الولء على أربعة

ورياسة.
أبي                 الناصر بن العباس أبو الشهاب روزبة بن ماحمد بن أحمد بن ماحمد بن ماحمد بن أحمد

        . وعشرين      سبع سنة صفر رابع ليلة في ولد الشافعي المدني الكازروني الجمال بن الفرح
وألفية           والشاطبية والصلي الفرعي والمنهاجين القرآن فحفظ بها ونشأ بالمدينة وثمانمائة
وحماة              وحلب والشام وبالقاهأرة ببلده بعدهأا فما وأربعين اثنتين سنة في وعرض ماالك ابن
الباعوني            والبرهأان والمقريزي وشيخنا المطري والمحب المراغي الفتح أبو مانهم خلق على

جده              على وبالمدينة الزركشي الزين على بالقاهأرة وسمع البارزي، بن الله هأبة بن والصدر
 . ماات              أصيلً وكان بالمدينة، كان حين ظهيرة بن السعادأات أبي عن ًا بحث الصلي المنهاج وأخذ

فأقام                بيته إلى فحمل العوالي مان حديقة بالفقير وهأو رجله في ثعبان عليه نفخ ًا شهيد فيها
.       . الله    رحمه وستين ثلث سنة وذلك وقضى شهر مان أكثر

البدر                 بن الشهاب عثمان بن الخالق عبد بن ماحمد بن أحمد بن ماحمد بن ماحمد بن أحمد
وأبوهأما             التي بكر أبي الزين أخو الشافعي والدار المولد القاهأري الصل الدماشقي النصاري

            . أبيه    رياسة في ونشأ قبلها التي أو وثمانمائة عشرين سنة في ولد مازهأر بابن سكلفه ويعرف
الفتح              أبي الشرف على أشياء هأناك وسمع وجاور وحج ًا يسير واشتغل والتنبيه القرآن فحفظ

الوظائف              مان عليه عرض فيما الدخول على يوافق ولم المقدس بيت زار وكذا المراغي
ثلث                 سنة الول ربيع عشر ثاني الثنين يوم في ماات حتى مادة والده بعد وعاش به، اللئقة

. الله              رحمه حافل ماشهد له وكان بالصحراء والده بتربة الغد مان ودأفن بالطاعون وخمسين
     . الولى           جمادأى ثالث في ولد الحمصي الشهاب ماحمد بن أحمد بن ماحمد بن ماحمد بن أحمد

. شيوخه              في البقاعي وأثبته استدعاء على وكتب بخطه كتبه كما وسبعمائة وسبعين ثلث سنة
. حافلة               جنازته وكانت توماا باب بمقبرة ودأفن وأربعين إحدى سنة الول ربيع أواخر في ماات

. شيء         على له وقفت وماا قال اللبودأي ابن قاله
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الرضى                 أخو الوجاقي بن المحب بن الشهاب الدين عز بن أحمد بن ماحمد بن ماحمد بن أحمد
           . في    أخاه وشارك وغيره القرآن وقرأ وثمانمائة إحدى سنة في ولد التيين الرحيم وعبد ماحمد

ستين              سنة الجمادأين إحدى في وماات الحنبيل بن والجمال الكويك بن الشرف على السماع
. الله          رحمه الشافعي ماقام مان بالقرب ودأفن أماه حياة في

المدني              الششتري الشرف بن العباس أبو الشهاب أحمد بن ماحمد بن ماحمد بن أحمد
التي              ماحمد ووالد المقرئ ماحمد الشمس وأخو القاضي صالح بن الدين ناصر سبط الشافعي

          . والسيد  الكيلني الشمس على القراءات وقرأ والطيبة والشاطبية المنهاج حفظ مانهم كل
عشرين              على زيادأة بمكة وأقام الصحيح في الكازروني الجمال على قرأ بل الطباطبي إبراهأيم
عن              وإمااماتها بلده خطابة في وناب الزعيفريني والشمس اليافعي حفيد عن بها وأخذ سنة
الطلبة                أقرأ والعربية الفقه في ًا ماشارك ًا رضي ًا خير وكان بعده فمن صالح بن الدين فتح خاله

. الستين          على زادأ وقد وسبعين سبع سنة المحرم في وماات
  . ماني            سمع الشافعي الديروطي الشهاب ماوفق بن إسماعيل بن ماحمد بن ماحمد بن أحمد

. القصبي          لبن إجازته في الديروطي على شهد فيمن ورأيته بالقاهأرة
فتح                   بن البقاء أبي البدر بن الفضل أبو البهاء أيوب بن بكر أبي بن ماحمد بن ماحمد بن أحمد

التي             الشافعي القاهأري الصل المحرقي المخزوماي القرشي الفتح وأبي الله عبد أبي الدين
  . بعد            ولد المحرقي بابن كسلفه ويعرف الصغر والبهاء ماحمد المحب وأخوه يحيى وولده جده

فحفظ              ونشأ الزهأر، مان بالقرب وثمانمائة وأربعين أربع سنة رجب عشري ثالث السبت ظهر
عليه             قرأ المناوي عن الفقه وأخذ النحو، وألفية والصلي الفرعي والمنهاجين والعمدة القرآن

المقسي            عثمان والفخر المسطيهي ابنة ربيبته على وصاهأره العبادأي وعن ًا بحث المنهاج
الزين             على قرأه وماما التقاسيم في ولزماهم ًا وسماع قراءة البكري والجلل زكريا والزين

مان              قطعة عليه قرأ الكامالية وإماام الصلي المنهاج عليه سمع الول عن والصول العجالة
أحمد               عن بمكة والعربية البلقيني السعادأات أبي على وأصوله الفقه مان ًا كثير وقرأ له شرحه

والسنهوري           والجوجري الحلبي البرهأان على وبالقاهأرة التغلبي والشهاب المغربي يونس بن
والفرائض            إيساغوجي شرح مان ثانيهما وعلى هأشام لبن التوضيح عليهما قرأه وماما

الماردأاني            والبدر النقاش والنور الوفائي العز عن والميقات السجيني الشهاب عن والحساب
ألفية             شرح وبعض لماه الخير جد الماردأاني للجمال والمقنطرات الجيب رسالتي عليهم قرأ
قرأه               وماما الحصني التقي عن كثيرة فنون ماع الكلم وعلم الحنفي قاسم الزين عن العراقي

الحديث             وسمع وغيره، تصانيفه بعض الكافياجي عن أخذ وكذا للتفتازاني العقائد شرح عليه
على               أياماها في وبمنى فهد بن والتقي المايوطي الزين على وستين خمس سنة في بمكة

وسمع                 جاور ثم قبلها التي ماوسم في حج وكان القلقشندي الله عبد بن أحمد بن ماحمد النجم
الهرساني             الصمد عبد والزين الشاوي الشهاب على بالقاهأرة وسبعين ست سنة ذلك بعد

مان              بكل ماكة في واجتمع إليه، المشار ابنه الربعة في شاركه والخيضري؛ المشهدي والبهاء
وأبي             العبادأي مان كل له وأذن الزعيفريني وماحمد اليماني وإدأريس الحضرماي الكبير عبد

ماتعددأة              فنون مان كثيرة ماسائل في له ثانيهما اماتحان بعد والتدريس الفتاء في السعادأات
إقراء              في والسنهوري الجوجري مان وكل العقائد شرح إقراء في الحصني له أذن وكذا

وأسمع             الزهأر في وحلق إيساغوجي، شرح إقراء في وثانيهما الفتاء وفي والعربية التوضيح
وحمدت              تربته خطابة في قايتباي الشرف به استقر بن عمرو وبجاماع بالزهأر وخطب الحديث

القلعة             جاماع في بالسلطان خطب وربما والجماعة وحشمته سكونه ماع تأدأيته وحسن خطابته
. توعك    للقاضي يعرض حين

.     . بكر          أبي بدون يأتي عبية بن بكر أبي بن ماحمد بن ماحمد بن أحمد
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بن                   تمام بن بدران بن حميد بن الرحمن عبد بن أحمد بن حاماد بن ماحمد بن ماحمد بن أحمد
القاضي -    -          بن الشمس بن العباس أبو الشهاب كامال بن ماعجمة ثم بمهملتين دأرغام

ويعرف            التيين حاماد أبي الشمس ووالد ماحمد أخو الشافعي القدسي النصاري الشمس
            . المقدس  ببيت وخمسين أربع سنة وقيل ًا تقريب وسبعمائة ستين سنة في ولد حاماد بابن

البرهأان            على وعرض وغيرهأا والملحة واللفية والمنهاج والشاطبية القرآن فحفظ به ونشأ
وسمع              ماحمد بن إبراهأيم القلقشندي وابني وثمانين خمس سنة في كبير وهأو جماعة بن
الجهم             أبي جزء النصاري المنعم عبد الجلل وعلى وغيرهأا الجرائدية السفينة جده على

وقرأ               وغيره المسلسل ماثبت بن الشهاب لفظ مان وكذا ًا أيض أبيه على وسمع وغيره بكماله
أي              الشهاب بن البرهأان وعلى الشفا المالكي الجاري سليمان بن الله عبد الجمال على
وابن                العلئي بن الخير وأبي جماعة بن البرهأان على سمع أنه أخبر بل ماسلم صحيح ماحمد

يوسف             بن الرحمن عبد على سمع وكذا مامكن وكله والعاقولي الرحبي ويحيى مارزوق
بن            والعلء وسبعين إحدى سنة في القدس بحرم ماجتمعين الندروماي والشمس الكالدنسي

وصهر           إبراهأيم والبرهأان ماحمد الشمس وولديه القلقشندي والتقي الرصاص وابن النقيب
الناصح           بن والشهاب والعليمي العجلوني ماحمودأ والبدر الخطيب بن الشمس والده

جماعة            بن والنجم الكركي العمادأ القدس وخطيب القاضي الدين وسرى البلقيني والسراج
وابن               عمر أبي بن الصلح أبيه بسؤال له وأجاز إسماعيل الدين عمادأ الخطيب عمه وابن

بن               والشمس السلر بن الوهأاب وعبد فلح بن إبراهأيم بن أحمد بن إبراهأيم والبرهأان أمايلة
يحيى              بن ماحمد بن ماحمد الدين شمس الماام باستدعاء وآخرون المحب وابن شهبة قاضي

عبد             وصحب وجماعة القرماي ماحمد والشيخ وسبعين أربع سنة الخر بربيع ماؤرخ الندروماي
 : ًا        مارار ينشد وسمعه الموصلي بكر وأبا البسطاماي الله

 الذباب خطف تخطفن والمناياعـمـه وفي غفلة في نحن
الـقـصـاب لكتفة يهيأ ىالـص كتفه يهوله ل لمن قل

وعرض            الفخرية ماشيخة وولي الكثير بخطه وكتب والسماع والتحصيل الشتغال مان وأكثر
ًا               قانع ًا ناسك ًا زاهأد ًا صالح وكان فأبى، فيه له الهروي الشمس بسؤال ًا قديم القدس قضاء عليه
كان               عما حتى تعفف للتكلف ًا طارح السلف طريق على الناس عن ًا مانجمع ًا خير ًا دأين باليسير
عليه               أثنى به، والتبرك بالدعاء ًا ماقصودأ وصار المسجد إلى إل بيته ولزم الوظائف مان باسمه
جماعة                 عن يروي مان خاتمة وصار بأشياء وحدث الفضلء، عنه أخذ بل ولده به وانتفع واحد غير

         . وجده      وسبعمائة وثمانين سبع سنة في ماات مامن وأبوه لي أجاز النواحي بتلك شيوخه مان
           . ثلثة     بنحو وفاته قبل وأقعد سمعه ثقل أن بعد هأو وماات وسبعمائة وثمانين اثنتين سنة في

عند                العصر بعد وصلى وخمسين أربع سنة القعدة ذي عشر ثاني الخميس يوم ظهر في أشهر
الله               رحمه حاماد بن علي العلء عمه عند البسطاماية بمقبرة يوماه مان ودأفن الكبير المحراب

وإيانا.

خليفة                  بن الله خلف بن ماحمد بن يحيى بن علي بن حسن بن ماحمد بن ماحمد بن أحمد
الصل             القسنطيني الداري التميمي الله عبد أبي بن الكمال بن العباس أبو التقي

بضم           -  بالشمني ويعرف أبوه التي الحنفي ثم المالكي المنشأ القاهأري المولد السكندري
. يتنافيا               ل وقد لقرية أو المغرب بلدأ ببعض لمزرعة نسبة ماشددأة نون ثم والميم المعجمة

أبيه              ماع القاهأرة وقدم بالسكندرية وثمانمائة إحدى سنة رماضان مان الخير العشر في ولد
والفوي           الزبيري والتقي البشيطي والصدر الحنبلي والجمال الكويك ابن على فأسمعه

وابن          الشاماي والشموس القارئ القرشي وخليل الطريني والشهاب العراقي والولي
والجمال           والهيثمي والعراقي البلقيني له وأجاز الكثير النباري والنور والزراتيتي البيطار
الفرات           بن الدين وناصر النسابة والبدر والحلوي والجوهأري الدجوي والتقي الرشيدي
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الزراتيتي              على عمر لبي وتل وآخرون، يحيى بنة ورقية ظهيرة بن والجمال المراغي والزين
والمعاني             والنحو الصلين في به وانتفع والبساطي الصنهاجي بأحمد لمالك كأبيه أولً وتفقه

في             والتوضيح التويح عليه سمع حيث البخاري بالعلء انتفع وكذا وغيرهأا والمنطق والبيان
عن             وأخذ وجملة المعاني في المفتاح وشرح فقههم وفي والهداية الحنفية فقه أصول

حتى            وغيرهأا العقليات في تاماة مالزماة ولزماه بتماماه والمطول المنطق الصيراماي النظّام
بواسطة                ماوته بعد وثلثين أربع سنة في ًا حنفي وتحول الهداية عنه أخذ تحنفه قبل الفقه في

ًا             صوفي كان حين وغيرهأا والهداية الكنز تقسيم قبل فيما عنده وحضر العضدي ولده
بعض              قدم البساطي كون ًا حنفي تحوله سبب في يذكر مان وسمعت بها، ًا وماقيم بالبرقوقية

والشمس             ًا أيض الصنهاجي عن العربية وأخذ عليه، بكثير مانه أماثل التقى مامن رفاقه
ابن              عن الدين وأصول فيها به انتفع هأشام ابن سبط العجيمي وبالشمس وبه الشطنوفي

إليه             وكان البلدأري ماحمد الشمس عن والطب الجانبكية مادرس الحنفي الروماي شاه خضر
في             والنزهأة الفرائض في الهائم ابن وفصول والقافية العروض في والخزرجية فيه الغاية

بقراءته           والهيئة والهندسة البارنباري الدين ناصر عن الماردأاني ورسالتي بالقلم الحساب
العجمي             بكر أبي عن البحث وآدأاب بقراءته والمنطق المجد ابن عن ًا سماع والحساب

اثنتين              سنة في العراقي ألفية شرح مان ًا دأروس عليه بحث شيخنا عن والحديث الطبيب
في               عليه وثب مامن مابلغ استخلص في وساعده إليه فأحسن والده بعد لزماه وكان وثلثين

مان                الترقي حكمة عن السؤال وقع حين عليه إقبالً وزادأ بمثله هأو وآثره أبيه وظائف بعض
الشياء               صنع بأن بديهة التقي وأجاب ذرة فلحقوا قوله في الشعيرة إلى الحبة إلى الذرة
فاستحسنه             الدأنى إلى العلى مان التدلي فناسب التعجيز بمعنى والمار صعوبة فيه الدقيقة

ويقال               وفا بن علي الحسن أبي ماجلس والده ماع وحضر بفضيلته والتعريف إكراماه في وزادأ
العراقي                على ردأ أنه عنه وأخبرني السماع ماجلس في به ودأار صغره حال في حمله أنه

خليفة               رأى وكذا الفتح أبا بعده صحب ثم القصاص حوادأث مان الخلص على الباعث تصنيفه
عبد              بن علي وكذا بالمحمودأية الكتاب بعض على وكتب عليه النكار على اجتمع حين

يدأب              واستمر التلمساني الماام بن الفضل أبي عند وحضر مادة ولزماه الصائغ بن الرحمن
حياة              في عمله النخبة والده لنظّم ًا شرح وصنف للقراء وتصدى اشتهر حتى الفضائل في

سماهأا             نفيسة اشياء عليها وزادأ الدماامايني حاشية مان لخصها المغني على وحاشية شيخنا
الفاظه              ضبط في الشفا على ًا لطيف ًا وتعليق هأشام ابن ماغني على الكلم مان المنصف

مازيل             سماه دأقيقة تحقيقات فيها يسيرة بتتمات وأتى الحلبي البرهأان شرح مان لخصه
سلخه              مامن يتألم وسمعته الحنفية فقه في للنقاية ًا ماتوسط ًا وشرح الشفا ألفاظ عن الخفا

ذلك               وغير لمروياته ًا وفهرست إليه يسبق لم ماما ونحوهأا التحقيقات مان فيه له فيما وزاحمه
عند            بسلطانهم المغاربة بعض وتوسل الحاشية تحصيل في الناس وتنافس ًا مارار وأقرأهأا

كالكشاف             الكتب ماشكلت مان غيرهأا أقرأ وكذا إعارتها في وكتبها إليه ارتحل مان
الدين           أصول في المقاصد وشرح المواقف وشرح والدارحديثي التفسير في واليبضاوي

هأذا               في ماا غاية وهأو العربية في الكافية شرح والرضي الفقه أصول في والفنري والعضد
الحواشي؛              مان سبق ماا على وماا والبيان المعاني في والمختصر المطول الفن مان النوع

لتقرير             استحضاره ماع حاشية ول كراس مالحظّة بدون ذلك جميع بتقرير ماشايخه وانفردأ
أنه               تلماذته ثقات مان أخصائه بعض لي وحكى يه عليهم ًا غالب بالمرادأ العلم يتوقف فيما

وقد               ذلك قال مارة عشرة اثنتي ماطالعة بغير المطول أقرأ أنه يقول الخمسين بعيد سمعه
ماعه              وبحثا عنده فجلسا فيه يقرئ فوجداه الجمالية العجم أبناء مان اثنين دأخول اتفق

بعد              وصرحا جللته مان أعينهما اماتلت بحيث افحمهما بل عنهما ينقطع فلم عليه واستشكل
الشيخ               وبلغ بذلك ينهض مان العرب أبناء في يظّنا لم بأنهما إليه للمشار عنه النفصال

وكذا               الخوندار، بن الدين سيف العلماة رفيقه العروض علم عنه وأخذ تقدم، ماا وقال فتبسم
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دأروسه              مان ًا كثير وحضرت وبعدهأا خمسين سنة مان الكثير عليه قرأت ماروياته بأكثر حدث
النخبة             لمتن والده وشرح النخبة لنظّم شرحه عنه وأخذت وغيرهأما والكشاف العضد في

فخر              العلماة بالماام التقي ووصف عليها وكتب شيخنا عليها وقف ماشيخة ًا قديم له وخرجت
المكثر           المحدث العلماة الماام بالشيخ ووالده المسلمين مافتي الطالبين مافيد المدرسين
باخرة              له وخرجت ًا مارار بها وحدث ارتقائه ودأاوم ببقائه المسلمين الله ماتع وقال المفيد

وينوه                غيرهأم فضلًعن الكابر مان أحد على يقدم ل وكان ًا أيض به وحدث بالنحاة المسلسل
طول                ذلك تفصيل وفي بعضها وانتقى بل تصانيفي مان عدة لي وقرض ًا كثير غيبتي في بي

حسن              ًا صبور ًا ماتودأدأ ًا ماتواضع ًا عفيف ًا زاهأد الديانة ماتين ًا سني ًا مافنن علماة ًا علم ًا إمااما وكان
ًا            فصيح الكتابة جيد المحاضرة مامتع الحافظّة قوي الدأراك سريع القرين مانقطع الصفات

ًا               أيض نظّم وربما حسن نثر في ماتنوعة بعبارات مارادأه عن التعبير على قادأرأ العبارة رائق
 : الترك               فسادأ مان وخيف بقتله ونوه ططر الظّاهأر ولي لما عمله ماا نظّمه مان فكتبت

 الورى سوء الملك ذا ماات إذاأضـمـرت العدا خليلي يقول
المضـمـرا الظّاهأر ويكفيناإبـقـاءه الـلـه سـل فقلت

وحطه             وأهأله الحديث وماحبة الوجه وبشاشة والبهة الشكالة وحسن الشهاماة ماع ذلك كل
بخلوة               وتقنعه الدنيا في التبسط مان وتقلله التصوف إلى ينسب مامن زاغ ومان التحادأية على

ماشيخة              سوى باسمه ليس وكونه ذلك وغير وطره لقضاء سودأاء وأماة يسكنها الجمالية في
تربته              ابتنى حين الجركسي قانباي مانه التمس لما ولذلك بالجوالي يسير وراتب اللل مادرسة

وشيخ               خطيبها ويكون فيها القاماة ذلك في له أصحابه بعض بإرشادأ الجبل قلعة تحت التي
وكان                بها فأقام وتحول أجاب ًا حسن ًا ماسكن له ويهيئ الوظائف مان ذلك غير ماع بها الصوفية

السلطان               اسطبل مان بفرس له ورسم بصددأه هأو ماا على وعكوفه انجماعه لمزيد ًا سبب ذلك
لم                إن له وقالوا إليه بها فرجعوا لموضعها وأرسلها عنها فنزل وعجز لحظّة فركبها عليه وألح
عليه               وأشار وزيارته به التبرك عن والكابر مالزماته عن الفضلء ينفك ولم بثمنها فانتفع تركبها
فما                به النتفاع ليزيد يوم بعد ًا يوما ويأتيها الجمالية إلى بالعودأ واقفها ماوت بعد الجماعة بعض
عنها               ينقطع ولم ماعينة ًا أياما الجمالية إلى يجيء مادة ماكث لكنه بالقانبهية ًا ماقيم واستمر وفق

سفره               في وكذا بمكة ماجاورته حين ماشيختها في البرقوقية شيخ العضدي عن وناب لعذر إل
حضور                   في رغبة له كان ول ذلك في له سؤالهم ماع فتيا على كتب أنه أسمع ولم المقدس لبيت

في                 كبير جهد بعد واحدة مارة سوى أعلمه فيما ذلك له يتفق لم بحيث ونحوهأا المجالس عقودأ
وكذا              يسيرة بكلمات وتكلم دأونهم فمن والسيفي القصرائي والماين غيره يه يكن لم ماجلس

بمدرسة               جددأه فيما ًا ماتصدر قرره وكان عنده الحضور في ضخاماته أيام العيني حفيد عليه ألح
الحنفي                 وبين بينه فوقه ليجلس العبادأي وجاء ذلك مان ًا بد يجد فلم يسير بعد أماره بطل جده

كاتب                ماجيء بعد فأبى للقضاء خطب كان بل أخرى جهة مان السراج وجعل هأذا بخلف فأشير
     : فيماذا           له فقال مامكن الختفاء وقال فصمم السلطان إليه نزل يجب لم أنه واخبره إليه السر

يكن                ولم بالجواب حينئذ الله يفتح فقال عليك، تعيينه ماع اماتناعك عن الله سألك إذا تجيب
أن                بعد بالتدريس له إذنه البيوت ذوي مان الشبان بعض مانه التمس ًا، أحد الدين في يحابي

جميل                لقصد يرتضيه ل فيما كتب وربما الذن مان واماتنع الهدية لردأ فبادأر ًا شيئ إليه أهأدى
على               عتبته حين لي قال فإنه المناسبات سماه الذي البقاعي تفسير مان كراس على ككتابته

زمارة:                  في عندي هأو وليس طالعته ماا والله به يوقعه أن تمربغا رام عما لصونه كتبت إنما ذلك
أصحابه               قدمااء مان وغيرهأم الطلبة يواسي صار تقدم ماا بسبب عليه الله وسع ولم العلماء،

بجميع               لثر أولدأه باسم الوظائف إبقاء تحقق لو أنه خواصه لبعض ويصرح احيتاجه يعلم ومان
بل                  ماصر أهأل مان المذاهأب سائر مان الفضلء جل بقي حتى به النفع عم وقد عنه يفضل ماا
إليه              وماساء ًا صباح وهأرعوا عليه وتزاحموا عنه الخذ في الرغبة واشتدت تلماذته مان وغيرهأا

بما             يتدنس لم إجماع كلمة فهو وبالجملة وغيره المنصوري الشهاب الشعراء مان واماتدحه
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في                الثلثين قبل مان السقام كثرة تعالى الله مانحه حقه العلم لمنصب راعى بل ماقداره حيط
لكنه               يصح أن قل فكان ذلك وغير الرعاف وكثرة بالحصاة البول بحبس وكذا الباطنة العضاء

حينئذ                  له وعرض ماوته قبيل إلى ونحوه أكل مان يلئمه ماا ويتحرى كبير امار عن إل ينقطع ل
شعري               سابع الحد ليلة في الجبل قلعة شرقي قايتاي تربة مان بمنزله وماات ورماد استسقاء

الناس               تقدم سكنه ماحل باب عند الغد مان عليه وصلى وسبعين اثنتين سنة الحجة ذي
ماجموعه              في بعده يخلف ولم فقده على الناس وتأسف التربة دأاخل بحوش ودأفن الشافعي

رحمه               واحد غير ورثاه لولديه جهاته وحفظّت دأينار وألف جارية مان وأنثى ذكرين وخلف ماثله
. به    ونفعنا وإيانا الله

. وجده                  أبوه التي الحنفي الشيخ بن الخير أبي بن الهدى أبو حسن بن ماحمد بن ماحمد بن أحمد
. جده       ماات سنة وثمانمائة سبع سنة ولد

الكمال                  بن الشهاب ظهيرة بن عطية بن أحمد بن علي بن حسين بن ماحمد بن ماحمد بن أحمد
 . ولد             ظهيرة بابن كسلفه ويعرف الحنفي المكي القرشي السعودأ أبي الجمال بن البركات أبي

بن              والجمال والمراغي صديق ابن فسمع بها ونشأ بمكة وسبعمائة وتسعين ثلث سنة في
وآخرون              الهادأي عبد ابن وابنتا مانيع وابن والهيثمي والعراقي التنوخي له وأجاز وغيرهأم ظهيرة

لحفظ              ماائلً وكان للتجارة اليمن بلدأ وبعض للتنزه ماصر ودأخل المدارس في ًا طالب ونزل
      . ثلث         سنة الخر ربيع في ماات ذلك في ماستحسنة بأشياء ًا ماذاكر التاريخ في والنظّر الشعار

. ماكة     في الفاسي ذكره وعشرين
ماحمد                 بن الرحمن عبد أخي ابن الحنبلي الحمصي ماوسى بن خلد بن ماحمد بن ماحمد بن أحمد
        . عن        فناب القاهأرة وقدم ببلده الحنابلة قضاء ولي زهأرة بابن ويعرف وأبوه هأو التي خلد بن

. الكناني   العز قاضيها
الحنفية              قاضي أخت ابن الحنفي الغزي الشهاب دأماردأاش بن ماحمد بن ماحمد بن أحمد
       . والمعاني      والعربية خاله عن الفقه أخذ مامن دأماردأاش بابن ويعرف المغربي بن الشمس

الدين               ماع فنون في وبرع عليه وردأوا مامن آخرين في الحمصي الشمس عن والتصوف والبيان
. فيها             بلده اهأل عين صار التي بالشهادأة وتكسبه الجميلة والسيرة والنثر النظّم وجودأة

.     . عزم        ابن في كذا البعلي ريحان بن ماحمد بن ماحمد بن أحمد
أخو                القباني القاهأري ثم المكي القرشي الضياء ماحمد بن سالم بن ماحمد بن ماحمد بن أحمد

            . وغيرهأما  اللغوي والمجد المراغي الزين له وأجاز ًا تقريب وتسعين ثلث سنة ولد التي سالم
صوفيتها              أحد وكان السعداء سعيد ماخبز في بالوزن وكذا بالقبان بالوزن وتكسب لنا أجاز

ًا               دأين ًا ساكن يعنيه ل فيما الخوض عديم صناعته في التحري كثير بأماانته ًا ماوثوق السيرة ماشكور
    . في              قال مان ورأيت الله رحمه وستين سبع سنة الحجة ذي في ماات حتى ذلك على يزل لم

. فيحرر    المكي الحموي نسبه
شيخ              ابن المكي الصل البخاري السراج بن ماحمد القطب بن ماحمد الشمس بن أحمد

     . ثلث           سنة صفر في ولد وأبيهم ماحمد وشقيقه الله عبد أخويه مان كل التي المكية الباسطية
وتسعين                سبع سنة في علي قرأ مامن وهأو تميزه حين مااتت بيضاء وأماه بمكة وثمانمائة وثلثين

. طفوليته            قبل ماني سمع بل وغيره الشفا في ولزماني دأاودأ أبي في
بن                 الخير أبو الشهاب إسماعيل بن يوسف بن عمر بن سعيد بن ماحمد بن ماحمد بن أحمد

قاله   -          - فيما وغيرهأا المشارق صاحب الرضي الشهير للماام نسبة الصل الصاغاني الضياء
 . ولد            الضياء بابن ويعرف التيين المحمدين والد الحنفي المكي المولد المدني الصل الهندي

بها              وسمع النبوية بالمدينة وسبعمائة وأربعين تسع سنة الول ربيع عشري سادأس ضحى في
الحنبلي              الموفق ومان مانه سمع وكذا جماعة بن والعز المطري والعفيف المالكي خليل مان

إسحاق              بن وإبراهأيم الحنفي القادأر وعبد خليل بن والبهاء السبكي البقاء أبي ومان بمكة
وغيرهأا               بغدادأ مان وخلق أمايلة وابن عمر أبي بن الصلح له وأجاز بالقاهأرة وغيرهأم المادي
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. فوقهم               فمن أصحابنا مان واحد غير مانه سمع وحدث فهد، بن التقي تخريج ماشيخته تجمعهم
      . ًا         كثير بالعلم اعتنى أنه الفاسي وقال لولدأي وأجاز ًا مارار به اجتمعت ماعجمه في شيخنا وقال

بالمسجد               الخاصكي يلبغا دأرس أبيه وفاة بعد وولي ًا كثير وأفتى ودأرس نباهأة الفقه في وله
الدرس             نقل ثم فيها العجلة بدار والرغونية والزنجيلية البنجالية تدريس ولي وكذا الحرام

ًا               أيض عنه الحكام في ثم النويري العز عن النكحة عقودأ في وناب المسجد إلى بالخيرتين
إل                ينعزل ل القاضي أن ماذهأبه بأن ًا ماحتج الحكام يتجنب فلم عزله ثم وثمانمائة ثلث سنة

أول                  وكان ست سنة فرج الناصر قبل مان ماكة بقضاء استقل أن يلبث ولم يأتها؛ لم وأنه بجنحة
ثم                 استقللً أعيد ثم ظهيرة بن الجمال عن وناب قليلة أيام بعد عزل ثم بها استقل حنفي
الحركة                عن عجز أن بعد ماات أن إلى واستمر فأعيد يقبل لم ولكنه المرشدي بالجلل صرف

نحو              لذلك ًا كثير وتألم أعضائه بعض فانفكت الرض عن مارتفع سرير مان لسقوطه والمشي
الغد                مان عليه وصلى بمكة وعشرين خمس سنة الول ربيع عشر رابع الحد ليلة في شهرين

بالهندي             ترجمته وصدر عقودأه في المقريزي وذكره بالمعلة أبيه على ودأفن الحرام بالمسجد
. الله      رحمه الرجل نعم وقال المكي

عبد                 أبي بن الشمس العباس أبو الشهاب مانصور بن الغني عبد بن عبادأة بن ماحمد بن أحمد
الحنبلي             الصالحي الدماشقي الصل الحراني الجمال بن الزين الفقيه بن الشمس بن الله
الذهأبي      -  -         عند الغني وعبد فعبادأة وجيه بيت مان بالضم عبادأة بابن كهو ويعرف أبوه التي

العلء.               على القرآن فقرأ بها ونشأ بدماشق وسبعمائة وثمانين ثمان سنة صفر في ولد وغيره
حجي            بن والشهاب اللحام بن العلء على وعرضهما والخرقي والعمدة وغيره الشحام

رجب                ابن عند ًا جد صغير وهأو فيه حضر وكذا الفقه في اشتغل اللحام ابن وعلى وغيرهأما
وفاته                 بعد به استقل ثم لبيه القضاء في وناب الهادأي عبد ابن ابنة عائشة على وسمع وغيره

وكتب             الناس عن ًا مانجمع مانزله فلزم سنتين استكمال قبل وصرف ونزاهأة بعفة فباشره
وحدث               والخليل المقدس بيت وزار مارتين وحج فأبى العودأ عليه وعرض كثير ابن تفسير بخطه
  . في            ماات البضاعة مازجي الشكالة حسن ًا بهي ًا ماتواضع وكان عليه قرأت الفضلء مانه سمع

رحمه              قاسيون سفح مان الروضة شرقي بمقبرتهم يوماه مان ودأفن وستين أربع سنة شوال
الله.

       . ماضى           البر عبد بن ماحمد ابن هأو السبكي يحيى بن لبر عبدا بن ماحمد بن ماحمد بن أحمد
. زيادأة   الثاني وماحمد

الدين                 ناصر بن التقي بن الشهاب الله عبد بن الرحمن عبد بن ماحمد بن ماحمد بن أحمد
     . لفحظ         بها ونشأ بالقاهأرة ولد التي ماحمد الشمس أبو ماكة نزيل القاهأري ثم القفهسي

جماعة              على بعدهأا فما وتسعين سبع سنة في وعرضها والملحة شجاع أبي وماختصر القرآن
  . في             ماات التلوة كثير ًا ساكن ًا مابارك ًا خير وكان البناء وأدأب فقطنها الثلثين بعد ماكة وقدم

.    . فهد       ابن ذكره بالمعلة ودأفن وأربعين سبع سنة الولى جمادأى
المغربي                البدي البجائي الشهاب أحمد بن علي بن الرحمن عبد بن ماحمد بن ماحمد بن أحمد

          . الله     عبد أبي على بجاية في وقرأ بلدأه في اشتغل بالبدي ويعرف الباسطية نزيل المالكي
بن                ماحمد الله عبد أبي على وبعضه الشفا البجائي البيوسقي الله عبد بن يحيى بن ماحمد

عبد              والعز قديد وابن القاياتي دأروس فحضر القاهأرة وقدم الندلسي القماح ماحمد بن ماحمد
القدسي               السلم عبد العز عن رواية الخذ في التي يونس وابن هأو وترافق البغدادأي السلم

وعن               إجازة بالمدينة الكازورني الجمال عن وأخذ وحج شيخنا عن أخذ يكون أن أستبعد ول
سيما                العلوم في وتقدم ًا؛ أيض له تكتب وكانت نفيسة زوجته دأرب بل أشياء بخطه وكتب غيره

كما                 نافعة حدودأ فيها وله المبتدئين إرشادأ في يدانيه مان خضر ابن شيخنا بعد يكن فلم العربية
حين              بالباسطية ثم أولً بالزهأر الطلبة لنفع وتصدى ًا مافيد ًا شرح إيساغوجي على كتب أنه

ماذهأب                 كل مان العيان عنه وأخذ ماات أن إلى عنها له البغدادأي العز شيوخه أحد برغبة سكنها
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بل             وغيرهأا العربية عنه أخذ مامن وكنت والعروض، والمنطق والصرف والعربية كالفقه ًا فنون
أنه                قيل حتى الدعوة ماجاب ًا رضي ًا بشوش ًا ماتواضع إلينا الميل كثير وكان ًا أيض أخي عنه أخذ

عديم               بالجذام، فابتلي عليه دأعا وبالشيوخ بل بالطلبة الشباسي تهكم مان يرى كان ماا لكثرة
الكيماوي               الشريف كائنة في المغربي الفضل أبي ماع ودأخوله الشر عن ًا بعيد الدنيا لبني التردأدأ

وإقرائه                 العلم في وجاهأته على يزل ولم يتكلم فلم ذلك وماع به ليتقوى إليه المشار مان بتلبيس
ًا               ظن الستين جاز وقد الصلحية بتربة ودأفن بالقاهأرة ستين سنة رماضان عشري في ماات حتى

             . أرسل   الخاص ناظر الجمالي وأن إحدى سنة وفاته سنة أن يقول مان ورأيت وإيانا الله رحمه
مالتئم               وهأو ماات، أن يلبث ولم بضعفه فاعتذر السنباطي وفاة بعد المالكية قضاء مانه يلتمس

. مانها           رجب في ماات السنباطي فإن إحدى سنة في كونها ماع

شقيق                 القاهأري مانصور بن يوسف بن علي بن الرحمن عبد بن ماحمد بن ماحمد الكمال بن أحد
وأربعين               أربع سنة في ولد إنه قال الكامالية إماام بابن كأبيه ويعرف الرحمن وعبد ماحمد

واختلف              الزبد وجميع المنهاج بعض فقرأ النساء ماع أبويه كنف في ونشأ بالكامالية وثمانمائة
المسيري              والشمس الحلوي العزم أبي على ًا تفهم قرأ وربما المعلمين مان واحد غير عليه

وجاور                ماعه وحج الشيوخ مان عدة على بقراءتي والده ماع وسمع كادأ ول ينجب ولم ونحوهأما
المقدس                بيت زار وكذا المراغي الفتح كأبي وغيره فهد بن التقي على هأناك وسمع مارة غير

لكون               لكن ماقتضيها بدون تمشيخ أبوه ماات ولما ونحوه القلقشندي التقي على ًا بعض به وسمع
ماعي              تلطف بل بالكامالية الحديث ماشيخة ماني اغتصبوا حتى علي ولخيه له وثبوا الفساق

السبع             شيخ عمل لكونه وكذا الطواشية بعض بسفارة لخوند ًا إكراما أمارهأا في السلطان
شبه             وسلك أشياء له حصل وربما المتهم بالطواشي الضعفاء على يتجوه وصار الصيلي

ماع                 وتباين جلها يدخر أماوالً الناس مان له يجمع عاشوراء يوم في وقت عمل في أبيه طريقة
النقيب               لبن إليه المشار التدريس عن النزول إلى المار وآل دأنيوية لسباب الرحمن عبد أخيه

وزوجة                وتسعين تسع سنة في ًا ماجاور بمكة وكان ًا وثاني أولً الصنيع هأذا مان الديانة أهأل وتعجب
. عنها         سأل أظنه ول بشيء يصلها فلم هأناك أخيه

الصل                 المنوفي العز بن الخير أبو الشهاب ماوسى بن السلم عبد بن ماحمد بن ماحمد بن أحمد
      . عشر        رابع الجمعة صلة بعد ولد السلم عبد بابن ويعرف مانوف قاضي الشافعي القاهأري

والمنهاج              والعمدة القرآن فحفظ أبيه كنف في ونشا وثمانمائة وأربعين سبع سنة الول ربيع
وسمع            الكامالية وإماام والقصرائي والمناوي والمحلي البوتيجي على وعرض ماالك ابن وألفية

السعادأات              أبي البدر عمه وابن البلقيني بالعلم وتفقه آخرين في البطاقة جزء أبيه على
الفرائض            ًا أيض أخذ وعنه العرج حسن كالبدر وآخرين البكري والجلل العبادأي والسراج

عني               وأخذ الصول في ثانيهما وعن النحو في البناسي والزين قاسم ابن عن وأخذ والحساب
زكريا                الزين عن وناب غيره في وشارك الفقه في وبرع جملة، عني وكتب أشياء الحديث في

شجاع               أبي ماختصر على ًا شرح وكتب مانوف، إلى ًا ماضاف بالقاهأرة عنه ثم مانوف بلده في
في             ًا كتاب وعمل البكري شيخه فتاوى وعمل الجروماية وعلى للزاهأد ماسئلة الستين وعلى
ًا               أيض فتاويه مان نبذة وجمع ظهيرة بن البرهأان دأروس وحضر وجاور وحج ذلك؛ وغير النيل

نثر               ماع وغيرهأا بقصائد مانه فأتى بالنظّم وولع الدين شرف بزاوية العاماة على وقرأ بإشاراته
في              وماشاركة وغيرهأما ماسلم شرح ومان الفقه فروع مان لكثير واستحضار حسن وخط جيد

. وماحاسن      فطرة وسلماة الفضائل مان كثير
       . بن          العزيز عبد بن أحمد في ماضى المباشر العزيز عبد بن ماحمد بن ماحمد البدر بن أحمد

ماحمد.
بن                  عطية بن أحمد بن ماحمد بن الكريم عبد بن الطويل ماحمد بن ماحمد اليمن أبي بن أحمد
            . وأجاز   المراغي الفتح أبي على وسمع التي لبيه ماستولدة مان بها ولد المكي القرشي ظهيرة
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الثانية              في أجله فأدأركه مارتين للسترزاق ماصر ودأخل جماعة وثلثين ست سنة في له
. وخمسين     أربع سنة بها بالطاعون

العباس                  أبو الصدر ماحمد بن المحسن عبد بن أحمد بن الله عبد بن ماحمد بن ماحمد بن أحمد
وعشرين              ست سنة ولد أبوه التي الشافعي القاهأري الصل الزفتاوي الكناني الدين ناصر بن

شيخنا            على وعرض النحو وألفية والمنهاجين والعمدة القرآن وحفظ بالقاهأرة ًا تقريب وثمانمائة
الديري             وابن الماانة بن والبدر والونائي والتلواني البلقيني وابن القدسي السلم عبد والعز

يجز               لم مامن وآخرين تقي بن والشهاب كالقاياتي آخرين في وأجازوه الله نصر بن والمحب
وسمع             الصول قرأ وعليه الحصني والتقي والخواص والراعي البدي عند النحو في واشتغل
وفي              وغيرهأما والحديث التفسير في عليه سمع بل المغني على حاشيته في الشمني على

قرأ             أنه حتى فيه للول مالزماته واشتدت والعبادأي والمناوي والبلقيني البوتيجي عند الفقه
مارتين              للكلئي المجموع عليه قرأ أنه حتى الفرائض وفي الولي لشيخه البهجة شرح عليه

الكتب              عليه وقرأ ًا كثير به وانتفع الحساب في ماقدماات وعدة الهائم لبن وشرحها والشنهية
والحاوي            والمنهاج التنبيه الربعة المتون تقاسيم عنده حضر بحيث للمناوي وكذا الستة

حضر               بل الجودأ أبي عن ًا أيض المجموع وأخذ وغيره الصلي المنهاج عنه أخذ بل والبهجة
وغيره             الفقه في حسان ابن ودأروس وغيرهأما والحساب الفرائض في المجدي ابن دأروس

في               ماسلم صحيح بعض الزركشي والزين المالء في عنه كتب بل شيخنا على الحديث وسمع
أحمد             ماسند بعض بردأس وابن الصاحبة ناظر وابن الطحان وابن وأربعين خمس سنة

وجماعة           أبيه على الكبير والنسائي بالحلوية ًا وماسلم القديمة بالظّاهأرية والبخاري والرشيدي
حانوت           وبابن والعراقي الملقن بن والجلل والشمني الصرغتمشية وإماام البودأري مانهم

وغير               عاشوراء في جزء وله الفرائض في الرحبية وشرح الكثير بخطه وكتب آخرون له وأجاز
والتحصيل                الكتابة في طريقته عن ينفك ولم القضاء في ناب ثم ًا شاهأد أيبه عند وجلس ذلك،
           . وثمانين     ثلث سنة وفي أبيه ماع وأربعين أربع سنة في وحج ًا وخير فضلً جماعته أماثل وهأو

والخليل              المقدس بيت زار وكذا ودأراية راوية البرهأاني قاضيها دأروس وحضر تليها التي وجاور
        . الثانية       جمادأى عشر سابع الجمعة ليلة في ماات جماعة مان فيهما وسمع تسعين سنة بأخرة

رأيت                وقد وإيانا، الله رحمه الزهأر في الجمعة بعد الغد مان عليه وصلي وتسعين خمس سنة
زينب              ماحمد وأم ماحمد الفضل أبي الولوي وأخويه لهذا استدعاء رضوان الزين شيخنا بخط
ست               سنة الول بربيع أرخه الخميمي التاج ابن وهأو ثالثهما بن وأحمد ثانيهما ابن ولمحمد

وابن             والعيني الشافعيون النسابة والشريف شعبان عمه وابن شيخنا فيه لهم أجاز وأربعين
والشمس             الفرات بن الرحيم عبد والعز البغدادأي السلم عبد والعز القصرائي والماين الديري
عمر             بن أحمد بن ماحمد والشمس الحجازي والشهاب الحنفيون الرازي يوسف بن ماحمد
التائب              أبي بن والعز روق بن والصدر العامالي عباس بن ماحمد والشمس الفقيه السعودأي

حسين             والبدر الطوخي ماحمد والشمس الدمايري علي بن يوسف والجمال السفاح بن وعمر
الخيري              ورجب الشافعيون الهورينية هأانئ وأم الضرير الكلبي ماحمد بن أحمد بن ماحمد بن

بن            أحمد والعز الحنبلي قاضيها المكي الحسني اللطيف عبد السراج والشريف المالكي
الصالحي             والبرهأان وأحمد نشوان خاله وابنا يحيى بن ماحمد المحب وقريبه الحنبلي إبراهأيم

. ماسلم           بن ماحمد التقي بن ماحمد الدين ناصر ابنة وتجار الحنبليون

الدماشقي                القطب بن النجم سليمان بن خيضر بن الله عبد بن ماحمد بن ماحمد بن أحمد
          . في    ونشأ بدماشق وثمانمائة وستين اثنتين سنة صفر في ولد أبوه التي الشافعي الخيضري

جماعة               له وأجاز الشاوي على فسمع القاهأرة أبيه ماع وقدم وعرض القرآن لحفظ أبيه كنف
ماا              فكان وزكريا والجوجري والبكري العبادأي على المختصرات جاماع قسم بل هأو قرأ وربما

قاضي              فمنعه الزهأر بجاماع العوام على وتكلم والتدريس الفتاء في له وأذنوا الطلبة تحاكاه
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حتى              أيبه جهات فباشر وتوجه الله وجه ًا قاصد لبيه مالتفت غير لذلك المقتضي المالكية
وكتابة             دأماشق وقضاء فيها عنده حضر البقاعي أن وسمعت الشرفية الحديث دأار تدريس

بعد               وصرف عنهما رضي ثم أبيه لتكليف ًا سبب كان بل السلطان فأهأانه بأوصاف وذكر سرهأا
سنة                في عنها صرف ثم خاصة السر كتابة على واستمر الفرفور بن بالشهاب القضاء عن مادة

أنه             قيل حتى ماقرفة وكلماته ماعجرفة وأخباره الحنبلي الحموي الدين ماوفق بالشريف تسعين
المجيء                  إلى فبادأر أبيه توعك بلغه حتى حاله على يزل ولم عليه يدعو كان وأنه أبيه في يرافع
قدمات                 لما إلي وحضر فباعها، كتبه على يده فوضع وماات له يع لم بحيث غائب وهأو فأدأركه

في                 واستمر جن أنه شيع أن يلبث ولم علي فسلم وتسعين خمس سنة المحرم في ماكة مان
. القاهأرة        إلى قدوماه وتكرر بلدته إلى ورجع خلطته

     . النباء            نسخ بعض في كذا ظهيرة بن الله عبد بن ماحمد الجمال بن ماحمد المحب بن أحمد
الله                 عبد بن ماحمد بن أحمد في ماضى وقد أحمد لقب والمحب نسبه في زيادأة الول وماحمد

. ظهيرة  بن
عبد              والد الشافعي القاهأري البكري الشهاب المهيمن عبد بن ماحمد بن ماحمد بن أحمد

         . الدراع     جزء ماعه سمعه وماما الميدوماي مان الكثير سمع بستيل خطيب بابن ويعرف الرحمن
الميدوماي،              بها تفردأ التي العوالي مان وهأو العراقي الزين بقراءة وخمسين اثنتين سنة في

وأجاز               وغيرهأما السنوي والجمال القضاء ولي لما عنه وناب عقيل بن البهاء عن فأخذ واشتغل
والقلنسي             النحاس وابن اليوبي إسماعيل بن ماحمد العراقي الزين بخط استدعاء في له

وناصر              الجزائري بن الحسن بن ماحمد بن وأحمد الرصاص وابن الكرم وابن القطرواني وابن
بن               الحق عبد بن وماحمد الحسين بن ماحمد بن الحسين الركب أبو والشريف الفارقي الدين

وآخرون              والعلئي جماعة وابن الرفعة وابن المحسن عبد بن أحمد بن وعلي الكافي عبد
ابن                بمقالة وفتن الصوفية كلم في بالنظّر وعني اللهو في فمزقه جزيلً ماالً أبيه مان وورث
            . يسأل    فصار فاحتاج وكبر ًا أيض ذلك فمزق فورثه ماتمول ابن له وماات إليها دأاعية فكان عربي

 . وقال               هأكذا وترجمه شيخنا ومانهم عنه أخذنا مامن واحد غير عليه سمع باليسير، يلحف ل ولكن
أستبيح                ول آخر ماوضع في زادأ الميدوماي، على له بسماعه دأاودأ أبي مان الثالث عليه سمعت

.             . باختصار  عقودأه في المقريزي وذكره النباء، في وأغفلة تسع؛ سنة في ماات عنه الرواية
  . به                اعتنى أبوه التي القطان بن سعد أبي بن البركات أبو عبيد بن ماحمد بن ماحمد بن أحمد

. وغيرهأا              السعداء سعيد والده وخلف ماني سمع مامن وهأو الحديث وأسمعه القرآن فأقرأه أبوه
رأيته                   حسبما عبية بن بكر أبي بن ماحمد بن ماحمد ابن وهأو عبية بن ماحمد بن ماحمد بن أحمد
بابن            ويعرف دأماشق نزيل الواعظ الشافعي المولد المقدسي الصل الحلبي الشهاب بخطه
وستين.                أربع سنة في خطه ورأيت ورياضة بالوعظ وخبرة حسن وخط جيد نظّم ماع برع عبية
رأيت              وكذا النظّم وجودأة بالفضيلة عليه له المشهودأ وأثنى كابنه النوبي إجازة في بالشهادأة

في               واماتحن ًا وقت القدس قضاء وولي البردأة تخميس نظّمه وماما وثمانين ثمان سنة في خطه
بالشام                فأقام ورجع خلص أن إلى أماره وآل إهأانته في وزيد اليهودأ كنيسة على الترسم حين

في                قوله عنه كتبته وماما ماسلم صحيح مافلح بن البرهأان على قرأ بل الوعظ مان يسترزق
 : أولها     واستغاثته إليها المشار كائنته

 جبر مان أرحم أنت لكسري فاجبروانكسـر قلبي الضر ماس رب يا
ينتـصـر بغيرك وماا سواك ماماالرجـا مانقطع أماسيت فقد وأغث
ًا يونس الظّلمات في نادأاك الضـرر عظّم وقد أيوب وكذاكضارع

الماير                  الله هأبة بن إبراهأيم بن الرحيم عبد بن ماحمد بن عثمان بن ماحمد بن ماحمد بن أحمد
الرحيم               عبد ووالد ماحمد الكمال أخو البارزي بن الدين ناصر السر كاتب بن الدين شهاب

  . شيخنا،.              أرخه وعشرين اثنتين سنة الخر ربيع عشر تاسع الثنين يوم أبيه حياة في ماات التي
القرافة             مان الشافعي إماامانا ضريح شباك خلف ودأفن السلطان عليه وصلى المقريزي زادأ
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. تعالى   الله رحمه
ثم                الطوخي العباس أبو الشهاب علي بن ماوسى بن عثمان بن ماحمد بن ماحمد بن أحمد

         . كان      أنبائه في شيخنا قال ودأيانة صلح بيت مان التي ماحمد المحب والد الشافعي القاهأري
. ًا               سطر عشرين الواحدة بالمدة يكتب كان إنه يقال ًا جد الكتابة سريع الضبط حسن الخط جيد

الشيخ               الله في بالخ أولدأه بعض عرض في الزركشي البدر ووصفه اثنتين سنة في ماات
الصل،            الصالح الفاضل العالم الماام بالفقيه الملقن وابن القدوة، الصالح المحقق الماام

المعتقد           العابد الناسك الفاضل بالماام المناوي والصدر العلماة الماام بالشيخ والبناسي
الناسك           الورع العامال العالم بالماام والبرشنسي الزكية، والديانة المرضية الصالة صاحب

. العلماة     العالم بالماام والركراكي الكامال،

الماوي                 العباس أبو الشهاب عثمان بن عيسى بن نصر بن عثمان بن ماحمد بن ماحمد بن أحمد
الحمرة،             مان التحمير إلى نسبت أماه وهأي المحمرة، بابن ويعرف الشافعي القاهأري العثماني

لكونه              الصلح وبابن بولق بساحل الغلل سماسرة مان كانا وعمه أبيه لكون السمسار وبابن
   . ليلة               في ولد أشهر بالول ولكنه الثالث مان إل مانها يأنف وكان البحلق، وبابن جده أو أبيه لقب

خارج       -     -   بالمقس أصح والول تسع وقيل وسبعمائة وستين سبع سنة صفر عشري خاماس
الملقن             ابن فلزم ًا ذكي وكان وغيرهأما والمنهاج والعمدة القرآن فحفظ بها ونشأ القاهأرة

على             ودأار ًا وقت الحديث وطلب البرمااوي المجد وكذا العلم في والغماري والعراقي والبلقيني
سنة               أول مان وغيرهأم الخشاب وابن رزين وابن حاتم بن والتقي الباجي عن وأخذ الشيوخ

كابن               الشيوخ على له يقرأ وصار السالمي صحب ثم الطباق وكتب ًا جر وهألم وسبعين خمس
على              بالمدينة له وقرأ ماكة إلى وصحبه ونحوهأم الشيخة وابن والصردأي والتنوخي المجد أبي

مان           وقطعة والسلماسيات الفاضل المحدث الباجي على ماسموعه ومان شيوخها بعض
ماجالس              ستة في وجميعه ماجلسين في ماسلم سدس قرأ إنه وقال للطبراني الكبير المعجم

قرأت                لقد عليه قرأ لما الدجوي التقي له قال بحيث جيدهأا القراءة سريع ًا مافوهأ ًا فصيح وكان
الذهأبي                 بن هأريرة وأبو العلئي بن الخير أبو له وأجاز بها لتحدا البرزالي العلم قرأهأا لو قراءة

وصحب            العبد رحبة في سنين بالشهادأة وتكسب بالصلحية المخبز شهادأة وباشر وجماعة
البلقيني              الجلل عن القضاء في ًا أياما ببابه وجلس المقريزي عن الحسبة في وناب الكابر

اشتهر                أن إلى الحكام في دأربة له وصارت ًا وعقار ماالً واقتنى بكليته، لذلك وتصدى بعده فمن
الجميلة              الشكالة ماع العلوم في جيدة ماشاركة له كانت فإنه الفضائل مان وبغيره بذلك

على           والمداوماة والفصاحة والطلقة العشرة وحسن والسكينة والمهابة والبهة النيرة والشيبة
وعرف             الفضلء عنه أخذ بالكثير وحدث وأفتى ودأرس الدولة، لرباب والمداراة والتعبد الورادأ

وقضاء            بالشيخونية الفقه وتدريس السعداء بسعيد كالمشيخة ماناصب عدة وولي ًا جد بالتجمل
بعفة              حسنة ماباشرة وباشره وثلثين اثنتين سنة الخرة جمادأى في له وليته وكانت الشام،

ثم            وغيرهأا الشرفية الحديث وبدار وبالغزالية الكشاف في بالعادألية ودأرس وصراماة، ونزاهأة
للزركشي             الخادأم مان ًا ماستمد الروضة في بها ودأرس المقدس ببيت الصلحية ماشيخة ولي

سنة                الخر ربيع عشر سادأس السبت ليلة في ماات حتى بها واستمر مالكه في كان لكونه
الماانة               بن للبدر ورغب بالشيخونية الفقه عن شيخنا له رغب ولما ماامال بتربة ودأفن أربعين

     : كل           حال بيان أردأت إنما شيخنا فقال أولى كان عكس لو الناس قال بالمنصورية الحديث عن
      . فوصفه          شهبة قاضي بن التقي وذكره ماثله مان بهذا وناهأيك به يشتهر لم فيما الرجلين مان

أنه              وقال القضاة قاضي العلم العلماء بقية العلوم أشتات بين الجاماع العلماة العالم بالماام
وولي               وفصلها كبار قضايا في ودأخل مادة القضاء في وناب وأفتى ودأرس العلوم في تفنن

يتكسب                ماقلً كان أن بعد يتجر ماالًوصار مانها فحصل ماصر فقهاء قاعدة على المعامالت بعض
سيرة               سار دأماشق قضاء ولي ولما وجاور، وحج القضاء صناعة في وماهر المخبز شهادأة مان

عن                 يبحث ل بحيث ماتساهألً كان أنه إل عليه يفتري مان يعدم ولم الوقت بحسب مارضية حسنة
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ماع                 نوابه مان يصدر ماا على ينكر ول ًا شيئ يفصل ول بنفسه الحكم يتولى ول الباطلة القضايا
الفقه                فاضلًفي وكان قال المنصب، عن ماداراة لهم يجوز ل بأنه ويصرح حالهم على اطلعه
الفتاوي             على يكتب المفاكهة لطيف المحاضرة حسن التاريخ مان ًا كثير يحفظ والنحو والحديث

صاحبه               يزدأ ولم ولده، حازهأا طائلة دأنيا وخلف وغيرهأا، وذكر وصلة أورادأ وله حسنة، كتابة
عليه              وأثنى باختصار عقودأه في ترجمه ولكنه وظائفه مان وشيء ووفاته ماولده على المقريزي
. صلح             بن أحمد بقوله ترجمته وصدر وفضيلة، وماعرفة وصراماة سياسة الرجل ونعم وقال

. عظّيم           لبخل وينسب التوقيع صناعة في استعدادأ له كان العيني وقال
المكي                 النويري العقيلي العزيز عبد بن أحمد بن علي بن ماحمد بن ماحمد اليمن أي بن أحمد

         . التي       مان رماضان في وماات وثمانمائة إحدى سنة ولد اليمن أبي بابن ويعرف التي علي أخو
تليها.

أبو    -  -           الشهاب عثمان بن عمر بن علي بن ماحمد بن بمهملت صحصاح ماحمد بن أحمد
ويعرف             التي ماحمد بن القادأر عبد عم الشافعي الخانكي الصل الفيوماي البشيهي العباس

     . واشتغل         ًا تقريب الخمسين بعيد ولد صحصاح بن أحمد بخطه يكتب وربما حرفوش أبي بابن
البلبيسي            والشمس الغزي شعبان بن والشهاب الحق عبد والشرف العبادأي عند قليلً

بل             ًا مارار وجاور وحج المقدس وبيت الشام ودأخل وسافر وفطنته بذكائه وزاحم الفرضي
ثم                ًا شيئ عني فأخذ بالقاهأرة ولقيني الهند إلى ماكة مان وتسعين أربع سنة أثناء في وسافر

ورواية              دأراية غيره وقراءة بقراءته الكثير عني فحمل قبلها والتي المذكورة السنة في بمكة
وارتياح             الحسنة المقاصد كلًمان وانتقى تصانيفي مان أشياء وكتب وغيرهأا تصانيفي مان

ًا              بحث النووي لتقريب شرحي أول مان قطعة علّي قرأه وماما اختصرهأما، أنه وعنده الكبادأ
 : ذلك              غير نظّمه مان سمعت بل بحضرتي للجماعة لفظّه مان ذلك وأنشد ًا كثير ومادحني

ًا اشف رب يا شافي يا المسكين راحم يا سواكأحـد لـه ماا غريب
 كافي يا الحلم ذا يا الخلق راحم ياوارحمه اللطف بعين إليه وانظّر

بديع              فهو وبالجملة ماجامايعه، بعض له قرضت بل ًا ثبت علي وماقروآته بمسموعاته له وكتبت
بالقاهأرة            وبالديمي بدماشق الباجي بالبرهأان اجتمع وقد وعفة بهمة الحركة سريع الذكاء

توجه               ولو الصفي يوسف الشيخ ابن بإرشادأ جماعة مان وبالقاهأرة ببلده سمع بل مانهما ليسمع
. لدأرك    للشتغال ينبغي كما

العباس                 أبو الشهاب الخالق عبد بن إبراهأيم بن ماحمد بن علي بن ماحمد بن ماحمد بن أحمد
    . خمس          سنة في ولد التي ماحمد القسم أبي أخو المالكي القاهأري ثم الغزي النويري

القرآن               وحفظ بها فنشأ غزة إلى أبيه ماع مانها صغره في وتحول بالميمون ًا تقريب وثمانمائة
مانهم             جماعة على وعرض ماالك ابن وألفية فروعهم في والرسالة الجزرية والطيبة والعمدة

له               وأجاز عشرين سنة الول ربيع في بالسكندرية لقيه حين وغيرهأا البردأة شارح مارزوق ابن
وغيرهأما               والعربية الفقه في أخيه على واشتغل وآخرين رسلن وابن الجزري ابن عن أخذ وكذا

مان                 شيء في يمهر ولم عباس بن الزين على بمكة أربعين سنة في بالعشر تله بل كالقراءات
ماكة                 إلى توجهاته بعض في بالطور ولقيته وجاور مارة غير حج وكذا ًا مارار غزة قضاء وولي ذلك
ثم              بالتجارة العناية شديد التلوة ماديم للتكلف طارح ماتواضع وهأو ذلك؛ وغير خطبته فسمعت

مان               فليس ذلك وماع عنه مانفك غير الزرار بعقد ماعيشته في يرتفق وصار عنها أعرض
الشمس.             صهره بجانب ودأفن وثمانين إحدى سنة الخرة جمادأى مانتصف في ماات المنسيين

. وإيانا          الله ساماحه حافلة جنازته وكانت التفليسي بتربة الحمصي بن

بن                 الرضا وأبو الفضل أبو الولوي نصير بن رسلن بن عمر بن ماحمد بن ماحمد بن أحمد
ناظر              المحب ذرية مان وأماه الشافعي القاهأري الصل البلقيني السراج بن البدر بن التقي

 . ولد              ناظره المحب ابن الجيش ناظر الرحمن عبد التقي بن أحمد ابنة كافية فهي الجيش
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والعمدة             القرآن فحفظ بها ونشأ بالقاهأرة وثمانمائة عشرة اثنتي سنة الول ربيع في
على             بعدهأا فما وعشرين ثلث سنة في وعرض الجواماع كجمع وغيرهأا واللفية والمنهاج

الله             نصر بن كالمحب آخرين في له وأجازوا وشيخنا المناوي والبهاء والشطنوفي البيجوري
القاياتي             وعن الفقه في والده وعم والوفائي والطنتدائي الخير عن وأخذ البرمااوي والمجد

في             البغدادأي السلم عبد العز وعن الصول في البناسي والبرهأان والمحلي الهمام وابن
والولي            الواسطي الشهاب على وسمع وغيره المنطق في الكافياجي وعن وغيرهأا العربية

ذكائه              بجودأة وتقدم واحد غير له وأجاز وجماعة البلقيني الجلل والده وعم العراقي بن
بهما             والميعادأ المغربي وبجاماع بها الخطابة ماع وبالحجارية طولون ابن بجاماع الفقه فدرس

الجمالي              ثم الباسط عبد كالزيني الرؤساء وصحب بعده فمن شيخنا عن القضاء في وناب
عليه              نقمه بما شيخنا وبارز ًا وقت ورأى عندهأم وحظّي بهم واختص وغيرهأما الخاص ناظر
وبعد                قبل الطلبة وأقرأ كله ذلك عن أعرض بأخرة ثم عاقبته، هأو يحمد ولم الديانة أهأل
ًا              ماجلس فيها وعقد لطيفة مادرسة نفسه بيت بجوار وابتنى له وتلمذ مادين الشيخ وصحب

الخاصة              عند الموقع فيقع إنشائه مان يوردأه فكان الوفا أبي بني طريقة على للوعظ
أثناء              في للشام وسافر لسماعه، الناس وازدأحم بالزهأر يعمله صار حتى ترقى ثم والعاماة،
مان              فوقع أماية بني بجاماع للوعظ طريقته على وتصدر للزيارة المقدس وبيت للتنزه ذلك
طائلً              ًا قدر فيه وبذل فسعى فرجع القضاء في الدخول له وحسنوا ًا عظّيم ًا ماوقع الشامايين

وماعه              رماضان في وسافر الباعوني صرف بعد أجيب حتى ووظائفه قاعته أجله مان باع
بل                سلماة أصحابه في ول صحة بدنه في يرزق ولم بها وأقام فوصلها أصحابه مان جماعة

في               وعفة بشهاماة يباشر ذلك ماع وهأو التوعك، في هأو واستمر بعضهم وتعلل بعضهم ماات
ثاني                  الثنين يوم في وليته مان شهر مان وأزيد سنة بعد ماات أن إلى مارضه وطال أماره أول

حنقرا              ابن بتربة ودأفن بجاماعها عليه وصلى بدماشق وستين خمس سنة القعدة ذي عشر
ماجالسه             في عنده حضرت وقد الطريق جادأة على القبلي طرفها في الصوفية بمقبرة

في               اعجوبة ًا ماتواضع وكان آخر، ماوضع في أثبته بما علي الثناء في وبالغ جملة وخطبه
ماأكله             في ًا ماتأنق والخط الشكالة حسن المحفوظ كثرة ماع الثاقب والفهم والفطنة الذكاء
يضرب            جهوريه الصوت طري المناظرة قوي العبارة طلق أماوره وسائر ومالبسه وشمربه
سريع             ًا لطيف ًا ظريف المحاسن كثير التقلب سرعة ماع العشرة جيد المثل خطابته بحسن

أقاربه             في نادأرة الدأب وفن للشعر الستحضار كثير المنادأماة لطيف الحشمة وافر النادأرة
بذكرهأم              والتنويه عليهم والتكرم ماعهم الدأب كثير الفضلء في ًا ماحب جنسه أبناء في بل

مان                 جماعة دأروسه في يديه بين قرأ بحيث مانهم به يلم ماكان مان كثرة في ًا حظّ ورزق
وذكر             ووعظ وأعادأ وخطب وأفادأ دأرس وبسفارته، مااله مان يديه على وانتفعوا العيان

للمنهاج              حافل شرح في وشرع جملة ماواعيده مان وبيض الحسن في غاية ًا خطب وأنشأ
باب               مان ابتدأهأا السنوي قطعة على نكت كتابة في ابتدأ وكذا ًا يسير مانه كتب الفرعي

 : لغيره         وكأنه ينشد وسمعته حسنة، فوائد فيها أبدى الخيار

والدم اللحم صورة إل يبق فلمفؤادأه ونصف نصف الفتى لسان
التكـلـم في نقصه أو زيادأتهماعجب له ساكت وجيه مان وكم

الغين           -     وسكون الشين بضم الشغري العباس أبو الشهاب عمر بن ماحمد بن ماحمد بن أحمد
حلب              البحر مان قريبة العاصي نهر عندهأا يجري الغربية الحصون مان لبليدة نسبة المعجمتين

غيرهأا               - بالشغر تسمى بلدة حلب ببلدأ يعرف ول أقرب الفرات إلى ولكنها الفرات وبين بينها
شيوخه            مان أن وبلغني وغيرهأما والعربية بالفقه واشتغل القرآن حفظ الشافعي الحلبي

مانظّوماته             له وقرض غيره وقراءة بقراءته شيخنا عن فأخذ القاهأرة وقدم الحمصي، السراج
ماع               وعلقتها وغيره الجواهأر في أثبته بما الشاهأد زين بمدح الواردأ مالحة المسماة العربية في

ًا                وكتاب والبهجة الجواماع لجمع ًا شرح دأهأر بعد له رأيت ثم حينئذ عنه له الجرجاني عوامال نظّم
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ًا             حديث وأربيعن الحديث وعلم والصلين الفقه على اشتمل الشرف عنوان مان الشبه قريب
وكأنهما              الجواماع جمع الصول وفي المنهاج ًا غالب الفقه في تابع وهأو العوالي الشرف سماه

.          . وإيانا     الله رحمه وثمانين خمس سنة مان ًا قريب ماات المرتبة ماتوط وهأو ماحافيظّه مان
        . أبي          بن أحمد بن ماحمد جده فيمن ماضى الحبال بن غانم أبي بن ماحمد بن ماحمد بن أحمد

غانم.
الشمس                بن البدر بن الشهاب البهلوان بن إبراهأيم بن ماحمد بن ماحمد بن ماحمد بن أحمد

. وجده   أبوه التي
القاهأري                الجعفري ماحمد بن الحسن بن ماحمد بن ماحمد بن ماحمد الوفا أبي التقي بن أحمد
        . المنهاج     وحفظ بالقاهأرة وثمانمائة وخمسين سبع سنة ولد ماحمد وشقيقه وعمه أبوه التي

. ماني         سمع مامن وهأو الجوق وقراءة بالشهادأة وتكسب وغيره

المحب                  ظهيرة بن عطية بن أحمد بن علي بن حسين بن ماحمد بن ماحمد بن ماحمد بن أحمد
وابن            الشافعي قاضيها المكي المخزوماي القرشي السعادأات أبي الجلل بن الطيب أبو

. الحراري               التقي بن الله عبد العفيف ابنة كلثوم أم وأماه ظهيرة بابن كسلفه ويعرف قاضيها
والربعين              به وصلى القرآن فحفظ ونشأ بمكة وثمانمائة وعشرين خمس سنة صفر في ولد

والتلخيص           الصلي والمنهاج الصغير والحاوي ماالك ابن وألفية النسفية والعقائد النووية
ماحمد              بن ويحيى المقريزي التقي على بعدهأا فما وثلثين تسع سنة في وعرض والشاطبية

وأبي             عياش بن والزين المالكية النويري القسم وأبي الخنائي أحمد والعلم الشاذلي المغربي
وماحمودأ            الضياء وابني القصرائي وابني والسفطي العجمي إبراهأيم بن وماحمد الحنبلي شعر

الجزري              ابن على وأحضر والثالث الثاني إل وأجازوه الخوافي الموسوي أحمد بن ماحمد بن
الفتح            وأبي الصالحي المعالي وأبي والمقريزي شعر وأبي المرشدي الشهاب على وسمع

والجمال           المطري والمحب الديري وابن والشوائطي فهد بن والتقي والهأدل المراغي
سلماة              وابن الفاسي التقي له وأجاز بقراءته ذلك وبعض والمدينة بمكة آخرين في الكازروني

والتدماري            والقبابي بردأس ابن وابنا حجي بن والنجم الشاماي والشمس المحلي والنور
السيوطي             والكمال أبيه عن الفقه وأخذ شيخنا مانهم وآخرون الشرائحي ابن ابنة وعائشة

وأذن               وإفادأة وإتقان وإجادأة بحث قراءة أنها وقال بقراءته ذلك وأكثر الحاوي جل عليه بحيث
العزيز             عبد بن والشمس والمطالعة والتثبت والمراجعة التحرير بعد وتدريسه إقرائه في له

بما              العلم عليه قرأ القفهسي والشمس إقرائه في له وأذن بتماماه عليه بحثه الكازروني
تأليفه             مان كلهأما المحاجير أحكام بمعرفة الدياجير وتنوير الحكام مان الختانين بالتقاء يتعلق

قرأ               سارة بن الشمس عن والبيان والمعاني وروايتهما إقرائهما في ًا أيض له وأذن وماقابلة ًا بحث
المعاني                في أخذ وكذا وتحقيق بحث قراءة أنها وقال إقرائه في له وأذن بتماماه التلخيص عليه

وأبي              قديد وابن المغربي الفضل وأبي الهمام وابن الهأدل وعن وعنه الكريمي عن ًا أيض
الخرين              وعن للسنوي وشرحه المنهاج فيه ثانيهم على بحث الفقه أصول أخذ النويري القسم

ًا               بحث والملحة اللفية مان أبواب في الشوائطي وماؤدأبه فقيهه على بحث وكذا العربية في أخذ
عليه                قرأ الدين أصول أخذ الخوافي ماحمودأ وعن آخرين في إدأراك وجودأة فهم سرعة على دأل

وقال             للغزالي العابدين مانهاج ًا بحث عليه قرأ البلطنسي عن والتصوف ًا بحث للنسفي العقائد
عليه                 وسمع اللباب مان فيه ماا على بها ووقف الكتاب ماقاصد على بها اطلع بحث قراءة أنها

وأربعين                سبع سنة في أبيه عن بمكة القضاء في وناب له وأجاز ًا أيض للغزالي العلوم فاتحة
ثم                 البرهأاني عمه بابن انفصل أن إلى وفاته بعد به استقل ثم فهد بن النجم صاحبنا بإشارة

وماشاهأدتها              إحضارهأا بعد المنفصل يد تحت والغائبين اليتام أماوال استمرار ماع مادة بعد اعيد
انفصل               ثم جدة، وقضاء بركة ومايضأة كلله ورباط السدرة ورباط الحرم نظّر إليه أضيف ثم

عمه                   ابن على فيه ردأ ًا جزء وصنف وحدث وأفتى دأرس وقد ماات أن إلى يسير بعد ذلك كل عن
غير                 له أن بلغني وكذا عليه وقفت الدمااء في تصنيفه مان أمااكن بكر أبي الدين فخر الخطيب
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ختوماه              بعض حضرت والتودأدأ اليد قاصر العبارة ناقص الحركة جاماد ًا فاهأم فاضلً وكان ذلك
  . عن           ماات أولدأ عدة واستولدهأا ابنته على المرجاني النجم وصاهأر كلماه وسمعت باستدعائه

        . خمس      سنة صفر تاسع الخميس يوم وفاته وكانت التي ماحمد اليمن أبو مانهم أكثرهأم
قبالة                العصر صلة بعد البرهأاني عمه ابن عليه صلى أن بعد بالمعلة أبيه على ودأفن وثمانين
جنازته               في الجمع وكان زمازم قبة فوق عليه للصلة ونودأي ماخزوم بني كعادأة السودأ الحجر

. وإيانا    الله حافلًرحمه
الصل               السكندري الصدر بن الشهاب العزيز عبد بن ماحمد بن ماحمد بن ماحمد بن أحمد
   . ست          سنة ولد روق بابن كسلفه ويعرف التي ماحمد الشرف والد الشافعي القاهأري

وسمع            العراقي الولي على وعرضهما والمنهاج العمدة فحفظ بها ونشأ بالقاهأرة وثمانمائة
وغيره              للحاكم وخطب وغيرهأا الضواحي مان عدة في القضاء في وناب وغيره الواسطي على

         . ثمان     سنة شوال عشري ثالث الخميس يوم في ماات وغيرهأا الحكام في ماتساهألً وكان
. عنه        الله عفا ودأفنه عليه الصلة وشهدت وستين

ناصر                   نهار بن حمودأ بن نجا بن عواض بن الله عطاء بن ماحمد بن ماحمد بن ماحمد بن أحمد
سبط             المالكي السكندري الزبيري الرشيدي بن الشمس بن الجمال بن البعاس أبو الدين

وهأو  -       -       التونسي ابن له يقال وربما ماهملة بعدهأا والنون الفوقانية المثناة بفتح التونسي ابن
. ظهيرة               بن الجمال عنه أخذ الذي ماحمد الكمال وأخو سيأتي مامن وغيره ماحمد البدر والد

العربية              في وفاق وماهر فنون في ًا كثير واشتغل ببلده وتفقه وسبعمائة أربعين سنة ولد
ماختصر               على ًا تعليق وعمل بل التصريف إلى فيه وصل التسهيل على شرح في شرع بحيث

قضاء              وولي ذلك وغير له كلهأما وللكافية الصلي المختصر شرح وكذا الفرعي الحاجب ابن
بالحكام،              ًا عارف وكان ًا مارار عودأه ثم صرفه وتكرر وسبعمائة وثمانين إحدى سنة في بلده

وتسعين               أربع سنة القعدة ذي في المالكية قضاء بها وولي فضائله وظهرت القاهأرة قدم ثم
صدر             وسلماة وتودأدأ عقل ماع ونزاهأة بعفة وباشر وأسبابه وأولدأه بأهأله وتحول فقطنها

عليه                 فأقبلوا بجميل الناس عاشر بل فعل ل بقول أذى له يعرف ولم كلم وقلة ذيل وطهارة
القائل              صهرهأم الدماامايني بن البدر عنه وناب ووجاهأة، رياسة بيت مان وهأو سيما بالمحبة

 : أبيات    مان يخاطبه فيه

ًاعلوماه بحار في فكرك وأجادأ العـوام بني مان لنك سبح
       . في        عليه ًا ماوسع وكان ًا كثير التجارة وتعانى العوام بن للزبير نسبته في ماتوقف شيخنا لكن

       . سنة        رماضان ماستهل الخميس ليلة في ماات لصيانته إل المنصب في دأخل يكن ولم المال
        . عليه       وأثنى الصر ورفع تاريخه في شيخنا ذكره خلدون ابن القضاء في بعده واستقر إحدى

ًا               أحد ينل لم اللسان طاهأر ًا دأهأر أقام وصفه في البشبيشي الجمال قال وكذا تقدم، بما
بأيديهم               ماا إلى ينظّر ل وأماوالهم أنفسهم على أماان في والرعية كالعافية أياماه وكانت بمكروه
أحد                 عليه أدأخل ول خلل وليته طول في عليه يدخل ولم فقد حتى قدره الناس يعرف ولم

              . خطيب   ابن وذكره الوجودأ؛ ماحاسن مان قبله خير وابن هأو كان الجملة وفي قال ذلك مان ًا شيئ
شيخنا               ناقلًمان الثانية سفرته في برقوق الظّاهأر ماع دأخلها لكونه حلب تاريخ في الناصرية

وماال               واسع ثراء له عصره لهأل وزينة الدهأور إحسان مان حسنة فإنه عقودأه في والمقريزي
. كثيرة   وماتاجر جزيل

القراء                 شيخ بن بكر أبو الشهاب يوسف بن علي بن ماحمد بن ماحمد بن ماحمد بن أحمد
   . ليلة           في ولد التيين المحمدين أخويه بين المتوسط الجزري بن الدماشقي الخير أبي الشمس

عمر              أبي بن الصلح له وأجاز بدماشق وسبعمائة ثمانين سنة رماضان عشر سابع الجمعة
بن               الوهأاب وعبد عوض وابن ماحبوب وابن شهبة قاضي وابن المحب بن بكر أبو والحافظ

العسقلني               علي سمعه وماما أكثر مان وسمع بعضهم على حضر بل إبراهأيم، عمه وابن السلر
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البلبيسي            الصلح على ًا أيض وسمعه والعنوان والشاطبية عشر للثني ًا جمع القراءات جميع
وتل             التنوخي على الشاطبية عرض بل السويداوي على القراءات كتب مان وغيره والتيسير
       . له،        القراء طبقات في أبوه ترجمه هأكذا وأقرأ وتصدر ًا كتب وحفظ بالعشر أبيه وعلى عليه

أسد               وابن الزهأري الدائم عبد الزين وثمانمائة وعشرين سبع سنة في بالقاهأرة عنه أخذ ومامن
. بقليل            أبيه بعد وماات وآخرون والده، لطيبة شرحه عنه أخذ أنه وقال

فتح                 بن الشمس بن الشهاب روزبة ماحمد الشيخ بن تقي ماحمد بن ماحمد بن ماحمد بن أحمد
بفتح               تقي بابن مانهما كل ويعرف وجده أبوه التي الشافعي المدني الكازروني الفتح أبي الدين

          . البديع   القول وكتب اليسير وقرأ الكثير سماع في بالمدينة لزماني القاف وكسر المثناة
ابنة                فاطمة أخيه وابنة المراغي الفرج أبي على ذلك قبل سمع مامن وهأو لفظّي مان وسمعه

. المراغي   اليمن أبي
فهد                   بن بكر أبو المحب الله عبد بن ماحمد بن ماحمد الخير أبي بن ماحمد بن ماحمد بن أحمد

.    . الكنى   في يأتي أشهر بكنيته وهأو
حجر                  بن الطيب أبو الزين أحمد بن علي بن ماحمد بن ماحمد بن ماحمد بن ماحمد بن أحمد

.    . المعجمة     في يأتي أشهر به وهأو شعبان المدعو

ماحمد                   بن ماحمد بن ماحمد بن ماحمد بن ماحمد بن ماحمد بن ماحمد بن ماحمد بن ماحمد بن أحمد
   . سنة          في ولد الخصاصي بابن ويعرف التي ماحمد الماين أخو الشافعي الدماشقي الشهاب
قاضي               بن التقي على الفقه في وقرأ القرآن فحفظ بها ونشأ بدماشق وثمانمائة عشرة ثمان

له                النخبة شرح شيخنا على فقرأ ارتحل الدين، ناصر ابن على وسمع ماوته بعد ورثاه شهبة
السرار              حادأي الوعظ في وعمل لشيخنا وشرحه كالبخاري أشياء بخطه وكتب له وأذن ًا بحث

أبي               ماختصر شرح وكذا أسفار عشرة في ًا ماجلس وخمسين ماائتين على اشتمل القرار دأار إلى
ماشيخة              في أخاه وخلف ماجاوراته بعض في المسيري الشمس ماع حرره الفقه في شجاع

نظّمه              مان وسمعت الثالثة المجاورة في بمكة ثم بالقاهأرة ماعي اجتماعه وكثر بدماشق زاويته
والتواضع            الصدر وسلماة والنجماع الخير عليه الغالب وكان تصانيفي بعض وحصل وفوائده

      . وثمانين       تسع سنة رجل في ماات الطعام على وجمعهم الصالحين في والرغبة والتودأدأ
. وإيانا    الله رحمه بدماشق

بن                  الدين لسان غازي بن ماحمودأ بن ماحمد بن ماحمد بن ماحمد بن ماحمد بن ماحمد بن أحمد
البقاء                أبو وأخوه وعمه أبيه وجد وجده أبوه التي الحلبي الفضل أبي المحب بن الدين أثير

         . كنف     في ونشأ بحلب وثمانمائة وأربعين أربع سنة ولد الشحنة بابن كسلفه ويعرف ماحمد،
قاسم               الزين وعلى عياله جملة في القاهأرة جده على وقدم والوقاية القرآن فحفظ وجده أبيه

في               عجلون قاضي بن النجم على قرأ وكذا ًا يسير ونحوهأم الحلبي وإبراهأيم الله عبيد وابن
في               جده عن وناب واحد غير له وأجاز النسابة والبدر جده على وسمع والعروض الفرائض

وفارقهما                وجده أبيه ماع وحج أبيه عن ًا عوض ببلده الحنفية قضاء ولي ثم بالقاهأرة السر كتابة
ذهأنه                فتور ماع الفرائض في ًا ماشارك ًا عفيف ًا كيس عاقلً وكان لمباشرته، حلب إلى أيلة عقبة مان

 : الديري            بابن السر كتابة عن جده انفصل لما فمنه وسط نظّم وله

هأانت قد الدين ماحب قلهأا لمامابهـدلة أضحت قد السر كتابة
بـانـت بعدماا عليها يرق كيمالها المحب يدعون الناس وأصبح

ًا               شهيد بالطاعون وثمانين اثنتين سنة الول ربيع ماستهل أو صفر سلخ الخميس ليلة في ماات
. شبابه              الله رحم لذلك والده ذكر بعد العديم بن العز القضاء في بعده واستقر

بن                 الجلل بن الشمس بن الطاهأر أبو الجلل ماحمد بن ماحمد بن ماحمد بن ماحمد بن أحمد
والدته              ووالد والده والد الدين جلل جده لكون بالخوي ويعرف المدني ثم الخجندي الجمال

أخاه                 زوج له جد لكون فقال بعضهم اختصره قد ولكن عم أبناء فهما أخوين الدين سعد وهأو
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           . صفية    أماه واسم وسبعمائة عشرة تسع سنة الولى جمادأى في ولد أبيه مان لخته لماه
أبوه                 به سماه ولهذا أحمد وسماه الهيئة بهي رجل مان ابنتها ولدأة ليلة ماناماها في أماها وبشرت

قرأ                  حتى الشام علم الضياء لمولنا أبوه به توجه ًا سبع أو ًا ست بلغ فلما أبويه حجر في ونشأ
لبن               النحو في والكافية اللغة في والتوشيح القرآن مان ًا سور وحفظ القدوري مان ًا شيئ عليه
أصوله           في الخسيكتي وماختصر للنسفي الفقه في والمنظّوماة السراجية والفرائض الحاجب

في               القصاري ماختصر عليه قرأ حتى الخجندي البرهأاني العلء لزم ثم أبيه على وبحثها وغيرهأا
المذهأب              فتاوي في جمعه الذي كتابه مان ًا وأبواب الفرائض في وماختصراته ًا مارار له الصرف

كتاب                 بعض عليه قرأ حتى ماحمد البرهأان الكبير ولده ولزم ماال حتى عنه ينفك ولم يكمل ولم
في               ًا دأهأر المنيري الدين أوحد ولزم كهل وهأو فارقه ثم لوالده الرحام ذوي وكتاب النحو

وقد           للغزي المختارة واللف والنجديات والعروض والعربية والصرف والمقابلة الجبر قراءة
رام                 وكأنه أيام بثلثة ماوته بعد رآه ماات ولما ذلك وغير فأكثر نظّمه مان بيت خمسمائة أخذ
الدين              سيف ًا أيض الجلل شيوخ ومان ماكانه، بجلوسه وأشار فاماتنع عادأته على عليه القراءة

الطب              في القانون ماختصر والزبدة دأيوانه عليه قرأ والدته وخال جدته أخو وهأو الحساماي
وعشرين             اثنتين ابن وهأو مانها ارتحل ثم بخجندة؛ كلهم آخرون وجماعة الحريرية والمقاماات

بن                الئمة شمس العلماة بها ولقي سمرقند حل ماا وأول وأربعين إحدى سنة رماضان في سنة
فحضر              الدين وكبير الدين عمادأ بن الدين حسام وخواجه دأروسه فحضر الزرندي الدين حميد

البزدأوي             وصاحب الماتريدي مانصور وأبي عباس بن كقثم بها مان وزار ووعظّهما دأرسهما
ونزل            بخارا ثم جاكردأره بمقبرة المدفونين والمشايخ العلماء مان وغيرهأم والمنظّوماة والهداية

الشريعة               صدر بها ولقي العلماء مان بكثير ماشرفة ماباركة قديمة مادينة وهأي خان بمدرسة فيها
الكلم              أصول في الحافظّية العمدة عليه فقرأ العزيري الدين وسيف مانه واستفادأ عنده فحضر

الصغير             الجاماع عنه فأخذ الغوري الدين وعله ذلك وغير الخسيكتي بعض عليه وسمع
المفتاح            تلخيص بعض عليه فسمع السمرقندي الدين شمس والسيد ًا وسماع قراءة الحساماي

الدين            وحميد وعظّه فحضر الياغي والحسام وفوائده دأرسه فحضر الكلكي الدين وعمادأ
لهما               لقيه وكان الوابكني والنجم آخره مان ًا يسير إل النحو في اللب عليه فقرأ البلغاسوني

مان                 وزار ًا وثلث سنة ببخارا وأقام ًا طالب ثمانين نحو فيها ثم بمدرسة وهأو بخارا مان قرية بوابكن
الدين             وحافظ والكردأري الحلواني الئمة وشمس الكبير حفص كأبي والكبراء العلماء مان بها
دأخل              ثم هأناك زيارته تبتغي مان وسائر الباخرزي الدين وسيف الكلباذي إسحاق وأبي الكبير

ماحققي              مان بها ووافى التنكية بالمدرسة فيها وسكن جيحون مان قريب دأرب على خوارزم
ولهأل               أذكياء نبلء طالب ألف فنحو الطلبة مان وأماا ًا كثير ًا عددأ ًا وكهولًوشبان ًا شيوخ العلماء

خير                 كل مان تشتهي ماا وفيها عليها مازيد ل وافرة وحرماة وبهجة تام رونق فيها والدين العلم
لزماه              وغيرهأا الهداية شارح الحنفي الكرلبي الدين جلل السيد بها عنه أخذ ومامن وثمار،

سنين                 ثمان مادة في الفقه في الهداية الشركة في عنه أخذ حتى سنة عشرة إحدى مان ًا قريب
والبزدأوي           للصغاني المشارق مان والبعض المصابيح وبالسماع التفاري قنية بمفردأه وبقراءته

شرحه           يطول ماا والحديث والتفسير والفرائض والفروع الصول ومان والزيدات والجاماعين
مان               والبيان والمعاني التلخيص ًا أيض عليه قرأ السغناقي الحسام بن العلء الفتاء في له وأذن

مان            ًا أيض والبعض الكشاف مان المحصنات وإلى القصى والمقصد والطوالع للسكاكي المفتاح
الخسيكتي           والهداية والبزدأوي البديع وسمع للنصاري المقاصد شرح ومان البيضاوي تفسير

لمفارقته             ًا وجع طويلً بكاء وبكى عالية إجازة له وأجاز الطاقية وألبسه بكلمالها والمغني
الهداية            مان والبعض والتمهيد واليضاح التلخيص عليه وسمع سنين لزماه الحلواني والبهاء
ًا             أيض مانهما البعض قرأ بل المفتاح وصرف الكشاف ومان الكبير والجاماع نحو  والمغني ماع

النحو              كتب بعض مان ًا شيئ عليه قرأ الدارحديثي والنظّام ذلك وغير والبيان والمعاني المفتاح
والتجريد             الشاطبية عليه وقرأ سنين لزماه الهمداني السبعة والسراج ذلك غير عليه وسمع
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والحسام              بديعة إجازة له وكتب لعاصم عليه وتل المصحف رسم في والمقنع النحو في
سمع             اليمني العزي والسيد الخطابي والتاج الخلفي ماقدماة مان ًا شيئ عليه قرأ اللشكينة

وبعض              المحرر مان ًا شيئ عليه وقرأ مادة لزماه الشافعي التفتازاني الدين وحافظ ًا كثير عليهما
والكمال             بالمذهأبين إجازة له وكتب ًا بحث جله أو الصلي المنهاج وجميع والمصابيح الحاوي

البزدأوي               ومان الكشاف ومان المفتاح مان البعض مانها العلوم مان عدة عليه وقرأ لزماه البخاري
سمع             وكذا ذلك وغير للطوسي الشارات شرح وجميع والبيان والمعقول والعربية الهداية ومان

الرحمن              وعبد لغيره يكتبها لم إجازة له وكتب وغيرهأا والنجاة والشفا القانون بعض عليه
والتحقيق            للخبازي والمغني البزدأوي مان ًا وشيئ التنقيح شرح عليه قرأ شرحيك البخاري
الحماسة           وبعض للعيني واليمني والمعري المتنبي دأيوان عليه قرأ الخوارزماي والفخر

النحو            مان ًا وشيئ المقاماات عليه وسمع للزماخشري والفائق الكشاف مان ًا وشيئ والعراقيات
التلخيص               إيضاح مان ًا شيئ عليه سمع اللكني والنجم بليغة إجازة له وكتب ذلك وغير والصرف

عليه              قرأ الشافعي النباري والتاج العلوم مان عليه مااقرئ عليه سمع المتوني الدين ونصير
واستفادأ              دأروسهم حضر مامن آخرين في الحاوي بعض عليه وسمع المحرر إنجاز مان ًا شيئ

والمشايخ               العلماء مان فيها مان وزار ًا ونيف سنة عشرة اثنتي بخوارزم إقاماته مادة وكانت مانهم،
المدفونين           الكبار مان عزيزاني والعلء الهداية صاحب السغناقي والحسام الكبرى كالنجم

فيها               وزار الخطابي البهاء بها فأدأرك بركة سراي بلده إلى ارتحل ثم الكشاف، صاحب بجوار
وأدأرك             أقصراي إلى ثم ونعمان السائل الدين وشهاب السائل الدين سيف الماوات مان

ثم               قرم إلى ثم التفتازانيات الدين وسعد الدين حافظ بها وجد الرازي القطب زماانه أفلطون
عثمان                   الوفا أبو مانهم ًا جمع بها وأدأرك قرم إلى عادأ ثم سنوت لها يقال جزيرة إلى ثم كفة إلى

إلى               ثم سنتين نحو بقرم وأقام ًا وافر ًا حظّ مانه ونال العرشي ياقوت صاحب الشاذلي المغربي
الربوة               بن الدين وناصر العسكر قاضي البقاء أبا والبهاء السراج بن الشهاب بها فلقي دأماشق

والولوي            الكاشغريان العزيز عبد والعز حسن والسيد اللبان ابن والعلماة المصري والحسام
وسلم             عليه الله صلى المصطفى فزار الحجاز إلى الحاج صحبة ارتحل ثم والمنفلوطي،

على                 عزم الحج مان إلى عادأ لما ثم حيدر الفقراء مان بمكة وأدأرك عنهما الله رضي وصاحبيه
وصل               فلما دأماشق إلى ًا أيض الحاج ماع فتوجه الشام لجهة بالعودأ إليه وأشير المدينة استيطان
مان                 ًا ونصف ًا شهر بها فأقام المقدس بيت إلى ثم فزاره الخليل بلد إلى هأناك مان عرج ماعان
عليه              وقرأ وماسلسلته تأليفاته بعض فكتب الحافظ العلئي مانها صفر في ولقي ستين سنة

الموعظّة              في الغضب إلى البخاري أول مان عليه قرأه ماما وكان بالصلحية دأروسه وحضر
فاستأذن            ماعهم بالرجوع فألزماوه صالحين فقه توجه واتفق سائره وناوله الكريمية بالمدرسة

لما                لنه بالطاهأر كناه الفيروزابادأي المجد بخط وهأي الجازة على له كتب أن بعد فأذن الشيخ
أريد                 ولكن كنية لي أعلم ل فقال كنيته وعن هأماله فذكر ولقبه اسمه عن سأله الكتابة أرادأ

بالشيخ                ووصفه طاهأر، بأبي القلم جرى قد قال فرغ لما ثم افعل فقال مانكم بذلك تشريفي
بن             الدين شمس العالم الماام بالشيخ ووالده المتقن الرحال الفاضل العالم الماام الفقيه

الشيوخ             شيخ البسطاماي الجمال بالقدس الشيوخ مان أدأرك ومامن الدين جلل العالم الماام
نزل            دأماشق إلى انتهى ولما وآخرون الحافظ ماحمد أبو والشهاب الحنفية مادرس

في               ًا أيض تردأدأ المدينة إلى عادأ فلما وحج فزار الحجاز إلى الحاج ماع وسافر بالسميساطية
حنيفة                أي ثم علي ماشهد وزار بغدادأ إلى بعد فسافر بالحركة المنام في عليه فأشير المجاورة

مان                هأناك قبر مان وزار وعلمائه المشاهأد فقهاء ماع بالمذاكرة ماشتغلً أشهر أربعة نحو به وأقام
كتبه              جميع عنه أخفوا حتى رفاقه فاحتال الشام إلى بالرجوع وهأم والصلحاء والكابر العلماء

ونصف            سنتين مادة والفتاء والمذاكرة بالطلب واشتغل المستنصرية وسكن بغدادأ إلى فجاء
والفخر           الواعظ السيرافي الله فضل والشهاب الكرمااني الشمس ببغدادأ أدأرك ومامن

عنه              العاقولي  كتب بل الدين غياث الفاضل المسمع ابن له وكتبها البخاري ثلثيات عليه وقرأ
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ماسند             وناوله تساعياته وجميع المشارق بعض عليه وقرأ القرشي المحب بن والعمادأ الجازة
عليه              قرأ الحصري الدين شرف بن الصمد عبد والجمال الجازة ماع والمشارق فويرة ابن

الحسن              والسيد له وأجاز الجوزي لبن السمانيد جاماع وناوله مانه تذكرة له كتبها أحادأيث
والشباري          المالكية مادرس المالكي والشمس الحنفي القاضي الكارثي والكمالي السمناني

الرحمن               عبد النور بن أفضل خواجه بن زادأه الدين نور الصادأق والفقيه العامال العالم السالك
تلقن              أنه وأخبره حركات بثلث الذكر مانه وتلقن وصاحبه خدماته ولزم البغدادأي ثم السفرايني

الخلوة                ًا أيض زادأه دأخل بل جده أصحاب مان وهأو الخياط بكر وأبي جبريل الشيخين مان ذلك
صاحب               أن ثم الخياط بكر أبي شيخه أصحاب مان وهأما الكردأستناي خلد الشيخ عند والرياضة

ولزماه              فصاحبه القرنفليين دأرب رباط في ونزل ببغدادأ مار فإنه المذكور خالد لقي الترجمة
وأجازه              رأسه على كانت طاقية وألبسه الخلوة ودأخل الشيخ خلوة أماام الذكر مانه وتلقن

الفخر             بالحلة ًا أيض ولقي ًا أيض والتلقين والتشبيك السلوك إجازة زادأه وكتب والتلقين بالسلوك
الجلل             وكان علمية ماباحث مان واستنطقه التبريزية فرجيته وألبسه له وتكلف المطهر بن

وولي              النونيزية قريب سنتين مادة شهر كل مان البيض اليام الخلوة يدخل الترجمة صاحب
ثم               إجازة له وكتب ماسموعاته بعض عليه وقرأ المحدث الدين سراج الشيخ بن ماحب الدين
سر                إلى ثم الشهيد الحسين وسلم عليه الله صلى الله رسول سبط وزار كربلء إلى ارتحل

سلمان                  قبر وزار المدائن في كسرى إيوان إلى ثم البيت أهأل كبار مان ثلثة بها وزار رأى مان
فلما               المذكور وخلد هأو الحاج صحبة النبوية المدينة إلى ارتحل ثم اليمان، بن وحذيفة الفارسي

في                 ورأيت وسلم عليه الله صلى النبي بجوار وأقام وستين ست سنة في إليها عادأ الحج قضى
وكان                استيطانها قبل فلعله وستين ثلث سنة الحجة ذي أواخر في المدينة قدم أنه آخر ماكان

أماره              ثم مادة فأنظّره السماع وسأله فلزماه اليافعي والعفيف المطري العفيف بها أدأرك مامن
ماع                 إياهأا ويناوله بعضه كل مان عليه يقرأ وأن الروضة في يريد ماما وغيرهأا الستة الكتب بجمع

والمصابيح            للواحدي والوسيط وأحمد الشافعي وماسند والموطأ الستة في ذلك ففعل الجازة
حبان            ابن ثم الجوهأري وصحاح والرسالة والعوارف والمشارق الصول وجاماع السنة وشرح

النووي            أربعي جميع ثم للغزالي ثلثتها والحياء العابدين ومانهاج والبداية للترماذي والشمائل
عليه               سمع وكذا المنبر بجنب الروضة في الفقهاء مان جماعة بحضور ماجالس أربعة في قرأهأا

الرحمن                 عبد بن إبراهأيم بن ماحمد الله عبد أبا الماين ًا أيض بها ولقي بكلها وأجازه تواليفه بعض
مان              ًا شيئ عليه وسمع الصول جاماع مان اليسير عليه فقرأ القدس قاضي المصري الشماع

الخشبي             الشمس بقراءة المنبر بجنب بالروضة الشفا عليه فسمع جماعة بن والعز الترماذي
والفائق             الكشاف بعض عليه وقرأ وأجازه تليها التي السنة في وذلك والشقراطسية والبردأة

عليه                فسمع فرحون بن الله عبد ماحمد أبا والبدر حبان ابن وبعض ماؤلفها وبين بينه بواسطتين
العز              ابن على الدين نور والقاضي له وأجاز الطيالسي ماسند وجميع البخاري بعض بالروضة

وحدثه            مااجه وابن والترماذي الصحيحين وبعض ًا أيض الطيالسي عليه سمع الزرندي يوسف
ومان             مانه ولبس واستولدهأا عائشة ابنته وزوجه وأجازه له الحرماين بمناظرة الخلق بمكارم

أربعي              عليه قرأ السبكي التقي بن أحمد والبهاء الصوفية الخرقة جماعة وابن المطري العفيف
بمكة             سمع وكذا له وناوله الفراح عروس المسى للتلخيص شرحه وخطبة بالروضة النووي

الدمايري              الكمال بقراءة وسبعين ثلث سنة في ًا أيض الطيالسي ماسند حبيب بن الكمال على
أن                إلى بها واستمر والجللة بالبراعة إليه وأشير فضل أن بعد سنة أربعين ابن وهأو وقطنها

مان              شريفة طريقة على ويصنف ويدرس ويفتي ويروي يدرس سنة أربعين مان أكثر ماات
والتوضع            المنكر عن والنهي بالمعروف والمار العلم ونشر عليها والواردأين لهألها الحسان

عنه               أخذ ومامن يلبغا الماير تدريس وولي وغيرهأم أهألها به انتفع حتى بالكبر الصغر وإلحاق
ماحمد               بن علي الدين نور القاضي كالبخاري وغيرهأا ماصنفاته جميع عليه وقرأ ًا كثير به وانتفع

والشرف              عصره وفريد دأهأره وحيد العلماة الماام بالشيخ ووصفه الزرندي يوسف بن علي بن
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الفتح   للعلئي           أبو الحاج وفوائد العلئي وماسلسلت الطيالسي ماسند عليه قرأ المراغي
خيرة               عابدة وكانت الله أماة ابنته وزوجه الذكر ولقنه أزرق صوف فرجية وهأي الخرقة وألبسه

البردأة                 شرح تصانيفه ومان جماعة بن العز عن بجزء حدث وكذا أبيها ماوت بعد كأنه طلقها ثم
وشرح                 ضخم ماجلد في وهأو مانه للشرح بد ل وماا واللغات العراب ماع التصوف مان فيه أماعن

الربعينية           الجواماع شرح في التفريدية بالنوار المسمى التوحيدية والربعين النووية الربعين
تفيسير               وفي التلخيص شرح في وكذا كراريس في قطعة مانه فكتب الشفا شرح في وشرع
وعمل                ونثر نظّم مان ذلك غير إلى فقدت لكنها اعتزاله فيها بين الكشاف على حاشية وفي

الطهور              والشراب وأحادأيث آيات على الكلم في رسائل وعشر الكلم علم في لطيفة رسالة
" ماداماه          "     الحبيب ذكر على شربنا أوله الذي الفارض ابن قصيد شرح آخره وفي التصوف، في

ماجلد             في وشرحها والحادأيث اليات مان بالجهادأ يتعلق ماا على يشتمل المجاهأدين وفردأوس
وسلسل              الروح راح سماهأا ألف نحو على اشتملت وصفاته الله أسماء في وارجوزة ضخم

البنوية.               بالمدينة اثنتين سنة القعدة ذي سابع الخميس ليلة في وقيل رماضان في وماات الفتوح
لنفسه                 بيده حفره كان قبر في المدينة خارج حمزة مان بالقرب أحد شهداء ماع الغد مان ودأفن

صلى                النبي فرأى بأشره ماوته قبل عنها النتقال رام إنه ويقال سنة وثمانين إحدى ابن وهأو
ل                 أن نفسه على وآلى ًا ماذعور فانتبه ماجاورتي عن أرغبت له وقال المنام في وسلم عليه الله

يلقب                كان أنه يحكي مان وسمعت وإيانا، الله رحمه وماات قليلً إل يبث فلم مانها يتحرك
فيقول                وسلم عليه الله صلى عليه يصلي كان لكونه وسلم عليه الله صلى الله رسول بمقبول
أكابر                  مان رجل فرأى أهأل لها وهأو أهأل لها أنت صلة آله وعلى ماحمد سيدنا على صل اللهم
وهأو               المدينة مان بالتحول الترجمة صاحب هأم حين وسلم عليه الله صلى النبي الحرم أهأل

فذكرهأا،                صلته كيفية عن الشيخ وسئل علي، الصلة يحسن فإنه تسافر ل لفلن قل له يقول
الناس               وانتفع سنة أربعين بالمدينة الناس شغل أنه فقال باختصار أنبائه في شيخنا ذكره وقد

   . هأو             والول قلت فيها أرخه العيني أن إلى وأشار ثلث سنة في وأعادأه وعلمه، لدينه به
الجازة.                عليه يستد الترجمة صاحب إليه أرسل وقد مارزوق بن الله عبد أبو إليه وكتب الصواب

 : نصه      بما وطاهأر إبراهأيم ولولديه  لنفسه

استجازا مان خير الدين جللالمجازا الرض السائل أجزت
حـازا النعمـان ماذاهأب لعلمإماـاماـا وكفى ماعارف أماام
ًا لتقصيريماـنـه بذاك الحق كنت وإن ماـجـازا ل حقـ

ًااماـتـثـال له ائتمرت ولكني أجـازا ماـن ماناهأج وماتتفي
وقدوة             المحمدية السنية الطائفة إماام تتعلم العلم مانه الذي والعلماة العلم بالقدوة ووصفه

بالروضة           المتصدرين وصدر النبوية المدينة في المدرسين رأس الحنفية الحنيفية الجماعة
 . وكان             انتهى الله عبد أبي الشهر الكبر القدوة العلماة بافمام أباه ووصف القدسية، الشريفة

. بلدأه               مان أبوه الشريفة بالمدينة وهأو إليه وكتب علماء، أبيه وجد وجده أبيه مان كل
   . بن             أحمد صوابه المالكي الخنائي الدين علم ماحمد بن ماحمد بن ماحمد بن ماحمد بن أحمد

. ماضى              وقد عيسى بن بكر أبي بن ماحمد بن أحمد بن حمد بن ماحمد
المدني               الشمس بن الرضي وأبو العباس أبو الشهاب ماحمد بن ماحمد بن ماحمد بن أحمد

والد              وهأو الريس بابن ثم الخطيب بابن ًا قديم ويعرف كأبيه النبوي بالحرم المؤذنين رئيس
       . الجمال       على وثلثين أربع سنة بالمدينة سمع المذكورين الله عبد بن وإبراهأيم ماحمد الشمس

المطري              المحب على وقرأ ظهيرة بن السعادأات أبي على وأربعين تسع سنة وفي الكازروني
مان             بدماشق فسمع ًا مارار وغيرهأما والشام القاهأرة ودأخل قليلً، بلده حسبة وباشر جملة

رأيت              المقبول فيه نظّم وله البرهأان، حافظّها على وبحلب بجاماعها أماله الذي المجلس شيخنا
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            . النبوية   بالمدينة وخمسين أربع سنة صفر شعر سابع الثلثاء يوم في وماات جملة مانه بخطه
 : نظّمه          عنوان ومان الله؛ رحمه بالبقيع ودأفن الخمسين، يكمل ولم

ًا نزلوا مان يا أماـــلـــي أنـتـــمحلـوا وفيها نجد
شــمـــلـــي لمـواحلوا وبعدي الجفا جعلوا مان يا

عـلــلـــي واشـفـواخلوا وهأجري لمحبكم وارثوا
بلـــــــــــــيفـالـجـسـم زللي واماحوا

   . ثالث             بحذف صوابه التي علي أخو وفا بن الشهاب ماحمد بن ماحمد بن ماحمد بن أحمد
. وسيأتي    بوفا وإبداله المحمدين

   . يوم            في ولد المصري النويري الزبيري القرشي لمحب ماحمدا بن ماحمد بن ماحمد بن أحمد
. حاتم                بن التقي مان سمع أنه وذكر وسبعمائة وستين تسع سنة الحجة ذي عشر تاسع الثلثاء

. الستدعاءات               بعض في وثلثين أربع سنة أجاز وقد يزدأ، ولم ماعجمه في فهد ابن ذكره
.       . يأتي         بكنيته ماشهور القسم أبو هأو النقيب الخميمي ماحمد بن ماحمد بن ماحمد بن أحمد
بن                  الدين بهاء بن الدين ولي الحسين أبي بن ماحمد بن ماحمودأ بن ماحمد بن ماحمد بن أحمد

     . واشتغل        القرآن فحفظ ونشأ ولد، أبوه التي الشافعي القاهأري الصل البالسي الدين شمس
حج                وكذا وغيرهأا الشام إلى وسافر وفاقة شدة وقاسى جهاته عن ورغب ورثه ماا فأتلف باللهو

بطائل               يظّفر فلم القاهأرة إلى وعادأ هأناك فماتت أماه ماعه وكانت المقدس بيت وزار وجاور
ظهر                أن يلبث لم ثم يموت أن وكادأ لماينه وأعطاهأا بالسابقية خلوته فتح قد الشافعي ووجد

في                مااهأر حاذق ذكي وهأو الماراء، بعض ماع ًا ماوقع فسافر تسعين سنة الثاني ربيع في العسكر
. وظرف        ولقش تودأدأ ماع الحظ وقوي والمباشرة الحساب

الحارسي              الشمس الخطيب بن الضياء أبو الشهاب مافلح بن ماحمد بن ماحمد بن أحمد
.    . عني       أخذ مامن الرمااح بابن ويعرف الحنبلي المقدسي ثم النابلسي

بن                 الصلح بن التقي المنجا بن أسعد بن عثمان بن المنجا بن ماحمد بن ماحمد بن أحمد
 . قال.              التي علي بن أسعد عم الحنبلي الدماشقي التنوخي الوجيه بن العز بن الزين الشرف

وولي                ودأرس بأماره، القائم هأو وكان علي العلء أخيه عن وناب قليلً تفقه أنبائه في شيخنا
وكان               الخمسين، إكمال قبل أربع سنة في ماات أن يلبث ولم وصرف، ًا يسير بأخرة القضاء

. ًا  نبيه ًا شهم
.        . أبيه       جد يسم لم فيمن ًا قريب سيأتي الناصح بن ماحمد بن ماحمد بن أحمد

أخو              المالكي الشاذلي المصري الصل السكندري الشهاب وفا بن ماحمد بن ماحمد بن أحمد
الفتح               وأبي الرحمن عبد بن ماحمد الفضل وأبي الماضي إبراهأيم المكارم أبي ووالد التي علي

بابن             كسلفه ويعرف ماحالهم في المذكورين يحيى السعادأات وأبي حسن الجودأ وأبي ماحمد
الخلوة.              ًا مالزما حسنة طريقة على ونشأ وسبعمائة وخمسين ست سنة ماصر بظّاهأر ولد وفا
ودأفن               عشرة أربع سنة شوال عشري ثاني الربعاء يوم في ماات حتى الناس عن والنجماع

             . عنده    وكان قال أشهر وذاك أخيه مان أسن وهأو أنبائه في شيخنا قال وأخيه أبيه عند بالقرافة
خواص                 ماع إل المواعيد يعمل كان ول نظّم له وليس حسنة أحوال له وتذكر كلم وقلة سكون
بسنة،                أبيه بعد وغرق والذكاء النظّم في القران ففاق ماحمد الفضل أبو له ونبغ قال أصحابه
عقودأه               في المقريزي قول ونحوه عشرة، اثنتي سنة في وارخه ًا ماحمد نسبه في شيخنا وزادأ

. خمسين           نحو عن عشرة ثلث سنة غرق الفضل أبا ولده إن
الصالحي             الدماشقي الحريري العباس أبو الشهاب يعقوب بن ماحمد بن ماحمد بن أحمد

           . بها   ونشأ دأماشق بصالحية وسبعمائة وتسعين ست سنة في ًا تقريب ولد الشريفة بابن ويعرف
عمر               والزين المردأاوي أحمد بن علي والعلء الحرستاني خليل بن الله عبد التقي على فسمع

وكان             ًا، أيض وبداريا بصالحيتها عليه فسمعت بدماشق ولقيته الفضلء مانه سمع وحدث البالسي
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خطه                ورأيت وزار وحج ذلك عن يفتر ل الحنابلة بجاماع الجماعة على ًا ماحافظّ الهمة كبير ًا خير
مان                 ًا قريب ماات وأظنه وسبعين إحدى سنة فهد بن العز لقيه بل وستين ثمان سنة إجازة في

ذلك.
العباس                أبو الشهاب عياش بن يوسف بن علي بن يوسف بن ماحمد بن ماحمد بن أحمد

بابن             ويعرف التي الرحمن عبد الزين ووالد تعز نزيل الشافعي المقرئ الدماشقي الجوخي
ًا.               حظّ فيه فرزق الجوخ بيع وتعانى وسبعمائة وأربعين ست سنة الربيعين أحد في ولد عياش

على            وبدماشق العسقلني الشمس على فقرأ بالقراءات وعني طائلة دأنيا مانه وحصل
العز                بن علي على صغره في وأسمع السلر بن الوهأاب وعبد اللبان أحمد بن ماحمد الشمس

وتصدى                قوالح وابن البياني مان سمع وكذا وغيرهأا بمكة عنه به وحدث عرفة جزء حضور عمر
ًا              بصير وكان ًا احتساب القرآن ًا جمع ولقن واليمن الحجاز أهأل مان جمع به وانتفع للقراءات

في                وساح وخدماه وخيله ومااله أهأله بدماشق ترك الدنيا في الزهأد في غاية ًا خير ًا دأين بالقراءات
ختمة               نصف يوم كل وتلوته الماوي بجاماعها الولى صلة على بدماشق وهأو ماواظبته ماع الرض

على                وماداوماة العيش مان خشونة في سنين عدة به فأقام اليمن دأخل ثم مادة بمكة وجاور
 :         . صاحبنا     وقال القراء طبقات في الجزري ابن ذكره وقد المنكر عن والنهي بالمعروف المار
السلر                وابن اللبان ابن شيخنا عن السبع أخذ دأين صالح خير ماقرئ كامال فاضل العباس أبو

وخير               علم زيادأة في وهأو والسكون التقوى ماع جماعة به وانتفع الماوي بالجاماع للقراء وجلس
الشمس               على بالعشر ختمة فقرأ ماصر إلى رحل ثم سلماة بن صدقة السبع عليه قرأ

أخونا              آخر ماوضع في وقال وغيرهأا، والخليل وبالقدس بها فأقرأ دأماشق إلى وعادأ العسقلني،
جمع               الذي الناسك الخاشع الصالح العلماة الماام الشيخ الله كتاب تلوة في وصاحبنا الله في

     . أنه           شهبة قاضي ابن وقال الجل جاءه حتى الخلق عن وأعرض الدنيا فترك والعمل العلم بين
خمسة                غيره ماشتر مان الحال في يربح فربما ًا ألف بخمسين البيعة يشتري كان أنه له حكى

طريقة                على ًا أحد أر لم العجلوني حاتم بن عمر وقال شعبان؛ ثاني في وفاته وأرخ آلف،
 . ماات               ورواية سماع وله ماثله عليها والقدرة عليه إقبالها ماع ظهره وراء الدنيا رفض في السلف

رحمه               عقودأه في المقريزي عند وهأو بتعز وعشرين اثنتين سنة الخر ريع عشري حادأي في
الله.

ويعرف              الشافعي القاهأري النصاري الصلح بن الصدر بن الشهاب ماحمد بن ماحمد بن أحمد
           . ًا   رفيق والمنهاج القرآن فحفظ ونشأ ًا تقريب وسبعمائة وتسعين خمس سنة ولد الدين صدر بابن

وغيره             شيخنا قليلًوسمع واشتغل جماعة علي وعرض السعودأي الشمس الفقيه عند للوالد
باب            حانوت في بالشهادأة وتكسب بالبيبرسية وتنزل بالظّاهأرية البخاري ختم سمعه وماما

كان               ولكنه ًا وخط ماعرفة بالماهأر فيها يكن ولم الرقيق سوق وفي القنطرة باب دأاخل القوس
بيده               دأريهمات ماع ماعيشته في ًا واقتصادأ ًا انجماع ثم الجماعة على وماحافظّة ًا سكون به بأس ل

        . أربع        سنة رماضان مانتصف الثنين ليلة في ماات وجاور مارة غير حج وقد فيها يعامال ربما
الله              رحمه وغيرهأم لمعينين بثلثه وأوصى البيبرسية بحوش ودأفن الغد مان عليه وصلى وثمانين

وإيانا.
  . بقوص              نشأ الحكم ماوقع القاهأري ثم القوصي الدين فتح بن الشهاب ماحمد بن ماحمد بن أحمد

. غفلة                 عن يخلو كان ماا لكنه فيه وتقدم التوقيع وباشر سنة أربعين نحو بها فأقام القاهأرة وقدم
 . استفدته               يزعم كان ماا على التسعين أكمل وقد وثلثين تسع سنة الخر ربيع أواخر في ماات

. تاريخه       في يذكره ولم شيخنا تذكرة مان
.        . الشريفة         بن أحمد في الحمدين آخر في المولي بن ماحمد بن ماحمد بن ماحمد بن أحمد

 . ولد              البرقوقية خادأم الحنفي الجوهأري الجلل بن الشهاب ماحمد الدين عز بن ماحمد بن أحمد
ابن              عند النقابة وباشر القضاء في وناب دأروسه وحضر الصيراماي العضدي خدماة في ونشأ

لسالم               انتمى ثم علم، ماا وكان بابنته البر عبد تزوج على العضدي وافق وبسفارته الشحنة
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اختصاصه             وعظّم لغيره يتفرغ ولم خدماته ولزم الظّاهأري ازبك الماير على المحتوي العبادأي
أصحابه             غالب حمده بحيث ماتسع وباطن وحشمة وعقل بتؤدأة الماور وساس وبأمايره به
الماور             فكانت وسبعين ثمان سنة في ماعه وحج الزبكي بالجاماع الصوفية شيخ واستقر

. به  ماعذوفة
.       . عمر         بن ماحمد جده فيمن ماضى الشغري العباس أبو الشهاب ماحمد بن ماحمد بن أحمد

بابن              ويعرف الشافعي القاهأري ثم القوصي العباس أبو الشهاب ماحمد بن ماحمد بن أحمد
           . كتب   في النظّم ولزم واشتغل القرآن فحفظ مانها وتحول بقوص ولد بالقوصي ثم البلقاسي

حرصه               لشدة العبادأة ربع في ًا خصوص فوائد مانها فحفظ عنه أخذ وكأنه الزاهأد أحمد الشيخ
مانهم،               كثير به وانتفع الدين ماهمات مان ًا كثير لهم فأوضح للعاماة وجلس ماسائله، إتقان على

ًا                ونثر ًا نظّم فوائد وجمع كفاية، بفرض عنا قائم أنك له يقول كان أنه القاياتي عن وبلغني
    . ماما           عنه كتبته وماما إليه أشرت ماما يسترزق وكان خلفه وصليت وفوائده نظّمه مان سمعت

خمسين                 سنة في ًا أيض فهد ابن عنه وكتبه الجنة تدخل التي الدواب في قاله ماا ًا مارار أنشدنيه
وهأو: 

البرره بنقل الخلد جنة فيعشره دأواب صاح يا يدخل
ًاماقـاتـل نقله في عددأهأم الوائل صححـه ماا حق

. طائل               على يحصل فلم شابة وتزوج باليسير ًا قانع ًا ماتقشف ًا فقير وكان آخر، ماوضع في أكملتها
ماات                حتى طويلة مادة بدنه ضعف ماع بسببه وانقطع العمى على مانه أشرف رماد له وحصل

. وإيانا        الله رحمه ستين سنة الخر ربيع في
الشافعي             المقدسي ثم القرافي المصري العباس أبو الشهاب ماحمد بن ماحمد بن أحمد

          . مان    والترماذي دأاودأ وأبا المسلسل الميدوماي مان سمع أنه ذكر الناصح بابن ويعرف الصوفي
الهادأي               عبد ابن مان سمع وأنه الولى السنة في وهأو الهمذاني الحسن أي المحدث لفظ

        . بكر       أبو التقيان مانهم جماعة عنه لنا روى وبغيرهأا بمكة كله بذلك وحدث ماسلم صحيح
ونعم               اعتقادأ فيه للناس وكان قليلً عنه أخذت أنبائه في شيخنا قال فهد، وابن القلقشندي

          . عليه     الصلة في وتقدم أربع سنة رماضان أواخر في ماات وماروءة وعبادأة ًا سمت كان الشيخ
صحبة               وتسعين ثلث سنة في سافر أنه الناصرية خطيب ابن قال الله، على المتوكل الخليفة
   . في           لمقريزي وقال ماات حتى بالقرافة فأقام ماعه ورجع الشاماية البلدأ إلى برقوق الظّاهأر

         : اعتقادأه       في الناس وتغالى بالصلح الكافة عند اشتهر إنه الله عبد جده سمى أن بعد عقودأه
الظّاهأر              أيام في سنين لقضائها فتصدى حوائجهم وسألوه إليه وتردأدأوا كراماات عدة له وحكوا

. السبعين             وقدقارب ماات حتى الماراء مان دأونه فمن عنده ماقبولة رسالته وكانت برقوق،
. والزهأد                والصلح الدين ماع العجائب ذلك في عنه ويحكون القوة في غاية كان أنه غيرهأما وقال

        . بن        ماحمد بن الله عبد بن أحمد صوابه المالكي الماوي الشهاب ماحمد بن ماحمد بن أحمد
. ماضى   وقد ماحمد

.    . عني         أخذ مامن القاهأري ثم السنباطي الشهاب ماحمد بن ماحمد بن أحمد
   . وسمع          ًا قديم اشتغل الشافعي المقدسي الصل الصلطي الشهاب ماحمد بن ماحمد بن أحمد

الجمعة                يوم في وماات مادة القضاء في وناب العلئي بن الخير وأبي جماعة بن البرهأان على
. عنه            الله عفا الثمانين جاز وقد وخمسين اثنتين سنة شعبان عشري سادأس

ويعرف             المقرئ الشاذلي الحنفي المكي ثم المصري الشهاب ماحمد بن ماحمد بن أحمد
 . لزم             بعده فمن خشقدم الظّاهأر إماام ماحمد المحب ووالد بمكة ربيع رباط شيخ بالمسدي

ماات                ولما عليه إقبال للشيخ وكان أولدأه ماع عليه الشيخ وقرأ زاويته في الحنفي ماحمد الشيخ
     . الحد             ليلة في بها ماات وأقرأ عياش بن الزين على القراءات بها وقرأ ماكة إلى هأاجر ثم تجردأ
والثناء                الغرس بن البدر القرآن عنده قرأ ومامن فهد ابن أرخه وستين خمس سنة شوال عاشر
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. وإيانا     الله رحمه ماستفيض عليه
ختم              قليلًوسمع اشتغل الحنبلي، القاهأري ثم الهوي الشهاب ماحمد بن ماحمد بن أحمد

. ًا          ساكن وكان ماعها كان ومان الهورينية هأانئ أم عند البخاري
  . في              ولد ريحان بابن ويعرف وأبوه هأو السكاف البعلي العباس أبو ماحمد بن ماحمد بن أحمد

أبي               الزين على ًا يسير إل الصحيح فسمع بها ونشأ ببعلبك ًا تقريب وسبعمائة وثمانين خمس سنة
الحديث              عليه فقرأت ببعلبك ولقيته الطلبة مانه سمع وحدث الحجار أنابه الزعبوب بن الفرج

. ًا        ظن الستين قريب وماات وأجاز الصحيح مان الخير
.           . أحمد      بن علي بن الرحمن عبد بن ماحمد جده فيمن البدي ماحمد بن ماحمد بن أحمد

ثم               ماضموماة ماعجمة بخاء خنبج بابن ويعرف أبوه المدولب النبابي ماحمد بن ماحمد بن أحمد
       . وجاور       اليمن ودأخل ويتلوه القرآن يحفظ مامن جيم ثم ماضموماة ماوحدة بعدهأا ساكنة نون

ونحوهأا،               السجادأة حمل في ًا ماعني فكان وتسعين سبع سنة في ولزماني سنة مان أكثر بمكة
سيد                ابن سيرة وختم البخاري مان والكثير يسير بفوت هأشام ابن وسيرة الشفا حل على سمع

له             وكتبت المعادأ وذخر الهمزية البوصيري وقصيدة والشفا السيرتين ختم في وماؤلفاتي الناس
. به         الله لطف أبيه ظل في وهأو سافر، ثم

ناصر              بن الشمس بن الشهاب بالهنيدي ويعرف الماردأاني القاهأري ماحمد بن ماحمد بن أحمد
           . والليث   الشافعي لزيارة ًا ماديم جده وكان وثمانمائة وخمسين ست سنة ولد التجار أحد الدين

الداخل             يسار على التي البسطة على ويجلس فيهما للتبرك الماء ويسقي أوقاتهما في
أنه              فاتفق المؤيدي باي دأولت بالدوادأار واختص ًا، ادأب القبة باب إلى الوصول قبل للشافعي

به                واستقر صرفه بذلك الماير علم فلما فأبى الظّلماات بعض تخفيف في نوبته رأس عند شفع
أو                 القرآن فقرأ حفيده ونشأ النوب رؤوس على تقريره مان به العادأة جرت ماا إبطاله ماع ماكانه

يديه                على مانهم البر ماكة أهأل مان الكثير يصل وكان القارئ بني وصحب التجارة وتعانى أكثره
الله               أحسن والطواف الجماعات مان خير على بمكة إقاماته وكثرت نفسه مان يصلهم ربما بل

إليه.
ولد               أنه وقال استدعاء على كتب رأيته الشافعي المصري الحكري ماحمد بن ماحمد بن أحمد

   . شيخنا            عن ناب الجمال بابن يعرف كان الذي وكأنه وثمانمائة عشرة إحدى سنة أواخر في
يقال              وكان بخطه، للدمايري المنهاج شرح وكتب ًا يسير واشتغل أشياء عليه وسمع بعده فمن

. التي         أحمد بن ماحمد ماحمد أباه وأظن المنهاجي، له
التي               صلح بن ماحمد الشيخ خادأم القاهأري ثم الهيثمي المحلي ماحمد بن ماحمد بن أحمد

.    . عني   أخذ مامن الحسودأ بابن ويعرف
الفوي               الحسني الشمس بن العباس أبو الشهاب الغفار عبد بن ماحمودأ بن ماحمد بن أحمد

وثمانمائة            عشرة اثنتي سنة في الشمني الكمال عليه قرأ القاضي الحنفي القاهأري
بقراءته                سمع ومامن رواه مان عن ول ل أم أكمله أدأري ول المعارف عوارف بعض بالشيخونية

. السماء        وضبط القمصي والجلل البغدادأي السلم عبد العز

شيخ                   بن شيخ نور أبو الدين فخر بن عمر بن ماحمد بن ماحمودأ بن ماحمودأ بن ماحمد بن أحمد
إمااماه              وابن بمكة الحنفية ماقام إماام الحنفي المكي ثم الخوارزماي الشهاب عمر بن طاهأر

       . بمكة        وسبعمائة وثمانين ثمان سنة في ولد المعيد بابن ويعرف ماحلهما في ماحمد وولده التي
الواحد              وعبد المايوطي والجمال النشاوري بعدهأا وماا بعدهأا التي في له وأجاز بها ونشأ

وختم            المسلسل المراغي الزين على وسمع وغيرهأم فرحون بن والبرهأان والعراقي الصردأي
وفاته                 قبيل عنها له رغب ثم لعجزه مادة بمكة الحنفية إمااماة في عنه وناب بأبيه وتفقه الصحيح

يلبغا             بدرس والعادأة ايتمش بدرس الحنفية وتدريس راماست رباط ماشيخة عنه تلقى وكذا
وبلدأ              والشاماية المصرية الديار ودأخل الضياء بن حاماد لبي والعادأة التدريس عن رغب ولكنه

      . ثاني         الجمعة يوم ظهر في ماات الكيمياء في أتلفه بما الخيرة مان وتمول والعجم اليمن
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المحسن             عبد الحرماين إماام لجانب أبيه بقبر بالمعلة ودأفن خمسين سنة رماضان عشري
.    . فهد      ابن ذكره ابنه المااماة في بعده واستقر الخفيفي

ثم                والده الهندي الكراني العباس أبو الشهاب علي بن يوسف بن ماحمودأ بن ماحمد بن أحمد
        . وسبعمائة     وخمسين إحدى سنة الولى جمادأى في ولد ماحمودأ بابن ويعرف الحنفي المكي

المالكي               خليل ومان نجيد ابن جزء الحنبلي والموفق جماعة بن العز مان بها وسمع بمكة
أبي              بن والصلح القارئ وابن السبكي البقاء وأبو السنوي له وأجاز وآخرين، الحراري والتقي
في               وماات المالكي، القادأر عبد القاضي نجيد ابن بجزء مانهم جماعة عنه حدثنا وجماعة، عمر

رحمه               بالمعلة ودأفن العصر بعد عليه وصلى بمكة ثلثين سنة شعبان سابع الثلثاء يوم ظهر
الله.

  . على           ماسع بالمزجج ويعرف المالكي المدني الصل المغربي ماسعودأ بن ماحمد بن أحمد
. بالمدينة         وعشرين تسع سنة في وماات وغيره، المراغي الزين

   . في           بعضهم استكتبه القصصي الكتبي القاهأري العباس أبو الدين ماعين بن ماحمد بن أحمد
الكتب                ويبيع بالرمالة القصص يكتب وكان به بأس ل نظّم له وقال الولدأ بعض فيه استدعاء

. ماات        وماتى نظّمه، مان شيء فينظّر الصرغتمشية تحت
المقدسي               الدين شمس الشيخ بن الشهاب مافرج بن ماحمد بن مافلح بن ماحمد بن أحمد

 :     . ولد          أنبائه في شيخنا قال قبلها المائة في أبوهأما الماضي التقي أخو الحنبلي الصالحي الصل
طريق             وسلك انحرف ثم جماعة مان وسمع قليلً واشتغل وسبعمائة وخمسين أربع سنة

.     . عشرة  أربع سنة ماات والسماعات المتصوفة
القطوي               المنافي اليسر أبي بن الشمس بن العباس أبو الشهاب ماكنون بن ماحمد بن أحمد
          . وسبعمائة    وسبعين تسع سنة حاكمها ذاك إذ وأبوه بقطية ولد ماكنون بابن ويعرف الشافعي

فيه            الغراقي الشمس ولزم بالفرائض واشتغل والحاوي القرآن فحفظ حسنة نشوة ونشأ
بعد               ولي ثم قليلً وبالعريبة شرحه مان ًا وكثير الحاوي يستحضر وكان الفقه في اشتغل وكذا

ماع                 دأماياط ثم البارزي بن الدين ناصر بعناية المؤيدية الدولة أول في غزة ثم قطية قضاء أبيه
في               غاية دأماياط في هأو واستمر الرحمن عبد الزين قريبه فيها فاستناب ماعه قطية بقاء

ماع             والتظّلم بالشكاوي أناس عليه فتسلط المؤدأية، الدولة انفصلت أن إلى والكرام العزاز
           . تزوجها    رابعة ابنتي على عندي وصاهأر قال أنبائه في شيخنا قاله أخلقه وحسن احتماله كثرة
             : تسع.  سنة رماضان في عنها وماات الجواهأر؛ في أثبته كما الهيثمي صداقها وعمل قلت ًا بكر

في              ويشارك جيدة ماعرفة الفقه يعرف فاضلً كان المريزي وقال عليه، السف وكثر وعشرين
. ًا    مارار القاهأرة وقدم غيره

.    . مانصور      ابن في الشموني مانصور بن ماحمد بن أحمد
التي                الحنفي العلئي الزين بن الدين ناصر بن الشهاب طريطاي بن ماهنا بن ماحمد بن أحمد

           . وغيره     أبيه عن وأخذ القرآن وقرأ وثمانمائة ثلث سنة في ولد ماهنا بابن كهو ويعرف أبوه
وضاءة              عليه للطائفتين ماتودأدأ العلماء في ماحب هأو بل بهم اختصاصه وعظّم الفقراء وصحب

أنه                حتى المعابرة في وتقدم ونحوه إقطاع مان ماتيسر ورزق وتهذب تأدأب ماع نيرة شيبة وله
وكثر                المقدس بيت زار وكذا وسبعين ثمان سنة في مانها مارة غير وحج وستين؛ بمائة يعالج
مان                أم وفارقته القسم أبو أكبرهأم أولدأ عدة وله وشاخ كبر وقد أدأبه وحمدت بي اجتماعه

بعده               يحصل ولم وتسعين أربع سنة شوال مانتصف في وأنه ماوته فجاءنا لمكة وتوجهت عداه
. وإيانا     الله رحمه طائل على

المقدسي                العباس أبو الشهاب فياض بن العزيز عبد بن فياض بن ماوسى بن ماحمد بن أحمد
          . الشهاب    عمه عن إحداهأما مارتين في سنين حلب قضاء ولي القاضي الحنبلي الحلبي الصل

وماكارم              ورياسة وحشمة لطف عنده ًا رئيس ًا شكلًحسن وكان وعقل، بسكون ماوسى بن أحمد
 .             . ذكره   ثلث سنة رجب عشر رابع في حلب بقلعة الفتنة في ماعتقلً ماات العلماء في وماحبة
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. الناصية   خطيب ابن
والد              القاهأري ثم البشيهي الصل المغراوي الشهاب ماحمد بن ماوسى بن ماحمد بن أحمد
          . في   شيخنا ولزم بالشهادأة ويتكسب كالسابقية جهات في يباشر كان التي ماحمد البهاء

. عنه            الله عفا بالمرضي يكن ولم ماات؛ حتى مادة بعده وعاش المالء
القاهأري               الشمس بن العباس أبو الشهاب قريش بن ماحمودأ بن ماوسى بن ماحمد بن أحمد

. الشيخونية             إماام بابن ويعرف الدين تاج ووالد إمااماها وابن الشيخونية إماام الحنفي الصوفي
بسيدنا              ووصفه وخمسين ست سنة رماضان في الشفا البغدادأي السلم عبد العز على قرأ

السماع            مانها تطرب بأنها وقراءته والتشمير الجد ذي النحرير الفاضل الماام وماولنا
ذلك                قبل سمع بل وارتياب؛ شك بل اضطراب ول فيها لجلجة ل الطباع رونقها إلى ويتسجلب

وهأو               الدارقطني سنن مان النويري القسم أبو عليه قرأه ماا البوصيري حسين بدر ال على
صحيح               الزركشي على سمع وكذا مانها الول الجزء على بخطه كما أوله مان ورقة ثلثون

عاقلً               وكان لمكة ماعه وسافر الفقيه جانبك بخدماة واختص القضاء في وناب جله أو ماسلم
.              . عنه   الله عفا بقليل أبيه بعد وتسعين إحدى سنة الثانية جمادأى في ماات ولده مان أشبه
زاوية              فنزل القاهأرة قدم الشافعي الخانكي ثم البيروتي الشهاب ماوسى بن ماحمد بن أحمد

الفقه              في وبرع المحلي الجلل على بل العجلوني إبراهأيم عن وأخذ الحاج ببركة المتبولي
في              ونزل السبعين بعد مان الخانكاه وقطن ًا شروح عليه كتب بل المختصرات جاماع وحفظ

ابنته             على الوفائي الله عبد الجمال ماحتسبها بها وصاهأر مانها بأمااكن ودأرس صوفيتها
إنسان              وهأو إلي التردأدأ مان أكثر وكذا عليه وأفضل الجيعان بن للشرفي وتردأدأ واستولدهأا

. فهد               بن بكر وأبي الطبي المحب على الحديث وسمع وجاور وحج يقين، فضيلة ذو ساكن
العقبي                المصري العباس أبو الشهاب صديق بن يوسف بن علي بن ناصر بن ماحمد بن أحمد
     . تاسع          الجمعة يوم في ولد جميلة بابن ويعرف بها والعطار بجيلة نزيل الشافعي المكي ثم

بن               والكمال جماعة بن العز مان بها وسمع بمكة وسبعمائة وخمسين اثنتين سنة الول ربيع
يحيى               بن وإبراهأيم ظهيرة بن والشهاب سالم بن وأحمد المعطي الله عبد بن والجمال حبيب
بن               وأحمد خليل بن البهاء بها فسمع القاهأرة إلى وارتحل الفوي أحمد بن وعلي الصنهاجي

السوقي               بكر أبي بن وماحمد العقبي عمر له وأجاز آخرين في القارئ وابن الرهأاوي حسن
     . وثلثين            إحدى سنة في ماات وغيره فهد ابن عنه روى وجمع رافع وابن الهبل وابن النجم وابن

. بجيلة     أعمال مان ضفادأع بقرية
    . بمكة           الخمس قبل ولد الحنبلي المكي الكناني الشهاب علي بن ناصر بن ماحمد بن أحمد

المعطي              عبد بن والجمال حبيب بن والكمال النويري والفخر جماعة بن العز بها وسمع
ابن             أصحاب بعض وبحماة قوالح وابن أمايلة ابن بدماشق فسمع وارتحل وغيرهأم والنشاوري

وبالسكندرية            وغيره القروي الوهأاب عبد وبالقاهأرة سبعين سنة جماعة مان وبحلب مازيز
بل                أخساس، بعض له وصار الله يفتح بن الوهأاب عبد بن ماحمد بن وماحمد الدماامايني البهاء

فضيلة                لديه وكانت الناصرية خطيب ابن قال وكذا فاضلً ًا خير كان أنه أنبائه في شيخنا قال
       :   . بعد      عشرة اثنتي سنة رماضان في ماات الفاسي قال انتهى باليسير وحدث واحتمال خير وفيه

كما                  عشرة اثنتي سنة في وأرخه فهد ابن عنه روى أزيد، أو ستين عن بالمعلة ودأفن أقعد أن
. ًا               ظن لكن الناصرية خطيب ابن وكذا قبلها التي ففي شيخنا وأماا به أماس وهأما قدمانا

      . وقدم         وسبعمائة وخمسين سبع سنة ولد نشوان بن ماحمد بن نشوان بن ماحمد بن أحمد
دأار              بل للبارزي التمييز بتحفظّهم يحفظ فصار الزهأري الشهاب بني وادأب القرآن فقرأ دأماشق

سنة                الولى جمادأى في الزهأري له وأذن وفضل تنبه أن إلى الدروس في الشيوخ على ماعهم
الشاماية               تدريس في واستقر وتسعين ثلث سنة الفتاء في البلقيني له أن وكذا وتسعين إحدى

بالفتاوى              وقصد الطلبة به وانتفع الكبرى الفتنة بعد الحكم في وناب بالجاماع وتصدر البرانية
وحسن             عقله لوفور وإنصاف وسكون بتؤدأة العلم في ويتكلم عليها الكتابة يحسن وكان
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عشرة.                تسع سنة الولى جمادأى في به مارضه طال استسقاء له حصل أن بعد ماات ماحاضرته
. طبقاته         في شهبة قاضي وابن أنبائه في شيخنا ذكره

           . أخذ      الله يفتح بن النور شيخنا عن بالشفا دأماياط في حدث الديروطي نصر بن ماحمد بن أحمد
. الردأادأي    بن الجلل عنه

. وفا             بن ماحمد بن ماحمد ابن في الوفا أبي بن ماحمد بن أحمد
  . حسن              شاب الجيعان بن الدين صلح القاضي بن الشهاب شاكر بن يحيى بن ماحمد بن أحمد

البقاء              أبي البدري أخيه بابنة أبوه وزوجه البودأري الشمس على وغيره النحو في يقرأ
في               يكتب وصار وماني الديمي على سمع وقد ًا ذكر وتسعين خمس سنة شعبان في واستولدهأا
             . نحو   عن وتسعين ثمان سنة الثاني ربيع عشري خاماس الربعاء ليلة في ماات حذق ماع الديوان

. الجنة       وإيانا الله عوضه سنة وعشرين اثنتين
. ماصلح               بابن ويعرف التي يحيى أخو الشافعي المنزلي ماصلح بن يحيى بن ماحمد بن أحمد

على               وقرأ لهم مافارقين وأهأله أخوته مان وجماعة هأو هأذا فنشأ المنزلة فلحي مان أصله
الشمس             تلميذ الديروطي الرحمن عبد الزين وعلى والعربية الفقه في سويدان بن الناصري

والملحة              والمنهاج القرآن كبره في حفظ قد وكان السبعة مان قراءات أربع الصائغ بن
مان             راضي بمنية وأقام بلغني فيما البلقيني العلم مانهم جماعة على وعرضها والشاطبية،
بكلفتهم             ًا قائم وكان والطلبة والمريدون الفقراء إليه وانتمى ًا جاماع بها وابتنى المنزلة أعمال

جماعة                 على ويقوم بل ًا شيئ يدخر ل القبول في تحريه ماع ونحوهأا الفتوحات مان عليه يردأ ماما
قدم                على وغيره، السفر في غيرهأم وعلى عليهم ووزعه ماعهم كان ماا أخذ وربما بركه، في

بما             والشتغال الذكار ومالزماة والعبادأة والتلوة المنكر عن والنهي بالمعروف المار مان عظّيم
   . في               بمكة ماات العبادأات ربع في أقرأ وربما بذلك، بتفردأه يخبر وهأو إل ًا أحد ار لم بحيث يهمه

ودأفن              الكعبة باب عند عليه وصلى وسبعين ثلث سنة الولى جمادأى عشرين الثلثاء يوم
. به         ونفعنا الله رحمه الثمانين على زادأ وقد بالمعلة

بن                  ماحمد بن الرحيم عبد بن الرحيم عبد بن ماحمد بن إسماعيل بن يعقوب بن ماحمد بن أحمد
عمرو                  بن إيادأ بن شيبة بن ماحمد بن الحسين بن علي بن الرحمن عبد بن يحيى المعالي أبي
 . ولد             زبرق بابن ويعرف التي الرحمن عبد أخو الحنفي المكي الشيباني الشهاب العلء بن

النشاوري                بعدهأا فما وثمانين ثمان سنة في له وأجاز صديق بن البرهأان وسمع بها ونشأ بمكة
وادأي             مان بسولة ًا وخطيب ًا إمااما وكان وآخرون، الذرعية وماريم والعراقي والتنوخي حاتم وابن

      . سابع           السبت يوم ضحى في ماات وغيره فهد بن النجم عنه روى ماال، بها وله اليمانية نحلة
. بالمعلة               ودأفن الكعبة باب عند العصر بعد عليه وصلى بمكة أربعين سنة الحجة ذي عشر

الشهاب                 سيف بن حجاج بن علي بن إسماعيل الشيخ بن أحمد بن يوسف بن ماحمد بن أحمد
تربة               في المزار صاحب العارف الزاهأد القدوة الشيخ بن الجمال بن المجد بن الصدر بن
    . سبعين         سنة قبل ولد صدر وبابن العارف بابن ويعرف الشافعي البلبيسي النصاري بلبيس
البدر              على عمرو لبي وتله القرآن فحفظ بها ونشأ الشرقية مان ببلبيس ًا تقريب وسبعمائة

سنة  -    -         شعبان في وعرضه الفقه في التبريزي وماختصر المعجمة الغين بفتح الغمري حسن
برسمه                 بخطه كتبه الذي هأو بل له وأجاز النعمان بن أحمد بن ماحمد التاج على وسبعين ثمان

والمأماوني            العزيز العظّمين بلبيس جاماعي في وخطب البهنسي، الجمال على رماضانها وفي
وجاهأته               كون ماع شهد وربما تأدأيتها في تاماة رغبة وله جهوري بصوت الخطابة يؤدأي وكان

وبالجملة                بها، اليسار وذوي ورؤسائها بلده أهأل أعيان مان فإنه ناحيته قضاة مان كثير مان أعظّم
عكاز                مان إنها يقولون كانوا أسلفه مان ورثها القيقب خشب مان عصا وعنده عدولها مان فهو

العلم               أهأل مان وغيره جماعة بن الدين برهأان القاضي وكان قال ادأهأم بن إبراهأيم سيدي
مان               كان الدين سيف بن الدين ماوفق عمه إن يقول وكان بها ويتبركون عندنا ينزلون

    . وهأو           والده وعم قلت العرياني الجمل وكذا قال عنه أخذ مامن العراقي الولي وإن المسندين
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 . ولهم              قبلها المائة في ترجمة وله بالجازة المنذري عن حدث مان خاتمة أحمد بن إسماعيل
وغيره،                  رافع ابن في ماترجم حجاج بن علي بن ماحمد بن الله عبد بن أحمد اسمه ًا أيض قريب

. ًا            تقريب وخمسين بضع سنة المائة جاز وقد وماات الترجمة صاحب لي أجاز
الدين                 ناصر بن العباس أبو الشهاب سعيد بن البهاء بن سلماة بن يوسف بن ماحمد بن أحمد

التيين              ماحمد ووالد رضوان الزين وأخو النيابة نزيل الشافعي العقبي ناصر فقيل اختصر وربما
             . انتقل  ثم القرآن بها وقرأ عقبة بمنية وسبعمائة وستين ثمان سنة ًا تقريب ولد بالعقبي ويعرف
الشمس               دأروس وحضر ًا يسير واشتغل الشيوخ مان واحد غير على للسبع بها وتله القاهأرة إلى

آخرين            في والبناسي البلقيني دأروس وكذا والنحو والفرائض الفقه في والشطنوفي الغراقي
إسماعيل              بن يوسف على للشتغال إنبابة يأتي وكان وغيرهأا، أمااليه في العراقي الزين ولزم

في               الحاوي جميع ماع الفرائض في له وماقدماة الشاطبية عليه وبحث للسبع عليه فتل النبابي
والحلوي          والهيثمي المذكورين على بالقاهأرة الحديث وسمع المنهاج ونصف الفقه

السبكي             ابنة وسارة الذرعي ابنة وماريم الكشك وابن المجد أبي وابن والتنوخي والسويداوي
خمس              سنة في وبمكة الكويك بن والشرف الحنبلي الله عبد الجمال مانهم آخرين في

كأبي             جماعة وغيره شيخنا باستدعاء له وأجاز المراغي والزين صديق ابن على وثمانمائة
له                وأفردأت الهادأي عبد ابن وابنتي النجا ابن وابنة مانيع وابن قوام بن والبدر البالسي حفص

عليها               وقف أن بعد مارة غير بها حدث العقبي الشهاب ماشيخة في القربى ماسماة ماشيخة
ًا               تارك كان كونه ماع ًا أيض القراءت وأقرأ بل ماسموعاته مان بغيرهأا حدث وكذا وقرضها شيخي
وتنزل                المقدس؛ بيت والده ماع صغير وهأو وزار مارة غير وحج وإسنادأه، سنه لقصد لكن للفن

الديانة               ماتين ًا خير وكان بها النبابي يوسف ضريح بجوار ًا دأهأر انقطع ثم الشيخونية، صوفية في
ذكر             عند والبكاء والبتهال والذكر الخشوع حسن ًا وقور ًا ساكن السن ضاحك الوضاءة ظاهأر

السمع               صحيح باليسير ًا قانع الدنيا مان مانقلً التلوة يديم وسلم عليه الله صلى وسوله الله
قرأت              للطلبة؛ ًا ماكرما التحديث على ًا صبور البركة عظّيم الخير في ًا راغب الهمة قوي والبصر

وهأوماتوعك              ونزل الشرفية مان بالقرب له ابنة إلى بأخرة وتحول وغيرهأا بأنبابة الكثير عليه
صلى               ثم مانزله إلى وحمل ًا شهيد فمات الميضأة سلم مان فسقط بها الجمعة عصر لصلة

ذي                عشر رابع السبت يوم في وذلك قجماس بتربة أخيه عند ودأفن النصر باب بمصلى عليه
. ببركته        ونفعنا الله رحمه وستين إحدى سنة الحجة

الجمال                   بن التاج بن الشهاب خضر بن علي بن عمر بن الله عبد بن يوسف بن ماحمد بن أحمد
أوسطهما           وهأو المذكورين وعلي ماحمد أخو الشافعي القاهأري الصل الكوراني الكردأي

    .         . عشرين    سنة ًا تقريب ماات أبيه عن وأخذ لخويه أجاز مان له أجاز العجمي بابن كسلفه ويعرف
. الثلثين   جاز وقد

الخليلي               الصل الشويكي الشهاب ماوسى بن مانصور بن ماحمد بن يوسف بن ماحمد بن أحمد
          . التدماري   مانهم جماعة على وسمع ًا تقريب القرن رأس على ولد بالشافعي الشهير الزرقي
إحدى              سنة القعدة ذي عشري سادأس الخميس يوم وتوفي الدين ناصر وابن حجي وابن

. السفلى      بالمقبرة ودأفن الخليل ببلد وتسعين
المضموماة             بالفاء فسية بابن ويعرف الشافعي المنوفي الشهاب يوسف بن ماحمد بن أحمد

بدل                بنون لكن ماثله تلقب أماه وكانت أبيه لقب وهأو ماشددأة تحتانية بعدهأا المهملة السين وفتح
           . بها     وقرأ مانوف ماحلة في وسبعمائة وستين خمس سنة ًا تقريب ولد ًا أيض بها يعرف ولذا الفاء
سليم              بن الدين عز القاضي على وعرضها والملحة والرحبية الختصار ونهاية به وصلى القرآن

الملحة               في القروي الله عبد التاج على وبحث النهاية في بحث المذكور العز وعلى وغيره
           . للقاهأرة   وتردأدأ وغيره بالعطر وتكسب ثلثين سنة في أولها ًا مارار وحج فارس لبن والجمل

بيض              دأواوين خمسة وسلم عليه الله صلى النبي مادح في وجمع ًا مارار ودأماياط والسكندرية
نفيه              في والبقاعي فهد ابن عنه وكتب الفكار؛ وعرائس البكار لوحظ أحدهأا ويسمى أكثرهأا
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ماتناسب                غير الغالب في وشعره الدعوى عريض إنه الول فيه تبعه ماما ثانيهما وقال نظّمه مان
 : قصيدة             في أبياته ومان قال كذا صدقه في بعضهم وطعن قال والعجاز الصدور

ماـكـان اللـه عند له مان ياالهدى شمس يا الله خلق خير يا
سهران إذا بها وهأو المدح فيناظري الدياجي يرعى امارؤ إني

. بعدهأا       فما الربعين حدودأ في ًا قريب وماات
 . مامن                بالذاكر ويعرف الكبر وذاك التي يحيى أخو الحنفي المدني الصل العجمي يوسف بن ماحمد بن أحمد

.         . وتسعين  إحدى سنة الثاني ربيع تاسع في وماات بالمدينة سمع
يحيى                  شقيق القاهأري البكتمري الشرف بن المحب بن الشهاب عمر بن ماحمد بن يونس بن ماحمد بن أحمد

  . في              ولد الحنفي قطلوبغا بن قاسم الزين لماهم وجدهأم الدين سيف وعمه وأبوهأم التيين الرحمن وعبد
. ماني               قليلًوسمع واشتغل أبيه جدة هأانئ أم على وسمع وثمانمائة وستين إحدى سنة شوال

        . عند         واشتغل بحلب وثمانمائة بضع سنة في ولد القرب بابن ويعرف الحنفي الحلبي الشهاب ماحمد بن أحمد
قضاء                مان واماتنع يها وتميز بالشهادأة وتكسب الحلبي والبرهأان الحنبلي الرسام بن الشهاب على وسمع أبيه

. بمنزله         وانقطع كف وقد التسعين بعد وماات وحدث عنتاب
. البهنساوية                  بلدأ مان وعدة بمصر الحكم في ينوب كان الحكم أماين بابن ويعرف الدين ناصر ماحمد بن أحمد

. فالج             مانه له عرض بمرض مادة انقطاعه بعد وثلثين تسع سنة في ماات
         . ثمان       سنة في البدري لمجموع ًا تقريض بخطه كتب مامن الشافعي المقدسي الوتاري بن ماحمد بن أحمد

 : فيه     نظّمه مان فكان وسبعين

 مافردأ الحسن في أتى ودأيوانالمعانـي جمع قد ماجموع لنا
ًا الباب ذا ففي المجددأ الباب طاقة لك فهلحـدا حاز جد
 : عليه   كتب وكذا

تـفـردأ بهـا ماعان لهبـهـي رائق ماجموعنـا
تجـلـد وماا مانه غار قدشخص كل ماجموع رأيت

.         . غانم     أبي بن أحمد بن ماحمد جده فيمن الحبال بن ماحمد بن أحمد
.         . أعمالها      مان الشرقي الوجه وكاشف القاهأرة والي كان الطبلوي بن الشهاب ماحمد بن أحمد

سابع                ليلة في صرق ابنة خوند بمطلقته اتهم لكونه بيده عنقه الظّاهأر بن فرج الناصر ضرب
على               ًا جري السيرة بمشكور يكن ولم المرأة؛ قتل بعد عشرة أربع سنة القعدة ذي عشري

هأو                كان إن ويحرر بالفسادأ، الرض في ًا ساعي كان فقد مانه المسلمين الله فأراح الولة عادأة
. التي       ماحمد بن ماحمد بن علي أخو

. جعفر              بلديه عن القراءت أخذ الدين عز بابن ويعرف المالكي السنهوري ماحمد بن أحمد
مان               بقي مان أجل كان الماوي الجاماع ماستوفي العطار بن الدماشقي الشهاب ماحمد بن أحمد

   . شوال            في ماات المشهد إماام وابن سيد بن للشمس ًا رفيق ًا وقت الحديث طلب وقد ماباشريه
.     . أنبائه  في شيخنا ذكره إحدى سنة

عبد               أخو المالكي المدني ثم القاهأري الماوي العثماني الفتح أبي بن الشهاب ماحمد بن أحمد
الوهأاب                عبد التاج على وقرأ فرحون بن الله عبد البدر ابنة فتزوج المدينة قدم التي؛ الرحمن

وفي              السخاوي القصبي بن الشمس عن ًا عوض بالمدينة المالكية قضاء في واستقر صلح بن
مان                ًا قريب بحلب مانيته فكانت القاهأرة إلى ورجع انفصل ثم أشهر أربعة فأقام وستين تسع سنة

. عنه       الله عفا بعدهأا أو سبعين سنة
مان             لقرية نسبة الفرعمي بابن ويعرف الشافعي قاضيها الصفدي الشهاب ماحمد بن أحمد

               . ماات  فلما العلء أعيد ثم سنين فدام بالبذل حاماد بن العلء بعد صفد قضاء ولي صفد ضواحي
في                وأماا المرتين أول في سيرته تحمد ولم السبعين بعد وذلك يسير بعد وماات الشهاب أعيد
ناصر                 ابن على الصحيح قرأ وأنه فاضلً كان أنه بلده فضلء مان وبلغني ًا خوف أشبه فكان الثانية

. عنه    الله عفا الدين
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.   . ًا        قريب يأتي المغيربي بن الشمس بن الشهاب ماحمد بن أحمد
     . المنذري        الترغيب شيخنا على قرأ المالكي السكندري القصاص بن الشهاب ماحمد بن أحمد

. فاضلً     القراءة حسن وكان وغيره
. كندة             بابن ويعرف السرياقوسية بالخانقاه الصوفية شيخ خادأم كان شريف ماحمد بن أحمد

        . تاسع         الجمعة ليلة في ماات أن يلبث ولم عنها له الخادأم يحيى ابن برغبة الخدماة في استقر
      . ومان        مانها يتكسب عاقد كأبيه وكان الربعين قارب وقد تسعين سنة الول ربيع عشري

. نظّم         وله الثروة في والتوسط والتواضع البشاشة ماع الشهادأة
أبوه               كان الستادأار الجمال أخت حفيد الجمالي الدين ناصر بن الدين شهاب ماحمد بن أحمد

بمنية             رزقه في ابنه وخلفه وفوائد ًا وأشعار ًا نكت يستحضر والمكارم والمحاضرة العشرة حسن
. الجيعان         بني وصاهأر ماوجودأه ضبط ولكنه المنزلة مان خضير

المغيربي              بابن ويعرف فهد تصغير فهيد بن المصري الشمس بن الشهاب ماحمد بن أحمد
          . شغله     فلم أبيه حجر في ونشأ وسبعمائة السبعين بعد ولد سودأاء أماة وأماه ًا أيض بالتصغير

بزيهم                تزيه ماع الترك ماعاشرة مان وأكثر بهادأر بن بكر أبي الماير ابنة زوجه ولكنه بعلم
الظّاهأر               سلطنة في ولي أنه حتى للفقراء انتسابه ماع سيما ل عندهأم فراج بلسانهم وماعرفته

الشكوى             فيه وكثرت ماستند بغير ماعه كان مامن وانتزعه الدسوقي المقام ماشيخة جقمق
ل                  فيما يحلفها يمين مان يتوقى ول بالدين الدنيا يأكل مامن شيء في يتميز لم كونه ماع وكان

ماادأة               غير مان والملبس المأكل في ويتوسع البالغة والديانة الصدق تحري إظهار ماع له قيمة
ثامان                ليلة في أشهر ستة ضعفه بعد ماات حتى كذلك واستمر الضيق ويشكو ًا ماديون يزال فل

. وأربعين     ست سنة الحجة ذي
ماصغر               ولم بقاف قليب بابن المعروف الدين ناصر بن الدين شهاب الماير ماحمد بن أحمد
    . مارض          بعد بها ماات بها السلطان وأستادأار طرابلس حاجب صاحب أماه مان لجدادأه نسبة

ًا               عاقلًساكن وكان الكهولة في وهأو وسبعين إحدى سنة شعبان خاماس الخميس يوم في طويل
. عنه        الله عفا وحشمة كرم عنده الخلق رضي

.     . عمادأ     جده فيمن ماضى الهائم بن ماحمد بن أحمد
 :          . قوله      عنه كتبت قبلها أو تسعين سنة ًا تقريب ولد والي بابن ويعرف ماحمد بن أحمد

كـيدا كـادأه وقـد لصيادأ أصادأكاسر تمساح البحر في لي يقولون
صـيدا له لكان بيروت راح ولوعـمـره نـهـاية هأذا لهم فقلت

ماكة               نزيل المراغي الدين شمس بأبي ًا أيض ويدعى ماحمد أبو الدين فخر ماحمد بن أحمد
              . في  ماكة وقدم العراق بلدأ مان بمراغة نحوهأا أو سبعمائة سنة حدودأ في ولد بالخياط ويعرف

شيوخها              على بعدهأا فما الحدودأ هأذه في بها وسمع وسبعمائة وثلثين بضع سنة حدودأ
برباط             ًا ماقيم بها الصوفية ماشايخ أحد وكان الصوفية الخرقة مانهم ولبس إليها والقادأماين

.       . ماعجمه   في فهد بن التقي ذكره بمكة وماات راماشت
.       . ماحمد     بن عمر أبيه اسم فيمن الطنبذي البدر ماحمد بن أحمد

    . أنبائه         في شيخنا قال الجواشني الحنفي الدماشقي الصل البالسي الشهاب ماحمد بن أحمد
نظّر               وولي الحكم في وناب ودأرس وأفتى ابنته على البقاء أبا وصاهأر صباه في اشتغل

ثم             مانه قليلًبسعي بالقضاء واستقل السيرة حسن وكان بدماشق كثيرة ووظائف الوصياء
. تسع             سنة الخرة جمادأى في وماات له يتم فلم العودأ في وسعى عزل

 . مامن            النواجي أخت ابن الماوردأي الشافعي القاهأري الصل البالسي الشهاب ماحمد بن أحمد
ذلك              كل أشياء؛ الضعيف بخطه ونسخ وغيرهأا الجمالية في وتنزل الحديث وسمع قليلً اشتغل

ابن               عن ينوب كان حين العمدة في القلقشندي التقي على يقرأ وكان بالوراقين تكسبه ماع
بما               واشتغال عقل ماع وقرأه؛ الجوبة بعض عنه وكتب المنهلي الزين على وكذا بالجمالية خاله
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. ًا          ظن التسعين بعد ماات حتى وانقطع وكف افتقر ثم يعنيه
      . عشري       سادأس الخميس يوم في ماات بالمتوكل ويعرف البسطاماي الشهاب ماحمد بن أحمد

.   . المنير    أرخه وستين ست سنة صفر
     . وثلثين        اثنتين سنة في ولد الحنبلي القاهأري الصل البهنسي الشهاب ماحمد بن أحمد

الكناني            العز قاضيهم دأروس وحضور حفظّه على واستمر والوجيز القرآن وحفظ وثمانمائة
بلدأته                شدة ماع الشطرنج في وبرع ماوته قبيل القضاء في استنابه بحيث بقرابة له ينتمي وكان

سنة.              المحرم تاسع الخميس ليلة في القديمة بمصر سقيفة عليه سقطت فجأة ماات وجمودأه
قاضيه              مان بالقربة البغادأدأة بحوش ودأفن عليه فصلي للقاهأرة الغد مان وحمل وسبعين تسع

. الجنة      الله عوضهما أماه عليه وتأسفت
     . سنة         كهلًفي بدماشق ماات المنسوب كاتب الدماشقي ثم التلعفري الشهاب ماحمد بن أحمد

   . في           شيخنا قاله المحاضرة حسن القانون ضرب في ًا أستاذ كان أنه ويقال عشرة، إحدى
أنبائه.

.      . الله          عبد ابن في ماضى نوح كرك قاضي الدماشقي ثم الحلبي الشهاب ماحمد بن أحمد
      . الديري         ابن بباب وكيلً أبوه كان المالكي القاهأري ثم الشارعي الشهاب بن ماحمد بن أحمد

الشحنة               بن للمحب وجاء الثلث بقلم الكتابة تسجيله في وتعانى التوقيع في وتدرب هأذا فنشأ
ليحصل               بالنسخ الكتابة رأيه اقتضى ثم أكتب فماذا بالثلث أنت كتبت إذا فقال عليه بأسجال

الدعوى             لسماع للمرقب للتوجه خشقدم الظّاهأر وعينه حريز بن الحسام استنابه وقد التمييز،
وبقي               وسبعين إحدى سنة الولى جمادأى في دأماه بإراقة وحكم ففعل به المحبوس تمراز على

الماراء                مان بها خدماته في كان مان بعض إليه ونسب وغيرهأا لمكة سافر بحيث يترقب ًا خائف
أن                إلى أماره وآل عنه فكف لذلك الماير وانزعج نفسه قتل رام بحيث عليه فضيق ًا اختلس

ونحوهأا             للسكندرية ويخرج عليها هأو يشارط بالقاهأرة الستبدال عمل في التوقف حين صار
. بذلك           وراج الشرفي يونس لحاجبها مانضم بدماشق الن وهأو هأناك فينهيها

.       . عثمان      بن ماحمد جده فيمن ماضى الناسخ الطوخي الشهاب ماحمد بن أحمد
الجوجري           ابن وصهر السرياقوسية بالخانقاه الصوفي العجيمي الشهاب ماحمد بن أحمد

 . ماات.              ًا ماتودأدأ وكان بالشيخ له وبلغ وأربعين أربع سنة في الترماذي شيخنا على قرأ البرازي
. الستين    بعد أظن فيما

   . ابتدائه          في اشتغل المداجر صاحب اليماني التعزي الجبرتي القرشي الشهاب ماحمد بن أحمد
في                وبرع آية، فيه كان فإنه الدأب ًا خصوص حسنة ماشاركة مانها كثير في شارك بحيث بالعلوم

إلى              ارتقى حتى والذكر الخلوة ومالزماة الرياضة على أقبل ثم فيها وفاق المتنوعة الخطوط
ًا               وفهم ًا وحزما ًا أدأب الدهأر رجال مان وكان الروحانية؛ يستخدم كان إنه يقال بل السادأات ماقام

ماجموعه             في ًا فريد المفاكهة ماليح اليرادأ حلو المحاورة حسن الطبع لطيف وشهرة ًا وعلم
وأخبار                كراماات وله به، الناس أخص أنه أحد كل يظّن بحيث التودأدأ زائد الفاكهة إلى ًا ماحبب

  . في               ماات الهدايا مان إليه يصل عما ويتعفف خطه غير مان يأكل ل يقال فيما وكان بمغيبات
.     . اليمن          صلحاء صاحب أفادأه يزار ظاهأر وقبره تعز ماقبرة بالحسادأ ودأفن وستين ثمان سنة

       . وتسعين      أربع سنة عاشوراء يوم في ماات الدماشقي الكنجي الشهاب ماحمد بن أحمد
الصغير،             الباب ماقبرة مان حمادأ الشيخ قبلي ودأفن الثمانين قارب وقد الرواحية بالمدرسة

في             المالكية بمحراب السمع وشيخ الكلسة بالمدرسة القراء شيخي أحد ًا تالي ًا صالح وكان
. دأماشق  جاماع

 . أخذ             التي القسم أبي والد الشافعي ثم المالكي السكندري المتيجي الشهاب ماحمد بن أحمد
وارتحل              وغيرهأما والعريبة ًا ماالكي الفقه في اشتغل وكذا هأاشم بن الشهاب بلديه عن القراءات

وآخرين،             والقاياتي وشيخنا البناسي حجاج بن والبرهأان القمني الزين عن فأخذ القاهأرة إلى
للقراء                 تصدى ًا دأين فاضلً وكان فهد بن التقي على وبمكة خير بن الكمال على بلده في وسمع
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       . سليمان           بن علي النور عنه أخذ ومامن وعمر كف أن بعد ماات حتى بها وانقطع بفوة ثم ببلده
. وسبعين          اثنتين سنة في له وأجاز النوبي الشمس وكذا الحوشي

وكان     -    -      بدماشق قاضيهم المالكي المغربي تخفيف ثم بفتح المريني الشهاب ماحمد بن أحمد
ماات،               حتى واستمر بعده استقل ثم الوارث عبد ابن ثم التلمساني الشهاب عن فيها ينوب

بالقاهأرة              القضاء وفي الباعوني الجمال عن بدماشق اليبمارستان نظّر في ناب مامن كان وكذا
فطرة             سلماة ماع والعقليات الفقه في بمشاركة ويذكر الصالح، بجاماع وجلس قاضيها عن

يرام                حين لبذله وكأنه فيها لتقصير فينسب المالكية أوقاف في إل التثبت ماع يعتقد بحيث وعفة
الله.                  ابن وله عالية سن عن تحرر ماا على بعدهأا التي أو وتسعين ست سنة في ماات عزله

يصلحه.
.     . بالقاهأرة      عني أخذ مامن المناوي الواسطي الشهاب ماحمد بن أحمد

.           : الله      سعد بن ماحمد بن بكر أبو جده فيمن ماضى الصم الواسطي الشهاب ماحمد بن أحمد
       . ًا     ماشهور وكان بدماشق الدواوين وشد الحجوبية ولي اليغموري الشهاب ماحمد بن أحمد

            . يظّهر  وكان الستادأار الدين جمال عند ورأيته قال أنبائه في شيخنا قاله المباشرة بمعرفة
.        . عشرة      إحدى سنة الولى جمادأى في ماات ًا جيد ويفهم ماباحثتهم وتعجبه العلماء ماحبة

.           . قريش      بن أحمد بن ماحمد بن أحمد جده فيمن ماضى الباماي والشهاب النجم ماحمد بن أحمد
.           . ماحمد      بن ماحمد بن ماحمد بن ماحمد ابن في ماضى الخجندي طاهأر أبو ماحمد بن أحمد

   . الجمال           عن يروي ماكسورة لم ثم مافتوحة بمعجمة الشلقي العباس أبو ماحمد بن أحمد
         . عنه      رويت وقدر العفيف قال الثلثين حدودأ في ماات بتعز المفننين أحد وصار وغيره الريمي

إجازة.
.      . وسبعمائة     وخمسين تسع سنة ولد اليماني للعري ا ماحمد بن أحمد

           : بن     ماحمد وابن الرحمن عبد وابن رسلن بن بكر أبي ابن جماعة البلقيني ماحمد بن أحمد
عمر.

.       . ستين         سنة صفر في بمكة ماات أبوه الكتب ودألل الشرع وكيل الحريري ماحمد بن أحمد
.      . الله       عبد ابن في ماضى نوح كرك قاضي الحلبي ماحمد بن أحمد

     . بالميقات        ًا عارف الصوت شجي كان الماوي بالجاماع المؤذنين رئيس الدهأان ماحمد بن أحمد
ًا              تاجر العجم بلدأ دأخل وقد ًا صوت واشجاهأم واعترفهم ًا عهد المؤذنين أقدم صار حتى وعمر

         . أربع       عن عشرة ثلث سنة القعدة ذي في ماات بالماور خبرة لديه وكانت مادة هأناك وأقام
.     . أنبائه  في شيخنا ذكره ًا عاما وثمانين

. وأربعين         بضع في الطبيب الدهأان التونسي ماحمد بن أحمد
علي                  بن أحمد والخر يوسف بن علي بن بكر أبو أحدهأما جد اسم اثنان الذروي ماحمد بن أحمد

. أحمد  بن
.       . الدين     عز بابن يعرف فيمن ماضى المالكي السنهوري ماحمد بن أحمد

     . وحضر        وتميز فنون في اشتغل الجذم الشافعي الزهأري القاهأري الشباسي ماحمد بن أحمد
فضله             ماع وكان الظّاهأرية في البخاري ختم وسمع وغيرهأم، والسفطي وشيخنا القاياتي عند

ينفك                ولم عليه دأعا البدي الشهاب أن ويقال الحد على زيادأة بالجذام ابتلي بحيث ًا بذيئ ًا جريئ
الحجر                تقبيل عند وكان الرحبية في ماعه به فحج البارزي بن الرحيم لعبد وانتمى بذاءته عن

.        . الخيار    مان أبوه وكان السبعين بعد وماات مانه الناس يتقذر السودأ
.    . إبراهأيم     جده فيمن المدني الشكيلي ماحمد بن أحمد

           . ماحمد     بن عمر بن أحمد وأظنه إجازة في بخطه رأيته كذا الشافعي الطنبذي ماحمد بن أحمد
. الماضي   الطنبذي البدر

.             . الله    عبد بن علي بن ماحمد بن أحمد بن أحمد في ماضى الطولوني ماحمد بن أحمد
      . البر         لعبد فانتمى ًا تاجر كأبيه كان الحنفي القاهأري ثم للعباسية نسبة العباسي ماحمد بن أحمد
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وأعطاه              بل استنابه حتى عنده سعى القضاء الخميمي ابن ولي فلما وأقرضه الشحنة بن
أوصلها                 بمن وتوصل ًا ألغاز عمل أنه زعم حتى بهذا يكتف لم ثم ماوته بعد فيشا ابن ماجلس

وأشيع               ورقة وأعطاه المسدي بن المحب بعد إمااماه يكون أن سأله وقد سيما فتمقته للملك
ست                  سنة في ذل كل ًا بحر لمكة سافر أن إل وسعه فما عليه وأغلظ لذلك عزله ماستنبيه أن

. إعادأته          مان ماستنبيه واماتنع القاهأرة إلى عادأ حج ولما وتسعين
.       . ماحمد    بن الله عبد جده فيمن القلشاني ماحمد بن أحمد

مارافق             صالح عبد ماعقودأة وكأنها بالقاف اللسنة وعلى بالكاف الكبيسي ماحمد بن أحمد
. للحج          سنة كل اليمن مان ماعه يأتي التي إدأريس للشيخ

      . وثلثين        ثمان سنة في شيخنا ذكره ماكة نزيل الشيخ المصمودأي الماحوزي ماحمد بن أحمد
بالشيخ                 وصفه على يزدأ ولم بمكة مانها الخرة جمادأى في فهد ابن وأرخه له، وبيض أنبائه مان

وبتونس                 مارزوق بن الله عبد أبي على بتلمسان تفقه أنه الفاسي على به ذيل فيما قال بل
أصوب               وكأنه الماجري بأنه ترجمته وصدر القلشاني أحمد بن ماحمد بن عمر حفص أبي على

. الماحوزي  مان
      . خمس       سنة في عليه عرض رأيته الشافعي المديني القاهأري المرحوماي ماحمد بن أحمد

وتسعين.
          . وناب     قليلً اشتغل الحنابلة فضلء أحد أنبائه في شيخنا قال الحنبلي المرتقي ماحمد بن أحمد

            . التي     في أعادأه ثم عشرة، تسع سنة القعدة ذي عشري في ماات ًا صالح ًا خير وكان الحكم في
     : يؤدأب         كان المكي ثم الدماشقي وقال والنون بالموحدة البرنقي ونسبه أباه يسم فلم بعدهأا
سنة                 ثلثين مان ًا نحو بها وجاور ماكة إلى توجه أنه ثم التلوة كثير ًا خير وكان بدماشق الولدأ

بن               النجم ذكره وكذا بمكة، وماات عمره، آخر في وأضر أنواعها، اختلف على للعبادأة وتفرغ
الدين                ناصر لبن المشتبه في العلم ذيل مان نقله ماما الفاسي التقي على ذيله في فهد

أبو:              الدين شهاب الزاهأد الناسك العابد الصالح الشيخ المكي ثم الدماشقي البرنقي أحمد فقال
وتوجه              تركه ثم التلوة كثير ًا خير بالكلسة ثم بالسنجارية بدماشق البناء يؤدأب كان العباس

والحج             والطواف والصلة والتلوة للعبادأة ًا ماتفرغ سنة ثلثين مان ًا نحو بها فجاور لمكة
   . إحدى           سنة ماات بمدة ماوته قبل أضر ولكن بالنساخة تقنعه ماع بالفتوحات ًا ماقصودأ والعتمار

الشيخ.               الدين شهاب البريقي أحمد بن الله عبد بن أحمد ترجم مان ورأيت قلت وعشرين
بلغ              وقد وعشرين إحدى سنة رماضان في ًا كبير وتوفي ًا كثير سمع العابد الصالح الماام

. الول         الحنبلي غير أنه الظّاهأر ولكن هأذا وهأو السبعين
النجم                 بن المحيوي بن الشهاب العز أبي بن ماحمد بن إسماعيل بن أحمد بن ماحمودأ بن أحمد

    . الجمعة          ليلة في ولد الكشك بابن كسلفه ويعرف وأبوه التي ماحمد والد الحنفي الدماشقي
ماع             تمر وأخذه بالظّاهأرية ودأرس قليلً واشتغل وسبعمائة ثمانين سنة رماضان عشر سابع

اثنتي                  سنة في به استقل ثم القضاء في وناب جهاته في أباه وخلف رجعا ثم تبريز إلى والده
أعيد                  ثم عشرة أربع سنة أواخر في عزل ثم تليها التي في أعيد ثم شهرين بعد وعزل عشرة

نظّر                المؤيد ووله عشرة ست أواخر في انفصل ثم به انفصل الذي القضاماي ابن ماباشرة قبل
بعد                الجيش عن انفصل ثم له ًا ماضاف القضاء إلى أعادأه ثم نوروز لقتال خرج لما الجيش

سنة                 في أشهر وثمانية سنة عشرة ثلث بعد القضاء عن ثم سنة وثلث سنين ست له ماباشرته
حتى               واستمر السادأسة الولية وهأي وثلثين أربع سنة رماضان في له أعيد ثم وثلثين اثنتين

حكى                شهبة قاضي بن التقي قال الرأي، شديد ًا ماقداما ًا جريئ وكان ماصر، سر لكتابة وعين ماات
كثيرة                أماوالً ذلك وبعد دأينار ألف سبعين ططر سلطنة إلى المؤيد سلطنه مان غرم أنه لي

مارض                   في قال أنه بحيث التتار أيام في الماوال مان أبيه وإلى إليه صار ماما ذلك أن يقال وكان
بيده                 وكان جارية وماائتي ماملوك ماائتي ومالك مالكت ماا النقد مان زمااني في فقيه مالك ماا ماوته

الدين             شمس القاضي إن ثم وخراب عامار مان ًا وأنظّار تداريس الحنفية مادارس غالب



ماشكاة ماكتبة                   التاسع القرن لهأل اللماع الضوء
السلماية

أنبائه             في شيخنا قال استعادأهأما، عزل فلما والصادأرية القصاعين تدريس مانه انتزع الصفدي
الحكام،               مان الكثير يستحضر النفس قوي ًا شهم وكان زماانه، في الشام أهأل رياسة إليه انتهت

المؤيدية              الدولة في الجيش نظّر إليه أضيف ثم مادة استقللً بدماشق الحنفية قضاء ولي
السفاح                بن الشهاب بعد بمصر السر لكتابة وعين للقضاء أعيد ثم ًا ماع عنهما صرف ثم وبعدهأا
الخر                في يبالغ مانهما كل فكان ماعادأاة حجي بن النجم وبين بينه وكانت البول بعسر فاعتذر

             . وأرخة    سنة وخمسين بضع عن وثلثين سبع سنة الول ربيع في بدماشق ماات أجودأ هأذا أن غير
    .        . بها    ونشأ بدماشق ولد والرياسة بالعلم شهير بيت مان وهأو أصح الول صفر في شيخنا
وقد              وأفضال، وفضل زائدة ثروة ماع مادافع بل الشام رئيس وصار وغيره بالفقه فاشتغل

مان                 أحد ول يكن لم أنه شهبة قاضي ابن وقال الشام، برئيس أبيه ترجمة في شيخنا وصفه
ويستحضر               ًا جيد العلم في يتكلم وكان قال المداراة كثرة ماع ًا شيئ القضاء في يتعاطى نوابه

. التاريخ   مان جملة

ماسافر               بن البركات لبي نسبة العدوي الشهاب ماحمودأ بن السلم عبد بن ماحمودأ بن أحمد
راء               النسبة ياء وقبل وفاء فوقانية ثم تحتانية ثم الموحدة بفتح البيتفاري البقاعي عدي أخي

ويعرف      -         التي ماحمد الشمس والد صرفند خطيب الشافعي البقاع مان فار بيت إلى نسبة
            . مان  بصرفند وسبعمائة وثمانين اثنتين سنة الخرة أو الولى جمادأى في ولد العدوي بالشهاب

عمرو                لبي وتله القرآن بها فقرأ ًا صغير دأماشق إلى السلم عبد الزين أخوه ونقله صيدا عمل
نشوان              وابن الدين رضي ووالد الغزي الشهب على بالفقه واشتغل عياش بن الشهاب على

وولي                عشرة إحدى سنة في أولها ًا مارار وحج الهادأي عبد ابن ابنة عائشة على وسمع والزهأري
أواخر               في مانها ًا مارار القاهأرة إلى وتردأدأ طرابلس إلى وسافر بها، فشهر صرفند جاماع خطابة

ودأماياط،              السكندرية ثغري ودأخل بعدهأا التي في سافر ثم الونائي صحبة وأربعين ست سنة
ًا              دأين وكان دأماشق قضاة مان بعده فمن الماوي الشهاب نقابة وولي الحسن الشعر ونظّم
الشريف               عنه حكى ورياسة ثروة له ًا يقظّ ًا شجاع لهم ًا ماسالم للناس ًا ماجانب عقله مان ًا ماتمكن

إلى               فوصلنا الشتاء في الفقراء بعض رافقت قال أنه التي الكردأي القصيري ماحمودأ بن علي
يقدر                  ل هأذا سيدي يا فقلت ماعي خاطرك لي فقال العادأة في جوازه على يقدر ل عظّيم سيل

لي                   يتبين ولم الخر الجانب في وهأو إل لأشعر لم مانه دأنا لما ثم وودأعني يلتف فلم خوضه على
              . جنازة  له وكانت بدماشق وستين ثمان سنة الخر ربيع ثاني الثلثاء ليلة في ماات جازه كيف

حافلة.
إسماعيل                 العمادأ بن الكريم عبد بن الرحمن عبد بن ماحمودأ بن الله عبد بن ماحمودأ بن أحمد

كسلفه             ويعرف الشافعي الدماشقي الصل الحلبي الشرف بن العباس أبو الشهاب إبراهأيم بن
وثمانمائة               وخمسين اثنتين سنة في ولد أنه وقال نسبه على أمالى هأكذا بفاءين، الفرفور بابن
البرهأان            على وعرض النحو وألفية والصلي الفرعي والمنهاجين القرآن حفظ وأنه بدماشق

ماروياته              مان ًا بعض عليه وقرأ القابوني خليل الشيخ بن والزين المسلسل مانه وسمع الباعوني
في               عنه وأخذ خطاب والزين المنهاج على الصغير شرحه عليه وقرأ شهبة قاضي بن والبدر
وأنه               العروض عنه أخذه وماما عجلون قاضي بن كالنجم عليهم اشتغل مامن آخرين في الفقه

في              الجوانية بالشاماية عليه قرأ حاجي وماولى ًا توضيح الخزرجية على كتب بحيث فيه تميز
سبعين،               سنة ذلك في عادأتهم جاري على الشاماية في كتب وأنه الفقه وأصول والمنطق النحو

ماع                 مانها وحج البدر، وكذا له وأذن العجالة في العبادأي عن فأخذ القاهأرة بعدهأا التي في وقدم
. المغربي                المعطي عبد على حينئذ قرئ ماا وحضر الجربية، ماع مازهأر بن الزيني خدماة في أبيه

بسفارته              ناب حتى إليه المشار خدماة في فاستمر بدماشق استادأاره وكان هأناك أبوه وماات
عن                ناب ثم سلطاني بمرسوم الصابوني ابن أيام تليها التي السنة القضاء في ماعه قدوماه أول

ًا               عوض وثمانين ست سنة المحرم في الشام جيش نظّر في استقر أن إلى واستمر الخيضري
الكبر                القضاء في صفر ماستهل في وذلك شهر دأون بعد ثم الحموي الدين ماوفق الشريف عن



ماشكاة ماكتبة                   التاسع القرن لهأل اللماع الضوء
السلماية

وثمانين              تسع سنة الخرة جمادأى عشري ثامان إلى فيهما فدام الخيضري ابن عن ًا عوض
جمادأى               عشر ثاني بعده إليه أعيد ثم المزلق بن ماحمد بالشمس فقط القضاء عن فانفصل

     . يليه            الذي أواخر في وسافر تنتهي ل التي والخدم الزائد بالبذل ذلك كل تليها التي مان الولى
بعد                 الجيعان بن الرحيم عبد ابنة تزوج وكذا تركية أماها بكر له ابنة على الخيضري ماصاهأرة بعد

ماتودأدأ                ماسكره ماسده يسد مان قل ذكي فهم ظريف عشير وهأو الرسام بن التقي ولدهأا أبي
ماما               قيل بحيث أصله الشامايين مان كركثير الدررويذ في ماترجم به اتصل الذي العمادأ وجده

 : حكايته    مان الله أستغفر

الفلـك جن أم الزماان خرفقاضيا فينا وليت الراذل ابن يا
لـك أين فمن ماحمد بدين أماافربمـا باليهودأ تحكم كنت إن

 : الموقع    السبكي التقي وقال

ًا والدأاب العلـم فنون وماحابعـجـائب أتى قد لدهأر تب
الـكـتـاب إلى لردأته فيهيدي انبسطت لو بقاض وأتى

حتى               ودأام كثير ماال على أماره فانتظّم وتسعين ست سنة أوائل في ًا ماطلوب القاهأرة وقدم
. تليها        التي مان الولى جمادأى أوائل لبلده رجع

الدين               شمس القاضي بن الدين جمال بن الدين إبراهأيم بن ماحمد بن ماحمودأ بن أحمد
للحنفية              ناب وقد الشهودأ بصناعة يسير إلمام ماع ًا عاري كان السمين، هأو الحنفي الطولوني

صرفه               ثم سبعين سنة في المحمل ركب قضاء على سافر وبواسطته له، صهر بعناية بالكبش
الثنين                ليلة في ماات أن إلى أفادأه فما لعودأ في طريق بكل وتوسل النيابة عن الماشاطي

وقد                أبيه، سر والولد الميموني عند يشهد مامن أبوه وكان وثمانين اثنتين سنة رجب عشر ثامان
الله              عفا العتيقة بالظّاهأرية البخاري مان الخير المجلس القادأر عبد أخوه وماعهما ًا ماع سمعا

. وعنا  عنهم
الحنفي               القاهأري الصل القيسري الجمال بن الصدر الله عبد بن ماحمد بن ماحمودأ بن أحمد

           . وصلى   القرآن فأقرأه أبوه به واعتنى وسبعمائة وسبعين سبع سنة ولد العجمي بابن ويعرف
وكذا               وثمانين ثمان سنة فتحت ماا أول البرقوقية في سنة عشرة إحدى استكماله قبل به

إلى             وغيرهأم العجم مان والمعلمين المؤدأبين له وأحضر وغيرهأا والمعاني والعربية الفقه أقرأه
ونظّر               النشاء دأيوان في التوقيع وباشر الفضلء، في ًا ماعدودأ وصار فنون في وبرع ترعرع أن

ذلك؛            وغير الشيخونية وماشيخة الجوالي ونظّر مارة غير بالقاهأرة والحسبة بالشام الجيش
             . كثيرة   علوم في ًا مافنن نقبها ًا نحوي فاضلً ًا بارع وكان أنبائه، في شيخنا ذكره الحوال به ماتنقلت
ماع             ًا ماقداما ًا بليغ ًا فصيح المحاضرة حسن الفهم وجودأة التصور وحسن التام بالذكاء ًا ماذكور

بن              الفخر وماقدماه ًا عسكر أرسل المؤيد أن واتفق ًا وقت ونادأماه المؤيد جالس والتواضع الكرم
ندماائه              على وقصه لذلك فاغتنم الرأس ماكشوف الفخر أن المنام في فرأى الفرج أبي

 : الشاعر          قول مان ًا أخذ بالنصر بشره فإنه الصدر إل فسكتوا

 تعرفوني العماماة أضع ماتىالثـنـايا وطلع جل ابن أنا
      . رابع         السبت يوم في بالطاعون ماات ناهأض لبن المؤيد سيرة قرض مامن وهأو كذلك، وكان
بالنحو،               جيدة ماعرفة وله الحنفية فضلء مان كان المقريزي قال وثلثين، ثلث سنة رجب عشر

ولذا                المعاشرة جميل يكن ولم الناس بها يشارر العلوم مان ماادأة بعض حصل إنه العيني وقال
ولي                شكر، ول بخير مانها واحدة عن ينفصل ولم عدة وظائف وولي يكرهأونه الناس أكثر كان

بالضرب              عنه فعزل بدماشق الجيش ونظّر يترقب ًا خائف مانها فخرج المؤيدية اليام في الحسبة
نظّر            وكذا ماشكور غير فخرج المؤيدية اليام في المواريث ونظّر والمصادأرة، والعصر

وهأي              وماات ًا ألف سبعين ماقدار وقفها مان فأخذ الشيخونية ماشيخة تولى المار وآخر الكسوة،
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عزره               الديري بن الشمس وكان ماعينين، لناس كثيرة أشياء ذماته في بقي وكذلك ذماته في
عنه                  كفه وماا زنديق أنه عليه شهد حين قتله المؤيد أرادأ بل عباس ابن في لكلماه ًا بالغ ًا تعزير

دأينار                 آلف عشرة سفراته بعض في عنده أودأع الناصر أن مانه صدر ماا جملة ومان ماسطره، إل
شدائد               فقاسى الهيصم ابن إلى الناصر فسلمه يسير شيء غير مانها يبق ولم فيها فتصرف

الناصر                عند بالشفاعات يتوسل زال ول وخمسمائة دأينار ألف له شيء كل أخذ بعد عنده وتأخر
الفتنة              في الناصر ماع دأماشق وقدم التوقيع باشر فقال بعضهم وترجمه وسكت، أطلقه حتى

ثم               وأكثر مارتين القاهأرة حسبة وولي تخلص ثم السر في فوقع المتخلفين ماع وتخلف التمرية
أشهر                وتسعة سنة فباشره عشرة سبع سنة أول في جيشها نظّر ًا ماتولي المؤيد ماع دأماشق قدم

البارزي                 ابن وبين بينه فوقع بالمؤيد واختص ماصر إلى ذهأب ثم الشام حسبة ولي ثم عزل ثم
يعلم                ولم الطريق أثناء مان فهرب الترسيم في وهأو بطالً القدس إلى أخرج حتى عليه فعمل

الولوي                صهره وأوذي واختفى، ماصر إلى رجع أنه ظهر ثم وليم بقتله البارزي ابن فاتهم خبره
فظّهر              الشرف تسلطن حتى يظّهر لم ثم ترجمته في سيأتي كما ذلك بسبب السنباطي
ماشيخة               عوضه وأعطى وثلثين ثلث سنة صفر في القضاء التفهني ولي لما ثم به واتصل

. الله              رحمه شيء على يبقى ل ًا ماتلف ًا كريم ًا شاعر العقليات فاضلًفي وكان الشيخونية

التقي              أخو المالكي أبوه الماوردأي القاهأري الصدر أو الشهاب ماحمد بن ماحمودأ بن أحمد
     . وأخذ         وغيرهأا العربية في اشتغل ماحمودأ بابن ويعرف الماضي العجمي ابن وسبط التي ماحمد

قليلً                إلي تردأدأ وكذا جفاه ثم الغرز ابن ولزم الحديث وسمع وتميز ونحوه حجى ابن عن
بالشهادأة             وتكسب قايتباي الشرف تربة في وتنزل الطولوني بن حسن البدر بقربيه واختص
وعامال               وضارب تمول بحيث الحرماين أهأل صدقات مان ًا كثير يحمل صار بل مارة غير وحج

. يوفقه  والله
فاطمة              أخو الحنفي القاهأري الكمال بن الشهاب ماسعودأ بن يوسف بن ماحمودأ بن أحمد

       - - أربع      سنة رماضان سلخ ليلة في ولد شاب، بالمعجمة شيرين بابن كأبيه ويعرف لبيها الشاعرة
البدي             وحدودأ والجروماية الفقه في كالنقاية ًا وكتب القرآن فحفظ ُا يتيم ونشأ وثمانمائة وسبعين

الطب،              في به ليتدرب الماشاطي المظّفر خدماة لزم ثم وآخرين واللقاني نظّام على وعرض
ثم                 بيسير هأناك ولطف فحج وتسعين ست سنة أثناء في ليحج الطور مان البحر في سافر ثم

عادأ.
الكازروني                 الوليد أبو العفيف ماحمد بن السلم عبد بن العزيز عبد بن ماحمد بن ماسددأ بن أحمد

ماحالهم،             في المذكورين وماحمد العزيز عبد وأخو الكازروني الفرج أبي سبط الشافعي المدني
في               الخاماس الفصل إلى البيضاوي أول مان وقرأ القرآن فحفظ بها ونشأ المدينة في ولد
الذكر              وتلقن أشياء البشيطي الشهاب عن وأخذ له وأجاز البكري الله سلم على الشتراك

بالمدينة              وثمانين اثنتين سنة في قاوان الشهاب بن حسين على وقرأ الخراساني ماحمد مان
غير              قراءة ماع وتناولهما للنووي كلهأما المناسك وإيضاح المنهاج بعض الفرج أبي جده وعلى

ذلك              وغير المسلسل ماني وسمع البخاري ثلثيات علي فقرأ بمنى ولقيني ماروياته، مان ذلك
الهلك              على أشرف النبوي المسجد في الحريق وقع ولما أشياء بالمدينة ماني سمع وكذا

وأنى                والنثر النظّم وتعاني قرينه أو وثمانين سبع سنة رجب إلى ًا ماتوعك بقي لكنه الله فسلمه
بين                المفاخرة في ًا جزء وعمل الجملة في وفهم وذكاء حسن خط ماع يستحسن لعله بما مانهما

وكذا               مانهم وكنت واحد غير له قرضه والعوالي قبا في الغوالي الحدائق سماه والعوالي قبا
زهأر                 في الدأب مان البديع ونثر فيه أجادأ إليه المشار الحريق في النقم وصدور النعم ورودأ عمل

في                مارثية ماع بأكثره لي أرسل ماما ذلك وغير العزيز عبد أخيه ماوت بعد والندب المراثي
 : قوله      ومانه بخطه وغيرهأا البشيطي الشهاب

الصدقـه توجب شروط ومانك مانيالحول حال الحسن ماالك يا
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واجتمعت
والنفقـه القوت غير أطلب ولستلـي وصالـك مان فقري تعلم وأنت

 : الحريق     ليلة مطر في وقوله

بـارقـه ثغرهأا عن سافرةالدجى بجنح زارت إذ أنس لم
صاعقـه أنذرتكم قد قوم يااثرهأا في الوصل رقيب نادأى

   . ثلثين             سنة في ولد المفنن الناسخ القاهأري ثم النابلسي الشهاب ماحمد بن ماحمد بن ماسعودأ بن أحمد
. القرآن       فحفظ ونشأ قبلها التي أو وثماثمائة

علي                 الخوين على بعدل عشرة ست سنة شعبان في سمع المطيبير المكي خليفة بن ماسعودأ بن أحمد
  . آخر                في ماات وبقراءته الثقفيات مان فهد بن التقى مانتقى فيه ًا جزء غزوان بن علي بن هأاشم ابني وماسعودأ

في                 وفاق والكتابة التذهأيب في وبرع فهد، ابن أرخه بمكة، وستين خمس سنة المحرم ثامان الخميس يوم
به                 فنوه القاهأرة وقدم الفضائل، مان وغيرهأا عربية في ماشاركة ماع أرزة على الخلص كتب بحيث تدقيقها

مانية                  فكانت لمكة ماعه وسافر والنصاري به واختص حجى وابن مازهأر ابن مان لكل وكتب السابق، بن الجمال
ولكن                  ذلك قبل الموقعين في استقر مامن كان فأنه أزبك التابك بباب ًا ماوقع فأقام هأذا ورجع هأناك ماخدوماه

وفضلً                 عقلً الرجل ونعم للنصاري البخاري كتابته حين أشياء في وراجعني ًا يسير إلى وتردأدأ يميز، ذا مان
 : ماعداوي                في نظّمه مان بل ًا، وتذهأيب ًا ولفظّ ًا خط أحسنه البدري لمجموع ًا تقريظّ له رأيت وقد ًا، وسكون

والبـعـادأ القطيعة في يبالغفـيه هأـمـت بحر ماعداوي
 المعادأي الفي الوصل وطيبمانـه بالقرب فتى يطمع فل

حاماد                أبو الشهاب حسين بن غزوان بن ماسعودأ بن علي بن هأاشم بن ماسعودأ بن أحمد
   . مان             العصر بعد ولد الني هأاشم بن علي بن ماحمد سعد أبي الشيخ عم ابن المكي الهاشمي

.     . يزدأ         ولم فهد ابن ذكره وثمانمائة خمس سنة الول ربيع عشرى سابع الربعاء يوم

    - ساكنة        راء ثم مافتوحة بمعجمة بالخرية ويعرف ماكة نزيل المدني ماسعودأ بن أحمد
  . المحرم.           في ماات المدعى بجهة دأار وله الماارة دأار بقيسارية يتكسب ًا خير ًا ساكن كان وتحتانية

. بالمعلة    ودأفن ستين سنة
       . عزم        ابن قاله وخمسين تسع سنة في ماات الطولوني المعمر بكر أبي بن ماظّفر بن أحمد

.      .   " بكر" أبي بن ماحمد ابن في بكر أبي بن أحمد
   . بالمدينة           ماني سمع مامن الموله المدني السليماني الله عبد بن مافتاح بن بديد ويدعى أحمد

-      - بن       حلي أعمال مان شهير لمكان نسبة بالقفيلي ويعرف المكي الشهاب مافتاح بن أحمد
تقلل                  ثم خدماتهم في بنيه ماع هأذا فنشأ الحسني رمايثة بن ثقبة ماكة أماير عند أبوه كان يعقوب

خير              ماع الناس عند وعرف ًا تاجر لليمن وتردأدأ دأنيا فاكتسب التجارة على وأقبل مانها
  . في.            الفاسي قاله عشرة تسع سنة عرفة قبل الحجة ذي مان الول العشر في ماات وأماانة

ماكة.
.    . بمكة    ماني سمع مامن الصباغ مافرح بن أحمد

.   .    . عزم    ابن قاله وثلثين إحدى سنة ماات الكازروني مافلح بن أحمد
.     .  " ماكنون" بن ماحمد ابن في ماكنون بن أحمد

وقرأته               الموضعين في شيخنا ماعجم في وهأو مانصور بن ماحمد ابن وقيل مانصور بن أحمد
بالشهاب            ويعرف النحوي الحنفي القاهأري ثم الشموني الشهاب ماحمد باثبات نفسه بخطه

النحو.              في ونظّم الفنون في ًا ماشارك العربية فاضلًفي كان ماعجمه في شيخنا قال الشموني
ًا                شيئ مانه سمعت ًا مافيد ًا شرح وشرحها الفن في قدره بعلو فيها أذن اللم قافية على مانظّوماة

وكان                 الله، ال اله ل فضل في ًا كتاب صنف وكذا ًا شيئ عليها فكتبت تقريظّها في وسألني مانها
   . عشري           ثامان في وماات بقراءته فسمعت رماضان في سنة كل في العراقي شيخنا على يقرأ

     :       . عبد    بن مانصور بن ماحمد ابن نسبه أن بعد عقودأه في المقريزي قال انتهى تسع سنة شوال
إلى                وماال الفقه في وشارك الجيد الشعر يقول وكان سنين صحب وأنه ستين نحو عن الله
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      . صحيح        في العراق على قرأه وماما قلت فيهم الوقيعة وأكثر عنهم انحرف ثم الطاهأر أهأل
. المنسوب     الخط وكتب وماسلم البخاري

       . الشهادأة     في الجملة في وتدرب للقرافي انتمى مامن المالكي الشهاب مانصور بن أحمد
          . الله      عفا الفضيلة عديم وكان وتسعين سبع سنة صفر في ماات البدر ولده لزم ثم ببابه وجلس

عنه.
.       . وستين    اثنتين سنة رجب في بمكة ماات الحكيم مانصور بن أحمد
.       . وأربعين    ثلث سنة رجب في بمكة ماات الريس ماهدي بن أحمد

ماحمد              والد الحنبلي القاهأري الضياء بن الشهاب طرخان بن أبراهأيم بن ماوسى بن أحمد
        . الله     نصر الدين ناصر القاضي ماذهأبه قاضي بعث كان الضياء بابن ويعرف المذكورين وأحمد
طرف                  وأبرز جاءه ثم وقع له ًا قدر ماعاليمه مان له قبض أنه القاضي حفيد العز حكاه كما واتفق

.     . أرخه         ثلث سنه صفر في وماات المبلغ وأخذ قطعه السارق أن وقال ماطروز وهأو كمه
. القاهأرة.            ظاهأر البحر بباب الشاهأد الضياء بن الشمس صاحبنا والد وهأو قال شيخنا

النواب              أحد الحنفي القاهأري الصل الحلبي العباس أبو الشهاب إبراهأيم بن ماوسى بن أحمد
       . لقيناهأم      مامن جماعة عليه وعرض بالعلم وصف مامن التيين الله وعبد الرحيم عبد ووالد

. جده     يسم لم فيمن وسيأتي
سكنا              الحسيني القاهأري الفتح أبو الشهاب الرحمن عبد بن أحمد بن ماوسى بن أحمد

. الشهير        البرهأان لشيخه نسبة بالمتبولي ويعرف المقرئ الشافعي

والعبادأي            والمناوي البلقيني والعلم النسابة السيد على واشتغل القرآن فحفظ ونشأ ولد
والحساب            الفرائض الجودأ وأبي والبوتيجي الخير عن وأخذ الفقه، في الشرواني وإبراهأيم

والمعاني              والصلين والتفسير الفقه في لزماه بل الحصني التقي عن الحساب في أخذ وكذا
السلم            عبد والعز الكافياجي عن وأخذ والنقلي، العقلي مان وغيرهأا والعربية والبيان

النور             عن القراآت وأخذ وغيرهأما والحديث التفسير في الديري لبن وتردأدأ أشياء، البغدادأي
وسمع              للسبع، أسد ابن على وجمع الهيثمي الغني وعبد عمران بن والشمس الزهأر إماام

والحجازي            المصري وابن والقمصي الملقن وابن النسابة كالسيد واحد غير على الحديث
كالبرهأان             واحد غير له وأجاز الكامالية، في بكماله البخاري سمع مامن وهأو والنشاوي
والعبادأي            والكافياجي البلقيني له وأذن زيد، بن والشهاب مافلح بن والنظّام الباعوني

والكافياجي             البلقيني له قرص بل القراء في أسد وابن والتدريس الفتاء في الحصني
عدة              على ووقفت بعضها على الحنبلي العز له كتب وكذا تصانيفه بعض والحصني والعبادأي

العاماة              على وقرأ وخطب به، فعرف المتبولي وصحب تيسر، فما ًا تقريظّ ماني والتمس مانها
وغيرهأا،             السعداء سعيد في وتنزل وحج بالشهادأة، وكذا بذلك وتكسب الجوق لقراءة وتصدر
في               الفائض المددأ وعمل المعروف دأائم يا قول انكار في البقاعي على الردأ صنفه وماما

 : قال          وكذا بقصيدة الحصني شيخه واماتدح الفارض ابن عن الذب

للنـقـص عرض قد فذاكبه يوصف ولم العلم ادأعى مان
وبالفـحـص بالنطق يظّهرلربـابـه ماعـروف فالعلم

آدأاب               في حينئذ وجمع طريقته عن ماتحول غير ذلك وباشر القضاء في زكريا الزين واستنابه
. به             أعلمني ماما أثبته ماا وغالب علي وإقباله إلي تردأدأه وكثر تصانيف القضاء

     .        " ببعض" شيخنا خط في رأيته هأكذا الجبراوي الرحمن عبد بن أحمد بن ماوسى بن أحمد
. وسيأتي.           وغيره ماعجمه في كذلك ترجمه وقد ماحمد جده في والصواب المااكن

إسماعيل                 الشيخ ابن بكر أبي بن اليمني الشهاب عجيل بن علي بن أحمد بن ماوسى بن أحمد
     . وثمانمائة        وعشرين تسع سنة في ولد بالمشرع ويعرف إسماعيل وابنه أبوه التي إبراهأيم بن

عن               أخذه وغيرهأما الصحيحين العجيل أحمد بن ماحمد بن إبراهأيم خاله على وقرأ قليلً وتفقه
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بن              اسماعيل الشيخ بن بكر أبي بن إسماعيل صحب العلوي؛ثم سليمان النفيس عن أبيه
وغيرهأا            الصول ونوادأر والعوارف الرسالة عليه وقرأ الخرقة مانه ولبس الجبرتي إبراهأيم

ماكارم              ذا وكان بهم والرفق عنده العيش لسهولة جماعة إليه وانقطع خلق فصحبه وشيخه
القوم               كلمات لبعض وفهمه ماطالعته ماع كان ولكنه رجوعه ماع يغضب لم ماا مارضية وأخلق

          . ثمان      سنة وقيل وسبعين تسع سنة الحجة ذي أول في ماات له ليس ماا ويدعى ويتطور يتهور
. الله          رحمه الحج كأبيه له يتهيأ ولم وخمسين أربع عن

الشافعي              الزبيدي اليماني الصريفيني الذوالي ماحمد بن ماوسى بن أحمد بن ماوسى بن أحمد
           . فيه     أثنيت ًا ثبت له وكتبت أشياء أبيه ماع بمكة ماني سمع المكشكش بابن ويعرف أبوه التي

. آخر      ماوضع في بينته كما عليهما
.   .     . عزم     ابن أرخه وثمانمائة ثلثين سنة في ماات أيوب بن ماوسى بن أحمد

     . ابن        شيخنا بقراءة وسمع ًا وقت طلب الفاخوري الدماشقي الشهاب رجب بن ماوسى بن أحمد
بالشام              سمع وكذا البوصيري حسين البدر عن الدارقطني سنن وثلثين سبع سنة في خضر

. وماات     علّي قبلها التي في
. سمع              أبوه التي القاهأري الشطنوفي الناصر عبد بن الرحمن عبد بن ماوسى الشريف بن أحمد
وأخذ              عساكر، بن القسم لبي شعبان نصف ليلة وفضائل السنوي صالح ماشيخة الحاوي على

. الطلبة   بعض عنه

الصل               الصنهاجي المغربي الشهاب الله عبد بن ماوسى بن الله عبد بن ماوسى بن أحمد
الثاني،               ماوسى في ماعه يجتمع لم السلم عبد بن العز قريب الشافعي القاهأري ثم المنوفي

إلى               أبوه نقله ثم المنهاج وبعض القرآن بها بمنوف؛وقرأ وسبعمائة ثمانين سنة في ًا تقريب ولد
وأذن             بأولهم وتفقه وغيرهأم والعراقي الملقن وابن البناسي على وعرضه بها فأكمله القاهأرة

عند              حضر بل العراقي والولي والبيجوري البلقيني الفتح أبي بالبهاء وكذا التدريس في له
والصول            والشطنوفي والبرشنسي هأشام بن المحب عن العربية وأخذ الملقن وابن البلقيني
والهيثمي،            والعراقي والتنوخي المجد أبي ابن على وسمع والبرمااوي الفارسكوري الزين عن

عن                المالء في الكتابة ولزم بعده فمن البلقيني عن القضاء في وناب عشر، سنة في وحج
ًا              خير وكان هأناك الشهودأ بحانوت ويجلس مانه بالقرب يسكن وكان أصلم بجاماع وأم شيخنا

. وخمسين            ثمان سنة في وماات عليه سمعت الفضلء مانه فاضلًسمع ًا ساكن
   " "       . يوسف      بن ماوسى بن أحمد قال مان ورأيت حمو أبي ابن في الواحد عبد بن ماوسى بن أحمد

.        . قبله     الذي ماع فيحرر وثلثين تسع سنة ماات تلمسان نائب حمو أبي بن
سبع                 سنة في بها ماات ماكة مان أجيادأ نزيل اليماني بن المكي علي بن ماوسى بن أحمد

وثلثين.
  . سمع           ماعمر شيخ الخليلي الحبراوي الشهاب الرحمن عبد بن ماحمد بن ماوسى بن أحمد

     . كان        حيث البي عنه لنا روى ماسجده خدام أحد وكان والخليل بالقدس وحدث الميدوماي
شيخنا               القلقشندي؛وذكره بكر أبو التقي عنه لنا روى وكذا عنه الخذ في ماوسى لبن ًا ماوافق

.        . وثلثين      سبع سنة في أجاز حتى وتأخر قلت رابعة لبنتي أجاز وقال ماعجمه في
.      .         " إبراهأيم" أخيه في ذكر له ماضى القاهأري ثم المنوفي علي بن ماحمد بن ماوسى بن أحمد

  . الخمسين           بعد ولد المالكي القاهأري ثم المتبولي الشهاب بالتكبير نصير بن ماوسى بن أحمد
الهادأي                عبد بن الحميد عبد بن ماحمد بن الله عبد المحب بن ماحمد مان وسمع وسبعمائة

بن              البدر ومان البخاري صحيح البياني ومان الحضرماي حاماد أبي جزء مان المزي مانتقى
وزغلش              أزبك ابن ماحمد له وأجاز آخرين، في والتلبنتي خير بن الرحمن وعبد الجوخي

الخط            وكتب الوثائق في وتقدم الشروط وتعاني وغيرهأم، والصلح أمايلة وابن والزيتاوي
أعرض                وضعف كبر لما ثم الحكم في ناب بل المؤيدي الجاماع وقف كتب الذي وهأو الحسن

والعلء              والكاوتاتي ماوسى وابن شيخنا مانه سمع ومامن مارة غير وغيره بالصحيح وحدث عنه
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        . الدمايري  والبدر الطوخي والمحيوي التونسي عزوز بن البركات وأبو والبي القلقشندي
           . بعضهم    وأرخها الثمانين جاز وقد ثلثين سنة الول ربيع ثاني في ماات ماوته قبل وتغير وآخرون

    . باختصار          ماعجمه في شيخنا ذكره سنة وثمانين خمس عن وقال عشريه رابع الربعاء يوم في
القضاة                عند وباشرهأا التوقيع صناعة في طولى يد له فقال العيني وأماا إنبائه، في له وبيض

الجرة                 يأخذ أنه يقال كان بل السيرة ماذماوم يكن ولم القضاء في المالكية عن ناب ثم مادة
. الكتابة   على الكثيرة

. الزيات           بابن ويعرف المقرئ القاهأري الشهاب هأرون بن ماوسى بن أحمد
وسمع                آماد سنة في حلب إلى وسافر مانها وتمول الجوق قراء رياسة في وترقى اشتغل مامن

        . سبع     سنة الخر ربيع خاماس الثنين يوم في ماات وغيرهأما الحلبي والبرهأان شيخنا على
. قاربها         أو السبعين جاز ولعله الغد، مان ودأفن وستين

.      .       " طرخان" بن إبراهأيم جده فيمن ماضى الحنبلي الضياء بن الشهاب ماوسى بن أحمد
    . الصرغتمشية        في ونزل القاهأرة قدم الحنفي القاهأري ثم الحلبي الشهاب ماوسى بن أحمد

 .      . شيخنا        ذكره إحدى سنة الول ربيع في ماات الحكم في وناب الفضائل وفي الفقه في وشارك
عثمان               الفخر على الشهادأة في خطه ورأيت باختصار إبراهأيم جده فيمن ماضى وقد أنبائه في

وقال            وتسعين، إحدى سنة بشوال أرخها الزيتوني للجمال القراء في بالذن المنوفي
ناب               حتى وترقى الهندي السراج عن بها الفقه وأخذ القاهأرة قدم أنه عقودأه في المقريزي

فلما              بالخير ًا ماشهور زيه في ًا ماقتصد وكان بالصالحية ثم الحوانيت ببعض وجلس القضاء في
النيابة               على واستمر ًا كثير فيها يربح وكان ًا خطيب به استقر بالقمر الخطابة السالمي يلبغا جددأ

. ماات   حتى والخطابة
.        .     " لجده" هأنا نسب ماوسى بن علي ابن في المالكي الدأكاوي ماوسى بن أحمد

.    .   " حمو" أبي ابن في ماوسى بن أحمد

المقدسي                 الشهاب الرحمن عبد بن يحيى بن الله عبد بن فرج بن خليفة بن ناصر بن أحمد
إلى              فانتقل مانها أبوه كان صفد عمل مان عجلون مان بالقرب وباعون الناصري، الباعوني

ويوسف            وماحمد إبراهأيم والد دأماشق نزيل الشافعي ًا وأيض صفد عمل مان الناصرة
القرآن.           فحفظ بها ونشأ ًا تقريب وسبعمائة وخمسين إحدى سنة بالناصرة ولد المذكورين

السبكي            التاج على ماحافيظّه وعرض وغيرهأا ماالك ابن وألفية والصلي الفرعي والمنهاجين
وأخذ             وغيرهأم شهبة قاضي وابن الزبداني قاضي بن والجمال يبرودأ خطيب بن والشمس

له،              وأجاز النحو حيان أبي تلميذ العنابي العباس أبي وعن الفقه، الحسباني والعمادأ عنهم
آخرين،             في البخاري الفخرين أصحاب المحب بن والشمس أمايلة وابن زغلش على وسمع
كائنة              أهألها ماع له وجرت وسبعمائة، التسعين بعيد إلى بصفد وأقام الحسن الخط وكتب
ونزل              القاهأرة قدم حتى يترقب ًا خائف مانها فخرج برقوق مان وغض مانطاش مادح لكونه

أحضره              حتى برقوق الظّاهأر عند به فنوه صفد مان يعرفه السالمي وكان السعداء سعيد
أماية              بني جاماع خطابة ووله إكراماه في وزادأ الصلح أهأل ماعامالة وعاماله وقربه عنده
الحرماة              ماع المحاباة وعدم الحق سلوك في مارضية سيرة وسار بها القضاء ثم بدماشق

والهأانة             بالعزل اليتام ماال مان السلطان إقراض مان اماتنع لكونه اماتحن ثم الوافرة
كان               وإن به يتعلقون أمار كبير وجودأهأم وعدم عليه التنقيب في المبالغة بعد ونحوه بالسجن

خطابة                 في وثمانمائة اثنتين سنة في استقر ثم دأاره ولزم أطلق ثم حاسد مان يخلو ل المرء
في               وذلك دأماشق قضاء ماعها فرج الناصر إليه أضاف ثم مادة فباشرهأا وتوجه المقدس بيت

عزل              ثم وحرماة وماداراة ونزاهأة بعفة حسنة ماباشرة ذلك فباشر عشرة اثنتي سنة صفر
بعد               للمستعين المار استقر ولما دأماشق إلى عادأ ثم خطابته على المقدس بيت إلى فتوجه

في              المكتتب المحضر وأثبت خلعه في قام مامن لكونه المصرية الديار قضاء وله الناصر
في                  ذكره عن شيخنا أعرض ولذا بنائبه، ول بنفسه ل يباشر أن قبل قرب عن صرف ثم حقه
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ًا               بارع ًا إمااما وكان وجماعة، وشيخنا ولده عنه لنا روى حدث ذيله؛وقد في وأثبته الصر رفع
ونثر               نظّم ذا طوال الشيبة مانور ًا حسن شكل المنكر عن ًا وناهأي بالمعروف ًا آمار فاضلً ًا دأين

 : نظّمه   ومان فائقين

القضاء ينفذ أن بد لمااقضـاه الله إلى سلم
ًاعسر بعد الله سيجعل  العناء يذهأب به يسر

ًا مانه المار يدبر يشـاء ماا الله ويفعلجمع
ومنه: 

 عسى هأذا غير عسى وقالتبكت رأسي شيب رأت ولما
السـى لبـاس السوادأ فإنالملـوك لباس البياض فقلت
النـسـا بسوق النفاق قليلولـكـنـه صدقـت فقالت

 : أولها     العقيدة في قصيدة وله

الشبيه وأنف العلى صفات أثبت
جمـدوا بدا قد ماا على الذين أخطافقد

ماقتـصـد الحق وطريق فعطلواعكفـوا قد التأويل على قوم وضل
صـمـد قـادأر ماريد ماحيط علمولـه ماـبـصـر سمـيع حي ألله

أحـد واحـد فـردأ وهأـو بذاتـهأبـــدا قــائم قـديم كـلم له
بكر               أبي وبزاويةالشيخ بتربة ودأفن بدماشق عشرة ست سنة المحرم رابع أو ثالث في ماات

            . اسم  للنصارى دأير ماوضعها كان أنه أجل مان باعونة القرية وسميت المقريزي قال دأاودأ بن
     . ثم          بها ًا حائك أبوه وكان قال به عرفت ماكانه القرية وعملت الدير أزيل فلما باعونة راهأبة

الفقراء               فصحب إسماعيل فأماا وإسماعيل أحمد له وولد البلدأ في به وركض البز في اتجر
أخوه               تخرج وبه صفد قاضي عن الناصرة قضاء في وناب صفد وسكن التصوف في ونظّر

خفر               عليه ًا ماهاب طوالً رجلً الترجمة صاحب يعني وكان قال أن المنهاج؛إلى في وأقرأه هأذا
جميل             ماع الخطب وارتجال النظّم سرعة على وقدرة عذبة وعبارة فصيح مانظّق وله

شديد            كان لكنه الزائدة والعفة البكاء وسرعة الفوائد وكثرة المذاكرة وحسن المحاضرة
           . قليلًوسمع  وتفقه الدأب في اشتغل إنه وقال ماعجمه في شيخنا وذكره بنفسه العجاب

فلم              ليخطب خرج أنه واتفق قال ًا ماصقع ًا وخطيب ًا ماطيق ًا وكاتب ًا ماجيد ًا شاعر وكان الحديث،
حينئذ               فقام جاء حتى ساعة ثلث قدر المنبر على ًا جالس فاستمر حضر الناصر السلطان ير

كان               حتى ًا جد المناماات كثير وكان قال ذلك، جماعة عليه فعاب بالذان المؤذنين إلى وأشار
إل                الفقه مان يستحضر ل كان ولكنه البكاء ويكثر الوعظ يتعانى وكان مانها، الكثير في يتهم

وسمعت             الخشيد ابن فوائد مان الثالث عليه وسمعت المقدس ببيت اجتمعتبه وقال قليلً،
وكان                قال ًا فطن ًا ذكي وكان التفسير، في ًا كتاب نظّم إنه أنبائه في وقال وفوائده، نظّمه مان

ًا              جد الدماعة سريع وكان قال باطلة، بأنها ساماعها يشهد التي المناماات كثير الدعوى عريض
يحابي                 ل ًا نزهأ ًا عفيف وكان قال واحدة بعين يبكي شاهأده مان لي حكى حتى ذلك على ًا ماقتدر
شهبة               قاضي بن التقى وقال والمناماات، الكلم في والتزيد بالعجاب إل يعاب ول يداهأن ول

أياماه              في الوقاف وانضبطت يختار بما الجواب فيرفع يريد فيما السلطان يكاتب كان إنه
الطيب               أبي ابن مان الشيوخ ماشيخة وانتزع قبله إليه يصلون ل كانوا ماال للفقهاء وحصل

مان                ًا اقتراض مانه طلب وكان مانها عليه برقوق خاطر تغير أماور له ووقعت قال السر كاتب
عليه               يسمع فلم قضايا عليه ولفقوا ماجالس عزله بعد له وعقدت فعزله فاماتنع اليتام ماال
ًا                  خطيب وكان قال ًا، شيئ البر قضاة مان أخذ ول حكم في ارتشى أنه عليه تعصب مان كثرة ماع

وجمع               ًا كثير بخطه وكتب الحق، في التام والقيام والنثر النظّم في الطولى اليد له ًا بليغ
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بن             الجلل عن وأنشد عقودأه في والمقريزي الناصريه خطيب ابن ترجمه ومامن أشياء،
 : دأماشق       قضاء ولي لما فيه دأاربا خطيب

 ليراعوني خلتك لسهبـادأل دأماشـق قضاء
باعونـي الكل وبعدماصقـعة بكل رمايت

.       .    " سلمة" بن يوسف بن محمد ابن في الدين ناصر بن أحمد

-  - أبو              للكرمااني كما والشهاب المحب أحمد بن عمر بن ماحمد بن أحمد بن الله نصر بن أحمد
       -  - العباس       أبي الشهاب بن الفتح أبي الجلل بن لشيخنا كما يوسف أبو أو يحيى أبو أو الفضل

سبط             الحنبلي القاهأرة نزيل والدار المولد البغدادأي الصل التستري حفص أبي السراج بن
بها                الخليفة جاماع إماام البزاز البغدادأي خليل بن ماوسى بن علي بن عمر حفص أبي السراج

رجب            ابن ذكره حسبما والرقائق والفقه الحديث في المصنفين وأحد بالمستنصرية والمعيد
صاحب               ولدي مان وغيرهأم ووالدهأم وفضل الله عبد أخويه مان كل التي الحنابلة طبقات في

 . في            ولد البغدادأي الله نصر بن بالمحب ويعرف أخويه وبني ويوسف ماحمد الموفق الترجمة
على              بها ونشأ ببغدادأ وسبعمائة وستين خمس سنة رجب عشر سابع السبت يوم ضحى

شيخ              والده وكان وكلمة ثروة هأناك لهم وكانت فنونه اختلف على بالعلوم والشتغال الخير
وكذا            وغيرهأا والعربية والحديث وأصله الفقه في عليه واشتغل القرآن فقرأ المستنصرية
ماحمد             الشمس ماستنصريتها ومادرس وقته في ببغدادأ الحنابلة شيخ وأظن جماعة على قرأ

بن            والشرف وسبعمائة السبعين حدودأ في المتوفي النهرمااري الدين نجم القاضي بن
فالله              الفقه عنهما أخذ مامن الثمانين حدودأ في والمتوفي ببغدادأ الحنابلة أعيان أحد يشبكا
اثنتين               سنة في له وأجاز الشارح الكرمااني الشمس أبيه شيوخ أحد عليه قرأ ومامن أعلم،

السليم           والطبع الستعدادأات صاحب الفضل العلم العز بالولد ووصفه وسبعمائة، وثمانين
في              الكمال غاية الله بلغه أحمد الدين شهاب العصر وحيد أقرانه أكمل المستقيم والفهم
جاماع             الئمة قدوة العلماة الشيخ الشريف والده ظل في العمال وصوالح العلوم شرائف

المسلمين           استظّهار السلف بقية والخرة الدنيا علوم وماجموع الفاخرة الفضائل فنون
مادارج             في ًا مامدودأ ونصرة الكمالت ماعارج في جللة الله زادأه والدين الملة جلل

الكرام             الشيوخ طريقة على عمره وريعان شبابه عنفوان في الله بحمد وأنه السعادأات
أن              وكرماه الله فضل مان والمرجو السد ماثل المخبر في والسيل العلم الئمة وطبقة

الكامالين       والفضلء الصالحين العلماء مان يجعله

ًا سيصير أن أيقنتنـمـوه رأيت إذا الهلل إن  كامال بدر
التفاسير               مان ماني عنه صح ماا جميع عني يروي أن له واخترت تعالى الله فاستخرت

هأي           التي الخمسة الصحاح ًا خصوص ذلك وغير والدأبيات والفروع والصول والحادأيث
الدراري          بالكواكب المسمى البخاري صحيح وشرحى الشريعة ودأفاتر السلم الصول
صاحب              الشيرازي المجد على ًا أيض وأخذ ذاك، المجاز سن صغر ماع جللة بهذا وناهأيك

أبي              المحدث على ببلده وسمع وثمانين نيف حدودأ في هأناك عليهم قدم حيث القاماوس
قريبها                أو وسبعين سبع سنة في ًا أيض عليهم قدم الفوي إسماعيل بن أحمد بن علي الحسن

بن                الله عبد بكر أبي النجم على بعدهأا فما وثمانين اثنتين سنة في وقرأ ماسلم، صحيح
وعلى             دأاودأ أبي وسنن والموطأ الجوزي لبن المسانيد جاماع السنجاري قاسم بن ماحمد

المستنصرية            الحديث دأار شيخ المشرقي الغزنوي ماحمودأ بن سالر بن حسين الشرف
إعادأة             بها وولي وثمانين ثلث سنة والتدريس بالفتاء بغدادأ في وأجيز المصابيح بعض

المرحل            بن الشهاب على وثمانين ست سنة في بحلب فسمع وارتحل المستنصرية
عن             وبدماشق اليونانية بن الشمس عن ببعلبك ًا أيض الفقه وأخذ بكرالحراني أبي والشرف
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بن                بكر أبي الحافظ على بها سمع وكذا الحديث عليه وسمع ولزماه الحافظ رجب بن الزين
عبد              النور لخيه السنة هأذه في واستدعى العز، بن أحمد ابن يوسف والجمال المحب
زيارته              بعد وثمانين سبع سنة في القاهأرة وقدم الشام، شيوخ مان جماعة التي الرحمن

ابن               والنجم الطاهأر أبا الشرف وولده الكويك بن اليمن أبا العز بها فسمع المقدس بيت
وابن           الحنفي إسماعيل والمجد والسويداوي والتنوخي والمطرز حاتم بن والتقي رزين

عبد          والجمال الفرسيسي والشمس الجوهأري والشهاب الملقن وابن والبلقيني الشيخة
جويرية            مانهم بعضهم زعم آخرين في الطريني، والشهاب الدجوي والتقي الحنبلي الله
الدماامايني            البهاء فقرأعلى السكندرية إلى مانها وسافر بقراءته ذلك مان والكثير الهكارية

وكذا               الحنبلي العمى بن ماحمد الصلح الفقه في حينئذ ولزم فقطنها، عادأ ثم الحج وإلى
رجال              في التلويح تصانيفه مان ثانيهما على قرأه ماما وكان الملقن وابن البلقيني لزم

ووصفه                نسخة مانه بخطه كتب أن بعد وذلك ماسلم زوائد مان به ألحق وماا الصحيح الجاماع
علم            المدرسين صدر المحدثين جمال القدوة الوحد العالم الماام بالشيخ بظّاهأره ماؤلفه
وتحقيق             وتفهم وتدقيق وتأمال ونظّر بحث قراءة بأنها وقراءته العباس، بأبي وكناه المفيدين

الرواحل                تحط ًا وإمااما إليه يرجع قدوة الفن هأذا في وصار زادأ بل الحلبة على وأربى فأفادأ
ماع           والوقوف اللهجة وصدق والمنقول والمعقول والصول للفروع استحضاره ماع لديه

أخذ            بذلك فاستحق وقال وتحريره لفظّه وعذوبة وتجويده الحديث قراءة وسرعة الحجة
سددأه               له وأذنت قال عليه، والعتمادأ أقرانه على والتقدم إليه فيها والرجوع عنه العلوم هأذه
قرأ              وقد البخاري لصحيح شرحي ورواية وإقرائه المبارك التأليف هأذا رواية في وإياي الله

تسعين،             سنة الخرة بجمادأى ذلك وأرخ وماروياتي ماؤلفاتي جميع ورواية علي مانه جملً
ل                بل الحديث علم في ذاك إذ إليه المشار وهأو العراقي الزين مالزماته عدم مان والعجيب
غير                وكونه بالحديث اعتنائه ماع شيوخه في بعضهم أدأرجه وإن أصلً بالكلية عنه أخذ أنه أعلم

مان               عليه يشكل بما لهما إقرائه حين شيخنا يراسل كان ولذا وشرحها ألفيته عن ماستغن
في                أي الطلب في يمعن لم أنه شيخنا قول ماع المار له فيوضح استشكل وربما ذلك
     : . استقر        ولما ماسلم شرح في ًا وخصوص قلت العلوم في كبير عمل له ولكن قال الحديث

وعمل             بقصيدة برقوق الظّاهأر واماتدح تسعين سنة في عليه فقدم بوالده استدعى بالقاهأرة
بعد                بعدهأا السنة ماحرم في بها الحديث تدريس في فقرره مادرسته مادح في رسالة ًا أيض له

بن                الصلح ماوت بعد وتسعين خمس سنة في بها الفقه تدريس في ثم زادأه ماولنا وفاة
اثنتي               سنة في والده ماوت بعد بهما استقل ثم فيهما يتناوبان ووالده هأو وصار العمى
الهداية              قارئ أن بلغني بل فيهما استمر حتى جماعة وساعده مانهما كل وتوزع عشرة،

المحب             ولي وكذا الترجمة صاحب على التعصب مازيد بعد مانه الحديث تدريس انتزع
ابن             العلء عن أظنه وبالمنصورية القدسي العز عن شغوره بعد بالمؤيدية الحنابلة تدريس

عن               ثم سالم المجد عن مادة الحكم في وناب المغلي، بن العلء بعد وبالشيخونية اللحام
قراءة               المذهأب لنشر وتصدى وعشرين ثمان سنة صفر في بعده به استقل ثم المغلي ابن

بعد        صرف أن يلبث ولم ًء وإفتا ًء في         وإقرا عادأته على مانزله فلزم القدسي بالعز وثلث سنة
إليه                المشار بصرف وثلثين إحدى سنة صفر في سنة وثلثي سنة بعد أعيد أن إلى الشتغال
أربع              المرتين في وليته فمجموع ماات حتى المحب بعد واستمر بينهما الفرق الناس وعرف

الكناني              العز المذهأب في به انتفع ومامن ًا، يوما عشرين ونحو سنة ونصف سنة عشرة
بكماله             إمااماه ماسند ولده عليه وقرأ هأشام بن والجمال المتبولي والنور البغدادأي والبدر
شيخنا            قال للنساء، وغيره القلقشندي التقي عليه وقرأ وغيرهأما بالصحيحين حدث وكذا

جملة                في ماعه سافر مامن كان آماد إلى الشرف السلطان سافر ولما عنده، ماا أعلى وهأي
بن               اليمن أبي العز عن المسلسل شيخنا رفقته أحد لفظّه مان فسمع العادأة على الفضاة
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بظّاهأر               ذلك كل دأاودأ، لبي السنن مان البدن في عرفة حديث غيره بقراءة وعليه الكويك
 : ًا         أيض السفرة هأذه في نظّمه مان عنه وكتب بيسان

ّد ل إليكم شوقي لطـائف للعيان لكن القلب فيوأنـتـم يحـ
 طائف حماكم ربا حول والقلبنـوى في يوم كل عنكم فالجسم

 .        : في       وأوردأه قتلوك أبغضوك وإن أكلوك أحبوك إن الترك يقول النائب سودأون سمعت يقول وسمعته قال
إجلله                  مازيد ماع هأذا وغيرهأا، أبيه ترجمة مانه واستفادأ ًا كثير به اجتمع إنه وقال ماعجمه مان الخير القسم

به                     أجاب ماا نصه ماا شيخنا أجاب أن بعد عليه ليكتب سؤال إليه رفع وقد بخطه قرأت إني حتى لشيخنا ًا أيض
 : ذلك                  في الناس إماام فإنه عليه لحد مازيد ول العمدة هأو ظلله الله أسبغ القضاة قاضي وماولنا سيدنا

 حذام قالت ماا القول فإنفصدقوهأا حذام قالت إذا
سبع                 سنة في بخطه كتبها بأبيات واماتدحه واليام، الليالي توالي على ويبقيه النام بحياته يمتع تعالى فالله

 : فقال              عليها بنفسه نسخته ماقابلة بعد الرافعي تخريج تصنيفه مان نسخة آخر في وثلثين

لـقـائه يوم المجـمـوع ذا ماخرججـزائه خير العرش رب الله جزى
لرتـقـائه انتهـا ل لمرقى وفازبـأسـرهأـا السباق قصبات حاز لقد

ثـنـائه فـي شاماـخ جميل وذكروجـــللة بــه عـز لـه يدوم
ًا زال فل اعتلئه في العلى ماحروس انفك ولسـعـادأة بـكـل ماقرونـ
بـقـائه طـول بالحـكـام توقعسـعـادأة فـي أقلماـه برحت ول

وفـائه عـنـد العمـار على يزيدعـمـره طول في العادأات وخرقت
عالم                وصار به انفردأ فقد ماذهأبه ًا خصوص فنون في ًا ماتقدما علماة ًا نظّار ًا مافتي ًا فقيه ًا إمااما وكان

الرضي             والخلق التواضع وكثرة السليم والطبع المستقيم الذهأن ماع كلذلك مادافعة، بل أهأله
السلف            طريق وسلوك كل مان والقرب والتودأدأ كريمتيه لحدى والفقد والوقار والبهة

تعالى            الله مان والخوف البكاء وكثرة والصيام والتهجد والعبادأة الورادأ على والمداوماة
بتلوة              جماعة في شهر كل مان ليلة وإحياء للسنة والتباع الجماعات شهودأ على والحرص

ًا               غالب الليلة تلك في يبتكرهأا قصيدة إنشادأ ماع وغيره إمااماه صحيفة في ذلك وإهأدائه القرآن
في               يقع ماا بضبط اعتنى إنه حتى الفائدة في والمحبة والمذاكرة العلم في الرغبة وعظّم

وفتاويه             بلغني ماا على قضائه أيام وشبهها المباحث مان بالقلعة ونحوهأا الحديث ماجالس
الزركشي             تنقيح على حواش له رأيت مافيدة؛وقد تعاليقه وسائر العلوم في وحواشيه ماسددأة

وأشياء               والرعاية وشرحه والمحرر الوجيز على وكذا مانهما كل جردأ مافلح ابن فروع على وكذا
مان                بالعضد يتعلق ماا تجريد في شرع أبوه وكان بها النتفاع عموم الناس على ولده وعطل

   . الشمس         بن التقى وذكره الترجمة صاحب فأكمله يكمله لم ثم للكرمااني والردأودأ النقودأ
عنده              الترجمة صاحب يعني والده وكان فقال الله، نصر والده ترجمة ضمن في الكرمااني
وكان               قال ويكتب يجمع وصار ماسلم صحيح شرح وقت في خاطره في خطر ًا أيض فضيلة

بن                العلء وذكره ذلك، ًا أيض هأو وقارب والده كف ثم اليسرى أعور وهأو اليمنى أعور والده
رجل              وهأو ماعه وتكلمت وحلب بالقاهأرة ًا مارار به اجتمعت صاحبي وهأو فقال الناصرية خطيب

وانفردأ              حسنة وأخلقه ماليحة حسنة كتابة الفتاوى على ويكتب جيد فقيه دأين عالم فاضل
فقال             المحمرة بن الشهاب عنه سألت شهبة قاضي ابن بالقاهأرة؛وقال أحمد ماذهأب برياسة

الكبار               العلم أهأل مان فرأيته بدماشق به اجتمعت ثم وغيرهأما والحديث الفقه في فضل له
مان                أحسن زمااننا في ير ولم عينيه بإحدى ماصاب ولكنه الشكالة حسن ماع وتؤدأة بعقل يتكلم

  . أعلم             ول قال ماثله بعده الحنابلة في يخلف لم أنه المقريزي التقى وقال الفتوى، على عبارته
فيما                  له ًا ماصاحب المصرية الديار قدم مانذ يزل لم وأنه عقودأه في ذلك نحو وذكر يعاب، ماا فيه

ولهألها،               لها وماحبة للسنة واتباع وأذكار وأورادأ قيام مان حظ صاحب ًا قواما ًا صواما إل علمه
القضاة              البندقداري بيبرس الظّاهأر عمل حين القضاء ولي حنبلي أول كان أنه ترجمته وصدر
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المذهأب               دأرس مان أول كان بل المقدسي الواحد عبد بن إبراهأيم بن ماحمد الشمس أربعة
الله               عبد بن ماحمد المكارم أبي الشرف تقليد في فكان قبله وأماا الصالحية بالمدارس الحنبلي

يستنيب                ل أنه الكامال ماصرمان لقضاة الشافعي الدولة عين بن المجد أبي بن الدولة عين ابن
الله               رحمه وأشار أخصاماه عنه يرضى فالله القضاء ولي أنه إل للسنة وماتابعته نسكه لكثرة

يعني                 عمه ماع الترجمة صاحب توافق الكناني العز عن نقل حيث شيخنا قال ماا إلى كلماه في
  . في           وفارقه قال بالصالحية وماسكنه ومانصبه وماذهأبه وجده أبيه واسم اسمه في بعده التي

بيع              في والتبسط العلم وسعة المدة وطول العلى الجد إلى والنسبة البلد وأصل اللقب
          . الوالد    قبلي مان عليه عرض وكذا ماحفوظاتي بعض عليه عرضت وقد انتهى ذلك ونحو الوقاف

كامالة                 ورقة في مانهما كل عرض كتب أنه وهأو غريب أمار ذلك في واتفق الله رحمهما والعم
لي               وكتبها كتابته طول ماع للولين بالجازة خطه في يصرح ولم غيره كتابة بهاماش وعرضي

ويرتفع               ًا أحيان يعتريه وكان القولنج، بعلة ماات حتى ورياسته جللته على يزل ولم اختصاره ماع
الربعاء                 يوم باليماء الصبح صلى أن بعد قضى ثم شهرين مان أكثر استمر العلة هأذه في لكنه
سبعين             ثلث عن القاهأرة مان المصورية بالمدرسة وأربعين أربع سنة الولى جمادأى مانتصف

بتربة                ودأفن شيخنا الناس تقدم الناصر باب خارج يوماه في عليه وصلى شهرين دأون إل ًا عاما
ذهأن              له يغب ولم السنائي الجمال تربة مان بالقرب البغادأدأة بتربة الن وتعرف السلماي

بقيتها              وفي الكناني العز المؤيدية وفي البغدادأي البدر القضاء في بعده واستقر الله، رحمه
عشر               ثاني الحد ليلة في أنظّر كنت قال فإنه غريبة اتفاقية لشيخنا ووقعت يوسف، ابنه

هأذه               له أن علي بن المظّفر ترجمة في فمررت للباخرزي القصر دأماية في الولى جمادأى
 : وهأي           بها يرثي اللم قبل الموحدة ثم النون فيها الملتزم  البيات

لـلنـبـل بلواه إن بلىلي ذنب ول الزماان بلني
الحنبلي يوسف أبي وفاةصرفه ساءني ماا وأعظّم
بلى ولكن الجمال وثوبخبـا ولكن العلوم سراج

كذلك،                فكان البيات عددأ أيام ثلثة بعد يموت أنه نفسي في ووقع ذلك مان فتعجبت قال
سألتني              الموت مارض المغلي بن العلء مارض لما الكناني الدين عز القاضي قول ونحوه

على              بصري فوقع الترجمة صاحب ليتولى ماوته أحب وكنت ًا كتاب أتصفح وأنا عنه والدتي
 : الشاعر  قول

ًا بكيت تولوا أنفلمـا مانهم بكيت قوم رب  عليهم أيض
. الشعر             به نطق ماا وكان الترجمة صاحب وولي ماات أن العلء يلبث فلم

بن                  إبراهأيم ابن إسماعيل بن هأاشم بن الفتح أبي بن ماحمد بن أحمد بن الله نصر بن أحمد
سبط              الحنبلي القاهأري الصل العسقلني الكناني الدين ناصر بن الموفق أحمد بن الله نصر
نسب               وربما الماضيين أحمد والد إبراهأيم وأخو زينب أماه القاضي ماحمد بن الله عبد الموفق

      . وسبعمائة         وستين تسع سنة المحرم في ولد الفتح أبي بن الله نصر بن أحمد فقيل لجده
أخيه              بعد المصرية بالديار الحنابلة قضاء وولي وماهر واشتغل جده، فيها ماات التي السنة

سنة                الثانية جمادأى مان الحكري بالنور دأونها أو أشهر سبعة بعد صرف أن يلبث ولم إبراهأيم
الشاماية               بالبلدأ العظّمى الكائنة الناس دأهأمت أن يلبث فلم آخرهأا في أعيد ثم وثمانمائة اثنتين

الثنين                يوم في ماات أن يلبث فلم الهزيمة بعد رجع ثم المصري العسكر ماع فخرج باللنكية
       . وماسكنة        تواضع ذا ًا حليم رجلً وكان العيني قال الغد مان ودأفن ثلث سنة رماضان عشر حادأي

        : حسن       الدأراك قوي العلم كثير الشكل حسن كان أخيه ابن وقال العلم؛ قليل كان ولكنه
وقال              بالعلم، تصرفه حين على تدل وغيرهأما والنحو الفقه في تعاليق له ًا نزهأ المحاضرة

وأنه              عشرة حادأي في عقودأه وفي رماضان، عشر ثاني في وأرخه ًا، ماشكور كان المقريزي
في                شيخنا يذكره ولم وعفاف، وعلم دأين بيت مان الناس إلى ًا ماحبب ًا حيي ًا ماتواضع ًا خير كان
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. قبله                 الذي في ذكر له ماضى وقد أخيه، ابن على ًا اعتمادأ الصر رفع في وترجمه بعلم أنبائه،
ماكرم                   بن البقاء أبي ابن المجد أبي بن يحيى بن ماحمد بن الكريم عبد بن الله نعمة بن أحمد
سبط               الشافعي السيرافي الفالي الدين نور بن الدين كمال بن البقاء أبو الدين نور الفاضل

         . النحو     في أبيه على واشتغل وثمانمائة وخمسين ست سنة ولد الماضي ماكرم بن إبراهأيم العز
على              القطب شرح عليه قرأه وماما لماه جده على ثم والفقه والبيان والمعاني والصرف

مان              شيء ماع والبيان المعاني في التلخيص شرح أكثر وسمع السيد حاشية ماع الشمسية
فأخذ            شيراز ودأخل للعبري الصلي المنهاج شرح وسائر الصغير الحاوي وبعض الكشاف
جنيد             والمعين الدواني الصديقي أسعد بن ماحمد الجلل عن والفقه والنظّر الدين أصول

ماحمد               العلء خاله ماع بها فأقام وثمانين ست سنة ماوسم في ماكة وقدم الشيرازيين، العمري
واستمرا                شعبان أواخر قافلتنا في رجعا ثم للمدينة وتوجها بعدهأا التي مان الول ربيع أثناء إلى
في              ورواية دأراية الحرماين في لزماني وقد بالسلماة ماصحوبين عادأا ثم السنة بقية بمكة
بعض             وسمع العراقي ألفية وغالب بحثا الجزرية الهداية جميع عني وحمل وغيرهأا تصانيفي
أقاربه،               مان جماعة تراجم لي وكتب أشياء علّي وقرأ البديع القول جميع لفظّي ومان شرحي
. فضلًوماحاسن             الرجل ونعم الكبير التاريخ في مالخصها كتبت حافلة إجازة له وكتبت

. ماماليكه              مان سيأتي كما أبيه لكون برقوق الظّاهأري الخضري الدين شهاب نوروز بن أحمد
فاستقر                حقمق بالظّاهأر اتصل ثم ًا يتيم ونشأ ًا تقريب قبلها التي أو وثمانمائة اثنتين سنة في ولد

ثم                الغنام وعدادأ بالشام عشرين أماير عمله تملك فلما الشربخاناة شادأ اخرو أماير كان حين به
الجلل               ابنة زينب وتزوج مارة غير الشام إلى وسافر وأثرى بالقاهأرة، عشرة امارة إليهما ضم

مان                ونقصه إليها مايله مازيد ماع عمها ابن عن وتعرض عليه التراماي في تتهالك وكانت البلقيني
ذلك                  أسباب في وأخذ الول الركب إمارة ولي أن إلى أماره وآل البتة عنها أعرض أن إلى الخر

يلثغ               القد ماعتدل أشقر وكان وخمسين اثنتين سنة شعبان عشر رابع الحد يوم في فمات
. دأين      ول بخير يذكر ول بالسين

.    . بالقاهأرة       ماني سمع مامن الهوي سليمان بن الدين ناصر بن أحمد

       . فقرأ       ونشأ وثمانمائة وثلثين ثلث سنة في ولد أبوه التي الناصري الشهابي نوكار بن أحمد
شيخنا            على وعرض التي فارس عند والشاطبية النحو وألفية والمنار والقدوري القرآن

جاماكيته              وزادأ دأينار بمائة فقيهه على وأنعم جقمق الظّاهأر على عرض بل وغيرهأما والعيني
واشتغل               المقدس بيت وزار أبيه ماع وسافر قبلها وجاور وخمسين اثنتين سنة في وحج وأخيه،

وورع              بصلح وبذكر فنون في عنه وأخذ السيوطي بالجلل بأخرة اختص وكذا وغيره بالتجويد
. له             بالكبس جاماعه نظّر جعل قايتباي الشرف أن وبلغني وتودأدأ وانعزل وعقل وتحر

       . بعض      وحضر سبعين سنة مان ًا قريب القاهأرة قدم الشافعي الشرواني الشهاب هأرون بن أحمد
في                له أذن ومامن وانجماع وخير دأين ماع فنون في براعته وظهرت ًا يسير عني وأخذ الدروس

كتبه              وقف أن بعد ًا قريب فمات القدس إلى وسافر المقسي عثمان الفخر والفتاء التدريس
. الله           رحمه كان ونعم المذكور أخذهأا ثم الزهأر لجاماع بها وجئ

وستين              اثنتين سنة رجب في الهاشمي؛ماات القرشي خليفة بن قاسم بن هأاشم بن أحمد
. بمعلتها     ودأفن وحمل ماكة، خارج

.         . وستين    ست سنة الحجة ذي ماستهل في بمكة ماات الكراني هأاشم بن أحمد
. الموقع     الشهاب هأانئ بن أحمد

أنبائه               في شيخنا قال هألل بابن ويعرف الصوفي الحلبي ثم الحسباني الشهاب هألل بن أحمد
التصوف              وأخذ الذكاء مافرط وكان وغيره الخراط بن الدين شمس القاضي على قليل اشتغل

له                وجرت الشطح كثير وصار إليه ودأعا الوحدة أهأل ماذهأب في توغل ثم البللي الشمس عن
ماقالتهم               مان ذلك غير إلى الدائرة نقطة هأو ويقولون إطرائه في يبالغون أتباعه وكان وقائع
   . ونشأ         السبعين بعد ولد الوقت زنادأقة أحد فقال الميزان لسان في وذكره المستبشعة،
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ماختصر              في النصاري الدين شرف القاضي على فقرأ القرن رأس على حلب وقدم بدماشق
كائنة               كانت فلما الدين أصول في وقرأ تيمية لبن المنتقى في ودأرس الصلي الحاجب ابن

بها                 فأقام القاهأرة إلى وبرح مادة بعد مانهم خلص ثم رأسه وشج اللنكية أسر في وقع الططر
فتردأدأ               انقطع ثم الطعاني فصحب حلب إلى رجع مادة البللي وصحب شيوخها بعض عن وأخذ

لسانه              ويطلق ماطلق ماجتهد أنه مانها عريضة دأعاوي يدعي وصار الناماوس وعقد الناس إليه
ويدعى                الجماعات على ماواظبة ول بعبادأة يعتني ل و الكائنات على ماطلع وأنه الئمة أكابر في

ينشد               ًا شخص وسمع صريحة كفريات أتباعه عنه ونقل الدائرة نقطة وأنه الحضرة مان أخذ أنه
وزعم                مانزلتي نقصتم النبوة دأرجة عن بي قصرتم أن لتباعه وقال في هأذه فقال نبوية قصيدة

إلى               به عرج وأنه اليقظّة في تخاطبه الملئكة وأن اليقظّة في كلهم بالنبياء يجتمع أنه
ًا             ماع المقاماين أعطى وهأو التكميل ماقام ًا وماحمد التكليم ماقام أعطى ماوسى وأن السموات

عليه                وقام به الفتنة واشتدت الخطب بهم وعظّم أتباعه وكثر واشتهر ذاع ماما ذلك غير إلى
. نقلت               وعشرين ثلث سنة شوال عشر تاسع في ماات أن إلى الكابر بعض له وتعصب جماعة

        : . أربع      سنة في ذكره أنبائه عن تقدم وماا قلت بحلب المحدث البرهأان خط مان ترجمته
عقله،               في آيف وأنه عنه أخذ أنه يحكي الشحنة بن المحب وسمعت أشبه، والول وعشرين

 : الماام             الشيخ فقال عذيبة أبي ابن وذكره الخرافات، مانه تصدر مان عن ببعيد هأذا وليس
عن              العجلوني حاتم بن عمر الشيخ سئل الدين شهاب المحقق العارف الورع الزاهأد الصالح

ابن                 الحياء ومان هألل ابن الماوات مان فقال والعمل العلم في الدنيا في عيناه رأت مان أماثل
.    . وعشرين    إحدى سنة ماات وعمر ًا كثير سمع رسلن

بن               إسماعيل الشرف بن أحمد الناصر بن يحيى الدين هأزبر الظّاهأر اليمن سلطان بن أحمد
شقيق                 الغساني الدين شهاب رسول بن علي بن عمر بن يوسف بن دأاودأ بن علي بن العباس

. اليمن        سلطان بابن ويعرف التي يحيى والد إسماعيل
على                واستولى للقاهأرة مانها وسافر وأربعين سبع سنة ماكة إلى شقيقه مان كحله بعد فر مامن

         . إحدى   سنة الولى جمادأى عشرى ثامان السبت ليلة في ماات وسكنها بمكة المنصورية
.    .     " ". جده.   يسم لم فيمن مالك أحمد بن يحيى بن أحمد فهد ابن أرخه وستين

.   .           " الكني" في يأتي الجيعان بن البركات أبو الغني عبد بن شاكر بن يحيى بن أحمد

  . سبع            سنة ولد الصوفي الرواقي الحموي العباس أبو الشهاب الله عبد بن يحيى بن أحمد
وخمسين             خمس سنة في اليافعي العفيف على بمكة سمع أنه وذكر وسبعمائة وأربعين

عن             الصفهاني النجم عن وأسندهأا العجمي يوسف مان الصوفية الخرقة ولبس الذكر وتلقن
الخير              في وسكن التصوف طريق وتعاني وردأي السهر الشهاب عن الصمد عبد الدين نور

  . في          شيخنا قاله وعشرين سبع سنة القدس وزار وغيرهأا طرابلس إلى وتردأدأ حماة
     : يستحضر.       ًا ماسلك ًا ناسك ًا خير ًا صالح كان الناصرية خطيب ابن يعني العلء وقال قال أنبائه

حيان              أبي عن له وساق فأنشدني، طرابلس في به اجتمعت الصوفية عن حسنة أشياء
 : أولها  قصيدة

أة صفا ولحـذر دأونها مان لذة في لخير  كدر ضمنها في عيش
ينكسـر الجر بحرف قليل عماوفاعلـه نصب بعده مان فالرفع

وأربعين                  سبع سنة ولد لمن يتصور ول نفسه ول حيان أبي نظّم تشبه ل ًا بيت عشرين نحو وهأي
العلء؛ثم               على ذلك خفاء مان عجبت ولقد بمدة ذلك قبل المتوفي حيان أبي مان السماع

     . آخر         ماوضع في شيخنا بخط وقرأت انتهى واسطة حيان وأبي الروافي بين يكون أن حسبت
هأشام                  ابن أن يعرف ول قال حيان أبو أنشدنا قال هأشام بن الجمال له أنشدهأا أنه زعم وقد

أنه                 بلغني ثم طرابلس ويأتي بحماة يقيم الرواقي وكان قال يجتنبه، كان بل حيان أبي عن أخذ
. وعشرين           وتسع ثمان بين ماا وماات به وأقام القدس إلى توجه
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أبو                    فهد بن ماحمد بن الله عبد بن ماحمد بن ماحمد الخير أبي بن الرحمن عبد بن يحيى بن أحمد
          . وعشرين     سبع سنة الول ربيع في الثانية في طعن وقد ماات أبوه التي المكي الهاشمي الخير

. فهد.   ابن أرخه بمكة
الشهاب                   يحيى بن ماحمد بن عيسى بن صلح بن زكريا أبي بن ماحمد بن علي بن يحيى بن أحمد
عصري-              العلى ليحيى ضريح وبها الغربية مان ماليج بناحية قرية صلح أم لمنية نسبة الصالحي

بابن              ويعرف القاهأرة دأاخل بالبرقية الصالحية حارة إلى وكذا الولياء مان وغيره العزب دأاودأ
البشيطي.           الصدر على بتماماه وقرأه والمنهاج والتيسير والشاطبيتين القرآن فحفظ نشأ يحيى

وأخذ             وغيرهأما والبناسي البلقيني دأروس في حضر وكذا والفتاء التدريس في له وأذن
السنن              غالب وثمانين ست سنة في العراقي الزين على وسمع أهألها بعض عن القراآت

وجاماع            بالبرقوقية الفقه تدريس في واستقر القضاء، في وناب الفرسيسي وعلى للدارقطني
وثب               ماات فلما ماوته مارض في عنها له أخيه برغبة بالقصر والمااماة بالمؤيدية والقراآت الزهأر

عليه              وثب وكذا البارزي ابن السر كاتب بعناية مانه البرقوقية وانتزع الكوراني الشهاب عليه
لم                 ولكن مانهما واحد يقرر ل نزول وقع إن أنه شرط واقفها بأن ًا ماحتج المؤيدية في غيره
قلة                ماع فيه عنده يحضر لم مامن وكنت الحاكم تدريس ماع باشرهأا بل عنه لخراجها ينهضوا

شبه              الفصول بعض أوائل له حصل أنه واتفق الزهأر بجاماع خطب وكذا وجمودأه بضاعته
بالناس              فخطب ماات أنه وظنوا الناس فماج الخطبة في وهأو تعتريه كانت لصفرة الغماء

       . تسع      سنة في ماات حتى الترجمة صاحب وعاش ألثغ لكونه غيره وصلى الهيتي الشهاب
رغب                وكان الله رحمه البرقية مان أنوك أم خوند تربة تجاه الناصري كزل بتربة ودأفن واربعين

. أسد             ابن الحاكم تدريس في بعده واستقر التلواني للنور القصر إمااماة نصف عن
  . ومامن            ماكة نزيل المقدسي النصاري الشهاب ماحاسن بن ماحمد بن عمر بن يحيى بن أحمد

        . الخرة      جمادأى عشري سادأس الثنين يوم في بمكة ماات واقفين يحمد فلم القدس نظّر ولي
.   . فهد   ابن أرخه وسبعين ست سنة

   . رباط           وشيخ ماكة نزيل القسنطيني العوكلي إبراهأيم بن عياش بن عيسى بن يحيى بن أحمد
.   .       . عزم      ابن أرخه ستين سنة الخر ربيع في بها ماات التجارة آلت في ًا مااهأر وكان الموفى،

   . على         للداني التيسير سمع المقرئ المغربي الصنهاجي الشهاب عيسى بن يحيى بن أحمد
. الكركي         إسماعيل بن ماحمد بن الرحمن عبد ماع الفوي

الحسني                العباس أبو الجماعة قاضي الشريف أحمد بن ماحمد الله عبد أبي بن يحيى بن أحمد
       . بن       ماحمد الله عبد أبو عنه أخذ مامن للخونجي الجمل شارح حفيد المالكي المغربي التلمساني

. الحياء                 مان وتسعين ست سنة وهأو عمر، مامن أنه وقال الزرق بن علي بن ماحمد بن علي
 . علي              سمعا علي أخو المدني الكازروني تقي بن ماحمد بن يحيى الدين ماحيي الفقيه بن أحمد

. عشرة      اثنتي سنة في المراغي الزين

      . أبيه          ماوت حين البلوغ جاز قد كان وجده أبوه التي الشهاب الفقيه يشبك بن يحيى بن أحمد
  . جمادأى              في ماات جده ورث بل إليه أبيه باسم كان ماا وإضافة شكالته حسن ماع يتصون ولم

. وتسعين    خمس سنة الثانية
    -  - الشافعية      قضاء وولي وماهر اشتغل سرماين ماعرة المعري العثماني الشهاب يحيى بن أحمد

ليلة                في قتل أن يلبث فلم السيرة حسن وكان وثمانمائة خمس سنة شوال ماستهل في بحلب
    . نقلً          تاريخه في شيخنا قاله فمات خاصرته في فضربه شخص عليه هأجم عشرية ثاني الربعاء

في                وجدته ثم قال العديم لبن حلب تاريخ ماسودأة مان جزء بهاماش وجده ماجهول خط عن
            : قاضي   كان سرماين ماعرة مان السرمايني مالك بن أحمد بن يحيى بن أحمد فقال العلء تاريخ

سنة                 شوال عشر ثالث الصبح صلة بعد فاغتيل الكبرى الفتنة بعد حلب قضاء ولي ثم مادة بلده
. الله              رحمه حسنة وسيرته سكون وفيه ماروءة له وكانت قال شهر استكمال قبل خمس
  .     . قبيل      ًا تقريب توفي كراماات له تحكى ماعتقد رجل اليماني المخلفي الدروي الحسني بن أحمد
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ماحمد               بن عامار بن الله عبد الشريف صحبه ومامن ماحمد الدين ماحيي ابنه وخلفه الخمسين
. التي  البدر

المالكي              الوادأياشي الندلسي الغساني جعفر أبو خلف بن ماحمد بن يحيى أبي بن أحمد
            . وبلديه  رفيقه ماع بي فاجتمع ليحج وتسعين ست سنة أثناء في القاهأرة قدم بالزيرق ويعرف

قرأ               بل الكبادأ ارتياح وبعض بشرطه المسلسل ماني وسمع ماحمد، بن علي بن القسم أبي
  . سنة            في وماولده له وأجزت بخطه نسخة مان تصنيفي مان الكرب بدعوات للرب التوجه على
بلديه            على وعرضهما والجروماية النحو وألفية القرآن وحفظ بوادأياش وثمانمائة وستين ست

وغير                 والعربية الفقه في به وانتفع يكمله لم ماما غيرهأما ودأرس البلوي دأاودأ ابن أحمد بن على
وماسند                والموطأ الستة الكتب مان أمااكن ماني علي سمع ثم قليلً غيره عن أخذ وكذا ذلك

ماع                عادأ ثم الطور مان البحر في مانها رجب أوائل في له؛وسافر وكتبت ذلك وغير الشافعي
. الرجل      ونعم نسكه قضاء بعد الركب

     . بالقاهأرة           وستين ست سنة في ولد الصغر وهأو التي ماحمد أخو طرباي مان يزيد أبي بن أحمد
ماا                 بعض في أخاه وخالطه وحج وغيره الحنبلي الخطيب مان سمع وكذا أخيه ماع عني أخذ مامن

.        . وتسعين      سبع سنة بمكة وأنا بلغني فيما ماات وغيرهأا لمخدوماه الضرورات مان ينوبه كان
.    . بالقاهأرة      عني أخذ مامن المعبدي خلد بن يس بن أحمد

الطفيحي                الشرف ابن العباس أبو الشهاب أحمد بن المنعم عبد بن أحمد بن يعقوب بن أحمد
. يعقوب       بابن ويعرف الشافعي الزهأري القاهأري ثم

على              عرضها كتب وعدة القرآن فحفظ بها ونشأ بالقاهأرة وسبعمائة تسعين سنة في ولد
ماؤلفه            على بتماماه عرضه العراقي للزين السانيد تقريب ماحفوظاته ومان ونحوه البلقيني

ًا               ماقرئ علماة سيأتي كما والده وكان ًا يسير واشتغل وغيرهأا أمااليه مان ًا كثير ًا شيئ عنه وحمل
الكثير             وأسمعه النفس واطراح الخلق دأمااثة مانه واكتسب وأدأبه بربيته فأحسن ًا خير ًا صالح
وابن            والسويداوي والحلوي الشيخة وابن المجد أبي وابن والتنوخي والهيثمي العراقي عند

الشام             مان وآخرون العلئي وابن الذهأبي ابن له وأجاز وخلق، الذرعية وماريم الهاشم
ببيت            ًا ماشهور وصار عدة وأولدهأا العراقي شيخه ابنة زينب وتزوج وغيرهأما والسكندرية

الخر                وفي لشيخنا ًا نقيب كان ثم النقابة عنده باشر القضاء زرعة أبو الولي ولي فلما العراقي
عقلً              القاهأرة رجال مان وكان غيرهأما عند وولي الحرماين وأوقاف الحكم أماانة ماعها باشر

وظرف           والبشاشة والوضاءة والرياسة الحشمة ماع وماروءة ًا وكرما وماداراة ًا وتواضع واحتمالً
إلى           والحسان الصالحين وزيارة والتلوة والتهجد الصوم وكثرة الخواطر واستجاب المحاضرة

فيها             للسماع تقصد التي للمااكن ماعهم والنقيادأ وأهأله الحديث في والمحبة والطلبة الفقراء
سمع               وحدث الشاماية البلدأ إلى السلطاني الركاب في شيخنا صحبة وسافر مارة غير حج وقد

فيه                 له ماشاركته على عليه أقرأه ماا بعض في ينبهني شيخنا وكان أشياء عنه أخذت الئمة، مانه
الجلوس              مان الترجمة صاحب اماتنع وربما ًا مارار ماعي ذلك فعل ماعه للسماع بالجلوس ويأماره

ًا               فخر بذلك وكفى إليها المشار السفرة في الحادأيث بعض شيخنا مانه سمع بل ًا قائم ويستمر
حادأي                الحد ليلة في وماات طائل على بعده يحصل فلم شيخنا عن وفاته وتراخت مانهما، لكل

الله                عبد سيدي بجوار الصحراء أقصى في الغد مان ودأفن وخمسين ست سنة الول ربيع عشر
بالقضاة              حافل ماشهد له وكان المناوي الشرف عليه صلى أن تعد مانه بوصية المنوفي

الثناء            حسن على وأطبقوا لفقده التأسف وعظّم النس، كثير والصالحين والطلبة والعلماء
. وإيانا             الله رحمه ماثله ماعناه في يخلف ولم بذلك ًا جدير كان ولقد عليه

  . وصاهأر            التجارة تعاني ماحمد وأخوه أبوه التي البرلسي صديق بن ماحمد بن يعقوب بن أحمد
. وثمانمائة             الخمسين قبل وماولده راحة مانه يحصل ولم ابنته على عليبة بن البرهأان

الظّاهأر            وأستاذ الكيس صاحب الحسني الخاصكي العمري الدين شهاب يلبغا بن أحمد
إلى.               نفاه ثم ماجلس أماير ثم أياماه في بمصر المقدماين أحد الدولة في ًا ماعظّم كان برقوق
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اثنتين                 سنة شعبان رابع في أيتمش ماع ذبح أن إلى أماره وآل طرابلس في بطال وأقام الشام
.    . أنبائه      في شيخنا أغفله السبعين وقارب الربعين على زادأ وقد

    . وسبعين         بضع سنة ولد النحوي الحنفي الطرابلسي ثم الدماشقي الشهاب يهودأ بن أحمد
بالبلدين،              فيها به الناس فانتفع وأقرأهأا بها واشتهر فيها فمهر العربية وتعانى بالشهادأة وتكسب
وماات              بيت سبعمائة مانه فنظّم التسهيل نظّم في وشرع السوبيني البرهأان عنه أخذ ومامن
سنة                آخر في بها ماات حتى فقطنها طرابلس إلى اللنك فتنة بعد تحول وكان إكماله، قبل

. أنبائه.     في شيخنا ذكره عشرين
بن                   سالم بن يوسف بن الكريم عبد بن علي بن ماحمد بن ماحمد بن أحمد بن يوسف بن أحمد

   . ذي            في ماات دأليم بابن ويعرف الماضي أحمد أخي ابن المكي ثم البصري الدمايري دأليم
.    . فهد      ابن أرخه بالمعلة ودأفن وستين ست سنة القعدة

التاجر              المقدسي الصل الزرعي العباس أبو الشهاب يوسف بن أحمد بن يوسف بن أحمد
     . الصدر          سليم أنس خير رجل جيم وآخره خفيفة تحتانية ثم المهملة بكسر سياج بابن ويعرف

غيره،             وعلى عليه ًا يسير واشتغل الكامالية إماام صحب بالتجارة والعتناء القرآن أهأل مان
وحضر               وحصله؛ ختمه في عملته الذي المجلس ماع ثمانين سنة في البخاري قرأ حتى ولزماني

. الرجل           ونعم سمعه ماما غيرهأا إلى المالء في ماجالس عدة عندي
    . وغيرهأا         بالعربية الفضلء أحد الحنفي السعودأي الصحراوي الشهاب أحمد بن يوسف بن أحمد

الشهاب                عن البتداء في أخذ مامن وهأو وسبعين سبع سنة الول ربيع في النيل ببحر غرق
والنور            النسابة البدر على وسمع وغيرهأما والحصني الشمني التقيين عن ثم الزواوي

إلي              تردأدأ بل لذلك الخميمي ابني بيت يجيء وكان الطلبة وأقرأ بقراءتي والطبقة البارنباري
. الله             رحمه وغيره يوسف كسني سني وسلم عليه الله صلى قوله عن للسؤال

ماع              عوقب القاهأري الصل التتري الستادأار الجمال بن الشهاب أحمد بن يوسف بن أحمد
سنة                  في الحاج أماير أبوه جهزه قد وكان عشرة أربع سنة الخر ربيع في قتل ثم وأتباعه الرابية

بحيث                الجمال مابدع إنه ويقال تليها، التي أول في وعادأ الوصف يفوق وجه على عشرة إحدى
ًا               مااشي إليها المشار الحجة في خدماته في وذهأب بالنظّر يقنع كان ولكنه به أعجمي اماتحن

. يزبره              لم هأذا على زائد شيء بعدم لعلمه إنه إل ذلك يعلم أبوه وكان
.    . يوسف         بدون ماضى الكوراني الشهاب عثمان بن إسماعيل بن يوسف بن أحمد

.    . عني          أخذ مامن الهرس بابن ويعرف الشافعي العزي الحسن بن يوسف بن أحمد
أبو                 المحب أحمد بن رجب بن ماحمد بن يوسف بن علي بن حسين بن يوسف بن أحمد

  . في          ولد المحتسب بابن ويعرف بالحرم المقرئ المكي الصل الحصنكيفي الحسني البركات
له               وأجاز بها ونشأ بمكة وسبعمائة وتسعين خمس سنة شعبان عشر ثالث الثلثاء ليلة سحر

وأبو            والسحولي والفرسيسي الهادأي عبد ابن ابنة وعائشة صديق وابن والهيثمي العراقي
تركها               ثم بمكة الحسبة في وناب ماائة على وزيادأة والمراغي الكويك وابن الصائغ بن اليسر

الحرام             بالمسجد ويؤذن الجاماع في ويمدح يقرأ وكان للسترزاق ًا مارار واليمن ماصر ودأخل
بشيخ                فهد ابن صاحب وصفه حتى للناس الزائد التودأدأ ماع كبير أنس ذلك كل في وعليه

بن                التقي على سمع فيمن الله عبد أبو وأخوه هأو ورأيته لي أجاز الحرام، بالمسجد المقرئين
الغد               مان عليه وصلى بمكة وخمسين خمس سنة صفر سادأس الربعاء ليلة في وماات فهد،

. بالمعلة  ودأفن
  . مان              أحد بالهأدل ويعرف التي صديق والد المكي ثم اليماني الرحمن عبد بن يوسف بن أحمد
ذي                عشر سادأس في وماات ًا، زماان بمكة جاور وعلم، صلح بيت مان وهأو باليمن الناس يعتقده

.    . ماطولً    الفاسي ذكره عشرة تسع سنة الحجة
جكم               كاتب بابن المعروف الخاص ناظر الجمال بن الشهاب الكريم عبد بن يوسف بن أحمد

     . في          واستقر وغيره القرآن قرأ الجيش ناظر ماحمد الكمال وأخو البارزي بن الكمال سبط وهأو
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   . مارة              غير وحج أخيه ولد بعد ومارة أخيه بعد مارة الجيش نظّر في وكذا ًا وقت الجوالي نظّر
. والنجماع    اليبس عليه والغالب

الكوراني                 الكردأي الجمال بن الشهاب خضر بن علي بن عمر بن الله عبد بن يوسف بن أحمد
  . بأبيه           تسلك العجمي يوسف الشيخ بابن ويعرف ماحمد التاج أخو الشافعي القرافي الصل
بليغة              خطبة بالناس علي أخيه ابن صلى حين وعمل الصلي المنهاج ونظّم وفضل واشتغل

الله                عبد أخيه لجل أنشأ أنه وأخبرني لجله عملها الذي على مان سمعتها القرآن سور ضمنها
. الله                رحمه هأناك ودأفن بالبحرارية؛ عشر سنة في ماات وأنه الراء مان خالية خطبة ألثغ لكونه

المالكي                البرلسي الشهاب إسماعيل بن عثمان بن عمر بن ماحمد بن علي بن يوسف بن أحمد
          . على    فقرأ بها ونشأ بالبرلس وثمانمائة عشرة تسع سنة ولد القيطع بابن كجده ويعرف

ابن                وحفظ الحسيني علي بن ماحمد بن علي الفقيه على ثم ًا صالح وكان المنطرح علي الفقيه
ماالك             ابن وألفية الصلي الحاجب ابن وبعض خليل الشيخ ماختصر وأكثر الفرعي الحاجب

ابن              تلميذ المغربي الرياحي ماحمد عن الفقه وأخذ ناظمه عن للحنفي الشذور وكذا بكمالها
عن               فأخذ البساطي أيام أواخر في وذلك القاهأرة قدم وفاته بعد ثم البرلس ونزيل مارزوق
وتصدى              والمحلة والسكندرية دأماياط ودأخل ذلك بعد ثم الستين بعد وحج وطاهأر عبادأة الزينين

مالزماته              ماع فضلء به وتخرج الطلبة به فانتفع للقراء والمحلة كالقاهأرة وغيرهأا بلده في
حضر  -  -            بل وغيره البخاري مان البعض عني وأخذ جميلة طريقة على بالجيم بالنسج للتكسب

وأخبرني             فأجبته الجازة ماني والتمس الصطلح في ًا دأروس وسمع المالء ماجالس في عندي
شرح               وأنه ماجلدين في والذكار المواعظ في النظّار نزهأة سماه الوعظ في ًا كتاب جمع أنه

لم             لكنه عياض القاضي وقواعد والجروماية الديريني العزيز عبد للشيخ العقائد في ماقدماة
 : أولها      الفرائض في مانظّوماة وعمل يكمل

ًاالكرم ذي العلي لله الحمد  النعم مان ماالنا يوافي حمد
مامن              ًا وتقنع ًا وتقشف ًا وتواضع ًا وصلح ًا علم الرجل ونعم عنه وأخذ للبقاعي تردأدأ وكذا وشرحها،

. والذكاء    الحفظ له اجتمع
.       . يوسف         بن علي ابن في ماضى الطريني الشهاب ماحمد بن علي بن يوسف بن أحمد

والد              المالكي الزهأري القاهأري ثم الطوخي الشهاب يوسف بن عمر بن يوسف بن أحمد
ابن                  له قيل وربما الحميد عبد أخي ابن له يقال ولذا التي الحميد عبد أخ وابن وماحمد يوسف

        . وقدم       ًا تقريب وثمانمائة عشرة سبع سنة في ولد رقية بابن يعرف أبوه وكان الحميد، عبد
والرسالة              القرآن فحفظ عمه ماع وعشرين سبع سنة شوال في عشر ابن وهأو القاهأرة

وغيرهأم            والعيني البلقيني والعلم وشيخنا التنسي وابن عبادأة والزين البساطي على وعرضها
الجملة             في وتميز وغيرهأم النويري القسم وأبي وطاهأر عبادأة الزينين عند الشتغال ولزم

يتعاط                 لم ولكنه القضاء في عنه ناب بل ماعه وحج اللقاني ثم حريز بن الحسام بباب وجلس
.        . الله         رحمه وتسعين ثمان سنة في ماات ويبس غلظّة ولديه وكبر هأش وقد قال فيما ًا حكم

بن                  رسلن بن ماحمد الزين بن ماحمد بن الدين تاج بن ماحمد بن ماحمد بن يوسف بن أحمد
النسبة     -          ياء وقبل المشددأة اللم وضم المهملة الحاء بفتح الحلوجي العباس أبو العرب فخر

     . ثمان -         سنة أواخر في ولد بالسيرجي كأبيه ويعرف الشافعي القاهأري ثم المحلي الصل جيم
القرآن             بها وحفظ بالمحلة أيام عشرة بنحو شعبان الشرف قتل بعد وسبعمائة وسبعين

العراقي            والشمس والبلقيني البناسي عن وغيره الفقه فأخذ القاهأرة وقدم وغيرهأما والمنهاج
أحمد             والشهاب خلدون ابن عن والنحو وغيره البلقيني الجلل دأروس وحضر الطنبذي والبدر

أخذ              الشافعي العامالي شاور بن أحمد الشهاب وعن وعنه الحنفي العبادأي بكر أبي بن
والصلح               والعراقي البلقيني على سمع أنه يذكر وكان آخرين، في إقرائها في له وأذنا الفرائض

بن                الشهاب له أجاز نعم عليه، نقف لم ولكن مامكن وهأو وتسعين، أربع سنة في الزفتاوي
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في                الجزري ابن له أذن بل مانظّوماته له قرض مامن وغيرهأم الجزري وابن خلدون وابن الهائم
الجلل              عن وثمانمائة أربع سنة في ًا قديم وناب بالهألية، له وشهد والحساب الفرائض إقراء

لم                السلم عبد بن العز وصاحبه هأو لكونه ولكنه النواب، أعيان مان وصار بعده فمن البلقيني
سنة               في شيخنا إليه أشار كما الجلل مان المشقة بعض نالتهما الرهأوي ماع الركوب يتحامايا

المناوي              بباب الشقر بن المحب على الدعوى سمع لكونه وكذا تاريخه مان وعشرين إحدى
أحكام              في المذهأب الطراز وصنف بل سنين والتدريس للفتاء تصديه ماع ماعزولً مادة أقام

والمرسلين             النبياء عددأ ًا بيت عشر وثلثة بيت ثلثمائة في أرجوزة ًا قديم وعمل المذهأب
وغير           والولء والتناسب والخطأين والمقابلة والجبر والوصايا والفرائض الحساب على ماشتملة

سبع               سنة في عليها وقف أقسام أربعة جعلها لنه المربعة سماهأا حجمها صغر ماع ذلك
الهائم               ابن مانهم ناظمها على والثناء تقريظّها في وبالغوا الشأن أئمة مان واحد غير وتسعين

ماجلد              في ًا شرح عليها الناظم وكتب ناظمها لمااماة بها واستظّهر عليها وأثنى بالعلماة ووصفه
مان                 سمع مامن وكنت الفضلء، مان واحد غير وغيره الفن كتب مان غيره ماع عنه ذلك تلقى
وخطب              وحج عليه، ماحفوظاتي بعض وعرضت ماعجمي في مانه ًا شيئ أثبت كما ونظّمه فوائده
حارة            برأس بالطوغانية دأرس وكذا الناصري، فيروز بوقف الزهأر بجاماع وتصدر بالصالحية

أولها،               وقف كتب الذي هأو بل واقفيها مان كلها الشارع مان المنجبية برأس وبالحجازية برجوان
في               ًا ماتقدما الفقه مان لكثير ًا ماستحضر الخط حسن الشروط في ًا بارع ًا طوالًمافوهأ رجلً وكان

أباه                إن قوله بعد عادأته على ًا جري أذيته في ًا مابالغ البقاعي قال الفهم؛ في ًا ماتأخر الفرائض
فائدة   -      -      ذكره في ليس ماما ماشددأة والثانية ماضموماة الولى بمعجمتين شغيلة يلقب كان
واشتغال              هأجرة وقدم ًا علم عينهم أو بالقاهأرة الشافعية نواب أعيان مان وهأو بالمترجم تتعلق

ماسألة                مان ذهأنه ويتنقل البحث في ًا كثير ويخطئ لسانه مان أحسن التصنيف في قلمه أن غير
بل                ذهأنه في خطر ماهما الشافعي لمذهأب ينسب أن يتوقف ل النقل في ويجازف أخرى إلى

وغيره                القضاء جهة مان فيه ماتكلم وهأو قال ماجازفاته مان أشياء حكى ثم الشافعي؛ نص وإلى
  . في              ماات مانه الناس ليستريح الموت قضاء له يعجل أو يرضيه لما وإياه يوفقنا تعالى فالله

عصر               بعد الزهأر جاماع في عليه وصلى وستين اثنتين سنة المحرم عشر ثالث الجمعة ليلة
أنشأهأا              بتربة ودأفن البلقيني الناس تقدم الجمعة وقت بإخراجه ولده يسعد لم حيث الجمعة

. وإيانا    الله رحمه بالصحراء

القاهأري               ثم الدماشقي ماحمد أبو الشهاب ماحمد بن ماعالي بن ماحمد بن يوسف بن أحمد
        . سنة      الحجة ذي عشر الربعاء يوم في ولد بالزعيفريني ويعرف التي ماحمد والد الشافعي

الشعر             نظّم في فضيلة له وكانت المنسوب الخط وكتب بدماشق وسبعمائة وستين سبع
به                يعلم ماا القرآن مان ويستخرج الحرف علم يعلم أنه يزعم وكان نظّمه دأيوان وجمع وغيره

وتحرك              الكابر مان وغيرهأم الناصرية اليام في الماراء مان طائفة بذلك وخدع المغيبات علم
وثمانمائة                عشرة اثنتي سنة في واماتحن ريحه ركدت ثم وأثرى يسيرة ماديدة به راج حظ له

لسانه               قطع في به لذلك المتولي رفق لكن يمناه أصابع مان وعقدتين لسانه الناصر وقطع
باليسرى                   يكتب وصار بل الناصر بعد إل ذلك يبد لم أنه غير الكلم مان له بمانع يكن لم بحيث

ثلثين                   سنة الول ربيع ثاني الربعاء يوم في ماات حتى انقطع بل بعد أمار له يرج لم أنه ماع
أنه               وفيها قدماية أنها أوهأمه مالحمة الستادأار الدين لجمال نظّم أنه اماتحانه في السبب وكان

وأرسل               اليمنى تعطيل بعد اليسرى بيده وكتبه نظّمه ومان بعده؛ مان وولده هأو ماصر تملك
 : الدأماي     بن علي للصدر به

ًا عشت لقد ًا الكتابة في دأهأر ًا مانها أصورمافـردأ الـدرا تشـبـه أحرف
للـيسـرى الله يسر قد الذي وهأذاترى ماا أضعف اليوم خطي عادأ وقد

 : بقوله   الصدر فأجابه
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ًا تحتمل فلكـتـابة حسن يمناك فقدت لئن  عسرا تعتقد ول هأم
 اليسرى لك العظّيم الله يسر ففدوماـسـرة دأائم ببـشـر وأبشر

عشرة                  اثنتي سنة صفر ماستهل في نظّمه مان إياه أنشده ماا العقبي رضوان الزين شيخنا عنه كتبه وماما
 : الشفا   في وثمانمائة

جـالـيس أو بقراط روى ماا لحـقـيقة السقـام مان الشفاء هأذا
كـؤس مانه الرواح على دأارتأنفـسـا سرت الراح ماا إذا سر

تـقـديس فمديحـه الورى دأونماـحـمـد النبي خص به شرف
رؤس لـلـمـلـحـدين بصفاتهونكسـت المشركين أنوف جدعت

ًارتـبة آدأم قـبـل ماـن به وعل إبـلـيس هأـوى قد عليها حسد
ًابنـعـتـه للنفوس عياض أهأدى وتـمـيس بـراحـه تميل أنس

نـفـيس كالـمـدام لفظ يحويهالصبا نفس حكى قد ماعنى كل مان
 شموس مانه الطرس بصبح وبدتلـه أقـمـار النفس بليل طلعت

بلـقـيس عرشها عن له نزلتكتابـه وصف بلقيس شاهأدت لو
 : ًا    موري ًا مضمن ًا مكتفي وقوله

ماثـل لنه المديح تجنبت إني
الـهـوى

 مانه يرتجى كريم فل الديار خلت
 النوى

 : العزي      الديب إبراهيم قول إلى وأشار

يعشق ماليح ول النوال مانهيرتجى كريم فل الديار خلت
. ناهأض       لبن المؤيد سيرة قرض مامن وهأو

. جده           يسم لم فيمن سيأتي البانياسي؛ ماحمد بن يوسف بن أحمد
المغربي                البسكري الفزاري حسن بن أحمد بن علي بن فضل بن مانصور بن يوسف بن أحمد

          . مانه     السلطان فغضب وماعرفة ثروة صاحب العرب أماراء مان كان التي مارني بن ناصر والد
لولده                 ًا باعث ذلك وكان ثلث سنة بعد وذلك بالقاهأرة ولده غيبة في بيته وأهأل ونكبه به فأوقع

         . وأفردأه     وأنبائه ماعجمه مان ابنه ترجمة في شيخنا أفادأه ماات حتى بها الستقرار على
. عقودأه   في المقريزي

    . السبت         يوم في ماات الفقيه الرضي العدل الدماشقي الحوراني الشهاب يوسف بن أحمد
جنازته             وكانت الفرادأيس باب بمقبرة ودأفن بدماشق وأربعين ست سنة الولى جمادأى عاشر

حافلة.
اللف       -       وبعد الراء وتشديد المهملة بضم دأرابة ويلقب الخطيب الشهاب يوسف بن أحمد

ثم -               الدرج توقيع ثم الحكم توقيع وعمل طويلً ًا دأهأر الشهودأ ماع قليلًوجلس اشتغل ماوحدة
       . وقد        وأربعين خمس سنة رجب في ماات غفلة ماع الشر قليل الباطن سليم وكان الدست؛

.     . أنبائه  في شيخنا ذكره التسعين قارب
.    .     . عزم       ابن قاله ثلثين سنة في ماات الرعيني الدين شهاب الدأيب يوسف بن أحمد
سنة             مان الحديث وسمع بالروايات قرأ المقرئ الدماشقي ثم البانياسي يوسف بن أحمد

 .         . ذكره      سنة سبعين عن ثلث سنة شعبان في ماات وغيرهأم الفخر أصحاب بعض مان سبعين
. ًا       ماحمد جده بعضهم وسمى أنبائه؛ في شيخنا

       . شهدا      ولذا خالي وصاحب المقسمي رفيق أظنه المالكي القاهأري البساطي يوسف بن أحمد
. عدالته   أسجال أ في
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           . أحمد    في ًا غلط ماضى وأنه عثمان بن إسماعيل جده فيمن ماضى الكوراني يوسف بن أحمد
. يوسف      بدون عثمان بن إسماعيل بن

     . بل         بلده قضاء في ناب يوسف بابن ويعرف الحنبلي الدماشقي المردأاوي يوسف بن أحمد
إلى               ونسبته تساهأله ماع لكن ًا مافتي ماذهأبه لفروع ًا حافظّ ًا نحوي ًا فقيه وكان ًا؛ أيض الشام وفي
في.                 تيمية لبن مايله مان بأكثر يعاب ل بعضهم قال المردأاوي العلء عنه أخذ مامن وهأو قبائح
بن.               ماحمد بن ليوسف بابن وليس السبعين جاز وقد خمسين سنة صفر في توفي اختياراته

. التي   المردأاوي عمر
علي                  بن خطاب بن مادافع بن يعلى بن الرحمن عبد بن عيسى بن سعيد بن يونس بن أحمد

  . في          ولد يونس بابن ويعرف الحرماين نزيل المالكي المغربي القسنطيني الحميري الشهاب
بن             بمحمد وتفقه والرسالة، القرآن فحفظ بها ونشأ بقسنطينة، وثمانمائة عشرة ثلث سنة

عبد              بن وقاسم القسنطيني الله غلم وابن البرزلي القسم وأبي الزلدوي عيسى بن ماحمد
مان             وغيرهأا والطب والمنطق والبيان والصلين والعربية الحديث أخذ الول وعن الهزبري، الله

عبد                أبي عن له رواه ثانيهم على الموطأ وسمع ذلك، وغير انتفع وبه والنقلية العقلية العلوم
أبي                ماؤلفها عن وغيرهأا البردأة شرح وأخذ المهلبي علي بن الزبير عن الكبير مارزوق بن الله
في                للحج وارتحل يحيى بلديه على بالسبع وتل عليهم قدوماه حين مارزوق ابن حفيد الله عبد
السلم               عبد والعز شيخنا وعن وغيرهأا العقليات مان ًا شيئ البساطي عن فأخذ وثلثين سبع سنة

إلى              الشتغال في طريقته على فأقام بلده إلى ورجع وآخرين؛ الديري وابن والعيني القدسي
ابني              والجمال الجلل الخوين على وسمع حينئذ بمكة وجاور الربعين بعد ًا أيض حج أن

بعد              وتكرر وطائفة المراغي الفتح وأبي عياش بن الزين وعلى والحديث العلم في المرشدي
وستين                 أربع سنة في ماكة قطن أن إلى بعضها في المجاورة ماع للحج بلده مان ارتحاله ذلك

مان              واحد غير عنه فأخذ وغيرهأا والمنطق والحساب العربية لقراء فيها وتصدى بها وتزوج
غضون                في وقدم ًا أيض بها وأقرأ قطنها ثم مارة غير بالمدينة جاور وكذا عليها؛ والقادأماين أهألها
لذلك               وجزع بصره وكف والشام القدس إلى مانها وسافر ًا يسير بها فأقام ًا أيض القاهأرة ذلك

بمكة                 لقيته وقد إحداهأما؛ ضوء بعودأ إليه الله أحسن ثم أفادأ فما له وقدح احتماله عدم وأظهر
أحد                عند غالبه أو فقرأه وافقته فما البديع القول إسماعه ماني والتمس بي واغتبط بالقاهأرة ثم

أنا               وسمعت الحديثية الدروس بعض ماني وسمع به هأو استجازني أن بعد الفاكهاني النور طلبته
على               الصلة في السيادأة ذكر ترجيح في عملها رسالة على وأوقفني ونظّمه فوائده مان ًا كثير

اجوبة                 له رأيت وكذا فيها ماني استمد أن عبد وغيرهأا الصلة في وسلم عليه الله صلى النبي
صلى              النبي بها اماتدح وقصيدة الصنعانية المغالطات ردأ سماهأا صنعاء مان وردأت أسئلة عن

 : أولها    وسلم عليه الله

 الكتب سائر في الثنا عليه ومانمانـزلة الله عند الخلق أعظّم يا
واليبان            والمعاني والصلين الفقه في ًا ماشارك والمنطق والحساب العربية في ًا إمااما وكان

ًا               قائم أهأله على والقبال العلم في الرغبة عظّيم الوائل علوم مان بشيء إلمام ماع والهيئة
ًا             ماقيم يزل ولم أجلها مان والسوقة الباعة بمخالطة لنفسه ًا مامتهن بالمعامالة ًا خبير بالتكسب

. الله             رحمه بالبقيع ودأفن وسبعين ثمان سنة شوال في ماات حتى النبوية بالمدينة
الضعيف             إبراهأيم والد الشافعي الحلبي ثم الغزي الدين شهاب الفاضل يونس بن أحمد

. بالفضل          ووصفه ثلث سنة في وفاته الحلبي البرهأان أرخ الماضي،
غير              قضاءهأا ولي حاماد بن الشمس صهر الشافعي قاضيها الصفدي الشهاب يونس بن أحمد

. تسعين            سنة الحجة ذي في أعيد ثم بالعيزري بعضها في صرف مارة
غيره              وعلى عليه سمع النسابة، السيد سبط ًا سكن الحسيني الصل التلواني يونس ين أحمد

. بالشهادأة  وتكسب
         . أنه      وقال عنه فأخذ خوارزم في عربشاه ابن لقيه الواعظ السرائي الئمة شمس بن أحمد
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. والعربي        والتركي الفارسي الكلم مالك له يقال كان
. الله                عبد بن ماحمد بن الرحمن عبد ابن في ماضى اليجي؛ الدين صفي السيد بن أحمد

ويعرف                شهيوري البيد اللري الدين نور بن الدين عز بن نور حاجي ويدعى الدين نور أحمد
      . ول        أشياء بالحرماين ماني سمع مامن أشهر بنور وهأو بالحرماين الحنابلة قاضي السيد بخدماة

. به  بأس

         . بن       إبراهأيم بن ماوسى الضياء بن أحمد ابن في الحنبلي الضياء بن العباس أبو الشهاب أحمد
طرخان.

      . نائبها        بها افتات ماقتلة في قتل وماحدثها طرابلس قاضي المالكي الذرعي بن الشهاب أحمد
. اثنتين   سنة في

.       . عثمان    بن ماحمد ابن في ماضى أصيل بن الشهاب أحمد
.           . حريز    بن والحسام عمرو لبي عليه وتل القراءات في تميز البابا بن الشهاب أحمد

مان    -          -  ماعجمة زاي بعدهأا خفيفة ماعجمة شين ثم الموحدة بكسر البشازي بن الشهاب أحمد
. الدنجيهي              الله عبد بن أحمد بن الرحمن عبد عليه قرأ دأماياط أو دأنجية علماء

       . ذي        سلخ الحد ليلة في بمكة ماات خواجا بابن الشهير المكي الصل الكيلني الشهاب أحمد
القسم               أبي أخو وهأو وغيره، للقاضي وأوصى الغد مان عليه وصلى وتسعين اثنتين سنة الحجة

. علي          بن بكر أبو أبيه واسم لماه الدين ماحب بن
   . تاسع            في سلخ الصوة ابن بعد السلطان وكيل ثم حلب استادأار الديوان بن الشهاب أحمد

. بكر             أبو أيبه واسم السبعين جاز وقد بالقاهأرة وتسعين أربع سنة الثانية جمادأى
كان                مامن المولى بن ماحمد بن ماحمد ابن وهأو المكي ثم القدسي الشريفة بن الشهاب أحمد

في              بمكة وماات وغيره شيخنا اماتدح ونحوه النظّم في إحساس وله وغيرهأا بالكتب يتكسب
. وسبعين     ثلث سنة الحجة ذي

لبن              ًا نقيب عمل ثم الماراء لبعض أولدأيران كان الصاحب بابن ويعرف الدماشقي الشهاب أحمد
لمصر               طلب القطب توفي فلما الفرفور ابن عن القضاء في ناب ثم الخيضري القطب عمته
ودأفن               وتسعين أربع سنة شعبان ثالث في ماات حتى وتعلل الملك ماكالمة عن وانزعج فتوجه

بالقرافة.
.     . ماحمد      ابن في ماضى الوالي الطبلوي بن الشهاب الماير أحمد

.              . أحمد    بن أحمد ولده وفي الله عبد بن علي بن ماحمد ابن في الطولوني بن الشهاب أحمد
يحفظ               مامن علي بن ماحمد ابن وهأو بمكة؛ الزماام وقف جابي الفيوماية بن الشهاب أحمد

. وخمسين       تسع سنة المحرم في وماات القرآن
.      . أحمد    بن ماحمد ابن في المراحل بن الشهاب أحمد

       . وتصدى      وغيرهأا وأصوله والفقه العربية في برع المالكي السخاوي ماونن بن الشهاب أحمد
وفي               حريز بن السراج المالكية مان عليه قرأ ومامن وبالقاهأرة بها ًا ماقيم وكان بأبوتيج للقراء
كان              بل بالكامالية المالء في شيخنا عند يحضر كان أنه وسمعت الجوجري الشمس العربية

جاز                 بحيث عمر وأنه بهرام عن أخذ أنه ويزعم وقت آخر إلى النويري القسم أبي دأروس يحضر
. وستين        اثنتين سنة في وماات قاربها أو التسعين

       . وغلبة      ًا عجز المالكي استنابه مامن الفساق أحد النحاس بن المالكي الدماشقي الشهاب أحمد
بباب                فرسه عن سقط فجأة ًا ماصروف بعد وماات عزله ثم بذلك ألزماه لمن دأينار ثلثمائة ببدل

. وتسعين       ثلث سنة ساعته في فمات جيرون
. علي          بن حسين ابن في الزبيري؛ البقاء أبو الشهاب أحمد

عيسى              بن ماحمد ابن في ماضى المالكي، الفاسي المغربي اللجائي العباس أبو الشهاب أحمد
. علي  بن

       . في      وغيره الحجازي الشهاب عليه قرأ مامن المغربي المغراوي العباس أبو الشهاب أحمد
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.     . ماحمد  ابن في وماضى وغيره النحو
في                له ًا نظّم بردأي تغري بن يوسف عنه كتب الشافعي، الحصني العباس أبو الدين علم أحمد

 : قوله            ماصر نيل في وكذا وستين اثنتين سنة في الكائن بولق حريق

بـالـزيادأه وافـى لماماصـر نيل مان عجبت
وزيادأه لـنـا حسنـيبـوفـاءال وجـاءنـا
ً مان مان سبحان وأعـادأه الورى وعلىفضـل

 أعادأه الكسر في بالجبروأجـرى عـام كل في
المقرئ             طرطور بن الدين شمس وخال الطباخ جاماع بنواحي المقرئ البشيهي الشهاب أحمد

به               أخبرني حسبما ختمتين في للسوسي المدوري عليه جودأ ولذا الرضاع مان أماه أخا لكونه
. قرأ     مان على يدر ولم

.        . وتسعين     ثلث سنة الولى جمادأى في ماات بالسرب الغزولي الزهأري الشهاب أحمد
     . ثمانين       سنة حدودأ في ولد الشافعي القادأري الصوفي الدماشقي القباعي الشهاب أحمد

بكر               أبي الشيخ عن أخذ وكذا مانهم وسمع الفتنة قبل دأماشق ماشايخ عن وأخذ وسبعمائة
تصانيف            مان وغيرهأا الفاخرة والدرة العابدين ومانهاج الحياء في النظّر ولزم الموصلي

فيه              الشام ولهأل ووجاهأة جللة له صارت حتى الشريفة بالخلق والتخلق العبادأة ماع الغزالي
  . بدماشق              ماات ترك ثم القباع يخيط أولً وكان وماريدون أصحاب بها زاوية فيها وله اعتقادأ مايزدأ

. الله           رحمه وخمسين ثلث سنة شعبان عشر تاسع الثلثاء يوم في

.  .        . ماضى     الماام بن المحب بالمحلة عليه تفقه مامن الشافعي المحلي الباريني الشهاب أحمد
. أحمد             بن ماحمد بن أحمد بن ماحمد ابن في ماضى الباماي، الشهاب أحمد

.      . ماوسى    بن علي ابن في الحميري البجائي الشهاب أحمد
             . الرزاق   عبد بن ماحمد ابن وهأو فهد بن التقي على بمكة سمع مامن البوتيجي الشهاب أحمد

. ماضى   ماحمد، بن
ًا               بحانقي أماره أول في كان كلوت يلقب إنه وقيل القديمة القاهأرة نزيل الحجازي الشهاب أحمد
المشار              بالظّاهأرية ًا بيت وأخذ وغيرهأا البيبرسية صوفية في وتنزل تحول ثم الجيوش أماير بسوق
وفي                كتبها خزانة في وتكلم وسكنها بها الكماخي خلوة ثم السابق بن الجمالي بيد كان إليها

عقلً                  مانه أرى وكنت فيها؛ المتكلم كان بل ناظرهأا جهة مان كله ذلك في لكونه جهاته مان غيرهأا
. ًا.           ظن وستين بضع عن وتسعين ثلث سنة أثناء في ماات ًا وسكون

العلم              طلب في هأذا فنشأ حجيرا قرية خطيب أبوه كان اللؤلؤي الحجيراني الشهاب أحمد
ثقب               مان يرتزق وكان ًا كثير ًا كتب وحصل الموصلي الشيخ صحب ثم الحباب ابن على وقرأ

.     . أنبائه.           في شيخنا قاله الستين نحو عن وعشرين سبع سنة المحرم في بقريته ماات اللؤلؤ
في             وصرف ًا مارار بحلب الحنابلة قضاء ولي بخازوق ويعرف الحنبلي الحلبي الشهاب أحمد

ورجع                مادة بعد إل يتهيأ فلم العودأ في ًا ساعي القاهأرة فدخل الرسام بابن وثلثين خمس سنة
ثمان               سنة في ماات ثم قليلً فاستمر بالمرض لعجزه ماحفة في حلب ودأخل بدماشق فمرض

. ًا.    أيض شيخنا ذكره وثلثين
خاماس             في فجأة بها ماات بجاماعها، المؤذنين رئيس الدماشقي ثم الحلبي الشهاب أحمد

فيه                بدماش يخلف ولم الهيئة علم في طولى يد له وكانت وخمسين؛ تسع سنة الولى جمادأى
. الحمصي        الدين شمس الرياسة في بعده واستقر ماثله

 . كان            ًا قريب الماضي القباعي أحمد بزاوية فيها المقيم الدماشقي ثم الحمصي الشهاب أحمد
. شاه         عرب بن التاج عنه أخذهأا الفرائض في ًا بارع

.        . ماوسى   بن علي ابن وأنه البجائي في الحميري الشهاب أحمد
.         . اثنتين     سنة نائبها فيها افتات ماقتلة في قتل طرابلس قاضي الحنفي الشهاب أحمد
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الحكم             في وناب الفقهية المسائل مان ًا كثير فاضلًيستحضر كان الدمايري الشهاب أحمد
    . عشري          حادأي في ماات بالسهال ثم الظّهر بوجع طويلة مادة ومارض وبالقاهأرة النواحي ببعض

.     . أنبائه       في شيخنا قاله الستين جاز وأظنه وأربعين ثلث سنة صفر
.             . أحمد    بن أحمد بن ماحمد بن الله عبد العفيف عليه قرأ مامن الحلبي الساعي الشهاب أحمد

. القرآن   السحاقي الشريف
.       . ماونن   بابن يعرف فيمن ًا قريب ماضى السخاوي الشهاب أحمد

. صلم             بجاماع المؤذن الدين فتح أخي بابنة المتزوج بالشرب التاجر السنهوري الشهاب أحمد
الماضي              الغزولي الزهأري الشهاب أحمد ماع ويحرر وتسعين ثلث سنة الثانية جمادأى في ماات

ًا. قريب
.     . ماحمد   ابن في ماضى الشارعي الشهاب أحمد

   .          . بالصوة   الملقب وهأو المقتول أخي ابن الحلبي إبراهأيم بن علي ابن هأو الصوة الشهاب أحمد
. فهد                    بن العز التسعين بعد بمكة مانه عنه كتب بل الله عبد بن الله عبيد في مانه سيأتي نظّم له

.     . الله    عبد ابن في الحنبلي الطوخي الشهاب أحمد
بن                الله عبد بن علي بن ماحمد بن أحمد ابن في المهندسين كبير الطولوني الشهاب أحمد

علي.
. ماحمودأ           بن السلم عبد بن ماحمودأ ابن في العدوي، الشهاب أحمد

       .    . وتسعين   إحدى سنة المحرم أواخر في ماات الشرفية صوفية أحد العبادأي الشهاب أحمد
. تقتيره        ماع فأكثر دأينار ألف تبلغ تركة وخلف

        . شعبان      عشر رابع الخميس يوم آخر في ماات الناصري الخواجا وكيل الغزاوي الشهاب أحمد
بن                 الوهأاب عبد ابن وهأو بالمعلة دأفن ثم الجمعة يوم صبح بعد عليه وصلى وتسعين ثلث سنة

له                  المال مان ماعه ماا أن يقول الميت كان شعبان اسمه ًا تاجر ًا أخ وخلف بكر أبي الدين تقي
فختموا              ودأاودأاره الجمالي شاهأين جدة نائب ماباشر وجاء عصبته لكونه ول لذلك يلتفتوا فلم
المغري                إن ويقال جدة إلى بهما وذهأبوا للميت وجارية الخ أخذوا ثم أخيه بحضرة بيته على
للناصري                 هأو إنما المتوفى ماع ماا أنا وزعم وحشة الميت أخ وبين بينه لكون النيربي عمر لهم

. أعلم  فالله
بباب             شيخنا بيت نزيل القاهأري ثم الفيوماي الناصري الخواجا وكيل الغزاوي الشهاب أحمد

وربما              وفتوة وإنسانية حشمة وفيه وغيره الدوادأار عند يباشر كان الخطيب بابن ويعرف البحر
أو               وتسعين أربع سنة ماات فيه، والقدح سمنه مازيد ماع المقسي بجاماع ًا أحيان ويخطب نظّم

. بعدهأا  التي

. الفيوماي   بن أحمد
ترك             ماع الشاذلية طريق سلك ماتصوف صالح رجل المالكي المغربي القروي الشهاب أحمد

خيره              لعتقادأ ويرعى فيبجل سنة كل للحج الغرب مان بركب ويجيء والماراء للملوك ماخالطته
بعد               فمات الشاماي الركب ماع وسافر للزيارة المقدس بيت وردأ سنيه آخر في كان ولما
في               به اجتمعت وقد وستين تسع سنة آخر في بالجديدة فجأة لمكة ماتوجه وهأو الزيارة

. وإيانا       الله رحمه كان الرجل ونعم الميدان
وكان               ونافع كثير لبن عليه فتل بمكة المحلي الماام بن المحب لقيه القزاز، الشهاب أحمد

ًا. ماقرئ
. الهادأي            عبد بن علي بن ماحمد ابن في المالكي القمني الشهاب أحمد

في              لذلك الحجاز إلى ويسافر بالتجارة يعتني مامن كان القاهأري، ثم القوصي الشهاب أحمد
عليه               واقتصر مازهأر بن الزيني ثم الدين ولي وولده البلقيني التقوى صحب ثم وغيره البحر

في              وهأو السعداء سعيد الصلحية تصوف وماباشرة التلوة مالزماته ماع الرجبية في ماعه وحج
.          . الله    رحمه وسبعين ثمان سنة الخرة جمادأى في ماات حالً أحسن عمره آخر
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قدم              وكان واستوطنه الخليل ببلد التوقيع ثم سرهأا كتابة باشر الكركي، الكاسي الشهاب أحمد
الثلثة              وعباس الغرابيلي بن الشمس لوالد ًا رفيق بالكرك ونوروز لشيخ فرج حصار في القدس
        . ًا       جيد ًا شاعر وكان وعشرين خمس سنة هأذا ماات وضخاماة فضل ذوي ماتجندين واحد زي في

 : حلوي      في فمنه كثير نظّم له

بالمـرسـل أعيذهحل الحلوي وجه
عسـل مان وريقهعـارض نبات بل

الـمـقـل تلـكقتـيل ماكفن عاشقه
 المكحل طرفي مانماـسـير وسهمـه
ًا سكب ومادماعي هأمـل غيث كشبهغد

لـي مان لو ليته ياناطـف عليه قلبي
              . في   سعى بحيث ًا جد وأثرى بالغرية التراب كشف ولي حتى الخدم في تنقل عاماي الكاشف الشهاب أحمد

بها                   ماات أن يلبث فلم دأماشق إلى ًا مانفي السلطان أخرجه حتى عليه الستادأار دأبر أن ذلك مان ولزم الستادأارية
. وخمسين     اثنتين سنة رماضان في

عنه              كتب بالشهادأة يتكسب والخط الشكالة حسن كان الحنبلي، الدماشقي ثم الماردأيني الشهاب أحمد
 : قوله    ماجموعة في البدري

ًا وكانيونس بسورة حبي على عزمات فتـأنـسـا كالظّبا نفور
ً نلت لقدبـراءة وحـق نحوي إلى وماال  يونسا عزيمة مان وصل

. وستين      أربع سنة بعد ًا تقريب ماات
. ماحمد          ابن في ماضى القسم، أبي والد المنيجي الشهاب أحمد

          . في     قتل القاماة؛ بها يكثر بل القاهأرة إلى يتردأدأ كان بالنشار ويعرف المدني الشهاب أحمد
. عليه           ماأسوف غير وسبعين ثمان سنة بالينبوع جدة نائب ماع رجوعه

     . عن        وعشرين تسع سنة ماات المعمر المسند العلماة الماام المالكي المعلقي الشهاب أحمد
. بالتعمير       وصفه ليوافق التسعين أو السبعين نحو

        . وانتفع     وغيره بالزهأر دأرس ًا مافنن فاضلً ًا إمااما كان المالكي الصنهاجي لمغربي الشهاب أحمد
. الله              رحمه وخمسين خمس سنة الول ربيع تاسع الحد يوم في ماات الفضلء به

       . ويحتمل      بمكة القادأر عبد القاضي عنه أخذ بطرابلس قاضيهم المالكي المغربي الشهاب أحمد
عبد                ًا أيض القاضي شيوخ في نعم طرابلس، قضاء ولي كونه تحرر ولكن قبله الذي يكون أن

. ًا            جزما طرابلس قضاء ولي وهأو التي ماسعودأ بن الرحمن عبد بن الله
          . ثمان    سنة القعدة ذي عشر حادأي الحد ليلة في ماات الدماشقي المنبجي الشهاب أحمد

وخمسين.
.         . بالمحلة     عمرو لبي الماام بن المحب عليه تل الحيسوب المقرئي النشرتي الشهاب أحمد

بالوجه              بليدة إلى نسبة ماثناة تحتانية بعدهأا الفاء وسكون النون بكسر النفياي الشهاب أحمد
           . قدمااء   عند الطلبة ماشاهأير مان كان أنه أنبائه في شيخنا قال بالزلباني ويعرف البحري

. وأربعين               ثلث سنة في ماات حتى مادة بالشهادأة وتكسب المؤيدية فقاهأة في نزل ثم المشايخ
.        . الزفتاوي   أحمد الصدر القرآن عليه قرأ مامن النفادأي الشهاب أحمد

.        . عمرو   لبي حريز بن الحسام عليه تل الهيثمي الشهاب أحمد
وحاكاه،              ماعه وقرأ الطباخ لبن تلمذ بالقاهأرة الجوق قراء أحد باليمني المعروف الشهاب أحمد

مان                بعده يخلف ولم وعشرين خمس سنة صفر في ماات زائدة، رغبة سماعه في للناس وكان
. أنبائه       في شيخنا قاله طريقته؛ على يقرأ

.      . بكر     أبي ابن في ماضى الدماشقي الحواري الدين بهاء أحمد



ماشكاة ماكتبة                   التاسع القرن لهأل اللماع الضوء
السلماية

       . العلوم    ماقدماات بشيراز عليه قرأت الطاوسي قال الشيرازي الشيفسكي الفخر أحمد
وأجاز            وغيرهأما والتفتازاني الدين ركن للسيد وشرحهما للزنجاني والصرف النحو في كالكافية

. كتبته           ولذا عنها تأخر أنه والظّاهأر ثمانمائة سنة شهور في لي
         . الله      عبد الشيخ عند ودأفن وعشرين تسع سنة وماات التسعين نحو عمر طاقية أبو أحمد

نزيلها؛            الضرير النحريري أحمد بأم ًا ماتزوج لكونه القديمة بالظّاهأرية إقاماته وكانت المنوفي؛
الشيخ              صحب أنه إخبره إنه لي وقال السنباطي والعز الوروري كالسراج جماعة صحبه وقد

. الخشاب         بن الشرف الميقات عنه وأخذ ًا أشهر العجمي يوسف
.     . وستين     بضع سنة ماات عروس بن الطرار أبو أحمد

بن              ماصطفى على البخاري قرأ مامن فريفير؛ بابن ويعرف الحنفي القبيباتي العباس أبو أحمد
. وثمانمائة     العشرين بعد الحنفي بقطمر

     .     . مارة       وقال عزم ابن أرخه وخمسين سبع سنة ماات فاس قاضي العجل بن العباس أبو أحمد
ًا               مادرس كان وأنه ًا قاضي كونه ينكر مان رأيت بل غلط وأحدهأما وخمسين اثنتين سنة أخرى

. ذلك              وغير وعربية فقه مان بعلوم ًا عالم الندلس جاماع مان بالقرب بفاس الصهريج بمدرسة
       . أقربائه         ماع ماحنته في صودأر مامن كان التي حمزة وأخو الستادأار الدين جمال أخت ابن أحمد

. عشرة        أربع سنة الخر ربيع في وخنق وآله
. يأتي       المشرقي أحمد هأو الكرم، بن أحمد

        . النبابي     إسماعيل الشيخ صاحب شاماة أبي عن أخذ الحمدي رياض بابن المعروف أحمد
. وخمسين             ست سنة رجب عشري خاماس السبت يوم في ماات ًا ماعتقد ًا صالح وكان

.     .    . ستين    سنة ًا تقريب ماات عزم ابن وصفه التونسي الست بن أحمد
         . افتقر      وقد وتسعين ثلث سنة الثاني ربيع في ماات المؤيدية بوقف الجابي السروجي بن أحمد

. الستين            جاز وأظنه الرأس قوي الباس شديد كان أن بعد وعجز ًا جد
             . قليلًوباشر   اشتغل ثم الفرى صناعة يتعانى أولً كان أنبائه في شيخنا قال الشهيد بن أحمد

ثم                بلدأه إلى ماعه فاستصحبه وزير وهأو اللنك فتنة ووقعت الوزارة ولي ثم السلطان دأيوان في
.    . ثلث            سنة وماات شعبان في وغيره الجيش نظّر فباشر دأماشق ووردأ يسير بعد مانم خلص

.      . وثمانين       خمس سنة بمكة ماات المنصوري البيمارستان فراشي أحد الصلف بن أحمد
.      . العباس   بأبي المكنيين في ماضى العجيل بن أحمد
. الطرار        بأبي المكنيين في ماضى عروس، بن أحمد

. العباس       بأبي المكنيين في فريفر، بن أحمد
. إبراهأيم      ابن في الكردأي؛ بن أحمد

ثاني               الخميس يوم في ماات لذلك ويعتقد بالجذب العوام بين يذكر مامن الموماني بن أحمد
قوصون،               جاماع قبلي الحجاجي خلد الشيخ تربة مان ًا قريب ودأفن سبعين سنة الول ربيع عشر

. المنير  أرخه
عبلًأخضر               وكان وخمسين أربع سنة رماضان في بالمحلة قتل لنه الستادأار الزين أخو أحمد

. نفسه     على ًا ماسرف ربعة اللون
.      . ًا  قريب الدوادأار أحمد في يأتي القطع أحمد

حاتم               بن أحمد عنه أخذ مامن تونس نزيل المالكي المغربي القروي ثم الزليتني حلولو أحمد
والشارات             للقرافي والتنقيح الجواماع وجمع خليل الشيخ ماختصر شرح أنه لي وذكر المغربي

عن               سنة يقصر ول الحياة قيد في وتسعين خمس سنة في وأنه الرسالة وعقيدة للباجي
بمشيخة               عليه فأنعم تونس إلى ورجع عنها عزل ثم سنين طرابلس قضاء ولي وقد الثمانين،

الحافظّين             الئمة أحد وهأو الخدري إبراهأيم عن ًا عوض تنبك للقائد المنسوبة أعظّمها مادارس
. قليلة        وعربيته أماكن التحقيق في وغيره المذهأب لفروع

. الحلبي       الدين بشهاب الملقبين في خازوق أحمد
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. ًا       قريب الصامات أحمد في يأتي ذويبة، أحمد
وحمص             وحماة بحلب فسمع الفتنة قبل الروم مان قدم الروحي، بشكر المعروف أحمد

والعربي             بالتركي وبالشام المقدس ببيت وعظ ثم بلدأه واعظ وصار المقدس وبيت ودأماشق
ًا            مامتع ماريضة حسنة طريقته وكانت المقدس بيت وقطن واعتقدوه الناس وأحبه والعجمي

ودأفن               المقدس ببيت وخمسين ثلث سنة الخر ربيع عاشر الحد يوم في ماات عينيه، بإحدى
العلء              وقبة سواهأا المقبرة بتلك وليس كبيرة قبة قبره على وبنوا الرحمة باب بمقبرة

 : الصبع        لغات في فوائده ومان الله، رحمهما الردأبيلي

 كمل قد الصبوع ماع قيل بغيرهأمزته شكل ماع اصبع با تثليث

. الحجازي      بالشهاب الملقبين في كلوت، أحمد

به              استقر تسلطن فلما إمارته حين قايتباي الشرف عند خدم مامن الصعيدي، كمونة أحمد
. وظيفته               في وخلفه وتسعين أربع سنة قيل فيما ماات أقرب الخير إلى وكان الشربخاناه؛ ماهتار

.     . المدني  بالشهاب الملقبين في النشار أحمد
. وأربعين        إحدى سنة في بمكة ماات الثاري أحمد

. إبراهأيم     ابن في الذرعي؛ أحمد
بن               سعد ابن وهأو القراءات الديروطي عليه قرأ نيابة بمكة الحنفية ماقام إماام الريحي أحمد

. ماضى  ماسلم،
. أحمد           بن ماحمد بن أحمد بن ماحمد ابن في الباماي، أحمد

. ماحمد     ابن في البرنقي، أحمد
. وأربعين       ثمان سنة ماات التونسي، البسيلي أحمد

        . ذي       عشري حادأي الجمعة يوم في فجأة ماات كثيرين عند ماعتقد صالح شيخ الترابي أحمد
رحمه               النصر باب خارج السنوي تربة تجاه بزاويته الغد مان ودأفن وخمسين خمس سنة الحجة

الله.
. عنه           وأخذ شاه عرب بن الشهاب لقبه مامن الواعظ، الترماذي أحمد

.        . وستين  ثمان سنة شعبان في بمكة ماات الحجافي أحمد
. سوسة    ماوقت الجمالي أحمد

. حطيبة       في يأتي المجاذيب؛ أحد حطيبة أحمد
القرآن               الناس يقرئ سنين بحلب أقام ورع دأين صالح رجل حلب نزيل المقرئ، الحموي أحمد

ثم               مادة القدس فسكن الوقعة قبل وفارقها أصلً الدنيا إلى مالتفت غير والعبادأة التلوة ويكثر
سنة                شوال في حلب إلى بذلك الخبر وجاء فيها وماات بها حينئذ وتزوج طرابلس إلى انتقل

عليه               قرأ مامن وهأو الناصرية خطيب ابن ذكره الغائب، صلة بجاماعها عليه فصلى عشرة سبع
القرآن.

القعدة                ذي في بها ماات شهرة، وله وخير عبادأة عنده وكانت بصفد القراء أحد الخالدي أحمد
. أنبائه      في شيخنا ذكره عشرة، سنة

. صالح         بن ماحمد ابن في ماضى المجذوب؛ الخشاب أحمد
. شعيب       بن عبادأة ابن هأو الخواص أحمد

عمل              ماع بذلك ويتكسب المواليد ويعمل الجواق قراء رؤساء أحد كان آخر، الخواص أحمد
في              النظّم الحجازي الشهاب عليه واقترح النبوية المدائح في كثير مانه نظّم وله الخوص

" حوائجه           "     مان وعندي الشتاء جاء قوله في أثره شيخنا اقتفى ماما قال حيث سكرة ابن طريق
 : فقال  البيات

العددأ عن تنقص لم سبعة أشياءمان أحسن دأنياه في المرء باله ماا
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يد وصـرف ودأ وصفا وصرةوصادأحة وصنوان وصون صبر
ذكره              عشرين، سنة لسواكن توجهه في ًا غريق ماات بمكة، المعتقدين أحد آخر الخواص أحمد

. فهد  ابن
       . وقد      وتسعين ثلث سنة في بالقاهأرة ماات طرابلس نزيل المغربي القيرواني الدهأماني أحمد

. حوادأثها    في به ألممت
الثانية              جمادأى عشر تاسع الحد يوم في ماات بالقطع، ويعرف السكندرية نائب الدوادأار أحمد

يفرش              ًا طرقي كان والده أن إلى وأشار بالسودأ العيني ووصفه بالقاهأرة وثلثين أربع سنة
أنكره               ربما بل مانه يستنكف صار التراك خدم لما ولده أن بحيث وغيرهأا بالرمايلة البسطات

وكان             شهرين ماقدار وأقام النيابة ثم الذردأكاشية وكذا للشرف الصغرى الدوادأارية باشر وقد
ثلثة                  أو يوماين سوى بها يلبث ولم القاهأرة إلى ثم فوة إلى التحول في استأذن ضعفه ابتدأ لما

. الناصري       جانبك الينابة في بعده واستقر وماات
. يسق         بن لمحمد وخال بمكة الفراشين شيخ الدوري أحمد

. سليمان            بن ماحمد وابن أحمد بن بكر أبي ابن اثنان الزاهأد أحمد
بن               سليمان ابن والثاني خلسة بن صاح ابن وهأو بالزهأر المقيم أحدهأما اثنان الزواوي أحمد

. الله  نصر
. علي         بن أحمد بن ماحمد ابن في الذروي؛ أحمد

بكر                 أبي بن الرحمن عبد بن ماحمد وابن ماونن أو زين بن ماحمد ابن جماعة السخاوي أحمد
. بكر              أبي بن ماوسى بن أحمد بن ماحمد الدين شمس بطيبة المالكية قاضي وابن

.    . خضر  ابن في السطوحي أحمد
. أحمد        بن يوسف ابن في لحنفي السعودأي أحمد

به              وانتفع غيرهأا في وشارك العربية في تقدم المالكي؛ المغربي التونسي ثم السلوي أحمد
عنه                 أخذ أنه المغربي حاتم بن الشهاب لي قال بل القلجاني عمر عنه أخذ مامن وهأو الفضلء

بالعربية               الشتهار عليه وغلب عرفة ابن لقي مامن ًا نحوب ًا فقيه ًا ماسن ًا شيخ وكان قال العربية
. الطاعون              في بتونس وسبعين ثلث سنة في ماات الفقه، سيما غيرهأا في تقدماه ماع

. وخمسين          ثلث سنة ماات ًا، فاضلًصالح كان المغربي السلوي أحمد
. وخسمين          أربع سنة رجب في بمكة ماات الجبار، السنبلي أحمد

. رجب       في بمكة ماات النجار؛ الشاماي أحمد

وكان             بها فدرس سنباط قدم الدأيب بابن ويعرف الشافعي السنباطي ثم الشربيني أحمد
عن              يقول العز وكان جماعة بن بالعز وانتفع والكرم والشجاعة بالعلم ويوصف الحاوي يحفظ

ووصفه               الدين هأمام شيخنا على يقرأ وكان بالجمالية ًا صوفي وتنزل الخطأ، يقبل ل أنه ذهأنه
سنة              الطاعون في ماات الكمال، ولده لقراء فأحضره البارزي بن الناصري المغلي بن العلء

. السنباطي      العز ترجمته أفادأني عشرة تسع
الن              وهأو أشياء بخطه نسخ وغيرهأا؛ السعداء سعيد صوفية أحد القاهأري ثم الشربيني أحمد

.  . حي    وتسعين خمس سنة في
. وابن          عمر بن ماحمد بن ماحمد ابن جماعة الشغري أحمد

. وثلثين        بضع سنة ماات المحلة، قاضي الشماع أحمد
. عزم              ابن أرخه وخمسين ثمان سنة الحجة ذي آخر في ماات التونسي، السيدي أحمد

. سليمان         بن ماحمد ابن في العلء؛ والد الصابوني أحمد
ماع             المتصوفة الفقراء فيرى المقربين التراك مان كان الشقر، بالتركية وماعناه صارو أحمد

سنة              شعبان في ماات حتى دأماشق واستوطن برقوق الظّاهأرية اليام في الدولة أماراء ماخالطة
كثير               العتقادأ حسن وأنه عقودأه في المقريزي عليه أثنى الستين، عشر في وهأو عشرة أربع

الظّالمين               على الدعاء إجابة عدم في عنه ونقل وأهألها السنة في ماحب المبتدعين على النكار
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يظّلم                 كل بل الحقيقة في ماظّلوم يبق لم أنه فيه صدقه ماما المظّلوم إجابة بورودأ العلم ماع
الظّاهأر                   عن له قال وأنه للعجز، إل يتخلف ول ظلمه على قدرة له مان فيه هأو الذي المعنى في

له                   فقال كذب فيهما ماا أكثر إذ وماسلم البخاري في لما يلتفت ل له قال ًا عجيب ذا يرى برقوق
قتلوه                  وسلم عليه الله صلى النبي على أحد فيه كذب لو زمان في كانا إنهما شيخ يا برقوق

انتهى.
عشر              سادأس الحد يوم في ماات بذويبة، ويعرف الظّاهأر جاماع بباب المجاور الصامات أحمد
. المنير              ذكره ًا، ماعتقد وكان الطريق على هأناك زاوية في ودأفن ستين سنة القعدة ذي

عمر                بن الله عبد ابن في وماضى وستين إحدى سنة ماات ماكة، نزيل العجمي الصيرفي أحمد
. أحمد  بن

. ًا     قريب ماضى كمونة؛ الصعيدي أحمد
. الحسن          أبي بن حسن بن ماحمد ابن في الصندلي؛ أحمد

. بالشهاب     بالملقبين المغربي الصنهاجي أحمد
             : وابن   قاسم بن ماحمد وابن رجب بن الرحمن عبد بن ماحمد ابن في جماعة الطوخي أحمد

. عثمان     الدين فخر بن أحمد
ل              المنكر عن والنهي بالمعروف المار في أعجوبة مابارك صالح دأماشق شيخ العداس أحمد
خارج                 بدماشق الجاماع بنى الذي وهأو عامايته ماع شهيرة ووقائع اتباع فيه وله ًا أحد ذلك في يهاب
ماعه                وترافقت بدماشق لقيه وقد حانة ذلك قبل ماحله وكان الخير أهأل بمعاونة مانها النصر باب

الجمعة               يوم عصر بعد ماات إياهأا، قدوماه حين بالقاهأرة رأيته وكذا الزبداني طريق أثناء في
. الله             رحمه الفرادأيس باب بمقبرة الغد مان ودأفن وستين خمس سنة رماضان ثالث

وابن              وثمانين، ست سنة شوال عشر تاسع في ماات برسباي؛ الشرفية جابي العقبي أحمد
. يوسف   بن ماحمد

. فهد              ابن أرخه بمكة، ستين سنة الخر ربيع في ماات الموقت المغربي العوكلي أحمد
. الماضي          وأظنه وخمسين سبع سنة بمكة ماات الشاماي العيني أحمد

الشيخ                جماعة مان طائفته أبناء في به بأس ل كان خروب بابن ويعرف المراكبي الغمري أحمد
. وثمانين             ست سنة صفر ماستهل ليلة في وماات ًا يسير علي سمع الغمري ماحمد

. بتونس    الموقت الفهمي أحمد
 : أولها              المحرقي الدين فتح بها اماتدح قصيدة له رأيت ولكن عرفته ماا القرشي أحمد

 زائري ماناماي في خيالك حتىسائري في سائر حبك صدر يا
. وحلولو       الركب قائد ماغربيان اثنان القروي أحمد

ماستهل                ليلة في فجأة بمكة ماات بالميم أحمد ماير الخواجا له ويقال المكي ثم القزويني أحمد
دأور                وله ماحمد بن حسين أباه ذيله في وسمي فهد ابن أرخه وخمسين، ثمان سنة المحرم

. التراك           وخالط ماصر دأخل مامن ًا وماتعاظم الخلق شرس وكان وجدة بمكة
سنة               حدودأ في وماات حاماد بن ماساعد الفقه في عنه أخذ مامن المرابط القسيطي أحمد

ستين.
. عنه         وأخذ عربشاه بن الشهاب لقيه مامن القصير، أحمد

               : ماحمد  بن الله عبد ابن والخر علي بن عمر بن ماحمد ابن أحدهأما حنفيان اثنان القليجي أحمد
. الول     أخي ابن عمر بن

. ماحمد             بن ماحمد ابنا فما ًا أيض والجد الب في اتفقا اثنان القوصي أحمد
. المتلعب    الفاسي القيسي أحمد

             : عبد   بن ماحمد وابن الله عبد بن إبراهأيم بن ماحمد بن عثمان ابن اثنان الكلوتاتي أحمد
اللطيف.
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جده               اسم والخر نصير جده اسم أقدماهما ماوسى أبيه اسم مانهما كل اثنان المتبولي أحمد
. الرحمن    عبد بن أحمد

سنة  -    -        ماات المدرسين العلماء أحد المالكي المغربي مازجرلدة لبني نسبة المرجرلدي أحمد
الطاعون             في ماات ًا صالح ًا عالم وكان وكراماات أحوال المغربي المزوعي أحمد وستين خمس

. السبعين   بعد بمصر
       . بكراماات      بلده في يذكر مامن المجاذيب أحد الكرم بابن ويعرف الغزي المشرقي أحمد

إحدى                 سنة المحرم في بها ماات ماال، ول أهأل على يلوي يكن ولم اعتقادأ مازيد فيه ولهألها
. حافل        ماشهد في عليه فصلى نائبها ونزل وثمانين

. وثلثين      بضع سنة ماات المعلقي، أحمد
. تونسي    الطبيب المغازي أحمد

           . فينظّر   بالقاهأرة وثمانمائة اثنتين سنة في عليه عرض لمن أجاز رأيته الحنبلي المقدسي أحمد
. هأو  مان

. وأربعين           سبع سنة الولى جمادأى في بمكة ماات الشيخ، المقدسي أحمد
. بركوت         بن ماحمد ابن في البلقيني؛ ربيب المكيني أحمد

. وثلثين         بضع سنة في ماات الشهير، الولي الملوتشي أحمد
.     . الله   عبد ابن في المالكي النحريري أحمد

مان  -            -   التونسي ساكنة ماعجمة ثم اللسنة على هأو كما فتحها أو النون بضم النخلي أحمد
ماع               تونس أعمال مان زرت بني قضاء وولي الفضلء به انتفع مامن العقلء المفتين علمائها

وابن             القلشاني عمر شيوخه ومان وسبعين ثلث سنة بالطاعون ماات بتونس، للشهادأة جلوسه
. الزعبي   ويعقوب عقاب

. ماحمد       بن حسن ابن في الهيثمي، أحمد
زرته             مامن ونحوهأم، العاماة عند المعتقدين وأحد ببولق الواسطي الجاماع نزيل الوراق أحمد

وهأو                 الدعاء سأله بعضهم أن لي وحكى عليه تردأ والفتوحات سنة كل في يحج وكان لي ودأعا
  !             . أو   هأذا الكل سيد عند وأنت المحل هأذا في العقل قليل يا له فقال النبوية بالروضة جالس

. تعالى             الله رحمه المذكور بالجاماع ودأفن وخمسين سبع سنة المحرم في ماات نحوه،
.     . بقرم  عربشاه ابن لقيه يبروق أحمد

ثمان                سنة الحجة ذي سلخ الحد يوم في ماات العاماة، بين ويعتقد بالجذب يذكر مامن أحمد
في               يزال ل وكان القاهأرة مان الشعرية باب دأاخل المبرقعة حليمة زاوية بجوار ودأفن وستين،

المنير     أرخه طبل، عنقه

اللف        حرف انتهاء إلى إدريس اسمه من ذكر

. فهد                ابن أرخه وثلثين سبع سنة شوال في ماات المكي الحسني عجلن بن حسن بن إدأريس
الحوات                 بن حمديس بن علي بن إبراهأيم بن حسن بن ماحمد بن إبراهأيم بن علي بن إدأريس

أولهأا      -        بمهملت اليمن مان الحديدة إلى نسبة الحديدي الزيلعي اليماني قيل فيما العقيلي
وتسعين       -       تسع سنة في ولديها الشافعي، ماشددأة تحتانية ماثناة ثم مافتوحة والثانية ماضموماة

            . ماحمد    بن القسم عن روى بناحيته وشهرة جللة له ماعتقد صالح شيخ بعدهأا التي أو وسبعمائة
ودأعا               عليه فسلمت ظاهأرة عليه الخير وسيما وسبعين إحدى سنة في بمكة ولقيته الهأدل بن

بمكة                 وجاور المجيء عن عام كل ينقطع ل بل والزيارة للحج الحرماين إلى كبير تردأدأ وله لي
خمسمائة                 وهأو الشام نواب أحد إليه به أرسل ماما اشتراهأا دأار بها وله وسبعين ست سنة في

. به               ونفعنا الله رحمه وثمانين اثنتين سنة القعدة ذي ثامان الخميس يوم في وماات دأينار؛
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          . ابن     ذكره وأربعين، خمس سنة الولى جمادأى في بمكة ماات النموي الحسني ودأي بن إدأريس
فهد.

التي                المكي الصل البجائي العلء أبو السري القوي عبد بن الفهد أبي بن يحيى بن إدأريس
والرسالة               القرآن وحفظ بمكة وأربعين ست سنة صفر في ولد وغيره، نعم وأخوته وجده أبوه

. النبوية             المدينة وزار للسترزاق واليمن والشام القاهأرة ودأخل غالبها، أو زيد أبي لبن
اثنتين -     -         سنة قتيلًفي ماات الدست ماملكة صاحب وفتحها المهملة الدال بكسر أدأكى

. جنكزخان        ذرية مان خان ماحمد بعده واستقر وعشرين
. سليمان                ولده في ذكر له الورم، مالك بك مارادأ أخو عثمان كرسجي ماحمد بن بك أرخن

وعشرين              سبع سنة في وليها برسباي، الشرف أيام في صفد نائب برقوق الظّاهأري أردأبغا
. ثلثين      سنة بعد ماات أن إلى

           . رأس   فيها وباشر الطبلخاناه أماراء أعيان مان أستاذه أيام في كان برقوق الظّاهأري أرسطاي
الناصرية              الدولة في بالقاهأرة الكبرى الحجوبية تولى ثم المماليك عند وافرة بحرماة كبير نوبة
واستقر               عشرة إحدى سنة الخر ربيع مان الوسط العشر في ماات حتى السكندرية نيابة ثم

. شيخنا         وأهأمله العيني ذكره الروماي سنقر النيابة في عوضه

   . لبراهأيم         أصله كان بحلب السلطنة نائب برقوق الظّاهأري المنجكي البراهأيمي شاه أرغون
حلب               إلى الناصري يلبغا أيام وأرسله ًا وخازندار الناس عند ًا جمدار صار حتى فتنقل مانجك بن
صفد               نيابة الظّاهأر وله الناصر قتل فلما فأجيب العفاء في وكاتب الناصري يمكنه فلم ًا حاجب

سنة                 قيل فيما صفر مان الخير العشر في ماات وبها ثمانمائة سنة في حلب ثم طرابلس ثم
بعض                أن وقيل سقاه الكابر بعض أن ويقال له، بنت بتربة المقام باب خارج ودأفن إحدى
فأصابه                بنفسه وغر أثرهأم في فلج مانه ففروا طلبهم في فتوجه له جمال على أغار العرب

وكان                ماات، أن إلى واستمر هأو وضعف وخيول أناس مان ماعه مان بعض ماات بحيث عطش
وكان               الناصرية خطيب لبن ًا تبع شيخنا قال سيرة، أحسن حلب في سار بل السيرة حسن

في               الذي الملح لتحويل توجهوا غلمانه أن عدله ومان ًا، كريم ًا عادألًشجاع عاقلً ًا جسيم ًا شاب
ًا             شخص وإن ثمنها لصحابها فغرم فنهبوهأم العرب عليهم فخرج جمالً فاستكروا النيابة أقطاع

فمات                يصلي أن إلى فاستمهله ليردأه ًا عيب به وجد الجمعة صلة عند جمل في عنده ادأعى
. فرطنا       نحن وقال ثمنه له فغرم الجمل

الشام?            نائب الخوازرماي بيدمار ماماليك مان كان برقوق، الظّاهأري البيدماري شاه أرغون
وجعله               طبلخاناه ثم عشرة بأمارة عليه أنعم ثم ًا خاص ًا ساقي وجعله عليه فحظّي للظّاهأر فقدماه

والصالحين               العلماء في ًا ماحب ًا خير ًا جسيم ًا شجاع وكان ماجلس أماير وجعله قدماه ثم نوبة رأس
العيني                قاله تثبت، وقلة عجلة ماع ولكن العجم لغة يفهم الجنس تركي وتواضع حسن خلق ذا

بقلعة               اثنتين سنة شعبان في أيتمش ماع وقتل والمصابيح ًا وماسلم البخاري على سمع وقد قال
. جقمق               الظّاهأر بن ماحمد الناصري المقام أبو وهأو غيره زادأ الثلثين، على زادأ وقد دأماشق
. عشرة               تسع سنة في ماات دأماشق، تقدماة بعد غزة أتابك بردأي تغري السيفي شاه أرغون

فظّلم             أستاذه استدارية عمل ًا أيض المحمودأي له ويقال الحافظّي نورز النوروزي شاه أرغون
عليه                قبض ثم الفرج أبي بن الفخر بعد الوزارة ولي ثم صودأر أياماه انقضت فلما وعسف

ًا                أيض الوزارة إليه أضيفت ثم أخرى بعد مارة الستادأراية الشرف ووله عادأ ثم نفي ثم وعوقب
حتى               بدماشق السلطان استادأارية في استقر ثم بطالً عنه أفرج ثم وصودأر عنهما عزل ثم
سيآت               مان ًا عسوف ًا ظالم ًا طوالًماسمن أعور وكان أربعين، سنة رجب عشر حادأي في ماات

. باختصار      أبنائه في شيخنا ذكره الدهأر،
. عشرة      تسع سنة ماات الناصري، أرغون

سنة              القعدة ذي في المقدس ببيت بطالً ماات أخور، الماير برقوق الظّاهأر السبعاوي أرغون
يعنيه،                ل فيما خوض وعدم وتلوة وخير دأين إلى يميل ًا ماتواضع ًا خير ًا دأين وكان عشرة تسع
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          : إلى     يرجع وكان فرج للناصر الغيبة نيابة ولي الروماي أرغون فقال أنبائه في شيخنا وذكره
. بطالً        بالقدس القعدة ذي في ماات وخير، دأين

.    . قبله  الذي هأو الروماي أرغون
. الباسط     عبد الزيني دأوادأار أرغون

الشقر،             بأركماس ويعرف نوبة ورأس العشرات أماراء أحد المؤيدي خجا صفر مان أركماس
رحمه               الغفلة زائد وكان بالطاعون وخمسين ثلث سنة الثاني ربيع سلخ السبت ويم في ماات

. قبله.      الذي هأو الشقر، أركماس الله
جقمق؛            الظّاهأر أيام في العشرات أحد الشعباني، ليشبك نسبة اليشبكي الجاماوس أركماس

. سنه            علت وقد وستين ثلث سنة الثاني ربيع أواخر في بالقاهأرة ماات
       . بالديار      المقدماين أحد صار حتى المؤيد رقاه جقمق الظّاهأري سنقر قرا الجلباني أركماس
فأماسك                الطاعة إلى خرج ثم طرابلس نيابة إلى ططر نقله ثم غزة نيابة أعطاه ثم المصرية

القدس               نظّر ولي ثم أعوام عشرة على زيادأة بالقدس ثم عام نحو النبوية بالمدينة وأقام
في             بالرمالة وماات بالشام تقدماة وأعطى فعزل سيرته تحمد فلم القدس ونيابة والخليل

سبع               سنة آخر في شيخنا قال فقبربه، القدس إلى وحمل وثلثين ثمان سنة الولى جمادأى
          : الجلباني   أركماس نائبها مان يشكون والخليلية المقادأسة مان جماعة وقدم أنبائه مان وثلثين

الدين             شمس القاضي حبس أنه اعتمده وماما الطوائف بجميع والذية الظّلم مان ًا أنواع
على               وحجر يرجموه لئل العوام مان استنقذه أنه وزعم به الشافعية قاضي يومائذ وهأو البصروي
غير                إلى بثمن إل مانها الستسقاء مان الناس ومانع البار على فختم المقدس ببيت التي المياه

. المار           في غيره وقرر بعزله أمار بسيرته السلطان علم فلما ذلك

      . واستولدهأا      الحنفي النظّام أخت تزوج مامن الشعباني ليشبك نسبة اليشبكي الطويل أركماس
ماشاهأد              زيارة في ًا راغب ونحوهأم باليتام ًا بار ًا خير وكان التي، النظّاماي ماحمد الدين عضد
وغيرهأما،              الشيخونية نزيل الزاهأد عرب وابن الدين أكمل صحب مامن إنه قيل بل الصالحين

فيما                  ماات الحلب؛ في له ًا رفيق قدم مامن هأو بل إينال ثم إليه يميل جقمق الظّاهأر وكان وحج
وقد               وأربعين أربع سنة رماضان عشر ثامان الجمعة ليلة نصف في النظّام صهره بخط قرأته

. القرن           ذكر مان وثمانين ست سنة في ماات الدين فأكمل أسن
           . الشرف   قدم ثم ططر الظّاهأر أيام في دأماشق القلعة نائب عمل برقوق الظّاهأري أركماس

الماة              بالمفاصل وتزايدت أياماه وطالت ًا كبير دأوادأارا ثم نوبة رأس عمله ثم بالقاهأرة برسباي
استقر               ولما العربية عن فضلً التركية اللغة يعرف يكن لم ولكنه ماكانته وعلو ضخاماته ماع

له              والذن الستغفار إلى فبادأر استبقائه عدم وفهم الكبرى الدوادأارية على بقاه جقمق الظّاهأر
بيته                ولزم ًا، زائد ًا إكراما فأكرماه القاهأرة إلى عادأ ثم مادة به فأقام فأجيب بدماياط القاماة في

بمصلى               السلطان عليه وصلى السبعين على زادأ وقد وخمسين أربع سنة شوال في ماات حتى
. الله       رحمه ًا عاقلًساكن ًا دأين وكان الموماني

نقله             ثم طرابلس لنيابة أبعده ثم خاصكيته أحد قايتباي الشرف طرباي مان أركماس
الطويل              جانبك ماوت بعد بالشام لدوادأاريته ثم طرسوس نائب ازدأمار قتل بعد بحلب لدوادأاريته

.        . ًا   قريب الماضي صفر مان هأو المؤيدي أركماس المجردأين ماع وسافر
        . ًا؛    أيض بالجاماوس ويلقب الحافظّي نوروز ماماليك مان أصله شكار أماير النوروزي أركماس

مارة               غير القبلي بالوجه الكشف ولي ثم شكار أماير وصار عشرة برسباي الشرفية في تأمار
. ًا            تقريب وأربعين خمس سنة الزنج ماحاربة في العلى بالصعيد قتل أن إلى

.      :   . قبله  النوروز هأو الجاماوس أركماس الطويل هأو اليشبكي أركماس
الساقي             العرج يشبك دأوادأار ثم التابكية في استقراره قبل المظّفري يلبغا دأوادأار أركماس

بعد              الوقاف نظّر وولي الشر، قليل السيرة ماشكور بالماور ًا عارف السياسة حسن كان أتابكية
. أنبائه             في شيخنا قاله وأربعين، إحدى سنة المحرم في ماات حجى، قطلوبغا ماوت
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وتسعين               ثلث سنة المحرم في بها ماات الباني، المكي عقبة بن والموحدة الهمزة بضم أرنبغا
  . الحافظّي،             أرنبغا ًا قريب التي أنه والظّاهأر ولته عند تأماره أو تركي لمجيء بذلك سمي وكأنه

. بعده   الذي في
            . عشر   خاماس الحد يوم في أستاذه حياة في وماات عشرة، أماير عمل برقوق الظّاهأري أرنبغا
     .      . أرنبغا    اسمه على شيخنا واقتصر الحافظّي أرنبغا ونسبه العيني أرخه إحدى سنة القعدة ذي

. ذبح      أو الماراء مان ماات فيمن
وجاور              برسباي الشرف أيام في نوبة ورأس عشرة أماير عمل فرج الناصري اليونسي أرنبغا

قدم              ثم الطبلخانات جملة مان الظّاهأر جعله ثم سنين السلطانية المماليك على ًا ماقدما بمكة
. وخمسين             سبع سنة الول ربيع في وماات فيها، أياماه تطل فلم إينال الشرف

          . نائب    المحمدي لقانباي صار ثم الحافظّي نوروز ماماليك مان أصله قايتباي السيفي جحا أزبك
في              ثم ًا خاصكي وصار شيخ المؤيد خدم بعده ثم للشيخونية المجاورة المدرسة وصاحب الشام

إلى              للسفر جقمق الظّاهأر وعينه النوب رؤس ومان عشرة أماير صار برسباي الشرفية اليام
وسجن              عليه فقبض عصى مامن كان هأو تسلطن فلما العزيز سلطنة بالعلم الشاماية البلدأ

ذا               وكان الكهولة في وهأو وأربعين سبع سنة في بقلعتها ماات حتى بصفد ثم بالسكندرية
. جحا             لقب ولذلك ودأعابة وماجون روح وخفة نفسه على إسراف ماع وكرم ماروءة

       . فاشتراه       جركس بلدأ مان ططج الخواجا جلبه جقمق الظّاهأري ثم الشرفي ططخ مان أزبك
الظّاهأر              واشتراه العزيز لولده انتقل ثم ًا ماراهأق وكان وأربعين أحدى سنة في برسباي الشرف

خمس                سنة صفر في القلعة نائب الفقيه برماش تغري الماير عند ذاك إذ وهأو وسمع جقمق
ماسند               مان علي ماسند أول مان بردأس وابن الصاحبة ناظر وابن الطحان ابن على وأربعين

إسحاق                أبي عن الهللي الحسن بن الحميد عبد أخبرني سعيد ابن سويد حدثني قوله إلى أحمد
التقي              ووصفه بكماله، الثالث المجلس وهأو القدر، ليلة اطلبوا رفعه علي عن هأبيرة عن

         : على      سمع وكذا كلمة، العربي مان يفهم ل وهأو بقوله الطبقة في القارئ وهأو القلقشندي
عليهم                ذلك غير إلى ًا أيض بالقراءة المسند مان أزهأر بن الرحمن عبد ترجمة شيخنا ماع الخيرين

أماير                عمله ثم ًا ساقي جعله بحيث ورقاه أستاذه وأعتقه ًا، سماع كونه يمنع ل التقي ذكره وماا
رؤس              مان ثم المصارع المؤيدي البكتمري تمراز عن ًا عوض وخمسين اثنتين سنة في عشرة
حافلً                ًا ماهم لها وعمل البارزي بن الناصر ابنة ماغلي خوند ماطلقته مان ابنته زوجه ثم النوب،

ماات              فلما وستين سبع سنة الولى جمادأى في ومااتت ماحمد كالناصري عدة واستولدهأا ًا جد
بعد               فيهما استقر كان التي الثانية والخازندارية الطبلخانات أمار مان فيه كان فيما دأام الظّاهأر

لكونه               أينال الشرف عليه قبض حتى مادته تطل ولم المنصور أيام في عنهما قراجا انتقال
صفد                 إلى نقل ثم مادة بها فأودأع السكندرية إلى وحمل القلعة في أستاذه ابن ماع قاتل مامن

على                به فأقام بطالً القدس إلى ووجه وخمسين ثمان سنة أوائل في أطلق ثم بها فأودأع
كل               كونه في عليه ونمهم المقادأسة مان جماعة مان تألمه فأظهر هأناك ولقيته جميلة طريقة

أن                  يلبث ولم ونحوهأا للزيارة فيه له بالذن وقع إنما ذلك إن ماع كثيرون جمع وماعه يركب قليل
وخوند              الخاص ناظر الجمالي بسفارة وستين إحدى سنة في الشرف وأحضره عنه الله فرج

ماعه              يركب كان حتى السلطان بابن واختص ذلك في وخوند السلطان ابن واستعمال البارزية
الشرفي                 جانم ماوت بعد جيدة عشرة بأمارة تليها التي في قليل بعد عليه أنعم أن إلى للصيد

عظّيم               خشقدم الظّاهأر قتل أن فلما المقدماين؛ أحد صار أن إلى الترقي في واستمر البهلوان،
فقام             السكندرية إلى سيرهأم الذين المقدماين جملة مان كان وتنم الدوادأار جانبك الدولة

في               استيفائهم قبل بهم جيء حتى ماراغمته في الشربخانات شادأ ذاك إذ وهأو قايتباي الشرف
ثمان              سنة أوائل في الترجمة صاحب وعادأ فأقل، يوم نصف فيه بالتعويق المأماورين المحل

مانها               الولى جمادأى تاسع في الحجاب حاجب واستقل ًا يسير إل يلبث فلم تقدماته على وستين
نقل                ثم قليلً فيها فدام مانه زائد وتعزز حلب لنيابة عنها الظّاهأري الجمالي بردأبك انتقال بعد
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سنة                  الحجة ذي في ثم تليها التي مان رماضان أواخر في تمربغا عن ًا عوض النوب نوبة رأس إلى
ولد               أم وأماها وفاته بعد الطريف لجانبك ًا زوج كانت التي الثانية أستاذه بابنة تزوج سبعين

اخور            أماير صاهأر كالتي عدة واستولدهأا الشعباني؛ قرقماس للتابك نسبة بالقرقماسية تعرف
أواخر                في كان فلما وتسعين سبع سنة طاعون بعد مانها له يتأخر لم عليها خمسمائة قانصوه

البجمقدار               بك بردأ عن ًا عوض الشام لنيابة بلباي الظّاهأر أرسله وسبعين اثنتين سنة الول ربيع
فرسم              المملكة في إليه المشار الشرف استقرار مان بأسرع كان وماا سوار عند المتخلف

كان               حتى لذلك المصرية الديار وارتجت تليها التي مان صفر عشري في وصوله وكان بإحضاره
إلى               لملقاته يليهم فمن والعيان الكابر وبرز ًا غالب نظّيره يعهد لم ماا السرور مان لقدوماه

ماعه                وجلس ابتهاج أتم به وابتهج ليلً الزبدانية السلطان إليه نزل بل ودأونها فوقها فما قطيا
التابكية                 في به واستقر له فدعا ماني أحق أنت له وقال النمجاة يديه بين ووضع بل ساعة

لكونه               الماتناع في الماير وبالغ سوار عند عليه القبض في لتخلفه قلقسين جانبك عن ًا عوض
مارة              غير ماصالحها لعمل للبحيرة وبعده ذلك قبل سفره وتكرر فيها قدماه ورسخت ًا؛ حي

للحج              وكذا ماتعددأة ًا يدمارار وللتجار وسبعين اثنتين سنة في الحجيج لملقاة الخذ على وللقبض
بالزيارة                وبدأ شوال ثالث في القاهأرة مان برز فإنه وسبعين تسع سنة في التي حجارته وأعظّم
نحو                 بها ودأام القعدة ذي عشر تاسع في لمكة وصوله كان ثم أيام خمسة بها وأقام النبوية

يوم              القاهأرة ودأخل المحمل، بعد الحجة ذي مانتصف في ماكة مان وظهر سابع  شهر؛ الثلثاء
لما                  خوند إكرام في بالغ أنه كما إكراماه في الملك فبالغ الغد مان وطلع تليها التي ماحرم عشر
في               كان ومامن المدعي، مان ماحفتها يدي بين بالمشي بمكة وهأو الموسمي الركب ماع قدمات

أيام               وفي بدر؛ بعد السعودأ أبو ولده توفي وفيه القصرائي المايني ًا وإياب ًا ذهأاب الماير ركب
ًا              وحماما مانيعة ًا هأائلًوقصور ًا جاماع فيها وابتنى عنتر بخرائب التي المااكن تلك جرف أتابكيته

لبركة               ماحاكاة ذلك كل ماراتبهم على أمااكن هأناك فابتنوا دأونهم ومان للعيان أذن بل ووكالة
يوم              النيل أيام في لبركتها المتوصل السد ولكسر كهي ونحوهأا للنزه ماحلً وصارت الرطلي؛

العلم،               لكتب خزانة فيه عمل بل ذلك وغير وقراء ومادرسين صوفية بالجاماع قرر ثم ماشهودأ،
نصح              في وبالغ الرطلي وبركة الزبكية بين المناظرة في ماقاماة الفضلء بعض عمل وقد

والثناء               التودأدأ مازيد وأسمع مانه أشهد أزل ولم بالخر البتهاج زائد مانهما كل وكان السلطان
ماع                 مانفعل وهأو سيما به ماشافهته أحب ل ماا لفعل يرشده مان الوسائط مان عنده ليس ولكن

البادأرة               وسرعة الصفاء حسن في الماير كون ماع وأهأوية أغراض له وذاك جماعته مان واحد
وأبي               الخميمي والتاج الدمايري كالبدر فعله حسن له يظّهر ل لمن التعرض جره ربما التي

الحصني           والعلء الحنفي المحلي الفضل وأبي السوهأائي، الفتح وأبي السيوطي الطيب
يشبك              الترك ومان بل العباسي، الرحمن عبد الموفق بن الرحيم وعبد هأشام بن والمحب

بالدرجة               عنده كان أن بعد إسماعيل بن ماحمد بردأدأاره على ووثب التجاريد؛ بعض في الجمالي
يفوق               ماا مانه استخلص حتى ذلك وغير عليه والتضييق إهأانته في وبالغ قبوله في العالية

لقدمااء              وحفظ وتواضع وتعبد وتهجد وأذكار أورادأ له الماراء ماحاسن مان فهو وبالجملة الوصف؛
. جمال    به وللمملكة أصحابه

.      . جحا     أزبك في ًا قريب ماضى بجحا ويعرف قايتباي مان أزبك
رابع              الثلثاء ليلة في ماات نوبة، ورأس طبلخناه أماير برقوق الظّاهأري الرماضاني الشقر أزبك
عنده                وكان الناصر، عليه استولى ًا كثير ًا شيئ وخلف الغد مان ودأفن ست سنة الول ربيع عشر

. عظّيم  بمحل
      . الشهير       اليوسفي وأزبك هأو جلب مامن الخاص ناظر له ويقال الخازندار اليوسفي أزبك

ورقاه              الخاص نظّر توليته ورام فأعتقه جقمق الظّاهأر إلى وانتقل العزيزية، اليام في بفستق
قرا               برسباي بعد وصار وثمانين ست سنة في المحمل أماير أرسله ثم للتقدماة قايتباي الشرف
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  . خاص           أزبك ودأيانته وفروسيته شجاعته شكرت تجاريد عدة في وسافر النوب نوبة رأس
. برقوق       الظّاهأري أزبك في ًا قريب يأتي خرجي،

وثلثين               ثلث سنة الول ربيع عشر سادأس السبت يوم في بطالً بالقدس ماات الدوادأار، أزبك
أنبائه                 في شيخنا ذكره بيته، أهأل به ختم ثم وخدماه أولدأه جميع به فني أن بعد بالطاعون

             : أن   إلى مادة حبس ثم بدماشق نوروز أيام في تقدم برقوق الظّاهأري أزبك غيره وقال باختصار
أيام               في ثم بالقاهأرة ططر الظّاهأر قدماه ثم بدماشق خمسة بأمارة عليه وأنعم المؤيد أطلقه

الكبرى               الدوادأارية في وعشرين سبع سنة المحرم في استقر ثم النوب نوبة رأس عمل ابنه
ًا                 وقور ًا ماهاب جليلً وكان ماات، حتى به فأقام بطالً القدس إلى وثلثين إحدى سنة في نفي ثم

. خلل          عينيه إحدى وفي عالية وهأمة وماعرفة عقل ماع ًا دأين
           . الشرف   أيام في ثم ًا خاصكي صار ثم سلطنته قبل المؤيد اشتراه المؤيدي السمسماني أزبك

ذي               في بالقاهأرة فمات ماريض وهأو وعادأ الجون إلى المجردأين ماع وسافر خمسة أماير إينال
. الثمانين       نحو عن وستين إحدى سنة الحجة

. ًا      قريب ماضى الدوادأار، برقوق الظّاهأري أزبك
رقاه              بحيث أستاذه عند ًا خصيص كان لكونه خرجي خاص بأزبك ويعرف برقوق الظّاهأري أزبك

قتل                بالشجاعة ًا ماشهور الصورة حسن كان أنه إل وفتنه شره كثرة ماع المقدماين مان صار حتى
. ًا    تقريب سبع سنة في

وخمسين             ثلث سنة صفر في بالطاعون ماات وسقاته؛ مامالكيه مان جقمق الظّاهأري أزبك
. الخازندار          أزبك هأو جقمق الظّاهأري أزبك عليه الصلة السلطان وشهد

بالمعلة              ودأفن وثمانين سبع سنة المحرم في بمكة ماات مامن الخاصكية أحد القاضي أزبك
. الباشى       ماع بمكة المقيمين الجنادأ مان وكان

           . ثلث    سنة رماضان في الوقعة في لي كتب حسبما قتل مامن قفص قايتباي الشرف أزبك
وتسعين.

اليام             مابجلًفي وولده أستاذه بعد كان بالطويل، ويعرف جقمق الظّاهأري البراهأيمي أزدأمار
أعطاه              ثم قايتباي الشرف وقدماه نفاه ثم عشرة أمارة خشقدم الظّاهأر استقر فلما الشرفية

نفي                  أن إلى أماره وآل مانه بها أولى هأو مان على وقدماه تمر بعد الكبير الدوادأار بعناية الحجوبية
سنة                  الخر ربيع في وذلك خنقه مان إليه جهز ثم أسيوط إلى الحديد في به جيء ثم لمكة

فهم               ماع رياسة الجوق قراء ماع ويقرأ القرآن يتلو ًا ماقداما ًا فارس ًا شجاع وكان وثمانين خمس
في                 ًا سبب كان ولهذا ترقيه، في السبب كان مان ماعادأاته إلى أدأته بحيث نفس وقوة الجملة في

الفقهاء              مان بكثير وتنكيل الدين بأماور واستخفاف عقيدة وسوء يعنيه ل فيما وخوض إعداماه
استطاع             فيما بالكبش سكنه بيت استبدال في الماشاطي حارب وقد وكرم، وبذل وازدأرائهم

إليه               المشار بالبيت اجتمعوا وقد والماراء القضاة بحضرة له قال حين القاضي عليه أغلظ بل
في                 بعده واستقر السلماة، الله نسأل مانك أخذته ماا الجنة في بيت كان لو فيه ماصلحته لعمل

. الظّاهأري     قرا برسباي الماير الحجوبية
. التي              يشبك ووالد القاهأرة ماقدماي أحد الدين عز برقوق الظّاهأري اليوسفي أينال أخو ازدأمار

العيني                قال حسين، بن شعبان الشرف سبط فرح والد وهأو حلب بظّاهأر ثلث سنة في قتل
عليباي                فتنة في عليه تغير ثم طبلخانات أماره ثم إليه وأحسن فأعتقه الظّاهأر ماماليك مان كان

قتالً                 قاتل أن بعد حلب ماعركة في وفقد بدماشق ًا ماقدما الناصر ابنه عمله ماما الشام إلى ونفاه
ًا. شديد

            . في     له ًا شادأ أوقاته غالب كان بل وجاهأة عنده له تكن لم أزبك التابك ماعتق الزبكي ازدأمار
نيابة                 وله ثم عليه فأنعم عمه ابن أنه قايتباي الشرف علم ذلك وبعد أعتقه ثم الثلث سبك

القاصد              فوجه القاهأرة قاصد يترقب ًا خائف مانها فخرج سيس وله ثم أهألها فرحمه طرسوس
مان                فيها أخذ قيسارية وبنى دأربة وقلة بعسف وباشر فرجع حماة بتقليد الطريق أثناء في إليه
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تأهأله               بعدم لعلمه ًا نائب جعله على السلطان لم أستاذه أن ويقال وزادأ وتعدى ًا جانب الطريق
حماة                 أتابك ماع فقتله حماة بظّاهأر العشير أماير علي ابن سيف به فتك أن يلبث ولم لشيء

الكبير             الدوادأار وخرج فواراهأما حماة نائب سفلسيس بن حمزة فحضر يوارهأما ولم طوماانباه
دأوادأار              السيفي جانم بخدماة النيابة في بعده واستقر بطائل يظّفر فلم لذلك عسكر في

. الجداوي   جانبك أستاذه
له              لضربه بتمساح ولقب جقمق الظّاهأر ماماليك مان المقدماين أحد يلباي مان تمساح ازدأمار
في                 رجع مامن وكنت وثمانين ثمان سنة في مانها مارة غير المحمل أماير حج أستاذه يدي بين

وسلماة             شجاعته وعلو وتواضعه وفضله سيره فحمدت ماعه الركب في وتسعين أربع سنة
. الماير           ونعم وتسعين ست سنة في ًا أيض ماعه سافر ثم صدره

الفقيه             يشبك الماير وصهر المقدماين أحد الخازندار جقمق الظّاهأري شاه ماحمودأ مان ازدأمار
سنة                في المجردأين ماع وخرج تسعين سنة في الحج على تأمار المسرطن له ويقال أنبته على

. إماساك           ماع بخير ويذكر البلدأ لبعض ًا نائب أرسل ثم وتسعين خمس
. إحدى         سنة في المقريزي أرخه برقوق الظّاهأر دأوادأار ازدأمار

وردأبش               ماع الدولة علء وقتله طرسوس نائب كان أن بعد بحلب قايتباي الشرف دأوادأار ازدأمار
صبرا.

إلى                 رجع ثم ثلثين سنة أول في مالطيه لنيابة نقل الكبار الماراء أحد به أوشا سيدي ازدأمار
الظّاهأر               ماماليك مان وكان وثلثين إحدى سنة الخر ربيع سادأس في بها وماات ًا أماير حلب

في                العيني وأرخه أنبائه في شيخنا قاله أماره تسلطن فلما شيخ أتباع مان صار ثم برقوق
وترجمه              والفعال الوصاف ذمايم كان أنه غيره وقال ًا، ماشكور يكن ولم قال الولى جمادأى

القاهأرة               ماقدماي أحد سيا بأزدأمار ويعرف برقوق الظّاهأري الدين عز خان على مان ازدأمار فقال
. الخر            ربيع في ماات وبها حلب أماراء أحد ثم مالطية نائب ثم

ماات               الدين، بهاء حارة مان مانصور بيت نزيل مانزل أماير برسباي الشرفي سربابق مان ازدأمار
وأظنه                ًا خير وكان وتسعين خمس سنة الحجة ذي في اقطاعه بلد مان راجع وهأو برشوم تجاه

. السبعين  جاز
أبو               إليه ويتردأدأ بخير ويذكر الهداية يحفظ أنه قيل الربعين أماراء أحد الظّاهأري الصوفي ازدأمار

. ليقرئه    الروماي بن الخير
إينال               قتل بعد حلب أتباك عمل ثم عشرة أماره قايتباي الشرف قريب جقمق الظّاهأري ازدأمار

القبض                بعد طرابلس لنيابة ثم بلباي ماوت بعد صفد لنيابة إليها خروجه قبل عنها ونقله الحكيم
اليحياوي               قانصوه لنتقال حلب لنيابة نقل أن إلى سنين بها فدام النحاسي يشبك نائبها على

القبض                ماع وشفته أنفه وقطع الكبير الدوادأار ماع الرهأا وقعة شهد مامن وكان الشام إلى عنها
المقبوض              إطلق المتضمن الصلح بسبب أزبك التابك مان رسول حبيب جانبك توجه فلما عليه

وكانت               ماجلس إمارة فأعطى التابك ماع القاهأرة إلى به وجيء عنه أفرج مامن كان عليهم
ثمان               سنة في دألغادأر بن الدولة لعلء المجهزة التجريدة باش سافر ثم لشين بموت شاغرة

ًا               وريع هأائلً ًا حماما بها وابتنى حلب لنيابة أعيد ودأربس المدعو جانبك نائب قتل فلما وثمانين
بالقرب               عظّيم خان بناء في أسرع بل سورباي زوجته ماوت عقب النصاري بجوار تربة وكذا

. الصابون   سوق مان
.     . إينال   أخو ازدأمار هأو برقوق الظّاهأري ازدأمار

الول              ربيع عشري سابع الثنين يوم في ماات بالقاهأرة، الطبلخانات أماراء أحد المزي ازدأمار
.   . العيني      أرخه ًا دأين ًا عفيف ًا جيد وكان إحدى سنة

ثمان              سنة الول الركب على تأمار ومامن النوب رؤس أحد برسباي الشرف قصبة أزدأمار
ل               ًا ضعيف ودأام شادأبك ماوت بعد وتسعين اثنتين سنة في بمكة المراكز أماير واستقر وثمانين

ولم                 وتسعين خمس سنة في صرف ثم ياماه وقبح ظلمه شدة ماع ًا غالب جماعة ول جمعة يشهد
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. ماحله               يحل العرب أحد ويلبغا تليها التي ماوسم في رجع ثم المجيء في له يؤذن
.   .     .   . قريبا  تقدم جان علي مان أزدأمار ًا قريب تقدم المسرطن أزدأمار

فقد             وفرسانها القاهأرة ماقدماي أحد برقوق، الظّاهأري الدين ناصر لجالبه نسبة الناصري أزدأمار
. وعشرين    أربع سنة في

       . دأولة       في عشرة أماير صار حتى تنقل بالفقيه ويعرف جقمق الظّاهأري يشبك مان أزدأمار
قانصوة               صحبة سافر ثم أذنة وقعة مان رجوعه عند بطبلخاناه عليه أنعم ثم قايتباي الشرف

. حلب   إلى الشاماي
  . شيخنا              قال الخليل بلد خطيب التدماري التاج كامال بن ماحمد بن أحمد بن إبراهأيم بن اسحق

شيوخنا               وعن المهاجر بن أحمد بن ماحمد الشمس حلب قاضي عن أخذ ذكرانه أنبائه في
سنة               شوال ماستهل ليلة وماات الفقه، في الملقن ابن له وأجاز وغيرهأما الملقن رابن العراقي

ثامان                 الربعاء يوم في الضبط أهأل مان به يثق مان عن حسان ابن وأرخه قلت وثلثين، ثلث
أخ                ابن وكأنه السلم عليه الخليل قبر زيارة إلى الغرام ماثير سماه ًا كتاب له ورأيت رماضان

. الني         كامال بن ماحمد بن أحمد بن ماحمد لشيخنا

قيل                فيما لكونه المااماي النجم إبراهأيم بن سعد أبيه في وقيل إسماعيل بن إبراهأيم بن اسحق
   . ثالث          في ماات العسكر قاضي الحنفي القاهأري ثم القرماي الماتريدي مانصور لبى ينسب

جوار               القانبيهية تدريس العسكر قضاء ماع بيده وكان الثمانين على زادأ وقد ثمانين سنة صفر
فمن            للسلطان وتردأدأ البغلة ويركب العذبة يرخي وكان وغيرهأما المقدماية والتربة الشيخونية

الباسط              عبد الزين والبيان والمعاني العربية عنه أخذ ومامن الطلبة وأقرأ الماراء مان دأونه
ابن                أكثر الفطنة سليم ًا وخير وكان الماام الكركي البرهأان ابتداء عنه أخذ بل شاهأين بن خليل

فالله               بشرفه ًا ماحتج فوقه الجلوس على الصفا أبي بن الدين كمال وتسليط أذيته مان الشحنة
في              بردأس وابن الصاحبة ناظر وابن الطحان ابن على بالقاهأرة سمع مامن وهأو حسيبه،

عن               أخذ أنه بلغني بل شيخنا عن أخذه أستبعد ول القلقشندي التقي بقراءة وغيره المسند
. فيحرر    البزازي الدين حافظ

     . بلدأ           بمملكة أبوه إليه عهد أبوه الماضي قرماان بن علي بن ماحمد بن إبراهأيم بن اسحق
بقية                أم لكون الروم ماتملك عثمان بن ماحمد في لكراهأته لكن عنده ًا ماتأخر كونه ماع قرماان

مان                 أحد انتزعه وإن باق قرماان بني فاسم إسحاق مالك دأام إن يقول كان بحيث مانهم أولدأه
سائر                اسحق على عصى أن يلبث لم كذلك فكان عثمان بني لعدائنا السم صار أولدأي بقية

في               ظنه وخاب فيها انكسر حروب فكانت عثمان بن ماحمد عمتهم ابن بنصرهأم وقام إخوته
فمات                 بكر دأيار ماتملك قرابلك بن بك علي بن بك حسن إلى وتوجه له ماصر صاحب ماساعدة

ابن                ماع أنهم غير قرماان ابن بمملكة إخوته واشتهر سبعين سنة المحرم أواخر في ًا غريب هأناك
. لهم     والسم النواب كاقل عثمان

.        . إسماعيل       بن إبراهأيم ابن في ًا قريب ماضى القرماي النجم إبراهأيم بن أسعد بن اسحق
هألك               السلطان وماعناه الحطي الملقب بحر وصار الحبشة مالك أرغد سيف بن دأاودأ بن اسحق

تدروس                 اسمه له ابن بعده فأقيم مادته طالت أن بعد سيأتي كما عشرة اثنتي سنة في أبوه
فاستقر               وثلثين ثلث سنة في وهألك أماره وفخم مادته فطالت هأذا بعده فأقيم ًا سريع فهلك

كانوا                 بل ماددأهأم تطل ولم إسحاق بن سلمون ثم دأاودأ بن حرنباي عمه ثم اندراس ابنه بعده
عليهم                وتأييده ماحمد الدين سعد بن الدين جمال جيش بتزايد عليه الله وفتح واحدة سنة في

.          . ماطول   عقودأه في والمقريزي باختصار أنبائه في شيخنا ذكره لبلدأهأم المتوالي وفتحه

     . قاوان          بن ماحمد للشيخ انتمى القزويني الحسيني فرفور بن ماحمودأ بن الجبار عبد بن إسحاق
بقاطع                ذلك يكن فلم بالقاهأرة تحته زوجته ومااتت وجاهأة ونال قبائل عمهم ابنة مان ابنته وتزوج

ًا              يسير وتولع مارة غير وبمفردأه ماعه القاهأرة وقدم وجاهأته زادأت بل تقريبه عن لصهره



ماشكاة ماكتبة                   التاسع القرن لهأل اللماع الضوء
السلماية

فما              دأماشق ودأخل الجملة في إحساس له وصار الدين وأصول والصرف النحو في بالشتغال
بموت               القاصد فواجه ماكة إلى وثمانين تسع سنة ماوسم في ورجع المقدس بيت وزار فوقها
قدم                ولما ماال ببذل إل سلم وماا ماشقة رجوعه في وقاسى لورثته المار لينظّم فعادأ صهره

وتزوج              الماحوزي لقاعة تحول ثم مانهم وكنت لتعزيته الناس وهأرع السلطان تربة في نزل
البحر               في سافر أشهر وبعد بها واغتبط المؤمانين أماير وابنة البلقيني ابن سبطة الخلفاء ست

الركب               في قدم وكان قاوان بن جهان خواجا ماحمودأ التجار مالك بن علي الخواجا صحبة
بعد               القاهأرة إلى عادأ ثم ًا يسير فبقي زوجته وفاة بلغته حتى بمكة الشريف واستمر الموسمي

ضعفه                وبعد الطائف زار وكذا المغرب حاتم بن الشهابي وماعه السنة وسط في المدينة زار أن
كان                حتى بالقاهأرة إليه الناس تردأدأ كثر تركتها، عن وأعرض يموت أن كادأ بحيث ًا أشهر بمكة
ورام              عليه الترجمة صاحب قرأ وربما المكوراني الله عبد الجمال الشطرنج للعب يجيئه مامن

مان               إليه المجيء عن يتخلف ولم الحمد ولله بلغني حسبما أصحابنا بعض فرفضه على القراءة
فضلًعن               المقدماين مان دأونهما ومان سلح وأماير التابكي عنده اجتمع بل أحد كبير الماراء

ماتوسط                كونه ماع واحد غير بسببها إليه انتمى بحيث وجاهأة الملك عند له أن ويقال غيرهأم
ست                سنة ماوسم في ماكة قدمات ولما جانبهم، في للتقصير ينهض لمن إل الحسان في الحال

ورايته              أماه مان ماحمد للشيخ أخرى ابنة تزوج أنه وسمعت بالهأداء بالسلم قصدني وتسعين
وليمة              وتسعين سبع سنة في وعمل وشكالته وضاءته، وتزايدت وأدأب، طواف مان خير على
الدنانير؛               مان لمئين ترتقي له الكلفة وأن عظّيم بأمار سماطها يصف مان سمعت النبوي للمولد

الحجاز              صاحب على نفسه يرقى بحيث بنفسه العجاب زائد ورأيته مانها بالرسال الناس وعم
البيت؛                أهأل في بمؤلفي له وأرسلت السلطان عند الخيضري على نفسه رجح إنه لي قال بل

إماا                 إليه لتردأدأ في يرغب مامن وصار عليه لقراءته العجم مان أصحابه بعض تردأدأ ماع هأذا كل
أوليته                يصف بلدأه أهأل بعض ورأيت التجار، بعض له يوصى ربما أنه بحيث الرهأبة أو للرغبة

ل                 وجه على لتركة قسمت وقد سيما صهره جهة مان الثروة مان فيه ماا وإن الزائد بالتقلل
. وتشرفا          ًا وتعفف ًا وانتقادأ ًا اعتقادأ أماره بحقيقة أعلم والله فيه أخوض

عبد                بن أحمد وقريب وماحمد الماضي أحمد أخو بمكة الفراش بلل بن الله عبد بن إسحاق
. الماضي         بلل بن الله عبد بن ماحمد بن الله

بن                السراج بن والشرف التاج إبراهأيم بن ماحمد بن علي بن ماحمد بن عمر بن إسحاق
          . بها   ونشأ بالخليل وثمانمائة وستين ثمان سنة شعبان في ولد الخليلي الجعبري الشمس

فمات             ورجع المسلسل مان فسمع القاهأرة وقدم ًا يسير واشتغل النحو وألفية المنهاج وحفظ
والده               جانب إلى الرأس بتربة ودأفن وتسعين أربع سنة الثانية جمادأى مان الخير العشر في

. الفاضل         العالم بالشيخ ووصفه خليل الصلح أخيه ابن أرخه
الله                    عبد ابن الرحمن عبد بن بكر أبي بن عمر بن الله عبد بن ماحمد بن القسم أبي بن إسحاق

          . في   واشتغل الحاوي وجل الشاطبية وحفظ وثمانمائة اثنتين سنة ولد الناشري يعقوب أبو
عن             وناب وإبراهأيم ماحمد وأخويه جده مان وسمع البوماة إسماعيل الشرف على العربية

. وفاته            يؤرخ ولم العفيف ذكره ًا صالح ًا فقيه وكان الفخمة الحكام في ثانيهما
الخير               أبي مان سمع الشافعي الخليلي التميمي البركات أبو التاج إبراهأيم بن ماحمد بن إسحاق

مانه                سمع وكذا الماضي العالي عبد بن أحمد مانه سمع ومامن به وحدث الصحيح العلئي بن
. سيأتي        كما يوسف بن العزيز عبد العز بسنباط

الفالي                الدين ناصر بن العز بن الجلل بن الجمال يحيى بن إبراهأيم بن يحيى بن إسحاق
تحقيق.              في وأقام والده عن العلوم أكثر وأخذ وسبعمائة وثمانين سبع سنة ولد الشافعي

وقصر              والفتاء للتدريس ماوته بعد وتصدى وأصوله الفقه في وبرع سنين خمس عليه الحاوي
هأناك                الرياسة إليه انتهت الجلء بين فتاويه على وعول الفضلء به تخرج حتى ذلك على أوقاته

ماثل                العصر هأذا في هأو قال أنه اليجي الصفي السيد عن بلغني بحيث الشرعية العلوم في
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غير               عليه وعرض السلطين عند ًا ماعظّم ًا ماوقر ًا ماهاب وكان ماثله مان بهذا وناهأيك الحرماين إماام
. فآبى   القضاء مارة

. عني               حمل مامن أقربائه ثقات بعض ترجمته أفادأني الله رحمه سبعين سنة المحرم في ماات
أصح                وهأو إبراهأيم بن سعد بن أو إسماعيل بن إبراهأيم ابن أنه قيل القرماي النجم إسحاق

بن                  النظّام بن الليث أبو المظّفر الله سلماة بن الله روح بن الله لطف بن الله أسد ماضي
شيخنا              عن فأخذ الربعين قريب قدم فاضل الشيرازي ثم الكازروني الحسيني العز بن الفخر

واستفادأة             بحث قراءة وقال النخبة وشرح المتباينات عليه قرأه وماما غيره وقراءة بقراءته
يمده               قليل كل وكان البخاري في عليه قرئ وكذا والفادأة الثاقب الفهم دأللة على تشتمل

بثلثمائة                 له فأمار به يتزودأ شيء في خضر ابن شيخنا له تكلم الرجوع رام فلما دأرهأم بألف
المعين              المبلغ فراغ قبل توفي المقدس لبيت وصوله فحين وسافر له والمسئول السائل فتأثر

. شيخنا     كراماات مان ذلك فعد
ًا               تودأدأ ويظّهر وعامال وجاور ًا كثير حج مامن الشرب تجار أحد القاهأري ثم البسيلي بن أسد
. الله               أصلحه قرابة زكريا الزيني زوجة وبين بينه وأظن أقاربه جل عن يخرج لم ولكنه

المعالي                  أبو الوجيه المنجا بن عثمان بن ماحمد بن المنجا بن ماحمد بن ماحمد بن علي بن أسعد
الحنبلي               الدماشقي التنوخي الوجيه ابن الزين بن الشرف بن الصلح بن الحسن أبي العلء بن

ثمانمائة               سنة رجب في ماات فأبوه بيسير القرن قبيل بدماشق ولد المنجا، بابن كسلفه ويعرف
العز               على وعرضهما ماالك ابن وألفية الخرق وحفظ الليثي الشمس عند القرآن فقرأ بها ونشأ

وباشر              بدماشق القضاء في وناب تفقه مافلح بن بالشرف وكذا وبالعز وغيره القاضي البغدادأي
قوام             ابن على صغره في وأحضر المقدس بيت وزار وحج وتدريسها المسمارية نظّر

ًا             خير وكان أشياء عليه فسمعت بدماشق ولقيته الطلبة مانه سمع وحدث وغيرهأما والبالسي
في              ماات المذهأب، في ًا عريق السيرة مارضي الهيئة وبهي وأهأله الحديث في ًا ماحب ًا ماتواضع

جوار              بتربتهم ودأفن المظّفري بالجاماع يوماه في عليه وصلى وسبعين إحدى سنة المحرم سلخ
. قاسيون       سفح مان الناصري الرباط غربي دأارهأم

   . في           شيخنا ذكره الحنفي الدماشقي ثم البغدادأي الشيرازي الجلل ماحمودأ بن ماحمد بن أسد
والقرآن              القراآت في السمرقندي الشمس على فاشتغل صغره في بغدادأ قدم أنه وقال أنبائه

ولديه               يقرئ وكان بمكة ماعه وجاور ًا كثير البخاري عليه وقرأ الكرماائي ماجلس حضر ثم والفقه
حسن              وخط وتواضع وتعفف ودأين باطن سلماة ماع ذلك وغير والصرف النحو في وغيرهأما

في              بها ماات وأفادأ وحدث وأعادأ ودأرس بها السميساطية الخانقاه أمااماة وولي دأماشق وقدم
مان              أحد الكرمااني التقي وذكره ًا، مالخص انتهى الثمانين جاز وقد ثلث سنة الخرة جمادأى
القراآت               فاضلًفي وكان وغيرهأما والشاطبية القرآن عليه قرأت وقال عليه قرأ أنه إليه أشير

والحديث             بالقرآن الصوت حسن ماع غيرهأا في ًا ماشارك ماذهأبه وفقه واللغة والصرف والنحو
سنة               ثلثين نحو والدي ماجلس لزم بل طويلة مادة والدي بمجلس للبخاري القارئ كان وهأو

سمعنا               الحنفي الزرندي الدين نور الشيخ علينا قدم ولما ماات، حتى ولزماه بمكة ماعه وجاور
دأماشق              إلى بغدادأ عن وتسعين خمس سنة في اللنكية الفتنة بسبب وارتحل بقراءته عليه
بظّاهأر               ودأفن سبعين أو وستين نيف عن ماات حتى والخليل القدس زيارته بعد بها فأقام

. الله   رحمه دأماشق
فارس                بلدأ مان شيراز مالك التي ماحمد أخو تيمورلنك بن شيخ عمر أمايرزة بن شاه اسكندر

في                 علمت ماا له فقال فعتبه أخيه قاتل وأحضر وثمانمائة عشرة اثنتي سنة في أخيه قتل بعد
ماع                 مانه بدسيسة كان أنه يقال لئل بقتله فبادأر للمملكة وصلت ماا قتلته فلول ًا خير إل حقك

. عشرة        ثمان سنة في ذلك وكان ذلك عدم

وأخو                والهأا وماا تبريز ماتملك لتركمان خجا بيرم بن ماحمد قرا بن يوسف قرا بن اسكندر
وخربت               مادة فدام سيأتي كما وعشرين ثلث سنة أبيه ماوت بعد البلدأ مالك التي جهانشاه



ماشكاة ماكتبة                   التاسع القرن لهأل اللماع الضوء
السلماية

ذي                  في شاه قومااط ابنه يد على ًا ذبح ماات أن إلى وشروره حروبه كثرة مان أياماه في البلدأ
ًا               شجاع وكان جهانشاه أخيه مان النجباء بقلعة ماحاصر ذاك إذ وهأو وأربعين إحدى سنة القعدة

.      . ماطولً      عقودأه في المقريزي ذكره بدين يتدين ل ًا فاسق أهأوج ًا ماقداما
وكان              وسبعين ثمان سنة شعبان عشر حادأي الجمعة ليلة في ماات العقارات؛ دألل اسكندر

المسلمين               أوقاف على القدام مان عنده كان لما مانه فمستراح ذلك وماع طائفته أرباب خاتمة
. طلماس         وخلفه صنعته واحتكار هأيئته إزراء ماع احتراماها وعدم

.  . ماضى               الله عبد بن ماحمد بن عاصم بن اسحق بن أحمد هأو بالصادأ أو بالسين أسلم
وعشرين               ثمان سنة في ماات الصالح، الفقيه اليماني عجيل بن أحمد بن إبراهأيم بن إسماعيل

 : بقوله     المقرئ بن الشرف ورثاه

 مانزل وأوحش ابنا أبكى ماات إذاماجاور ماوت إسمعيل ماوت وماا
وأثـكـل فيه الناشين أرمال بماماـنـزل كل رماى ماوت ولكنه

 : بقوله   الجزري وابن

ًا الله يرحم ًا كـان سيد ًا والعل الندي فيفـردأ  جليل إمااما
ً كان بالروح يفدي لو إسمـعـيل فداء بدعا ليسقلـيل

     . قليلًعند          واشتغل القرآن حفظ الشافعي القاهأري ثم الغمراوي المجد إسماعيل بن إبراهأيم بن إسماعيل
وآخرين               عني أخذ وكذا الفخرية خطيب وابن البلقيني السعادأات أبي بن والبدر الحصني والعلء الجوجري

بل                 الشهادأة قليلًمان وتكسب بخطه الكثير وكتب المقريزي، أخي ابن ابنة وتزوج الرجبية ماع وجاور وحدج
بن                   بالشرف واختص بطائل مانه ظفره لعدم كله ذلك عن أعرض ثم قضاتها عن القرى بعض في ًا وقت ناب

دأابة                   ظهر عن سقط فجأة ثمانين و ست سنة الخر ربيع في ماات حتى بذلك وارتقى أولدأه وأقرأ البقري
. الله               رحمه ًا ساذج ًا ماتودأدأ ًا صالح وكان الربعين جاز وأظنه حافل ماشهد له وكان نخاعه فانقطع

بها                 ونشأ بزبيد ماائة وثماني أربع سنة ولد الشافعي، اليماني الزبيدي السويري بكر بن إبراهأيم بن إسماعيل
والكمال               الناشر والطيب المقرئ بن والشرف الفرضي الجلدأ ماوسى بن ماحمد مانهم جماعة عن فأخذ

سنة               في ماات حتى وعمر وغيرهأما والبرشكي الجزري ابن على وسمع والحديث الفقه الضجاعي ماوسى
. ترجمته                  وأفادأ التي ماحمد بن علي بن الرحمن عبد الفاضل عنه أخذ ومامن خيرا وكان بزبيد؛ وثمانين ثمان

. ماحمد         جده فيمن سيأتي جوشن بن إبراهأيم بن إسماعيل
سنة                 شعبان في ولد الشافعي، القاهأري القلعي المجد عمر بن إبراهأيم بن حسن بن إبراهأيم بن إسماعيل

بمكة                   جودأه ثم الرفاعي الكردأي أحمد ابن علي النور على فقرأ بها ونشأ الجبل بقلعة ماائة وثماني عشرة ثلث
الحقائق                كشف المجدي ابن وعلى المنهاج مان العبادأات ربع القاياتي على وقرأ الديروطي علي الشيخ على

وأدأام                 الريشي الكوم عن قبله مان الفن وأخذ رسائل عدة ماع تصنيفه مان والدقائق الدرج حساب في
فيه                 المهرة أحد المقرزي التقي بإشارة التقويم ترك ثم ذلك في برع حتى والحكام التقويم في الشتغال

مان                   وسمع ماات حتى عنه ينفك ولم الصلح لبن الحديث علوم عليه قرأ حتى المذكور للتقي التردأدأ مان وأكثر
وبمكة                 الزركشي والزين الصاحبة ناظر وابن بردأس ابن على سمع وكذا ًا واحد ًا حديث المالء في شيخنا لفظ

في                 ماجلسي مالزماة ومان أولدأه لسماع الشيوخ مان بقايا عن بأخرة وأكثر وغيره المراغي الفتح أبي على
كثير                  العقل تام العشرة حسن ًا سخي ًا ماتودأدأ ًا خير وكان سنة وجاور مارة غير وحج عني وكتبها وغيره المالء

ألف            اسمها فيمن نظّمه مان عنه كتبت والغرباء للفقراء ماائلً الدأب

 ألف لم له يعذلنيقلت ألفوجاءني لم جهل عاذليمن وصالي على

أربع             سنة شعبان في مات معجمي؛ في أوردته مما ذلك غير عنه وكتبت
. الله   رحمه وتسعين

مان               قرية للناصرة نسبة الناصري، الدين برهأان بن الدين عمادأ خضر بن إبراهأيم بن إسماعيل
أسن             الترجمة وصاحب المعجم كبيش الملقب الدين ماحيي الفاضل أخو النفي الدماشقي صفد

عجلون              قاضي بن العلء هأذا وخدم ًا شاهأد أبوهأما وكان وثمانمائة أربعين سنة قريب فمولده
سلطاني               بمرسوم استنابه عيد ابن الشرف استقر فلما يستنبه لم ذلك ماع ولكن عنده وترقى

ابن                 عن النيابة مان واماتنع عربشاه بن التاج عن ناب ثم دأينار بخمسمائة لجله تكلف إنه قيل
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في               جهله ماع وحمد وثمانين ست سنة رجب عشري سادأس في بعده استقل ثم القصيف
عماماته؛             بحسن انفردأ بحيث والعمة والشكالة الخط وحسن بالتوقيع إلمام ماع ودأربته سياسته

أعيد                 ثم أطلق ثم مادة ودأام المقسرة أودأع ثم وتسعين إحدى سنة في مارة غير القاهأرة وقدم
إليها.

على               قرأ مامن الجعبري البرهأان بن الفدا أبو العمادأ رحمة أبي بن إبراهأيم بن إسماعيل
وأرخ             المحصل الخير الصالح الفاضل بالشيخ ووصفه الناس سيد ابن سيرة الحلبي البرهأان

. ونفعه              به الله نفع بقوله له ودأعا وثلثين ست سنة الثاني ربيع في قراءته
.          . ًا     قريب شرف بن علي بن ماحمد جده فيمن يأتي شرف بن إبراهأيم بن إسمعيل

 . ذكره            الشافعي الزبيدي ثم الجبرتي العقيلي الهاشمي الصمد عبد بن إبراهأيم بن إسماعيل
على              زائد اعتقادأ فيه ولهألها بزبيد لقيته والمقاماات الحوال صاحب فقال ماعجمه في شيخنا

فيها                ويروى حاجة كل لقضاء قراءتها أن ويزعم بها ويأمار يس سورة قراءة يلزم وكان الوصف
الدين                 صلح الماام حاصرهأا لما زبيد كائنة في أماهره اشتهر ماا وأول له، قرئت لما يس حديث
قال               كما فوقع الماام وانهزام بالنصر السلطان وبشر ذلك في هأو فقام الزيدية إماام الهروي

البطالة               أهأل وأماا والصلة فللذكر العبادأة أهأل أماا أحد لكل مالجأ مانزلة عنده له فصارت
المزجاجي             وماحمد الردأادأ بن أحمد له وتلمذ فلجاهأه، الحاجات أهأل وأماا واللهو فللسماع

يوالي            عربي ابن لمقالة دأاعية والسماعات بالرقص ًا ماغرما الشيخ وكان السلطان، فجالسا
تنقص                الفصوص مان نسخه يحصل ل مان صار أن إلى العصبية في وبلغ بسببها ويعادأي عليها

بن                بكر أبي الحافظ عن حدثني وقد ًا جد وبأتباعه به السنة بأهأل البلء واشتد عنده مانزلته
بضع                سنة ماولده إن يذكر كان لنه العاماة بالجازة عساكر بن ماحمد أبي وعن بالجازة المحب
أجاز              اسمه فيه وثمانين ثمان سنة ماؤرخ المرجاني النجم بخط استدعاء على ووقفت عشرة

الجرهأي                أحمد بن وعمر حمزة بن يونس بن إبراهأيم ابن كأحمد العصر ذاك أهأل فيه لمن
بن                ماحمد بن وماحمد الغزولي الصفي بن أحمد بن وماحمد المزة خطيب بن أحمد بن وماحمد

الذوالي               الجمال اليمين شاعر يقول وفيه وآخرون عوض ابن ماحمد بن وماحمد حمزة بن دأاودأ
كراماات              صاحب هأذا صالح وكان المصري صالح لصلح ًا ماعتقد عنه ًا مانحرف وكان قصيدة مان

 : الهند         إلى وأخرجوه عليه فتعصبوا وأتباعه إسماعيل على فقام

للمنـتـخـب إنه ولعمريصالح قالوا المصري صالح
ماختـلـب تمتحنهم أن كلهمفـتـية ماـن أنه ظني كأن

الـريب وأرباب اله إلى قالـري قطاع إسماعيل رهأط
كلـب الدينا على فيهم أكلبغـاغة رعـاع حمقى سف

 والطرب فيه اللهو فاستباحوازنــدقة دأينـهـم تخـذوا
ثم               الشتغال وتعانى ذكر ماا على وسبعمائة وعشرين اثنتين سنة ولد أنه النباء في وقال

العربي              ابن ماقالة في ًا ماحب بالسماع ماغري والملبوس السمت حسن ًا عابد ًا خير وكان تصوف
مان                 صار حتى إليه ويدعو ويقرره يفهمه فرأيته به اجتمعت حتى التحادأ يفهم ل أنه أظن وكنت

قام                أنه بسبب عظّمه قد الشرف وكان إليه، يلتفت ل أصحابه مان الفصوص كتاب يحصل لم
وكان               كراماات له يتقرحون زبيد أهأل وصار فاعتقده بزبيد الزيدي صلح الماام حصار عند ماعه
شيخنا                له جمعه ًا جزء وأراني ًا ماوضوع ًا حديث فيه ويعتقد حالة كل في يس سورة قراءة يداوم

إلى               نفوه حتى عليه فتعصبوا المصري صالح الشيخ مارة عليه وقام ذلك في الشيرازي المجد
يغريهم                أن يستطيع ول أصحابه وعلى عليه يقوم زبيد عالم الناشري أحمد الفقيه كان ثم الهند

وبالخاصة              عساكر ابن القسم عن العاماة بالجازة حدث وقد إليهم السلطان لميل فيه عماهأم
          . كما      فيها ولقبه شيخنا جمالة مان التي بالربعين تحديثه وكان انتهى المحب بن بكر أبي عن
تعظّيمه                في بالغ وكذا عليه الثناء في وأطنب النام هأادأي السلم بشيخ الخياط بن الجمال قال
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وعشرين              اثنتين سنة بشعبان ماولده وأرخ الفداء أبا وكناه تاريخه في الخزرجي الحسن أبو
عليه               ففتح الشيوخ وصحب والعبادأة بالنسك اشتغل ثم أولدأ ماعلم أماره أول في وكان قال

الخاص             عند ماكانته وارتفعت كرامااته وانتشرت صيته وبعد الغفير الجم يديه على وتسلك
إلى              بزبيد ومانشأه ماسكنه وكان أواماره اماتثال في العباس بن إسماعيل الشرف وبالغ والعام

الخرقة               ولبس المراغي الفتح أبو الشرف ًا أيض تعظّيمه في وبالغ عنه أخذ ومامن كلماه، آخر
الصوفية               برياسة القائم نصه ماا الناشر العفيف وقال الصوفي، ماحمد بن بكر أبي السراج مان

دأونهم               فيمن الملوك ماع الكلمة نافذ المجاهأدات في الجد وأرباب السادأات جملة مان وقته في
عنه              ويذكر يعظّمهم كلهم جماعة أصحابه مان رأيت وقد كثرة، أصحابه وفي كثيرة وماناقبه
أبي                يد مان الخرقة لبست وقد جسيمة ومارتبة عظّيمة ولية لذي إل تنبغي ل جمة فضائل

  . طول            ومانن انتهى مانه لها بلباسه عصره نحاة شيخ الحنفي إبراهأيم بن إسماعيل الفداء
    . رجب        نصف في ماات الشافعي العقيلي بالهاشمي وصدرهأا عقودأه في المقريزي ترجمته

. سنة      وثمانون بضع وله ست سنة
بن                 الرحمن عبد بن إبراهأيم بن الرحمن عبد بن ماحمد بن الله عبد بن إبراهأيم بن إسماعيل

الكناني              جماعة بن الجمال الخطيب شيخنا حفيد الفدا أبو العمادأ الله سعد بن إبراهأيم
      . سنة        رماضان عشري ثالث في ولد أبوه والماضي التي ماحمد النجم أخو الشافعي المقدسي

والمنهاج           والشاطبية والعمدة القرآن فحفظ ونشأ المقدس ببيت وثمانمائة وعشرين خمس
والتقي           المحمرة بن كالشهاب جماعة على وعرض والحاجبية الجواماع وجمع الفرعي

وأثنى              ماتعددأة ماجالس في النخبة شرح شيخنا على وقرأ مارة غير القاهأرة وقدم القلقشندي
وسمع             غيرهأما ولزم أيضا، ًا سردأ وغيره الجواماع لجمع شرحه المحلي الجلل وعلى عليه

وحج                إليها، والقادأماين أهألها مان وببلده جماعة ابن ابنة وسارة الفرات بن العز مان بها الحديث
لي                  وذكر جماعة له وأجاز اليسير إل إليهم وصلت إذ ماعي سمع ول بل ًا شيئ هأناك يسمع فلم

الشهاب               عن أخذ وأنه التدماري على المسلسل وكذا الحنبلي العلء ابنة عائشة على سمع أنه
ماشيخة               لجده خرج وكذا القناعة مالتمس سماه ًا ماعجم لنفسه وخرج نظّر، هأذا وفي رسلن بن
شرع             أنه وبلغني ماؤاخذات كليهما في وعليه وغيره شيخنا عشاريات مان انتزعها وعشاريات

ًا               ماتعفف ًا فاضلًظريف ًا ذكي فكان وبالجملة الحديث ألفية شرح أنه قيل وكذا الشفا شرح في
    . بن            إسماعيل في ماات وترفع تساهأل ماع الناس عن ًا مانجمع أبوه به يرماي ماما كثير عن

.   . ًا     قريب يأتي شرف بن علي بن إبراهأيم
حفيده              والتي إبراهأيم وأخوه أبوه الماضي البصري أحمد بن ماحمد بن إبراهأيم بن إسماعيل

. زقزق       بابن ويعرف العزيز عبد بن ماحمد

القدسي               الفدا أبو العمادأ ماشرف بن شرف بن علي بن ماحمد بن إبراهأيم بن إسماعيل
بن               إسماعيل أو شرف بن إبراهأيم بن إسماعيل فيه قيل وربما شرف بابن ويعرف الشافعي

        . الشك        وسبعمائة وثمانين ثلث أو اثنتين سنة ولد شرف بن علي بن إبراهأيم ابن أو شرف
ولزم               العلئي بن الخير أبي على وسمع ًا وكتب القرآن فحفظ به ونشأ المقدس ببيت مانه

الحساب                في ًا إمااما صار بحيث ًا جد به وانتفع تصانيفه غالب عليه قرأ حتى الهائم بن الشهاب
بالفقه             ًا عالم الفرائض في ًا رأس أوضاعه اختلف على الوقت علوم وفي بأنواعه ًا ماطلق

والمنقول              المعقول في ًا بحر الصول في ًا ماتقدما الدأب علوم مان وغيره النحو في ًا مابرز
عن                أخذ بل عنه الخذ في يقتصر ولم الجانب لين الخلق عامالًحسن ًا عالم ًا ورع ًا ماحقق

البيوردأي          الخطيبي علي بن حسن والحسام والبرمااوي القلقشندي كالشمسين جماعة
البرهأان              عن وأخذ وغيرهأا القاهأرة إلى وارتحل وحج عشرة، أربع سنة القدس عليهم قدم

وغيره            الفقه في الملزماة بمزيد وخصه العراقي والولي وشيخنا البلقيني والجلل البيجوري
ابن               على الحديث وسمع به، يخبر الولي كان حسبما للبهجة شرحه إكمال في السبب وهأو

أول               أنه حتى الفقر وتجرع بالقاهأرة، وغيره الكويك بن الشرف وعلى تقدم كما ببلده العلء
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بالفلس               الزهأر جاماع باب على ليلً المحزور البطيخ يبيع بلغني فيما كان القاهأرة قدم ماا
ليرتفق                الدين تاج ولده أولدأ تعليم في به واستقر عليه شق ذلك الولي بلغ فلما ونحوه

ي               الهائم لبن ًا ماصنف المناوي ف الشر عليه قرأ وحينئذ جاماكية مان وبماله ماعهم بالغداء
به                فأقام بلده إلى ورجع الولي، جماعة مان غيره عليه قرأ وكذا عشرين سنة وذلك الحساب

أبي               وابن حسان كابن جماعة به فانتفع العلم لنشر وتصدى هأنا العلم أركان أحد وصار
وأوضاع             عديدة تصانيف وله للعلم توجهه الدنيابل إلى ًا ناظر يكن ولم والبقاعي شريف

صلة               إلى مانه كتب ماطولً ًا شرح وشرحها بل ماجلدين في الحاوي لبهجة توضيح مانها مافيدة
ألفية             على وكتب الهائم ابن شيخه وماصنفات التنبيه وشرح أدألتها ونظّم ًا أسفار الجمعة
الشافعية            وطبقات السنوي ألغاز واختصر ًا مافيد ًا حسن ًا توضيح الصول في البرمااوي شيخه

وماداوماة              للتكلف وطرحه وتقلله الجماعة ماع ذلك كل المفيدة المجامايع مان ذلك غير إلى
ماتوسط             قليل نظّم وله أشياء، تصانيفه سوى بخطه كتب بحيث والتصنيف للكتابة الخلوة
وخمسين                اثنتين سنة الخر ربيع عشري الثلثاء يوم ظهر بعد ماات حتى ذلك عن ينفك ولم
شمس             الماام تقدم القصى بالمسجد الكبير المحراب عند العصر صلة بعد عليه وصلى

ومان                 وإيانا؛ الله رحمه الساهأرة بمقبرة دأفن ثم الله عبد أبي بن ماحمد الله عبد أبو الدين
 : المعظّم            البيت دأخوله بعد بمكة قاله ماما خطه مان نقلته كما نظّمه

وفي سعين في طوباى طوباى
ماـولي الـلـه لـبـيت دأخلت وقدسفري

وماـحـياي ماوتـي في عذابي وماننـدم ومان خزى مان حاشاى حاشاى
بشـراي بشراي يا البيت إلى يدخللـمـن بالماـان إلهي وعد بعد مان

 : فقال    السلفي سبقه وقد

الكوامان والخطايا قبيح يبقىضامان والله البيت دأخول أبعد
 آمان جذلن وهأو كل ويرجعكلهـا تساماح بل وكل فحاشا

البلبيسي              الكناني الفداء أبو المجد ماوسى بن علي بن ماحمد بن إبراهأيم بن إسماعيل
         . في    واشتغل وسبعمائة وعشرين تسع أو ثمان سنة ولد القاضي الحنفي القاهأري الصل

المحدث            الزيلعي الجمال ورافق الزيلعي الفخر به تفقه ومامن والحساب، والفرائض الفقه
مان              وسمع الجزاء بعض وحصل بنفسه وطلب بل بقراءته والجزاء الكتب سماع مان فأكثر

وماحمد            إبراهأيم الثلثة الفيوماي وبني كشتغدي بن كأحمد الحرانيين والعز النجيب أصحاب
في           وبرع والتركماني بمغلطاي وتخرج والميدوماي، اليوبي إسماعيل بن وماحمد وفاطمة

كشرحه             ذلك وغير البردأة وخمس فنون على ماشتملة تذكرة بخطه وكتب والدأب الفرائض
زيادأات             ماع للرشاطي النساب واختصر الشروط في وماصنف البقاء لبي النحو في للتلقين

بن              التاج سمعت شيخنا قال والحساب، الفرائض في ًا كتاب وعمل وغيره الثير ابن مان
العين               قافية على بلغز وطارحني ًا قديم لقيته وقد قال عليه يثني فيهما ًا مااهأر وكان الظّريف

بقراءته             أجزاء ثمانية وهأي القفهسي الصلح صاحبنا له خرجها التي ماشيخته عليه وسمعت
جزء                الطلبة بعض عليه فقرأ هأذا وماع أصله مان إل يحدث ل التحديث في ًا ماتثبت وقراءتي

خطأ             وهأو عزرون وابن المعين مان بسماعه الهمداني الدين نور مان بسماعه البطاقة
بقراءة                كان السماع أن وهأو الغلط وجه لي ظهر ثم مانهما ًا أحد يلق لم فالهمداني فاحش

ثم               الحكم في ناب ثم الحكام على ووقع الشروط في وماهر قال التفليسي، على الهمداني
يلبث               ولم ماعه له وقع لشيء الثانية وليته في الطرابلسي الشمس عن النيابة عن أعرض

وتسعين               اثنتين سنة رماضان مان الخير العشر في وذلك عوضه برقوق الظّاهأر به استقر أن
ونزاهأة            بصلبة وباشر الشهر بقية اعتكافه مان فخرج بالطيبرسية ًا ماعتكف حينئذ وماكان

مان              اماتنع مامن لكونه ويكرماه يجله الظّاهأر وكن الشهودأ، وفي الحكام في وتسددأ وعفة
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حتى              الريش بكوم بمنزله واستمر الكرك كائنة في عليه كتبت التي الفتاوي في الكتابة
ليوليه                طلبه لما أنه بذلك السلطان علم أن ويقال ذلك له يشكر وكان المحنة تلك انقضت
وأخرج               السودأ الحرير مان ًا كيس فاحضر خدماه بعض فأمار له فذكر ونسبه اسمه عن سأله

أماا                 له فقال يجده فلم اسمه فيه هأل فيه مان أسماء بتصفح ماماليكه بعض وأمار ًا ورق مانه
في              دأخل لكنه المقريزي قال فأعجبه بمنزله واستتاره فراره له فذكر الفتاوى في كتبت
وراءه              الطرابلسي بأن ويعتذر لحد يقضى ل فكان الطرابلسي عودأ مان خشية الجبن وليته

الماور                عن قلمه ليبس له تمناهأا مان وليته على وندم يحبه كان مان وماقته حاله فوقف
وأبغضه                اثنين غير وليته مادة في الشهودأ مان عدل أنه يتفق لم أنه حتى والخاصة العاماة

يزهأو               كان أنه المنصب في خموله سبب أن يعرفه مان بعض وذكر رسائلهم لردأ الرؤساء
في                النقص مان غيره في ولما الستعدادأ مان عنده كان لما دأونه المنصب أن ويربى بنفسه

يرجعون              كانوا زماانه في الموقعين كبار أن ًا أيض وذكر لذلك أماره فانعكس والمعرفة العلم
ًا،              ماتوفر ذاك إذ جمعهم وكان فيها أجوبته ويحمدون المعضلت مان لهم يقع فيما إليه

ًا،               غالب البسملة بعد سطر أول مان حاله عرف المكتوب رأى إذا كان أنه عنه واشتهر
كانت                ولو الماور في التوقف مان قدماناه ماا سوى به يعاب ماا فيه يكن فلم وبالجملة

القاضي              فتوسل الشام إلى للسفر تحرك حتى الظّاهأر عند مانزلته على يزل تولم واضحة؛
لكون            الطولوني الشهاب السلطان وصهر بصهره حينئذ الجيش ناظر العجمي الدين جمال

ماع              فتكلم عليه فحقدهأا فتوقف الحوانيت ببعض ليجلسه شاهأد في عنده شفع كان الشهاب
بذلك               الخبار في السلطان يتوقف ولم بدنه لنقل السفر عن عاجز المجد أن في السلطان
وبطأه              حركته ثقل والخميس الثنين يوم يساره عن جلوسه حين الموكب أيام يشاهأد لكونه

فأمار                 عجيزته ورفع يديه على التكاء ماع بطء بعد إل يقوم ول البدن عبل لكونه الغاية إلى
وانصرف             وتسعين ثلث سنة شعبان في فوله ماال ببذل حينئذ الجمال وسعى بإعفاء،

كانت              التي وظائفه ويحضر الطلبة يشغل ولكنه بطالً فيه فأقام بالسيوفية مانزله إلى المجد
حاله               فضاق مانه تكسبه جل كان الذي التوقيع ماباشرة عليه اماتنع نعم القضاء قبل بيده

وحينئذ                بالعطية يتفقده كان لكونه الظّاهأر ماوت بعد سيما يكن لم كأن نسي أن إلى وتعطل
ربيع               أول في ماات حتى الغاية إلى حاله وساءت وانهرم وضعفه عجزه وتزايد بصره كف

الول،             والصواب الولى جمادأى بعاشر ماعجه في شيخنا وأرخه اثنتين سنة كثير  الول وكان
المقبول                 قسم مان كثيرة أشياء وله عمله في بالماهأر يكن لم أنه إل فيه الوزن جيد النظّم

كقوله: 

ً الشعر تحسبن ل ًا فضل وخبـال ماحنة إل الشعر ماابارع
 سؤال والمديح ضغن والعتبنياحة والرياء قذف الهجو في

شعره                 وأن ماطولً عقودأه في المقريزي وذكره الحجازي، الشهاب أواخرهأم مان واحد غير عنه لنا روى وقد
بوجودأه                  وللناس أنس به لي وكان فوائد عنه وأخذت أعوام صحبته يسير غير جم وعلمه غزير وأدأبه كثير

 : ذلك          ومان الكثير دأيوانه مان اختاره ماما عنه وأنشد جمال

ً فكنماعدوماا المال مان تبقى أن شئت إذا ماعلـمـا كن أو للشعر قائل
ًا تك وإن مانـجـمـا تكون هأذا مان وأعظّمبـحـارف فـذاك نساخ

وقوله: 

ًا وزني مان تقللت الذخائر ماالي بيت مان نقدت وقدودأرهأما قريض
شـاعـر أنا وماا بوزان فلستبمعزل القريض أهأل عن أنا وهأا

     . وسمع             شيخنا عن أخذ مامن التي عيسى بن ماحمد الفخر قريب جوشن بن ماحمد بن إبراهأيم بن إسماعيل
. وغيره    الكويك ابن على

مان                  حبان لمنزل نسبة الحياني الدين برهأان بن الدين ماجد الفاضل علي بن ماحمد بن إبراهأيم بن إسماعيل
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           . والمنهاج     القرآن فحفظ الزهأر إلى بالغ وهأو مانها وتحول بها ولد الشافعي الزهأري القاهأر ثم الشرقية
دأروس                وحضر النحو في القطر عليه قرأ وكذا الوروري على المنهاج وبحث النحو وألفية والصلي الفرعي

وفي              الفقه في وفهم ودأونها طبقتهم مان وآخرين والجوجري والمقسي وزكريا والبكري والعبادأي المناوي
بعد                 أبيه بمدرسة التصوف ماشيخة في به استقر ولذا الخاص ناظر بن الكال وأدأب الجملة في العربية

يحيى                أو المناوي الدين عز عن ًا عوض ماباشرته ماع الخطيري بجاماع الخطابة في وبعنايته الدمااطي المحيوي
والميل                  واليبس الصفاء عليه والغالب خير ولكنه النية في تردأدأه كثرة ماع بالزهأر المااماة في ناب بل البكري

     . في              طويل ضعف بعد ماات الرجل ونعم عليه ألواحهم تصحيح مان البناء يكثر كان بل أقرأ وربما التحصيل إلى
. المحلي                قريبه ابن على الجمالية في بعده واستقر ًا، ظن السبعين نحو عن وتسعين خمس سنة شوال

          . وأحضر       وسبعمائة وأربعين ثمان سنة في بخطه قرأته كما ولد الخليلي العمادأ ماروان بن إبراهأيم بن إسماعيل
سمع                وحدث عياش بن الشهاب عن وبالروايات ًا تجويد القرن وأخذ أشياء الميدوماي على والرابعة الثالثة في

                . الرحمن  عبد والزين عمر لبي القرآن عليه قرأ وكذا القيمري وخليل البي عنه لنا روى ومامن الفضلء مانه
      . اثنتين           سنة المحرم سادأس في ماات ببلده البناء يؤدأب ًا صالح وكان شقير، الخليلي إسحاق بن علي ابن

في                  فقال المقريزي وأماا وفاته، وقت يحددأ ولم ماحمد لبنه أجاز أنه وقال ماعجمه في شيخنا ذكره وعشرين،
. ًا         ظن أضبط والول وعشرين خمس سنة توفي نه عقودأه

ووالد                 القاهأرة نزيل الشافعي المنوفي السعودأ أبو الشيخ علي بن سعيد بن ماوسى بن إبراهأيم بن إسمعيل
         . البللي      وصحب البناسي عن أخذ مامن ًا صالح ًا عالم كان أمااكنهم في المذكورين ورماضان وأحمد ماحمد

مان                عليه الثناء سمعت الشعر ونظّم وأفتى ودأرس السعداء سعيد في وتنزل السادأات مان وغيرهأما والزاهأد
.     . ًا    تقريب عشرين سنة ماات مادين كالشيخ واحد غير

        . اللطيف       عبد السراج لزم بزبيد النحو ماشايخ أحد البوماة الحنفي الزبيدي الشف إبراهأيم بن إسماعيل
زبيد                    طلبة في يكن لم زبيد الدماامايني البدر قدم لما أنه بحيث اللغة وفي الصرف وفي فيه ماهر حتى الشرجي

اشتغال                  ماع هأذا فنه في والتقدم بالفضيلة له ويعترف وينصفه احتراماه في يبالغ لذلك وكان سواه يجاريه مان
          .      . ًا   وسماع قراءة عنه أخذ ومامن اليمن، فضلء بعض لي أفادأه وثلثين سبع سنة في ماات ًا أيض الفقه في

بالصلحية                ودأرس المزجاي الجمال بمدرسة وأم فنون في برع عصره نحاة شيخ أنه وقال النشاوي العفيف
. خلق           عنه أخذ بل جماعة به وانتفع النحو في بزبيد والرحمانية

.     . الصمد    عبد جده فيمن الجبرتي إبراهأيم بن إسماعيل
         . هأنأني      النظّم على ماقتدر شاعر ماعجمه في شيخنا قال التعزي الدأيب الجحافي إبراهأيم بن إسماعيل

 : أولها        بقصيدة ثمانمائة سنة بلدأه قدمات لما  بالسلماة

الـغـراب بنات العوجياتبالعراب السابقات السير سكر

 : أولها    بقصيدة شيخنا فأجابه

ً للنـقـاب سافرة لنا وافتالشباب رودأ حسناء بها أهأل
وأظنه               ألقه لم وثمانمائة ست سنة بلدأهأم دأخلت ولما عنه فأجاب بلغز وطارحته شيخنا قال

قبل  .ماات
      . يكرم            كان باليمن شهير بيت مان الدين شرف عجبل بن إبراهأيم بن إسماعيل بن أحمد الماين بن إسماعيل

سبع                    سنة الول ربيع سلخ هأو وماات أربعين، سنة في ماات تقدم كما والده فإن مادته تطل لم ولكنه الوافدين
وخمسين.

القاهأري                القلقشندي القطب بن العمادأ علي بن إسماعيل بن ماحمد بن إسماعيل بن أحمد بن إسماعيل
   . الكويك             سمع مامن ماحمد البدر ووالد وغيرهأما الماضي إبراهأيم وأخيه التي على العلء شيخنا أخو الشافعي

. في              وماات لي أجاز السمع ثقيل وكان الشهودأ ماع وجلس قليلً واشتغل الشفا بعض
الشرف                    رسول بن علي بن عمر ابن يوسف بن دأاودأ بن علي بن العباس بن إسماعيل بن أحمد بن إسماعيل

       . الله          عبد المنصور أخيه بعد اليمين ولي ًا قريب جده والتي أبوه الماضي اليماني الغساني الشرف بن النصر
بعمه                  وخلعوه تعز بمدينة العسكر عليه قبض ثم اختتانه قبل صغير وهأو وثمانمائة ثلثين سنة الخر ربيع في

.       . وثلثين        خمس سنة أرخه مان ورأيت بالدمالوه السنة في مات أن يلبث ولم يحيى
    . أرباب              مان ًا وجيه كان خضر ابن شيخنا صهر في الخفاق القاهأري المجد بكر أبي بن أحمد بن إسماعيل

            . الطنتدائي    دأروس بعض حضر وأظنه وغيره السماع في شيخنا ماجلس لزم مامن والخير السكون كثير حرفته
. قاربها.            أو السبعين جاز وأظنه وسبعين ثمان سنة الحجة في ماات وغيره

 . ذكره                المقريزي أم خال الحنفي القاهأري المخزوماي الخطبا الفدا أبو التاج الوهأاب عبد بن أحمد بن إسماعيل
أن                   بعد ثلث سنة الخر ربيع في وماات وسبعمائة وعشرين بضع حدودأ في بالقاهأرة ولد وأنه ماطولً عقودأه في
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       . في           وكذا سنين الحسبة في ماناب مامن غزيرة وبرف كثيرة فوائد ذا وكان حاله، وساءت مااله وأتلف اختلط
قال                  أبيه، لوصية اماتثالً قط يتزوج ولم به اختصاصه وزادأ الحنفي التركماني بن الله عبد الجمال عن القضاء

 : ينشده               مان ماناماه في فرأى الصور بعض في صباه أيام هأوي له كان أنه وأخبرني

 الخبر طيب مان سمعي خل ولماحاسنهم مان عيني الله أوحش ل
    . حفظّه              ماما عنه حكى أهأواه كنت مان نعي جاء أن البث فلم ذلك مان فتطيرت أحفظ أكن ولم

. ذلك    غير ماناماه في
العجيل                 بن على الفقيه جده بيت مان اليماني علي بن أحمد بن ماوسى بن أحمد بن إسماعيل

           . السيرة   في على وسمع بمكة وتسعين سبع سنة رماضان في لقيني بالمشرع كأبيه ويعرف
عجيل                 ابن ببيت وخمسين ثمان سنة الحجة ذي في ولد أنه لي وقال الناس سيد لبن النبوية

جماعة              له ورأيت والفقه والحديث التفسير في اللطيف عبد وعمه أبيه على سمع وأنه
. وسلم             عليه الله صلى النبي لزيارة توجه أن يلبث ولم ماعه ويمشون يعتقدونه

  . في          اشتغل الشافعي المقرئ الزهأري القاهأري السنهوري يعقوب بن أحمد بن إسماعيل
بجاماع              وأم ترك ثم طاهأر الزين والدزوجته تمرية بن والتاج السكندري الشهاب على القراآت

ًا               ماحتج المالكي السنهوري النور بلديه ماساعدة ماع ذلك في جماعة عليه وقام وقت في الزهأر
ماشيخة               وعمل ًا وقت التراك رب به اليتام ماكتب في أقرأ وكذا القراآت في واشتغاله بقدماه

              . بلديه  مان أسن وهأو مادة انقطاعه بعد وثمانين ثمان سنة القعدة ذي في ماات الكلوتاتي سبع
. الله       رحمه الرجل ونعم بيسير إليه المشار

النظّام               بن العز ابن الدين السيدوجيه إبراهأيم بن إسحاق بن أحمد بن إسحاق بن إسماعيل
عالم            التيين حسين وأخو الجليل عبد والد الشافعي الشيرازي الحمدي الحسني الحسيني

وهأو                الماضي الصفوي حسن بن إسماعيل بن ماحمد بن أحمد الجلل الفقه في عنه أخذ مافنن
. وتسعين         أربع سنة في حي أنه وقال لترجمته المفيد

الدين                 أنيس بن الجودأ أبي العمادأ بن الفدا أبو العمادأ علي بن ماحمد بن إسماعيل بن إسماعيل
عشري             سابع ليلة في ولد العمادأ، بابن ويعرف الشافعي الدماشقي ثم النابلسي النصاري

ماع              انتقل ثم جلجوليا بقرب نابلس أعمال مان بفلمايا وثمانمائة وعشرين ست سنة رماضان
ترعرع                فلما الموقت الدين شرف خاله فكفله صغير وهأو أبوه وماات بها فنشأ نابلس إلى أبويه

أبيه               بوصية ذلك وكان رسلن ابن عند فأقام المقدس بيت إلى نقله والغاية القرآن وقرأ
أبي               عند فنزل وأربعين أربع سنة في البحر في للحج ووجهه الخرقة وألبسه عنده فاشتغل

النعام               آخر إلى وتل ظهيرة بن السعادأات أبي دأروس وحضر المنهاج في عليه وقرأ اليمن
قاضي                بن البدر صحبة ورجع المرشدي عمر على ماريم آخر لإلى و عياش بن الزين على ًا تجويد

الفرائض            في للشهية وشرحه للمنهاج الكبير شرحه وكتب ولزماه الشام فقطن شهبة
وكذا                 مانه القرار أثناء إلى انتهى وقد وماات المنهاج، يمتن ف أبيه على قرأ بل عليه وقرأهأما

غالب             ماع عليه وقرأه العابدين لمنهاج ماختصره وكتب مارة غير البلطنسي تقسيم حضر
الزين              عن ًا أيض وأخذ الصلة شروط في وماصنفه المنهاج فرائض السوبيني على وقرأ المنهاج

ماولى              مافلح الزين الفقه ماسائل ماعه تصور مان وأول والمقادأسة الشاماين مان وغيره خطاب
على              العقائد وشرح الشاوي الزين على النحو في الجروماية وقرأ الذرعي التقى ثم البرمااوي

بن              الشمس على ًا تجويد والقرآن شريف أبي بن والكمال سعد بن والشمس الروماي يوسف
جماعة               بن الجمال على المقدس بيت في وسمع وقرأ الصوفية مان واحد غير وصحب عمران
وابن              الحنبلي الكناني العز على سمع وكذا الشحنة بن والمحب القلقشندي بكر أبي والتقي
أبي                ابن له أثبتها أشياء وخمسين ست سنة رجب في ًا أيض بالقدس كانا حين الشهاب خاله

وأبو               زريق بن الدين وناصر الديري بن الوهأاب عبد والتاج الباعوني البرهأان له وأجاز شريف
عني              حمل حتى فلزماني مانا كل ماجاورة حين بمكة ولقيني وغيره بالستدعاء وآخرون اللطف

بي              باجتماعه واغتبط كراسة في ذلك له وأثبت ودأراية رواية وماروياتي تصانيفي مان الكثير
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تكررت               بل به له فأرسلت جله سمع لكونه البديع القول بطلب الشام مان بعد وأرسلني
. ماحاسن              على ينطوي والحادأيث المسائل مان بكثير إلمام له خير إنسان وهأو بالتودأدأ ماطالعاته

بن               المعروف أبو الشرف الصمد عبد بن إبراهأيم بن إسماعيل بن بكر أبي بن إسماعيل
الداعية              حفيد وهأما التي إسماعيل بن ماحمد بن إسماعيل عم ابن اليماني الجبرتي الرضي
             . المشيخة  في سنة عشرة خمس نحو وله أباه وخلف وثمانمائة ثمان سنة ولد ًا قريب الماضي

مان                فيه له ظهر لما مانه أسن أتباعه مان جماعة على وقدماه المزجاجي ماحمد الشيخ بعناية
العلماء             وعاشر المستقيم الطريق على نشأ حين فراسته الله وحقق والخير النجابة لوائح

أماام             وصار وفاق تميز حتى والمباحثة المطالعة وأدأمان الفضائل في وشارك وتهذب وتأدأب
بن                علي بن أحمد بن ماوسى بن أحمد مانهم جماعة يده على وسلك العارفين وشيخ الصوفية

ترجمه              بزبيد وسبعين خمس سنة الول ربيع عشري سابع في ماات بالمشرع، المعروف عجيل
العفيف                وذكره أثبت والول أربع سنة وفاته أرخ مان ورأيت وأبيه جده ماع اليمين ًا صالح صاحب

. سيرته           وجودأة أخلقه لحسن ماحبته على القلوب اتفقت أنه وقال الناشري

الشريف                 علي بن عطية بن علي بن إبراهأيم بن المقري الله عبد بن بكر أبي بن إسماعيل
النسب              ياء قبل راء ثم ساكنة ماعجمة بينهما والمهملة المعجمة بفتح الشغدري ماحمد أبو

اليمن            مان حسن لبيات نسبة الحسيني اليماني الشرجي الشاوري العلى لعلي لقب
يزدأ              ولم ماحمد ابن الله عبد جده الخزرجي وسمي المقرئ بابن ويعرف السوي الشافعي

على                النباء في شيخنا واقتصر الله عبد جده بعد ًا أحد يزدأ لم العلوي النفيس أن كما
التقي                فيه وتبعه بكر، أبي بن ماحمد بن إسماعيل قال المعجم وفي بكر أبي بن إسماعيل
وقال               أنبائه، في شيخنا قاله كما اليمن سواحل مان الشرجة مان وأصله شهبة؛ قاضي بن

  . كما              ولد المحالب شرقي اليمن جبال تسكن قبيلة شاور بني مان أصله ينافيه ل ماما غيره
بن             الجمال وقال وسبعمائة، وخمسين خمس سنة الولى جمادأى مانتصف في بخطه كتبه

أنه                الخياط بن الجمال وقال وسبعمائة، وخمسين أربع سنة أنه له وصح عنه رجع أنه الخياط
وتفقه                 زبيد إلى انتقل ثم بها ونشأ حسين بأبيات وخمسين أربع سنة أنه له وصح عنه رجع
وأخذ              بهم تفقه آخرين في غيره وسمع المهذب عليه فقرأ التنبيه شارح الريمي بالجمال
غيرهأما              وفي فيهما وماهر الشرجي اللطيف وعبد زكريا ابن كمحمد وقته علماء عن العربية

اليمن              مالوك عليه وأقبل فيه فبرع النظّم وتعانى والمفهوم، المنطوق في وبرز العلوم مان
       . بزبيد       والنظّاماية بتعز المجاهأدية تدريس الشرف ووله والعام الخاص عند حظ ثم له وصار

الديار              إلى للسفارة وعين المحالب أمار وولي البلدأ سائر في ذكره وانتشر واستفادأ فأفادأ
الشيرازي             المجد بعد القضية قضاء في الستقرار في لطمعه ذلك تأخير ثم المصرية

عمل                 المجد أن بحيث عليه ويتحايل المجد حياة في يرجوه كان بل ماناه له يتم فلم اللغوي
كتابه             الشرف فعمل السلطان واستعظّمه ألف مانه سطر كل أول ًا كتاب الشرف للسلطان

أوائله              مان تخرج أن والتزم الشرف عنوان المسمى ماثاله إلى يسبق لم الذي الحسن
حياة                في يتم لم لكنه الفقه وهأو له الكتاب وضع الذي العلم غير علوم وأواسطه وأواخره
ًا              ماوقع وغيرهأما ببلده عصره علماء سائر وعند بل عنده ووقع الناصر لولده فقدم الشرف

  . اختصر            وكذا وقواف وعروض وتاريخ نحو على الفقه ماع ماشتمل وهأو به وأعجبوا ًا عظّيم
في            وشرحه الرشادأ وسماه الصغير والحاوي ًا أيض اسمها باختصار الروض وسماه الروضة
كثيرة             ماعان فيها استنبط وقصيدة الموصلي الصفي بديعية نمط على بديعيه وعمل ماجلدين

حسن               والبديع التجنيس كثير ونظّمه ًا ونثر ًا نظّم ذلك غير إلى ماعني ألف ألف على تزيد
وشعبان              شيخنا كلًمان باليمن سمع أنه قال العلوي النفيس أن حتى والترصيع الترتيب

المتنبي                الطيب أبي على يربي وهأو مانه الشعر في أفصح ول اعلم أعلم ماا يقول الثاري
ًا               علم العلماء نور الفقهاء بهاء الصائب والرأي الثاقب الفهم ذو العالم الماام الفقيه هأو وقال

عليه            والمقبل والتحرير التصنيف عل المعتكف وفعلً قولً المرضي الحال وعملًوصاحب
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جدير              بذلك وهأو والعاماة الخاصة عند التاماه الحظّوظ له والتدبير الرأي في اليمن مالوك
مان              كثير في ًا ماشارك ًا مادقق ًا باحث ًا ماحقق ًا فقيه كان إنه الخزرجي الموفق وقال وحقيق،

المبرز              فهو وأوجز أجادأ نثر وإن وأعجز أعجب نظّم أن والمنظّوم بالمنثور والشتغال العلوم
ينسب              أن كراهأته ماع الحسن الشعر يقول وكان وأصحابه أقرانه على والمقدم أترابه على

 : قال     أنه حتى قلت إليه

عينـه أخرجت ساءني فلماأنـاس أبصرني الشعر بعين
ًا  عينه الشر ماني الشعر فصاررأبـى كان راء بعد خروج

بما             يأتي بحيث الغريبة المعاني واستنباط التجنيس غالبه في ويتعانى الخزرجي قال ثم
بن              إسماعيل الشرف واماتدح تركيب؛ وأسهل وضع أحسن في الشعراء مان غيره عنه يعجز

الذكاء               في غاية كان فقد بذلك جدير وهأو ويقدماه يلحظّه الشرف يزل ولم وغيره العباس
على                قرأ وقد ذلك، وغير والدأب والشرع النحو في تصانيف وله نظّير، له يوجد ل والفهم
لكن               أتمه لو أن أحب وكنت ماني استفادأ ماما أكثر وذكائه بفهمه فاستفدت المتنبي دأيوان

              . الفقه  في ًا كتاب وجمع والدأب والعربية الفقه في ماهر أنه أنبائه في شيخنا وقال عائق حصل
عجيب               المتن في رماوز مان يخرج الفقه غير علوم أربعة على يشتمل الشرف عنوان سماه

الودأ                 مانه لي يحصل مارة كل في ست سنة في ثم ثمانمائة سنة في به اجتمعت الوضع
مان              وناله الشرف دأولة في البلدأ بعض إمارة وولى الحوال به وتنقلت والقبال الزائد

ومان               له يتفق فلم البلدأ بتلك القضاء لولية يتشوق وكان أخرى، وإقبال تارة جائحة الناصر
ماسائل                وله البديعي النوع باسم التورية ماع تورية بيت كل في يكون أن التزم بديعية نظّمه

شرح              آلفاوله فبلغت المشمس الماء ماسألة في الخلف مان يتفرع ماا مارة وعمل وفضائل
وترجمه              بمكة شعره مان ًا كثير وأسمع عشرة بضع سنة وحج ماجلدين، في الحاوي ماختصر

دأون              وليات عدة وولى بالسلطان خصوصية له كامال رئيس فاضل إماام بأنه استدعاء في
  . في              وقال مانه أذكى باليمن رأيت ماا الغاية إلى ماليح ونظّم تام وحذق تصانيف وله قدره

وأحسن             نظّمي مان المنتخب الشهاب ضوء كتابي ماني وسمع الكثير مانه استفدت ماعجمه
وعين              شعره مان بشيء وحدث وحج رائية، بأبيات حتى وطار السلطان عند لي السفارة

عنوان                وصنف له يتفق فلم القضاء ولية في يطمع وكان ذلك تأخر ثم القاهأرة إلى للسفارة
وأواخرهأا             السطور أوائل مان تستخرج أخرى ًا علوما أودأعه الفقه في ماختصر وهأو الشرف
قاضي              ابن وقال وثمانمائة؛ وعشرين إحدى سنة في لولدأي وأجاز ماثله إلى يسبق لم

في              القرين ومانقطع الحسب في العرنين شاماخ المتأخرين بعض لي قال طبقاته في شهبة
عربي             ابن أتباع وناظر الجليلة العمال في اليمن صاحب للشرف تصرف الدأب علوم

تنزيه               إلى تشير القصائد غرر فيهم وله الفكار في حجة بأبلغ ودأماغهم البصار عليه فعميت
بعد              القضية لقضاء ترشح قال أن إلى الفائق والدأب الرائق المدح وله الواحد الصمد

أن              إلى ًا ماحترما يزل ولم قطره مالوك إلى مانسوبة بمدارس ودأرس الدين ماجد القاضي
سبع                  سنة في حج أنه غيره وقال بزبيد، يعني ًا ظن مانها رجب في وثلثين سبع سنة في توفي

بمكة             العراقي الولي فيها ولقي وعشرين اثنتين سنة في ببديعيته فيها وحدث وثمانمائة
 : القائل    أنت له وقال

الغـير مان ماودأتي على سورحجر بن علي بن للشهاب قل
 والحجر والمروتين الصفا مانبـنـيتـه قد فيك ودأي فسور

مانه                سمعها قصيدة البي الموفق عنه وأنشدنا وعشرين ثمان سنة وفي ففعل فأنشدنيهما قال نعم فقال
أولها: 

يقـظّة غير إلى نوم هأكذا وكموغفلة غرور في تمادأى كم إلى
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وله                  به نطيل فل شائع وهأو أشياء نظّمه مان عندي وكذا ماعجمه في أثبته ماا فهد بن والتقى
مان               علمته مان وآخر ومانثورة مانظّوماة ذلك في وأشياء العربية الطائفة على الردأ في كتاب

الروضة              ماختصر يرجح وكان وثمانين سبع سنة في المتوفي الفتي عمر التقي أصحابه علماء
ظاهأر              لتباين يؤدأي قد الذي الصل بلفظ فيه تقيده لعدم لشيخه الروض على للصفوني

مان               الروض في لما اللهام سماه ًا كتاب عمل ولذا الصل بلفظ ماتقيد فهو الصفوني بخلف
زكريا             الزين الوقت وماحقق وقتنا في الشافعية قاضي ًا بليغ ًا شرح الروض وشرح الوهأام

شمس               الشيخ شرحه وكذا وتسعين اثنتين سنة أوائل في يديه بين تحقيقه ختم وقد النصاري
للعلماة             الرشادأ وشرح نفسه الروض اختصر بل ماطولً ًا شرح الدماياطي سولة بن الدين

الجوجري،           الشمس والعلماة الفضلء وتداوله المقدسي شريف أبي بن الكمال المحقق
:     .    . عنه       أخذ مامن وهأو الناشري العفيف وقال ذلك بجميع الله نفع وأخصرهأما أتقنهما وأولهما

العبادأة              كثرة عنه يذكرون طلبته وسمعت قال زماانه أهأل وأشعر العلوم في وقته مادقق
غاص                إذا التدقيق في غاية كان الترجمة صاحب إن الموفق عمه ترجمة في ًا أيض وقال والذكر

ًا                 صائب وبحثه ورأيه ًا ثاقب فهمه لكون غيره يدركه لم ماا على فيها اطلع فيها وبحث ماسئلة في
يذكر                   ل أنه قيل النسيان في غاية فكان ذلك وماع تحرير أتم فيه اختلف ماما ًا كثير حرر أنه حتى
وقع                   ثم بزنبيل دأينار ألف مارة نسى أنه نسيانه في يحكى ماا أعجب ومان يوماه أول في كان ماا

 . وذكره               انتهى عنه فضلً القدر هأذا دأون نسيان يقتضي ل وحاله فتذكره ًا اتفاق مادة بعد عليه
أشياء                نظّمه مان وساق الله عبد بن إبراهأيم بن بكر أبي ابن ونسبه عقودأه في المقريزي

. تعالى      الله رحمه كراريس تحتمل وترجمته
سنة                في ماعه القاهأرة قدم أبوه، التي الخوافي علي بن ماحمد واسمه بكر أبي بن إسماعيل

 : لشيخنا     فقال وثمانمائة وعشرين أربع

 خاف غير العوالم في وصيتكالعالي صدر يا بمصر أقمت
ً الورى وزينت ً جيل والخـوافـي القوادأم فشرفتفـجـيل

أبو                 المجد الله عبد بدله وقيل بخطه رأيته كما عيسى بن علي بن الحسن أبي بن إسماعيل
     . وأربعين         تسع سنة في ولد التي ماحمد البدر والد الشافعي القاهأري ثم البرمااوي ماحمد

اشتغل              ترعرع فلما حمل وهأو أبوه وماات الغربية، نواحي في بخطه قرأته كما وسبعمائة
وحضر              ًا قديم القاهأرة إلى تحول ثم شجاع أبي شارح النحريري البازغي ابن على بالفقه

وأماه              هأو وأسكنه به واختص عليه فأقبل ماعه وتكلم البلقيني بالسراج وابتدأ ماشايخها دأروس
له              وقالت ذلك أماه فأتعب بطعام ًا يوما إليه وأرسل الصالحية سر بباب بالبدرية بالمدرسة

على              مانه وينفقون فيبيعه ماصاغها مان تعطيه شرت ثم فردأه ابنها ومارت سؤال نحن
ففعل               بينهما براءة كتابه في ًا نصراني وكان مانه يشتري كان الذي سأله أن إلى أنفسهما

مان                 على عبتم أنتم النصراني ذلك له فقال فلن ربه رحمة فقير ذلك قال آخرهأا في وكتب
ماعاني                 يفهم ل ًا عاماي وكان ذلك في وقعت قد وأنت أغنياء ونحن فقير الكتاب أهأل مان قال

الشك                هأذا لك أزيل المنزل إلى فتعال هأذا شرح عن يضيق المكان له فقلت قال الكلم
مان                نزل قد السلم عليه ماريم بن المسيح رأيت الليلة تلك في نائم أنا فبينما وفارقته

ماخيط                غير فهو الجنة لباس مان كان إن نفسي في فقلت قال أبيض قميص وعليه السماء
أنت                له فقلت خياطة فيه ليس واحدة قطعة هأو فإذا أماره في واستثبت بيدي فلمسته قال
  : كفر               لقد قال قلت القرآن تقرأ ألم فقال الله ابن أنه النصارى قالت الذي ماريم بن عيس

في             النصراني ذلك فأتاني استيقظّت ثم اليات الله ابن المسيح النصارى وقالت الذين
يكن                 ولم إسلماه وحسن وأسلم الله رسول ًا ماحمد وأن الله إل إله ل أن يشهد وهأو الصبح
       . تعلله         مازيد ماع يلزم المجد يزل ولم السلم عليه عيسى رؤيتي بركة إل أعلمه سبب لذلك

به               اختصاصه وعظّم رحله ماحط جعله فإنه البلقيني على سيما ول العلم فنون في الشتغال
مادة               وكانت والتدريس الفتاء في له الذن مانه الزركشي للبدر السائل أنا يقول كان بحيث
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أكثر                 بل علمائها مان عدة به وتخرج القاهأرة أهأل أوحد صار حتى سنة أربعين نحو له مالزماته
والشمس             هأو عليه قرأ إنه المحمرة بن الشهاب وقال بلديه، البرمااوي كالشمس علمائها

إحدى            سنة في ًا تقسيم المختصرات جاماع الطيماني والجمال ظهيرة بن والجمال البرمااوي
مان              وكان البرمااوي والفخر هأؤلء مان أسن وهأو الفارسكوري الزين عليه قرأ بل وثمانين

على              صبره وماع ًا شاماخ ًا وطودأ ًا راسخ ًا حبر فهاماة ًا بحر علماة ًا عالم وصار الفضلء كبار
أن                 يسأل كان أنه بلغنا حتى الحسني الحالة هأو ذلك بأن ماوقنا الدنيا في ًا زاهأد كان الفقر

يعتب                 بل العلم مان الله آتاه وماا بفقره العين قرير فكان علما رزقه أرباع ثلثة الله يجعل
مانه                 يقبل أن البلقيني الجلل عليه وعرض لجاهأه، جاه ذي أو لماله غنى إلى يتردأدأ مان على
هأذا                 أنت قلت فإذا له فقال الله حكم أعرف ل أنا فقال السلطان إليه فوض فيما التفويض
   . في           ًا مانقطع واستمر العبادأات في ماقلده أنا فقال للشافعي ًا ماقلد ألست نحن نقول فما

حياتي               على حياته أقدم أنا ويقول شيخنا ببقاء يدعو وكن نفسه خاصة على ماقبلً بيته
أبي             وعلى وغيرهأما والصحيح ماشيخته القارئ ابن على سمع وقد المسلمون؛ ينتفع فبحياته
ومان                جماعة بن العز على به يخبر كان وفيما للمرهأبي العلم فضل مان الول الحراوي طلحة

     . ماعجمه         في شيخنا ذكره وقد الخلعيات مان عشر الثالث المادي إسحاق بن إبراهأيم لفظ
حسنة              ماجامايع وجمع بخطه وكتب صهره؛ ماوت بعد يعني عمرو بجاماع خطب أنه وقال

ذلك              وغير ونحو وأصول فقه مان فنون عدة في وشارك ًا كثير وحصل ماستحسنة وفوائد
والعلم              المحمرة بن الشهاب به انتفع ومامن بذكاء يشتهر ولم خامالً الستحضار كثير وكان

أصحابه              وتأخر بالجدادأ بل بالباء البناء وألحق طبقة بعد طبقة عنه الناس وأخذ البلقيني
ثم               خضر وابن رضوان كالزين الفضلء مانه سمع وحدث بل وثمانين تسع سنة بعد إلى

سنة.                وثمانين أربع عن وثلثين أربع سنة الخر ربيع عشر رابع الحد يوم في وماات البقاعي
استداعاء                في أجاز شيخنا قال ذلك، قبل بل الثمانين أكمل مانذ وانهرم مادة تعلل أن بعد

              : أو   قرأته أنني عندهأم صح ماما لهم طلب ماا كتبت بما ًا ناطق لهم أذنت بخطه وكتب أولدأي
وفي               للتدريس، وتصدى والفنون الفقه في ماهر إنه أنبائه في وقال به، أجزت أو سمعته

أنه                وقال طبقاته في شهبة قاضي بن التقي وذكره وقته، في الشافعية أسن أنه آخر ماوضع
عن   بمعرفة           أخذ واشتهر وتقدم الفنون في وشارك طويلة مادة البلقيني ولزم السنوي

هأو               عليه قرأ أنه المحمرة بن الشهاب لي وحكى البلقيني طلبة فضلء عليه وقرأ الفقه
جميع                في وكان الشتغال ترك سنة عشرين نحو مان عمره آخر وفي قال تقدم ماا وذكر

بجاماع              وخطب القاهأرة ظاهأر خامالة بمدرسة دأرس وإنما وظيفة له تحصل ولم خامالً عمره
دأينه                 في ًا ماتهم كان إنه فهد ابن وقال ًا، شيئ اعتقادأه في أن يقال لخموله وكان وبمصر عمر

   . ذلك             يثبت ولم انتهى ونحوه البحث عدم مان الوائل دأين على الصلة يترك أنه يقال بل
الناس                عاماة أوهأما حيث السلم على جنيا وماسلم البخاري يقول كان أنه قيل أنه كما عندي

       . بل          هأذا كل حكاية مان الله وأستغفر فيهما يكن لم ماا كل وردأوا جمعاه فيما الصحيح حصر
عنه               الخذين بعض مان بلغني فيما مانها التي بمسودأاته ينتفع لم ولكن مافننا علماة كان

 : الشارماساحي         صدقة الدين لفتح إجازة في وكتبت المهمات ماختصر

الصفات في كاشفات علوم فيبالصلت سري وصل دأيني فتح
حـلت في حتم حاء باق باءفلت عن قلبي قاف فتحي فاء
ماعدماـات وجوه في كامالتماـردأوات ألـف ألف ألفى لم

الـصـلت تاء بدا ختم فاؤهأاثبـات في زاي دأال سبع صادأ
وله                 قال والول وسبعين بضع عن الولى جمادأى عشر رابع في وأرخه باختصار عقودأه في المقريزي وذكره

      . الكمال             حسن بن حسين بن إسماعيل وإيانا تعالى الله رحمه أنس به ولي سنين إلى تردأدأ وقد مافيدة ماجامايع
. يأتي          أشهر بكنيته وهأو المكي الفتحي الشيخ بن البركات أبو

         . الفقه       في واشتغل وسبعمائة تسعين سنة حدودأ في ولد بجده المعروف الرباح بن الحسين بن إسماعيل
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خير                   ماع حسن نظّم وله قاسرين عمل مان وسرماين كأريحا حلب مان بلدأ قضاء يلي وصار جماعة مان وسمع
 : بالنعكاس         يستحيل ل ماما نظّمه ومان للواردأين وإحسان وتودأدأ

رطب كيف بطرفي سيل جرى
تـقـرح طرفـي فإذا دأا فرط حرقتييرج ليس

ومنه: 

ماتيمـه عن الحب في يسألرشا الجفون ظالم مان أفديه
 فمه مان الحديث هأذا سمعتهأـوى قتيل سقى ماا إذا يحيا

بن                النجم وذكره بصحبته، آنس كنت وقال وأربعين تسع سنة في بحلب عذيبة أبي ابن لقيه
سلماة                 ابن يعقوب بن يحيى بن الفضل أبي بن سالم بن الحسين ابن فقال ماعجمه في فهد

   . أحد           في ولد الزرباح بابن ويعرف الشافعي السرمايني ثم الفوعي الخزرجي الفدا أبو العمادأ
على              فقط النحو وفي أبيه على والنحو بالفقه واشتغل وسبعمائة وثمانين ثلث سنة الربيعين
رؤساء              ومادح الحسن الشعر وينظّم حلب أعمال مان سرماين بلده قضاء وولي النحوي السراج

. وشجاعة      كرم ماع بديعة بقصائد حلب
. قبله           الذي هأو الفضل أبي بن سالم بن الحسين بن إسماعيل

   . في            ًا تقريب ولد المقرئ الشافعي الخليلي الدين عمادأ سعودأ بن يونس بن خليل بن إسماعيل
عياش             بن الشهاب على وجودأه القرآن فقرأ بها ونشأ بالخليل وسبعمائة الثمانين عشر

والخطابة            المااماة في وناب ببلده وتصدر المنهاج، بعض وحفظ وغيرهأما القباقبي والشمس
وسمعت               وراءه وصليت بالخليل رأيته أبهة حسنة شكالة ذا ًا خير وكان ذلك، وغير مانها بالمقام

حجى              بن وإبراهأيم والتدماري الجزري ابن على ولو سمع يكون أن أستبعد ولست قراءته
.      . ًا        تقريب ستين سنة ًا قريب ماات عليهم سمع مامن كبارهأم فضلًعن البلد فصغار

.    . ماني      سمع مامن الشبلي ماحمد بن رسلن بن إسماعيل

       . ثلث        سنة الحجة ذي أواخر في وسط بالبحيرة العربان ماشايخ أحد بن زايد بن إسماعيل
وخمسين.

.       . وتسعين      إحدى سنة صفر في قتل نابلس جبال مان شبابة بن إسماعيل
رسول                  أن يقال رسول بن علي بن عمر بن يوسف بن دأاودأ بن علي بن العباس بن إسماعيل
الفضل                 بن العباس أبو الدين مامهد الشرف رستم بن نوحى بن الفتح أبي بن هأرون بن ماحمد

ووالد              مالكها اليمني الصل التركماني الغساني المنصور بن المظّفر بن المؤيد بن المجاهأد بن
           . المملكة   في واستقر وسبعمائة وستين إحدى سنة الحجة ذي في ولد الماضي أحمد الناصر

فسار               وسبعين ثمان سنة شعبان في وذلك سنة عشرة ثماني استكماله وقبل أبيه وفاة بعد
ًا                صبور ًا حليم ًا ماهيب ًا قريب ذلك في له نظّير ل ًا جوادأ وكان والعام؛ الخاص حمده ماحمودأة سيرة

العيان              مادحه ًا مامدح السياسة حسن البأس شديد حق بغير الدمااء سفك عن ًا ماتحري ًا عطوف
والدأب              والفقه النحو مان بفنون اشتغل المقر، بن والشرف الناشري ماحمد بن علي كالفقيه
اللطيف             عبد عن والنحو النشاوري علي عن الفقه فأخذ وغيرهأا والحساب والنساب والتاريخ

والجوهأر          المسبوك العسجد وصنف الفيروزابادأي المجد على الحديث وسمع الشرجي
غير             إلى الرسولية الدولة أخبار في واللؤلؤية والعقودأ والملوك الخلفاء أخبار في المحبوك

ذلك                  على يتمه مان يأمار ثم ًا حد ويحد ًا وضع يضع كان أنه وذلك وغيرهأما والفلك النحو في ذلك
أتمه؛               ًا ناقص وجده وماا حذفه ماقصودأه عن شذ وماا أثبته ارتضاه فما عليه ويعرض الوضع

     . ماطولًوقال         الخزرجي الموفق ذكره حميدة ماآثر وله ثمانمائة سنة في مادرسة بتعز وابتنى
ثم                ًا طائش أماره ابتداء في وكان سنة وعشرين خمسا المملكة في أقام أنه أنبائه في شيخنا

الحسان              في ويبالغ الغرباء يكرم وكان الكتب جمع وأحب والعلماء العلم على وأقبل توقر
       . بمدينة         ثلث سنة الول ربيع في ماات إليه الله أحسن فأثابني بلده قدمات لما اماتدحته إليهم
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أحمد               ابنه بعده واستقر غيره زادأ الخمسين، يكمل ولم بها أنشأهأا التي بمدرسته ودأفن تعز
ًا              حسن ًا تاريخ جمع وقد الناس بأخبار ماشتغلً بالتاريخ ًا ماولع كان العيني وقال بالناصر، ولقب

            . في   وهأو حسنة، أشعار وله والنظّم بالنشاء وماعرفة فضيلة لديه وكانت قال آخرين في ًا لطيف
. المقريزي  عقودأ

بن                 الدين سراج الماام بن الدين ماجد الخالق عبد بن المحيي عبد بن الخالق عبد بن إسماعيل
. الماضي             أحمد أخو الشافعي الناصرية نزيل القاهأري السيوطي الدين سراج بن الدين ماحيي

  .      . في       ولد الماضي أحمد أخو الشافعي وأحضر بالقاهأرة وسبعمائة وسبعين اثنتين سنة في ولد
غالب              القارئ بن الفرج أبى على الرابعة في وأحضر بالقاهأرة وسبعمائة وسبعين اثنتين سنة
قيم               المعين بن الله عبد والمال الهكارية وجويرة العزيز عبد العز عمه مان وسمع ماشيخته

البختري              حديث مان جزء قبله التي وعلى والختلى الجري جزء عليه سمعه وماما الكامالية
ًا              ماتكسب التلوة كثير ًا وقور ًا شيخ وكان أخيه، كابن الفضلء مانه سمع وحدث وطائفة والتنوخي

           . عليه   وصلى وثلثين تسع سنة المحرم ثاني الجمعة يوم في ماات بالبيبرسية ًا صوفي بالشهادأة
           . قليل   الشهودأ حانوت ًا مالزما ًا وقور كان فقال أنبائه في شيخنا ذكره بالحاكم صلتها عقب

الشر.
. أشهر                  به فهو حاج أماير في يأتي الجيعان بن شاكر بن الغني عبد بن الرحمن عبد بن إسماعيل

     . شعبان           في مانهما كل سلخ أبوه تراب أبي سفط شيخ التاجر بن الرحمن عبد بن إسماعيل
. وماعنى              ًا لفظّ الدهأر ماساوئ مان وكانا الملق أبشيه شيخ بقتل لتهاماهما وسبعين إحدى سنة

بكنيته              وهأو الجيعان ببني ويعرف الكاتب الصوفي البركات أبو المجد الرزاق عبد بن إسماعيل
. الكني   في أشهر،

المقسي              ثم النبابي الصل البوتيجي الزفتاوي يوسف بن علي بن العظّيم عبد بن إسماعيل
المنشدين                 ماع نوبة له مامن الطربة النغمات أولى مان يوسف بن علي بن القادأر عبد أخي ابن

عثير              وهأو وغيره، الطولوني بن حسن البدر وخالط التلحينات تلك في الملك يماشون الذين
    . خمس           سنة في وماولده الجيوش أماير سوق حانوت في يتكسب وتودأدأ وأدأب عقل له لطيف

بالمقسم                إخوتها عند به فسكنت أماه ماع صغير وهأو تحول ثم بها ونشأ بأنبابة وثمانمائة وستين
وتردأدأ              الشعر ووزن الفن وذاق النغام تعانى ثم والزبيدي العقيبي الشهابين عند القرآن وقرأ
جاء                وكان بأبويه وتسعين سبع سنة في ًا ماجاور كان حين لي ماخالطته كثر ثم بالقاهأرة إلي

. تأدأيته          وحسن وفهمه ماجاورته وحمدت قبلها التي ماوسم في بهما
عمر                  بن علي ابن يوسف بن دأاودأ بن علي بن العباس بن إسماعيل بن الله عبد بن إسماعيل

       . وله         وأربعين اثنتين سنة في بعده مالك أبوه التي الشرف بن الطاهأر بن الشرف رسول بن
حتى               الفسادأ أنواع مان ذلك وغير الماوال وأخذ الدمااء بسفك سيرته فساءت سنة عشرون نحو

في                ماذكور وهأو وغيرهأم التراك مان عدة في بدولتهم القائم برقوق الدين سيف الماير قتل أنه
      :  . إسماعيل         بن يحيى ابن في وسيأتي قلت بعدهأا أو وأربعين أربع سنة في إماا شيخنا حوادأث

ًا. قريب
أخو               الوزير اليماني الزبيدي العلوي الشرف ماحمد بن الرحمن عبد بن الله عبد بن إسماعيل

          . الخميس     ليلة في بمكة وماات بها ونشأ باليمن ولد مامن العلوي بابن ويعرف الماضي أحمد
ًا              مااهأر ًا كاتب كامالً ًا حازما عاقلً وكان الخمسين، قارب وقد وثلثين خمس سنة المحرم خاماس
أربع                  ابن ذاك إذ كونه ماع الستيفاء شد في وعمه أبيه قتل بعد الناصر به استقر ًا باتر ًا سيف

استوزره              أن إلى يترقى واستمر الكتابة في ونجب فباشره والده في لمحبته سنة عشرة
ماع               مامكن بكل أذاه في وبالغ وصادأره نكبه الظّاهأر واستقر خلع فلما الشرف ثم المنصور

إل                وسعه وماا يحسده كان ولكنه والشرف المنصور أخيه وابن الناصر أخيه مادة في له إحسانه
بمكة                هأذا واستمر أخاه قتل بل نعمته وأزال أمالكه وقبض بيته الظّاهأر فخرب ماكة إلى الهرب

. الله           رحمه سمه مان عليه دأس إنه يقال بل ماات حتى
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  . سنة             ولد الشافعي القاهأري الشطنوفي المجد الله عبد بن عثمان بن الله عبد بن إسماعيل
إلى              انتقل ثم القراءات غالب بها وقرأ بشطنوف، أنه ظنه وفي وسبعمائة وستين ست

الملقن              وابن البناسي على التنبيه وعرض الضرير، الفخر على لنافع به وتل فأكمله القاهأرة
الشمس           عن والنحو وجماعة والبيجوري البناسي عن الفقه وأخذ وغيرهأم والبلقيني

حتى             وسكنها بالقاهأرة بالقراسنقرية وأم المجد أبي ابن وسمع القرن قبل وحج البوصيري،
   . يوم          في وماات الستدعاءات على وكتب الحاكم جاماع قرب بحانوت بالشهادأة وتكسب ماات

. النصر               باب خارج الصوفية بتربة الغد مان ودأفن وأربعين ست سنة الحجة ذي سادأس الحد
        . بالطاعون       وثلثين سبع سنة وماات بتعز القضاء ولي الريمي ماحمد بن الله عبد بن إسماعيل

. سودأاوي    بخلط اختلطه بعد
       . الشامايون        به تفقه ماذهأبه في ًا بارع كان دأماشق نزيل المالكي المغربي الله عبد بن إسماعيل

            . قاله    بصره، ضعف وقد السبعين نحو عن ثلث سنة شعبان في ماات الحكم في وناب وأفتى
. أنبائه   في شيخنا

بالتشديد             -  الجمال بابن كهو ويعرف وجده أبوه التي النبتيتي إسماعيل بن علي بن إسماعيل
بعمل -               وثمانين تسع سنة في أماسك لكنه بالخير وذكر وحج الزرع، وتعانى القرآن قرأ والجيم
وقام                المزلزلين مان كثير به خير الظّن وذا الخيرون لها تألم حادأثة بسببها له وجرت الكيمياء
إصلح               عن الكابر عجز بحيث لبيه طوعه عدم سببها أن والظّاهأر أمارهأا سكن حتى الشافعي

. بينهما  ماا
.    . قبله     الذي جد إسماعيل بن علي بن إسماعيل

 . لبس               بالحندج ويعرف الصوفي اليماني أحمد بن الله عبد بن بكر أبي بن علي بن إسماعيل
بلباسه              اليماني القبيصي الحسني الملك عبد بن حسين بن اللطيف عبد السراج مان الخرقة
لقيه               الصوفي، ماحمد بن بكر أبي السراج مان وهأو الجبرتي الصديق بن إسماعيل مان لها

 . وسيأتي              مانه فلبسها المدني الكازروني الوهأاب عبد بن الله عبد وثمانين ست سنة في باليمن
. بالحندج       ًا أيض يعرف وأنه ماحمد بن إسماعيل

عبد                    بن عمر بن الله عبد بن بكر أبي بن ماحمد بن علي بن بكر أبي بن علي بن إسماعيل
       . عن        وأخذ وسبعمائة وسبعين ست سنة ولد الناشري الفداء أبو الشرف الله عبد بن الرحمن

بالزراعة              وتكسب تعز ماساجد بعض نظّر وولي الدأعية بكتب واعتنى والده ماجلس ولزم عمه
. وأربعين.       أربع سنة رماضان في ماات وحج

الشافعي              القاهأري الصل الصعيدي المجد ماعلى بن هألل بن حسن بن علي بن إسماعيل
            . أبيه   كنف في ونشأ الخرق باب بخط وثمانمائة وعشرين ثمان سنة ولد ماعلى بابن ويعرف

بالفقه            واشتغل النحو وألفية الحاجب ابن وماختصر والمنهاج كالعمدة ًا وكتب القرآن فحفظ
والعلء           الحصني والتقي المناوي شيوخه ومان وغيرهأا؛ والمنطق والصلين والصرف والعربية

وأكثر            وتميز الفضائل في وشارك والبدي، والشمني البغدادأي السلم عبد والعز الحصني
أخبرني              بل الطلبة وأقرأ الجهات بعض في وتنزل جهوري بصوت ونحوهأا الدروس في المباحثة

الليث             وعمل وغيرهأما والخادأم المهمات مالحظّة ماع ًا تدريس بكمالها الروضة على مار أنه
له               وأن هأشام ابن قواعد شرح أنه أخبرني وكذا بعضهم وحفظّه المجالس صدماات في العابس

مارة                 غير وحج هأناك، المرجع وإليه النساء سوق في الربع تحت التكسب ماع هأذا كل ذلك غير
. وتودأدأه    إلي تردأدأه وكثر

الطاهأر                 أبو المجد رستم بن الله عبد بن شمس بن دأاودأ بن ماحمد بن علي بن إسماعيل
أبي            نائب ووالد وحسين إبراهأيم أخو المؤذن الشافعي الزمازماي المكي ثم البيضاوي

           . الطيب  أبي مان بها وسمع بمكة وسبعمائة وستين ست سنة ولد المذكورين إسماعيل
الحلوي             مان بها فسمع وثمانمائة اثنتين سنة القاهأرة ودأخل وغيرهأما، صديق وابن السحولي
عمر                أبي بن والصلح أمايلة وابن الهبل وابن النجم ابن له وأجاز وغيره أحمد ماسند بعض
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يتعانى              وكان أنبائه في شيخنا قال المرجاني، النجم عن العروض وأخذ ًا كثير واشتغل وغيرهأم؛
النجم               عن العروض أخذ ثم بآلته اشتغال غير مان نبوية ومادائح ماقبول نظّم وله النظّم

لخدماة             ًا مالزما السيرة ماشكور وعياله بنفسه ماشتغلً الشر قليل فاضلً وكان وماهر، المرجاني
في               وقال نظّمه؛ مان سمعت يسير بشيء وحدث المكيين قدمااء مان سماع وله العباس قبة

بها،              وأخوته هأو فاستمر العباس سقاية على أبوه وكان النظّم وتعانى ًا كثير اشتغل ماعجمه
ماا                أول ذاك إذ وكان شعره مان وسمعت وسبعمائة وثمانين خمس سنة في لقيته ماا وأول

ذلك               بعد مادحني بل وغيرهأم اليمن مالوك في ومادائح نبويات قصائد وعمل ماهر ثم تعاناه
بقصيدة: 

السهر مان البهيم ليلي هأجرانكمفي وطال بالوصال تجودأوا لم إن
حجـر عني العدى كيد جده مانثـاقـب شـهـاب يجلوه فدجاه

          . ثمان       سنة شوال عشري ثالث الحد يوم عصر في ماات ذلك وغير نونية قصيدة لنفسه وأنشدني قال
فأخذ                 بمكة عشرة إحدى سنة في القلقشندي العلء شيخنا لقيه وقد بالحجون، الغد مان ودأفن بمكة وثلثين

 : الشعر             بحور ضبط في مانه سمعه ماما نظّمه مان وكتب العروض علم عنه

ماسرعا ويرمال رجز في ويهزجكـاماـل بالوفر البسط يمد طويل
ًا فسرح  ماطمعا لندرك قرب مان اجتث مانلـنـا يقـتـضـب خفيف

. كان              الرجل ونعم شعره مان مانه سمع أنه وقال عقودأه في المقريزي ذكره ومامن
   . في            شيخنا قال الناسخ الشافعي الدماشقي ثم البقاعي الخير أبو ماحمد بن علي بن إسماعيل

الحديث              ويقرأ ًا شافعي كونه ماع ماعتقدهأم إلى ويميل الحنابلة ويصحب بالعلم يشتغل كان أنبائه
مانه             أنشدني حسن نظّم وله والخير؛ الدين ماع للناس ويكتب ويعظّهم وينصحهم للعاماة

مان               اليسير إل الحريق مان النظّير ماعدوم واحد جلد في البخاري صحيح بخطه وكتب بدماشق
سنة                آخر إلى بها فأقام طرابلس إلى الكائنة مان فر ماثقالً عشرين مان بأزيد بيع هأواماشه

  : حسن            شيخ ماعجمه في وقال سبع، سنة المحرم في بدماشق فمات ورجع وثمانمائة خمس
وأنشدني            ماعي فسمع بدماشق لقيته ويتدين المقبول الشعر وينظّم المنسوب الخطب يكتب

الدين              أماور ويعلمهم للعاماة الحديث ويقرأ الحنابلة ماعتقد على لكنه ًا شافعي وكان شعره مان
. ست          سنة المحرم في وأرخه عقودأه في المقريزي وذكره ًا، إرشادأ

   . بحانوت           يجلس فاضل الشافعي القاهأري الرحبي الفدا أبو المجد ماحمد بن علي بن إسماعيل
والمنهاج              العمدة عرضه في وغيره العراقي الولي له أجاز اليونسية، مان بالقرب الدجاجين في

        . ودأخل     البلدأ طاف الشام، عمل مان بالرحبة وماولده الولدأ لبعض الطلبة بعض واستدعاه
فقال              ماولده عن وثمانمائة وستين ثمان سنة في وسئل وغيرهأا وقوص وأخميم مارتين سيوط

   . السبعين           قريب ماات ويحفظّه المنهاج يستحضر السن هأذا ماع وهأو الثمانين؛ نحو الن لي
ًا. تقريب

     . الولى         جمادأى في بمكة ماات بالبهلوان والده ويعرف الروماي يوسف بن علي بن إسماعيل
. وستين   سبع سنة

 . مامن             التي ماوسى أخو الشافعي الزهأري القاهأري ثم الصحافي علي بن عمران بن إسماعيل
وتكسب               وغيره القاياتي حفيد ماع الحديث ألفية تقرير في ًا يسير لي وتردأدأ واشتغل القرآن قرأ

.     . أخيه         مان خير وهأو المدرسين مان المتجددأين عند اشتغل وربما وبالنساخة البناء بتعليم
جعفر       -      -   واسمه تحتانية ماثناة ثم ماكسورة بمهملة السيد بن إسماعيل بن عمر بن إسماعيل

    . عشرة          سبع سنة ولد الصفار العامالي الدماشقي ماحمد أبو العمادأ حسان بن إبراهأيم بن
ماعجمه              في شيخنا قال فيه، بفوت الدارماي وماسند طرادأ عوالي الحجار مان وسمع وسبعمائة

            . الثمانين،    جاز وقد النباء في قال إحدى، سنة الولى جمادأى في وماات دأماشق مان لي أجاز
. عقودأه    في المقريزي وتبعه
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المائة              مان باليمن ثمانمائة سنة في شيخنا على سمع اليماني؛ العلوي عمر بن إسماعيل
العشاريات.

        . ًا       فقيه ماكة تاريخ في الفاسي قاله فيما كان ماكة نزيل المالكي المغربي عمر بن إسماعيل
صاحبنا                وأخبرني الخير، في طريقته على بمكة ماثله أر لم القدر كبير ًا زاهأد ًا ورع ًا نبيلًصالح

شأنه                عظّم على تدل بحكاية عنه التي التونسي العرياني أحمد بن الله عبد ماحمد أبو الماام
حاله               عن فسأله بالسكندرية توفي مامن سماه ًا شخص النوم في بمكة رأى الخبر أن ومالخصها

يعني                 إسماعيل الشيخ فيه شفع أو ضمنه أن إل يخلص ول ماسجون أي ماثقف إنه له فقال
في               بعد فرآه واستغفر له فدعا له الدعاء وسأله الرؤيا عليه وقص فأتاه الترجمة صاحب
سكن              بضمانه؛ أو إسماعيل الشيخ بشفاعة خلص بأنه فأعلمه حاله عن فسأله ًا أيض المنام

ماات                أن إلى وثمانمائة إحدى سنة مان بها فجاور ماكة إلى تحول ثم مادة السكندرية إسماعيل
. ًا                غالب الموفق برباط ًا وقت بها وأقام ًا زائر النبوية المدينة إلى السنين بعض في ذهأب أنه إل

عليه              الصلة وشهدت بالمعلة ودأفن بمكة عشر سنة رماضان عشر ثالث الجمعة ليلة توفي
بالفقه.               ًا فاضلًعارف ًا خير وكان مادة بمكة جاور فقال باختصار أنبائه في شيخنا وذكره ودأفنه

. كراماات   له تذكر
البلكشهري     -         -  - ماوضعين في بخطه كما ألف بدون دأولت أو دأولت بن عيسى بن إسماعيل

ًا              - واو الهاء تجعل وقد ماضموماة أو مافتوحة ماعجمة بشين ماوضعين في بخطه ضبطه هأكذا
الصلحاء      -       احد وماعجمة، بخطه الهمزة بفتح بالوغاني ويعرف الحرماين نزيل الحنفي المولد

عند              المقدس بيت وقطنا أبيه ماع بلدأه مان قدم كان وإطعاماهم الفقراء ليواء المائلين
وكان               آواهأم وربما الفقراء عليه وتسلك ماكة فقطن وعادأ به هأو وتسلك أبوه فمات الصامات
بل              الفقه في المقدماات بعض وجمع العتمار وإدأاماة والصيام التلوة مان عظّيم قدم على
المسانيد             اعتمادأ اختيار وسماه ماحمودأ بن ماحمد المؤيد أبي للخوارزماي المسانيد جاماع اختصر

أنه              وقال المغربي المعطي عبد صاحبه عند بخطه رأيته السانيد رجال أسماء اختصار في
كل                في وأبدى الضياء بن البقاء وأبو القونوي العباس أبي بن ماحمودأ بن الجمال ًا أيض اختصره

ًا،                 كثير عندي عليه أثنى مامن وهأو حسنة عقيدة له أراني وكذا علل ًا أيض كتابه وفي علة مانهما
ثم                للسلم وقصدني ًا أياما بها فأقام القاهأرة علينا قدم ثم بمكة لقيته وقد طلب فله وبالجملة

ماات               أن يلبث فلم لمكة ورجع والخليل المقدس بيت فزار وغيره للشافعي زيارته بعد توجه
باب                عند الصبح صلة بعد عليه وصلى وتسعين اثنتين سنة المحرم سابع الربعاء ليلة في بها

. وإيانا                الله رحمه المعطي عبد تربة مان ًا قريب القدسي العزم أبي بجوار بالمعلة دأفن ثم الكعبة

الرحمن                   عبد بن عمر بن بكر أبي بن عمر بن الله عبد بن ماحمد بن القسم أبي بن إسماعيل
           . الرحمن      عبد الوجيه عمه وعن الله عبد أبي جده عن أخذ الناشري الذبيح أبو الله عبد بن

الله                 عبد بن القادأر عبد عمه ابن عن ناب ًا ناسك ًا فاضلًصالح وكان الدين، شهاب الفقيه وأخيه
.          . وثلثين     ست سنة في البرق لفح مان فجأة ماات سيرته فحمدت بالحديدة الحكام في

الصل               العراقي إبراهأيم بن ماصلح بن ماحمد بن إبراهأيم بن ماحمد بن الجمال بن إسماعيل
.         . عندي    الحضور وأكثر ماكة حنبلي دأروس يحضر مامن جده الماضي الحنبلي المكي

والد              الشافعي الزبيدي اليمني المعروف أبو الشرف مابارز بن أحمد بن ماحمد بن إسماعيل
          . بها     ونشأ بزبيد وثمانمائة أربع سنة الثانية جمادأى في ولد التي الطيب ماحمد النجا أبي
بلده            مافتي على والتصوف والحديث والتفسير وأصوله بالفقه القرآن حفظ بعد فاشتغل

الفاسي               والتقي الجزري ابن عن رواية وأخذ الفخري الله عبد بن ماحمد بن علي الموفق
إسماعيل             وصحب البرشكي كالزين آخرين في المراغي الفتح أبي عن ثم العلوي والنفيس

ًا              فقيه وكان التصوف، خرقة لبس والمراغي الفخري ومان ومانهما سلماة بن الله وعبد الجبرتي
الوهأاب              عبد بن الله عبد الجمال ولقيه عمر والعبادأة، والتلوة الذكر كثير ًا صوفي ًا خير

الفاضل              جد وهأو وثمانين، أربع سنة المحرم مانتصف الربعاء يوم في وماات المدني الكازروني
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. لماه        التي ماحمد بن علي بن الرحمن عبد
العزيز                عبد بن أحمد بن ماحمد الفضل أبي القاضي بن أحمد بن ماحمد العز بن إسماعيل

   . جمادأى         في ولد الماضيين أحمد والمحب إبراهأيم أخو الشافعي النويري العقيلي الهاشمي
الفاسي              والتقي الجزري وابن المراغي الزين مان بها وسمع بمكة وثمانمائة ست سنة الولى

الرماوي                القادأر وعبد الصائغ بن اليسر وأبو الهادأي عبد ابن ابنة عائشة له وأجاز آخرين في
ونبه             بها فاشتغل القاهأرة ودأخل لخيه، ًا شريك ماكة حسبة وباشر وآخرون طولوبغا وابن

رحمه              الصلحية بتربة ودأفن وثلثين ثلث سنة الخرة جمادأى في بالطاعون بها وماات وفضل،
الله.

العقيلي             الهاشمي الشرف الصمد عبد بن إبراهأيم بن إسماعيل بن ماحمد بن إسماعيل
     .      . الثلثاء     يوم ظهر في ماات عشرة ست سنة في ولد الماضي حفيد الزبيدي اليمني الجبرتي

.    . فهد       ابن أرخه بمكة وسبعين سبع سنة الحجة ذي عشري
الله                   عبد بن الرحمن عبد بن بكر أبي بن عمر بن الله عبد بن إسماعيل بن ماحمد بن إسماعيل

.     .          . أبيه   في العفيف ذكره التلوة ًا ماديم حسن وصوت جيد خط ذا فاضلً كان أبوه التي الناشري
يحيى                  بن هأارون بن الماين بن الملك عبد بن الماين بن علي بن الماين بن ماحمد بن إسماعيل
    . في          شيخنا على سمع بالماين ويعرف ماكة نزيل الشافعي اليمني المليكي الماين فضل بن

تصانيفه            مان وغيرهأما النووي أربعي وتخريج المتباينات بمنى وثمانمائة وعشرين أربع سنة
بخطه                وكتب وحصل جماعة وعشرين ثلث سنة في له أجاز بل الجزري ابن على سمع وكذا

. مافيدة  ماجامايع
.         . الله        عبد بن بكر أبي ابن في ماضى المقرئ بن بكر أبي بن ماحمد بن إسماعيل

. الحنبلي              الصالحي الصل الزبداني الفدا أبو العمادأ طريف بن حسن بن ماحمد بن إسماعيل
قطعة               الشافعي عمار بن حسن بن ماحمد مان وسمع وسبعمائة وأربعين سبع سنة ًا تقريب ولد

الفضلء،               مانه سمع بها وحدث الفوارس أبي ابن انتقاء المخلصياتي ماائتي مان الثاني آخر مان
. عمر               أبي الشيخ بمدرسة المقرئين أحد وهأو هأذا مان أحسن سنة يحتمل ًا ماعمر ًا صالح وكان

. الله            رحمه به ودأفن قاسيون بسفح وثلثين سبع سنة المحرم في ماات
      . وله        النبوية بالمدينة ماني سمع مامن الحنفي الجبرتي اللطيف عبد بن ماحمد بن إسماعيل

. خير     وفيه أدأب ولديه فضل
    . وستين،            أربع سنة ماات الصرغتمشية إماام بن صلح بن علي بن ماحمد بن ماحمد بن إسماعيل

. حينئذ            ماات صلح بن علي بن ماحمد بن ماحمد فالمجد زيادأة وإسماعيل
   . الستدعاءات           ببعض كتب العراقي الزين بن الدين سعد الشيخ ماحمد بن ماحمد بن إسماعيل

عبد               النور التلقين في شيوخه مان أن رضوان الزين شيخنا وقال وعشرين، اثنتين سنة بعد
طاهأر             العز مان الصفي فتلقن المؤمان عبد الدين وصفي سيرين وماحمد البغدادأي الرحمن

والنور             السهروردأي الشهاب مان وأبوه أخيه بواسطة الشكيني ماحمودأ أبيه مان وهأو السرائي
. النور            جد الخراساني الرحمن عبد مان وهأو الموصلي بكر أبي مان تلقن

.      . ًا     قريب مايكائيل جده فيمن يأتي مايكائيل بن ماحمد بن إسماعيل

ثم               اليماني الزبيدي الصل التوريزي الدين جمال الشيخ بن يزيد أبي بن ماحمد بن إسماعيل
.      . يزيد     أبي ابن في سيأتي النحوية اللفية شارح الشافعي المكي

المهملتين        -     والدال الحاء بضم الحندج اليماني الشرجي الدين شرف ماحمد بن إسماعيل
          . بكر     أبي بن إسماعيل الشرف وصحب وعفاف تصوف في نشأ جيم وآخره ساكنة نون بينهما

بالطعام             واشتهر وتأدأب وتهذب القوم كتب بعض في ونظّر الخرقة مانه ولبس الجبرتي
وجاهأة             ذا وصار ذكره انتشر بحيث والشفاعات الحوائج في وبالسعي التقلل ماع والمكارم

 .      . ترجمه         وثمانين سبع سنة في ماات ونسكه الزكية ونفسه الرضية أخلقه ماع القلوب في ووقع
            . بن      الله عبد بن بكر أبي بن علي بن إسماعيل ماضى وقد عني أخذ مامن الثقات بعض لي
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. بالحندج     ًا أيض يعرف وأنه أحمد
.       . عني     وأخذ تصانيفي بعض كتب مامن الزهأري البيجوري ماحمد بن إسماعيل

      . سنين       القرماي ماحمد الشيخ بالقدس صحب الصوفي المكي ثم المقدسي ماحمد بن إسماعيل
مان                 الحج بعد توجه ثم بها فأقام وثمانمائة خمس سنة ماوسم في ماكة وقدم غيره، صحب وكذا

سنة                  أول في اليمن إلى مانها وتوجه ماكة إلى عادأ ثم بها فجاور المدينة إلى تليها التي السنة
مانها                  الحجة ذي مانتصف السبت يوم في ماات أن يلبث ولم تليها التي أثناء في قدم ثم تسع
فيه                وعمر الجنيد بمعبد ماكة في يسكن وكان ًا، ظن جازهأا أو الستين بلغ وقد بالمعلة ودأفن

نظّم                وله ابنه مانها ورزق النحوي المعطي عبد بن العباس أبي الشيخ بابنة بمكة وتأهأل أمااكن
 : بعضهم   مانه كتب

 الحسنى صفاتكم في عني وجودأيوغـيبـوا وأفردأوني ماني خذوني
 الهأنى عيشي واللقا ماماتي حياتيولـديكـم فـيكـم بقـائي فنائي

. مايكائيل         جده واسم ماكة في الفاسي ذكره أبيات، في
. ماروان        بن إبراهأيم ابن في ماروان، بن إسماعيل

أبوه                التي الزمازماي الدين ماجد دأاودأ بن ماحمد بن علي بن إسماعيل بن نابت مان إسماعيل
           . في  المالكي الدين ماحيي القاضي عند وحضر وعرض واللفية المنهاج قرأ جده الماضي

للذان              المباشرين أحد وهأو ًا، يسير علي وسمع البخاري وقرأ وغيره الفقه في واشتغل العربية
.          . بمكة  وتسعين ثمان سنة القعدة ذي أواخر في ماات العباس وسقاية

  . شيخ            كان الماضي أحمد الشهاب اخو الباعوني الدين عمادأ خليفة بن ناصر بن إسماعيل
    . الحجة           ذي في ماات وتجارة وثروة وجاهأة له الفقراء، طريقة على صفد عمل مان الناصرية

.     . أنبائه     في شيخنا قاله سنة سبعين عن تسع سنة
الحنفي               الضياء ابن سبط المكي الرسولي يحيى بن أحمد بن يحيى الدين ماحيي بن إسماعيل

           . المدارس   بانتزاع وأخوه هأو واقتات القاهأرة ودأخل بمكة ماني سمع مامن التي عمر وأخو
وكتبه             البغداني لوقاف ًا وتعدي أوقافها انقطاع ذلك مان ولزم كالملك وتصديرهأا بمكة الرسولية

. بالله    إل قوة ول
الظّاهأر                بن الشرف دأاودأ بن علي بن العباس بن إسماعيل بن أحمد بن يحيى بن إسماعيل

. اليمن             مالوك ًا قريب جده الماضي اليماني الغساني الفضل بن الشرف بعضها آخرا بحسب
مان                ًا يوما يخلو ل فكان والغلظّة بالحدة العسكر فعامال مافرطة حدة فيه وكانت أبيه بعد استقر

وشقيقه              أخاه وكحل مارة غير فهزم المفسدين العرب بعض إلى وتوجه وماصادأرة وعقوبة قتل
بل                ًا نفس عشر أحد أقربائه مان جملتهم آخرين في حسن وأخاه الملك على مانه ًا خوف أحمد

تضرب              أخرى امارأة يد وقطع بمصاحبتها لتهاماه بيده أخرى وامارأة أبيه شقيقة عمته قتل
وكانت              عليه، الناس ويفسدون الملك في عليه يسعون أنهم وتخيله لتخوفه ذلك كل بالرمال

خمس               سنة شوال ثامان في تعز بمدينة وماات بالسلطنة، يتهن ولم غريبة وأحواله عجيبة أياماه
الشرف              بن عمر بن يوسف المظّفر بعده واستقر الظّاهأرية بمدرسته أبيه عند ودأفن وأربعين

. العباس   بن إسماعيل

الكردأي              المهاجري الدين شرف بن الدين ماجد يحيى بن علي بن يحيى بن إسماعيل
الصل -            -  ماثناة تاء وآخره ماضموماة هأاء بعدهأا ساكنة نون ثم مافتوحة بمهملة السنهوتي

. يحيى            بابن المعروف ماحمد الشمس الحنفية نواب أحد أخو الشطرنجي الحنفي القاهأري
القرآن               فحفظ ونشأ بالقاهأرة قبلها التي أوائل أو وثمانمامائة وثلثين أربع سنة أواخر في ولد

السلم            عبد على وعرض النحو وألفية والمنار النسفية والمنظّوماة والكنز العبد ويقول
في            وتخرج وغيرهأم بعضهم دأروس وحضر وغيرهأم قديد وابن الهمام وابن البغدادأي

غيره             في وتدرب العوال على وصار فاقهم بل والجعيدي سونج وابن بالوزة الشطرنج
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         . ربما     بل ًا ونثر ًا نظّم المحفوظ كثرة في وفاق وتميز ماستحسنة أشياء توليده ماع بغيرهأم
الشطرنج              في ماصنفي عني أخذ وقد وسكون وعقل الفضائل في لطيفة ماشاركة ماع نظّم
الفاقوسي              كالزين المتأخرين مان جماعة على وسمع نظّمه مان وكتبت مارة غير لي وتردأدأ

المراغي            الفرج أبي مان بالمدينة وسمع بالحرماين وجاور وحج الزفتاوي، الدين وناصر
عنها              رغب ثم الجهات في وتنزل المناصب ذوي سيما الناس بين واشتهر البلدأ وطاف

فل                  تماماه عند حروفه عددأ لبيان يسابق كلم له ذكر إذا أنه وهأو ًا غريب ًا بديع ًا أمار مانه ورأيت
 : غصون               في نظّمه أنشدنيه وماما الكثير؛ الكلم في حتى العقل وراء ذلك في وأماره يحزم

ًا هأام قلبي إن ًاوجـد بحـمـاك وولوع
ًا ذبت فلذا لـلـقـاك واشتياقاغـراماـ

ًا يا وأراك زهأـور مانرياض في غصون
شفـاك في فشفائيقلبي أضنيت قد أنت

.           . قبلها  التي أو وتسعين ثلث سنة مارستانها في بغزة ماات أبيات في
في                ذكر الباسط عبد الشرف أخو البقري بن الدين علم بن الدين ماجد يحيى بن إسماعيل

اللقاب.
الدين                جمال الشيخ بن يزيد أبي بن ماحمد ابن فهو لجده مانسوب يزيد أبي بن إسماعيل

   . دأين           ساكن فاضل غنا بنت بابن ويعرف الشافعي المكي ثم اليماني الزبيدي الصل التوريزي
أخيه                  ابن على قرأ ثم ًا غالب دأروسه في عليه القارئ هأو وكان ظهيرة بن بكر أبا الفخر لزم

سيما                فضيلته ماع ذلك كل وغيرهأا، المكية بالشرفية قبله مان أبيه على بل السعودأ أبي الجمال
الفقه              في الطلبة ودأرس وغيري، أنا قرضته ًا شرح اللفية على كتب بحيث العربية في

وتقلل؛              وخير سكون ماع الشيء بعض عني وأخذ ًا، يسير بمكة إلي وتردأدأ وغيرهأما والعربية
يعظّمه              ثانيهما وكان بمكة كانا حين الجوجري والشمس عطيف ابن الفقه في شيوخه ومان

. بنيه              وفي فيه بورك جانب ولين ًا وتواضع ًا علم الرجل ونعم القادأر، عبد النحو وفي
بن                 سليمان بن بكر أبي بن ماحمد الله عبد أبي الله على المتوكل بن يعقوب بن إسماعيل
وبيرم              للب التيين وماحمد العزيز عبد العزي الله على المتوكل أخو الهاشمي العباسي أحمد

.       . وتسعين          خمس سنة في حي وهأو فهد ابن استدعاء مان المعتضد أخوة بني في دأخل مامن
بلدأ               مان القبلية هأوارة أماير الهواري البنداري العزيز عبد بن عمر بن يوسف بن إسماعيل

           . إليه    يميل السلطان يكن لم لكن السير وحسن بالخير ًا ماذكور كان التي عيسى وأخو الصعيد
هأوارة                تطع فلم وغيرهأا بالكرك سجنه بل ماازن بن إسماعيل بن ماحمد بن بيوسف ًا وقت وعزله

سنة                  في وذلك تختل البلدأ كادأت أن بعد هأذا وأعيد ماازن ابن هأرب ثم مافاسد وجرت ماازن ابن
. بالقاهأرة         وخمسين ثلث سنة صفر في وماات وأربعين أربع

. التي              إسلم بن لعلي ًا مارافق شيخنا عن أخذ مامن الحنفي السمرقندي يوسف بن إسماعيل
. المنيعة            السماعيلية حصون أحد مادينتها الكهف بقلعة السماعيلية أماير العجمي بن إسماعيل

سنة               في وذلك طرابلس في بأمارة عليه وأنعم القلعة فهدماوا طرابلس مان عسكر عليه قدم
. وأربعين  ثلث

    . مان         وكان ونثر نظّم وشاعرهأا ومانشئها بدماشق السر كاتب نائب السرمايني العمادأ إسماعيل
.        . كهلً  وثلثين ثمان سنة رجب في ماات الدهأر أفرادأ

    . التلوة         حسن ًا خير كان بالبيبرسية الصفة قراء وأحد المقسي جاماع خطيب المجد إسماعيل
.         . وخمسين     إحدى سنة الحجة ذي أول في ماات الدكة بحانوت الشهادأة مان يتكسب

.         .   . المنير  وأرخه وستين سبع سنة رجب في ماات صالح رجل البهلول إسماعيل
.    . ًا  قريب الروماي في التبريزي إسماعيل

.         . علي  بن ماحمد بن إبراهأيم ابن في ماضى الجياني إسماعيل
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كان           لكونه بكردأنكس ويعرف البيبرسية نزيل الطبيب الصوفي الشافعي الروماي إسماعيل
              . ًا  مااهأر كان وأنه عليه الثناء في وبالغ عنه أخذ مامن الفضلء بعض لي ذكره الرقبة أعوج

يقرئ               كان أنه أنبائه في قال فإنه شيخنا وأماا ًا؛ عفيف ًا صوفي ذلك وغير والقراءات بالطب
يكن             ولم إقرائها عن ًا مارار ونهى العربي ابن بمقالة واماتحن والحكمة والتصوف العربية

       . وثلثين        أربع سنة شوال تاسع في ماات البيبرسية صوفية مان وكان العلج ول السيرة ماحمودأ
وكان.               الطب إقراء في له وأذن ًا تبريزي ونسبه الخشاب بن الشرف عنه أخذ ومامن انتهى

. ماحافيظّه      بعض عليه يصحح الماشاطي المظّفر
.         . وخمسين      ست سنة المحرم سلخ في بها ماات بمكة ربيع رباط نزيل الروماي إسماعيل

.     . وثمانمائة     ثلث سنة ماات بدماشق الحكم نائب المغربي إسماعيل
.         . بمكة  وخمسين تسع سنة صفر في فجأة ماات المهانمي إسماعيل

   . المحرم         في ماات دأماشق بصالحية إبراهأيم الخواجا مادرسة إماام المجودأ المقرئ إسماعيل
.   . اللبودأي   أرخه وخمسين تسع سنة

      .      . سنة   رجب أوائل في بمكة ماات خواجا مابارك فاضل أعجمي شيخ إسحاق أخو إسماعيل
. وتسعين  اثنتين

          . أيام    مان أودأعها وكان بالمقشرة ثمانين سنة المحرم في ماات القصر أئمة أحد إسماعيل
ضرب              بعد وغيرهأا الرياف قرى في وبيعهن الناس جواري لسرقة التعرض إليه نسب لكونه

. له    السلطان ثم الوالي
.      . وثمانمائة  عشر سنة حوادأث في التركماني اسنباي

        . عنده    زردأكاشا عمله بحيث به واختص تمرلنك أسره الزردأكاش برقوق الظّاهأري اسنباي
أيام               في عزل ثم ًا كبير زردأكاشا المؤيد به واستقر القاهأرة فقدم ماات حتى خدماته ولزم

أيام                القاهأرة إلى عادأ ثم دأماياط نيابة إلى الشرف نقله ثم عشرة أماير وأقام ططر الظّاهأر
سنة               تسعين نحو عن وخمسين اثنتين سنة في ماات حتى واستمر أمارته على جقمق الظّاهأر
برماتها                والوقائع الحوادأث يحفظ مان ير لم أنه قال أنه المقريزي عن وبلغنا بحواسه؛ مامتع وهأو

. ماثله     جنسه أبناء مان يعني
       . عمله      ثم عشرة إمارة إلى أستاذه رقاه وبالساقي بالجمالي ويعرف جقمق الظّاهأر اسنباي

بطالً               للقدس بتوجهه ورسم أماسك ثم ًا أياما واختفى هأذا فر نكب فلما ًا ثاني ًا دأوادأار ابنه
. ستين       سنة شعبان في ماات حتى فاستمر

           . التركماني  اسنباي غير كن إن وينظّر وثمانمائة، عشر سنة حوادأث في أمايراخور اسنباي
. ًا  قريب الماضي

           . وكان   بالشمونين ثلث سنة الولى جمادأى مان الول العشر في ماات الحاجب الناجي اسنبغا
.   . العيني           قاله بها فدفن القاهأرة إلى ماركب في فأحضروه السلطانية الجسور لعمارة توجه

   . سودأون            بعد اتصل شهرته في الكثر وهأو سودأون الطياري ثم رجب بن ماحمد الناصري اسنبغا
ثم               عشة أماير الشرف أيام في صار ثم الصغرى الدوادأارية مان وصار فرج الناصر بخدماة
ونفي               فصودأر ذلك وماع لغيره بالنسبة سيرته وحسنت ًا شادأ جدة إلى توجه ثم البريدية ماقدم

بالقاهأرة                ًا ثاني ًا حاجب عمل أن إلى أماره وآل طبلخاناة بأمارة فها عليه أنعم ثم طرابلس إلى
النوب                نوبة رأس عمله ثم جقمق الظّاهأر قدماه ثم ًا ثاني ًا دأوادأار العزيز عمله ثم طبلخاناه وأماير

وخمسين              سبع سنة الول ربيع خاماس الجمعة بهار ضحوة المنصورة حصار في وهأم وماات
ماشاركة             ماع والشجاعة والدأب والتواضع والكرم بالعقل ًا ماذكور وكان الثمانين عشر في وهأو

. لطيفة       ماذاكرة الناس وأيام والتاريخ الفقه في
             . خدم  أن إلى وتوصل اسنبغا تسمى نفسه فباع حلب أولدأ مان أصله كان الزردأكاش اسنبغا
التي              السفرة إلى خرج لما واستنابه أخته زوجه حتى مانزلته وارتفعت عنده فحظّي الناصر

بها                فقتل بالسكندرية وحبس عليه قبض أن إلى الحوادأث في شرح ماا مانه فجرى فيها قتل



ماشكاة ماكتبة                   التاسع القرن لهأل اللماع الضوء
السلماية

يشتهر                لم ًا غاشم ًا ظالم كان العيني قال وقال أنبائه في شيخنا ذكره عشرة، ثمان سنة في
. ماعروف          له يشتهر ولم تاريخه في التي الشرور إل عنه

 .         . أرخه     ثلث سنة الولى جمادأى عشر سادأس في ماات برقوق الظّاهأر دأوادأار العلئي اسنبغا
. الناجي    اسنبغا وينظّر المقريزي؛

عشرة              ثم خمسة أماير جقمق الظّاهأر أيام في عمل الروماي شاوي أرغون الجقمقي اسندمار
يلبث                فلم وستين إحدى سنة ماوسم في إليها فتوجه ماماليكها على باشا لمكة الشرف ندبه ثم

جمادأى               تاسع في وماات ًا أشهر بالقاهأرة فأقام ثلث سنة ماوسم في فرجع بالبطن مارض أن
. نفسه              على ًا ماسرف كان إنه وقيل الستين على زادأ وقد وستين أربع سنة الولى

          . أيام    في طبلخاناه ثم فرج الناصر أيام في عشرة تأمار برقوق الظّاهأري النوري اسندمار
وجهه                ثم مادة بدماياط حبسه ثم الشرف أيام في السكندرية نيابة وولي بعده تقدم ثم المؤيد

شهر               كل في المفردأ دأيوان على له وعمل الظّاهأر واستقدماه بها تقدماة على دأماشق إلى
         . السبعين؛       حدودأ في وهأو وأربعين ثمان سنة في ماات هأذا فوق مانه أماله وكان آلف خمسة

. التغفل            وكثرة الباطن سلماة ماع كبره بعد حتى نفسه على بالسراف وذكر
بن                الشرف بن الفخر كازرون قاضي بن الدين ماعين حسن بن ماحمد بن حسن بن أشرف

  . في          ولد الكازروني ماحمد الدين سعيد سبط الشافعي الكازروني الموسوي الحسني البهاء
الخباز               ابن له فاستجاز لماه جده به واعتنى وسبعمائة وأربعين سبع سنة الثاني ربيع ثاني

بن              أحمد بن وماحمد الملقن علي بن إبراهأيم بن ماحمد والشمس السبكي والتقي الميدوماي
عبد                 بن ماحمد بن الرحمن عبد بن وأحمد المقدسي الغني عبد الحافظ بن الله عبد بن الحسن

وإماام                إليه المشار جده عن وأخذ ًا نفس وخمسين ماائة وتمام جبارة بن الولي عبد بن الله
والنور           البزغشي والصدر الفالي إسماعيل والمجد الطاوسي الفتوح وأبي البردأي الدين

الشافعية             مافتي كان إنه وقال الطاوسي عنه أخذ وطائفة، المصري الدين وسعد اليجي
. وعشرين.            ست سنة الحجة ذي عشري سابع الربعاء يوم في ماات بفارس

.        . الدولة     علء بن حسين في ذكر له يوسف قرا بن شاه أصبهان
نائب               أصلن مالك الدين سيف الماير دألغادأر بن ماحمد الدين ناصر بن سليمان بن أصلن

    . فداوي           بيد قتيلً ماات وماالية ورياسة ضخاماة له وصارت الملوك في عدى مان وأحد التليسيين
وأحضر                 وقته؛ مان الفداوي وقتل سبعين، سنة الول ربيع مان الجمعة صلة وقت هأو مان يعلم ل

. بضع        شاه أخوه عوضه فقرر القاهأرة إلى سيفه
الصل              السجستاني المظّفر أبو الدين غياث الدين شمس بن شاه اسكندر بن شاه أعظّم
           . والصالحين     الفقهاء في ًا ماحب والخير العلم مان حظ ذا ًا حنفي كان الهند بلدأ مان مانجالة صاحب

اثني               أوقافها وعلى عليها صرف مادرسة هأانئ أم باب عند بمكة ابتنى ًا جوادأ ًا كريم ًا شجاع
جمادأى              في فيها ودأرس وانتهت الربعة للمذاهأب ًا دأروس بها وقرر ماصرية ماثقال ألف عشر

           . عند    العتيق الحصن له يقال بمكان مادرسة النبوية بالمدينة عمل وكذا عشرة أربع سنة الخرة
      . أو           عشرة أربع سنة في ماات طائلة بصدقات الحرماين لهأل مارة غير بعثه ماع هأذا السلم، باب

            . المدرسة  أخذ وقد عقودأه؛ في المقريزي وكذا ماطولً ماكة في الفاسي ترجمه تليها التي
. ماصر             صاحب بالمدينة التي أخذ وكذا لنفسه وبناهأا بركات ابن الحجاز صاحب المكية

   . والربع          الحاصل صاحب برقوق الظّاهأري الطرنطاي شاه حسين بن الله عبد بن أقباي
سلح              لمارة ثم الكبرى للحجوبية ثم للتقدماة فرج الناصر أيام في ترقى وغيرهأما؛ بالبندقانين

اثنتي               سنة الخرة جمادأى عشري سابع الربعاء ليلة في عليها وماات الماراء نوبة لرأس ثم
دأفنه                وشهد عليه فصلى المؤماني ماصلى إلى ًا راكب تقدم ثم لداره الغد مان الناصر ونزل عشرة
ألف                أربعين النقد مان تركه الذي إن ويقال الروضة، في البرقية باب خارج أنشأهأا التي بتربته

    . وكان          الجميع، السلطان فأخذ غيره عن ًا خارج ماشخصة دأينار ألف عشر واثني ماصرية دأينار
قال                عليه السلطان فاحتاط ًا جد ًا كثير ًا شيئ خلف أنه العيني وقال وخير، دأيانة ماع بخيلًشرهأا
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. بمعروف           اشتهر ول طريقته في ول سيرته في ًا ماحمودأ يكن ولم
غزة              نيابة وله ثم الشرقية كاشف كان الطويل، ماشترواته مان وليس قايتباي الشرفي أقباي

بالطرقات              المان وكثر إليها ًا ماضاف الرمالة ثم الشام لحجوبية انتقل حين الظّاهأري سيباي بعد
. بياض         بدنه في له وعرض بأسه لشدة أياماه في

.   . ًا  قريب يأتي القنص أقباي
.     . ًا  قريب يأتي المؤيدي هأو الدوادأار أقباي

.   . ًا  قريب يأتي طاز أقباي
.   . ًا  قريب ماضى الطرنطاي أقباي

.   .     . ًا    قريب يأتي خشقدم والظّاهأر ًا قريب ذكر قايتباي الشرفي الطويل أقباي
بالرمالة             وسبعين ثمان سنة الحجة ذي في وسط بالقنص، ويعرف خشقدم الظّاهأري أقباي

لمستحقي              دأينار ألف دأفع رفقته ومان مانه السلطان قبل وماا الستادأار للزيني ًا مالوك لقتله
. جهته       مان المسلمين وضرر شره لكثرة الدية

عشرة              قايتباي الشرف أماره أن إلى خامالً استمر الطويل، له ويقال خشقدم الظّاهأري أقباي
كان                حتى واستمر شجاعة عن حرسك ابن كائنة في المعركة وقت أبان أنه عنه التابك لعلم

. وتسعين     خمس سنة المجردأين مان

سجن            ثم فرج للناصر تقدم الخازندار؛ بطاز ويعرف برقوق الظّاهأري الكركي أقباي
رابع                السبت ليلة في طويل مارض بعد ماات أن يلبث ولم تقدماته إلى أعيد ثم بالسكندرية

  . العيني             ذكره النصر باب ظاهأر الظّاهأر بحوش الغد مان ودأفن خمس سنة الولى جمادأى عشر
وغيره.

سنة             في بحلب السلطان نيابة ثم بالقاهأرة الكبرى الدوادأارية أستاذه وله المؤيدي أقباي
عشر                اثني في القاهأرة وصل بحيث الهجن على ًا ماختفي يسير بعد مانها خرج ثم عشرة ثماني

في                إليها فتوجه دأماشق نيابة ووله فاكرماه السلطان عند حقه في تكلم أنه بلغه لكونه ًا يوما
ثم                فأماسك هأرب أنه وقدر بقلعتها اعتقله الشاماية البلدأ المؤيد دأخل لما ثم عشرين سنة أوائل
. جلبان                زاوية على وقف وله حرماة ذا ًا جبار ًا ماهيب ًا كبير ًا أماير وكان أواخرهأا، في بالقلعة قتل

نيابة               ثم الكبرى الدوادأارية إلى المؤيد قدماه أنبائه في شيخنا وقال الناصرية، خطيب ابن ذكره
. الحوادأث    على وأحال حلب،

حتى            برسباي الشرف أيام في بالسكندرية ناب الجاماوس؛ الشعباني يشبك اليشبكي أقباي
ًا                شيئ وخلف أربعين، سنة شوال آخر في وقيل القعدة ذي عشري حادأي السبت يوم في ماات

والتعصب               الطمع في غاية وكان الكويز؛ بن الرحمن عبد الزين النيابة في بعده واستقر جزيلً،
نيابة              وولي ًا صغير ًا دأويدار أستاذه بعد استقر إنه أنبائه في شيخنا وقال يرشيه، لمن

ولم             التحصيل على الحرص كثير ًا بشوش ًا ماتواضع وكان وثلثين، تسع سنة في السكندرية
. قلمطاي              بن ماحمد الناصري ابنة زينب أزواج أول وهأو قلت المذكورة وليته في يحمد
طرابلس               إلى الظّاهأر أخرجه ثم أستاذه أيام في ثالث أخور أماير برسباي في الشرفي أقبردأي

. الخمسين        قبل ماات حتى بها فأقام بها ًا أماير
قتل           الماوال، لستخلص المتوجه السلطان وخازندار الغوار استادأار إينال الشرفي أقبردأي

. ماقتله       في وتسعين إحدى سنة صفر في
        . ثم        عشرة لمارة ترقى ثم سنين ًا خاصكي كان وقريبه عمه ابن هأو بل قايتباي الشرفي أقبردأي

وسكن                ماهدي مان يشبك ماوت عقب الكبرى الدوادأارية في به استقر ثم جانم بعد دأفعة تقدم
إليه                المشار لجانم ًا زوج كانت التي أستاذه زوجة أخت بك خاص ابن ابنة وتزوج العظّيم بيته

لنظّر              شقيقه وقاسم أخرى حسن البدر وابن تارة الدين ماوفق بمباشرة الوزر إليه وأضيف
السرحة              أمارة وولي المنصور بأبي المعروف الشرف دأيوانه في المتكلم صار ثم ماعه الدولة
يفوق              ماا وكان وغيرهأا النابلسية الجهات ومان مانه الماوال فجلب مارة غير القبلي بالوجه
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كما                 فتنة يكون أن فكادأ ماماليكه مانه وغضب مانه ينقمع أن سلح أماير كادأ حتى وبالغ الوصف
ترقيه               قبل وحج وغيره، بالزهأر فرقت دأينار بثلثمائة أرسل أنه ويقال الحوادأث في ذلك شرح

. وغيرهأا         والستادأارية والزر إليه وأضيف والربط الحل إليه وصار
الركب             ماع وقدماها أزدأمار عوض بمكة الراكز أماير استقر جقمق، الظّاهأري التماسيحي أقبردأي
ابنة               الحسن أم وتزوج وتسعين سبع سنة أثناء في زوجته ومااتت فدام وتسعين خمس سنة

. وأتباعه           ماقدمايه مان والبلء خالص وهأوتركي بها، ًا ماغتبط ورأيته البلقيني التقي
         . البالفانباي    جلبانه ماع الطباق في ونزله سلطنته في اشتراه جقمق الظّاهأري الساقي أقبردأي
يتعلق                بحلب لمار ندبه ثم مادة أقرب في ذلك كل ًا ساقي ثم ًا خاصكي جعله حتى الجركسي

بعد                أتابكيتها إلى نقله ثم سنه صغر ماع قلعتها بنيابة خلعة إليه بعث وصلها فلما بالسلطنة
خلعة                إلباسه بعد حلب إلى رجع ثم مادة بها فأقام يسير بعد القاهأرة وقدم القرمااني، سودأون
إلى                 مانها وحمل وخمسين تسع سنة الحجة ذي في بها وماات مالطية، نيابة إلى مانها نقل ثم

. ًا             عاقلًساكن ًا عفيف وكان الثلثين؛ نحو وسنه بها أنشأهأا التي بتربته فدفن حلب
       . الشرفية       اليام في بغزة ناب حتى تنقل برقوق الظّاهأر عم ابن قجماس القجماسي أقبدي

وأربعين               إحدى سنة القعدة ذي وقيل شوال مان الوسط العشر في وماات قليلً فباشرهأا بمال
قال               الثمانين، عشر في وهأو غزة خارج الفناء مان فيه التحفظ رام كان الذي بمخيمه

. وطمعه       جوره مان بموته الله وأراح المقريزي
الظّاهأر               أيام في عشرة أماير ثم المؤيد أيام في الجمدارية نوبة رأس عمل المظّفري؛ أقبردأي
ماكة                 إلى وجهه ثم مارة لول الركب أماير أرسله ثم الصغار النوب رؤس مان صار ثم جقمق

بمكة             ماات السيرة، ماشكور وكان المحمدي سودأون بعد بها السلطانية المماليك على ًا ماقدما
. وأربعين         سبع سنة شوال عشري رابع الثلثاء ليلة في

           . طبلخاناه    أماير دأماشق إلى نقل ثم المؤيدية الدولة أماراء مان كان بطعام لقب مانتو أقبردأي
. ثلثين       سنة بعد ماات حتى ًا ثاني ًا وحاجب

      .      . عشرين   سنة صفر في بدماشق ماات أستاذه أيام في المقدماين أحد المنقار المؤيدي أقبردأي
.      . باختصار    أنبائه في شيخنا ذكره السيرة ماشكور يكن ولم

. عشرة      سنة حوادأث في ماذكور أقبردأي
        . الشرف      أماره حتى بعده وتعطل بأخرة أأتاذه أماره فرج الناصري التركماني مااماش مان أقبغا

على               فأقام ورجع سلطنته سني آخر في الحاج إمارة ووله بسرياقوس الخانقاه نظّر ثم عشرة
تطل                 فلم شاهأين بن خليل عن ًا عوض الكرك نيابة في وأربعين ثلث سنة استقر أن إلى إمارته

الظّاهأري             ماازي النيابة في عوضه واستقر بقلعتها، وسجن الخمر لتعاطيه عليه وقبض مادته
جاء                  حتى المرسوم تم فما قبرس إلى ينفى يتب لم إن وأنه بإطلقه فأمار فيه شفع ثم برقوق

تليها،               التي أو الصحيح على وأربعين ثلث سنة القعدة ذي أواخر في بمجلسه بموته الخبر
ماوول،               الشرف دأولة في الكبار الماراء أحد كان أنه شيخنا وقول الملتقى حسن ًا كريم وكان

. أنبائه      مان وأربعين ثلث حوادأث وينظّر
    . سنة           حدودأ في ولد العديم بن عمر الكمال فتى الحنفي الحلبي العديمي الدين سيف أقبغا

وكان              الفضلء؛ مانه سمع وحدث الصحيح بعض صديق ابن على بحلب وسمع وسبعمائة ثمانين
   . حدودأ            في ماات سيده مان وإقطاع بأوقاف والتقنع والسكون العقل ماع للخير ًا مالزما ًا خير ًا دأين

. أربعين  سنة
مان             اللنكية إلى رجوعه بعد لستاذه ولي الطروش، برقوق الظّاهأري الهدباني العلء أقبغا

في                شاه ارغون عن ًا عوض حلب ثم طرابلس ثم صفد نيابة ثم بحلب الكبرى الحجوبية الكرك
تنم               أعان مامن لكونه الناصر أماسكه ثم يكمله ولم جاماعه بها وأسس وثمانمائة إحدى سنة

طرابلس                نيابة وله ثم الناصر أطلقه ثم أسر فيمن أقبغا أسر تنم انكسر فلما دأماشق نائب
في                  ماات ثم ًا يوما أربعين نيابتها على واستمر دأقماق بعد حلب إلى أعيد ثم دأماشق ثم أربع سنة
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دأاخل               أنشأهأا التي بتربته الصلة قبل ودأفن ست سنة الثانية جمادأى عشري سابع الجمعة ليلة
. شيخنا               ثم الناصرية خطيب ابن ذكره الخير؛ إلى ماائلً الشر قليل عاقلً ًا ساكن وكان جاماعه،

ثم               ماجلس أماير الشرف عمله ثم المظّفرية اليام في تقدم الشام، نائب التمرازي العلء أقبغا
ثم               ماجلس إمارة على القاهأرة إلى عادأ ثم التقدماة إقطاع على استمراره ماع السكندرية نائب

سادأس               السبت يوم في كان فلما الشام نائب ثم العساكر أتابك الظّاهأرية اليام في استقر
وعلم               الرماح فلعب بدماشق الميدان إلى الصبح بعد خرج وأربعين ثلث سنة الخر ربيع شعر
فرسه                 عن ماال الميدان قرب كان فلما خيول عدة كله ذلك وغير الكرة ثم ماماليكه مان عدة

مان              بالقرب قاعة إلى حملوه ثم عليه وتكاثروا الرض إلى سقوطه قبل ماماليكه فلحقه
أشيعت                 يسير بعد ثم ماريض أنه على ماحفة في السعادأة دأار إلى نقل ثم مايت وهأو الميدان
السف               وكثر الستين على زادأ وقد دأماشق نائب الحسني تنم بتربة ودأفن عليه فصلى وفاته
النفرادأ              ماع والعلماء الصلحاء في والمحبة الصدقات كثير ًا ماتعبد ًا ماتهجد ًا دأين كان فقد عليه
      . وتمراز        شيخنا؛ حوادأث في ماذكور وهأو الله رحمه جماعة به تخرج بحيث الفروسية بفنون

. برقوق     الظّاهأر ماماليك مان ماوله
. الطولوني       أقبغا في التركي، الدين علء أقبغا

. ًا        قريب الجمالي أقبغا في الروماي؛ الدين علء أقبغا
. شيطان       أقبغا في الظّاهأري؛ الدين علء أقبغا

. ًا        قريب مااماش مان أقبغا في ماضى التركماني؛ أقبغا
. ًا    قريب سبق التمرازي؛ أقبغا

الوجه             كشف عمل بالقاهأرة؛ الطبلخاناه أماراء أحد الروماي الدين علء كمشبغا الجمالي أقبغا
وضرب              فعزل سيرته وساءت أماره ينتج فلم بالمال بالسعي الستادأارية ولي بل وغيره القبلي
في                 ماعه وهأو للشرف ا عليه أنعم ثم الول مان أقبح وعزل أخرى مارة ًا ظن وليها ثم بالمقارع
وقتل                أياماه تطل فلم دأمانهور إلى وتوجه البحري الوجه كشف فعمل عادأ ثم عشرة بأمارة آماد
شيخنا                وقال أهأوج، ًا مابغض ًا كريه وكان وثلثين، سبع سنة الخر ربيع في العربان ماع ماعركة في

            : البحيرة  كشف السلطان وله الخر وفي مارة غير الكبرى الستادأارية ولي إنه أنبائه في
كريم              الستادأار الوزير وخرج وقتلوه عليه فتجمعوا العرب بعض على فأغار هأناك إىل فتوجه

دأماه             وذهأب السلطان إلى وأحضرهأم وأمانهم العرب فجمع بعسكر المناخات كاتب بن الدين
السكندرية              حوالي مان ماريوط مان بالقرب قتله العيني وأرخ ًا، غشوما ًا ماقداما أهأوج وكان ًا، هأدر

. الولى      جمادأى مان الخير العشر في
        . الولى      جمادأى عشري ثاني الثلثاء ليلة في ماات للناصر الصغير الدوادأار الفقيه الجندي أقبغا
ألف                عشر اثنا قيل فيما العين الذهأب فمن ًا كثير ًا ماوجودأ وخلف الغدو مان ودأفن ست سنة

الماوال              وأخذ والبرطيل بالرشا اشتهر بل وظيفته في ًا ماشكور يكن ولم الناصر فأخذه دأينار
.   . العيني  قاله المحرماات وارتكاب

. ًا    قريب يأتي جيار، أقبغا
           . وشد   ووليتها القاهأرة حسبة ولي الظّاهأري الدين علء شيطان أقبعا كذلك يشبك دأوادأار أقبغا

سنة                شعبان سادأس الخميس ليلة في قتل ثم وحبس عليه قبض ثم مارة بينهما وجمع الدواوين
إنه               أنبائه في شيخنا وقال والفروج، المنكرات عن وعفة ظلم ماع ًا نبيه وكان وعشرين، إحدى

. الفسق     قليل المباشرة حسن كان
 . مان           كان جيار وبأقبغا باللكاس ويعرف برقوق الظّاهأري التركي الدين علء الطولوني أقبغا

قدماه              ثم نوبة رأس وجعله بطبلخاناه ثم عشرة بأمارة عليه فأنعم الظّاهأر أستاذه خواص
عليباي               لوقعة أستاذه عند مانزلته انحطت ثم أخته ابن بيبرس عن ًا عوض ماجلس أماير وجعله

مان                  صار ثم بها فاعتقل الصبيبة قلعة إلى وحمل لها دأخوله قبل أماسك ثم غزة بنيابة له ورسم
شعبان                  في ايتمش ماع قتل أن إلى الحوادأث في ذكر ماا عليه جرى ثم غزة ووله تنم حزب
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. والفقراء          العلماء إلى يميل وكان الربعين ناهأز وقد اثنتين سنة
           . ماع  وسط المقتول عليباي أخوة وأحد برقوق الظّاهأرية السلطانية المماليك مان الفيل أقبغا

. إحدى         سنة المحرم عشر سابع في المماليك مان سبعة
ًا              دأوادأار الناصر عند استقر ثم يشبك عند ًا ماقدما كان يشبك؛ بدوادأار ويعرف القديدي أقبغا

  . شيخنا             قاله الماور مان كثير في برأيه ويقتدي وماعرفة وجاهأة له وكانت عشرة وأماره ًا صغير
اشتهار                وعدم وخبث ماكر ماع العقل ووفور الحكمة يدعي كان العيني قول نقل ثم أنبائه في

في                   ماات أن إلى ازدأيادأ في يزل لم ثم ًا جم ماالً يشبك أيام في وحصل المال لجمع وحب بخير
جماعة               بعده مانه تمول ًا كثير ًا شيئ وخلف عشرة أربع سنة شوال عشر ثالث الخميس ليلة

. غالبه    على السلطان واستولى
.    . ًا  قريب الطولوني في اللكاش أقبغا

.   . ًا   قريب ماضى الظّاهأري الهدباني أقبغا
         . حماة     نيابة وله ثم المؤيد فقدماه أستاذه بعد ترقى المحمدي دأماردأاش الدماردأاشي بلط اق
وحسن                بالشجاعة واشتهر الثلثين بعد ًا ظن بها وماات مالطية نيابة إلى نقل ثم أتابكية ثم وغيرهأا

السيرة.
سنة              المحرم عشري في القبلي الوجه كشف والي وهأو ماات الظّاهأري، الحمدي خجا اق

. ًا     ماشكور يكن ولم وعشرين، خمس
أغا،              يسميه وكان الشرفية الدولة في الحجاب أحد حسين، بن شعبان الشرفي سنقر اق

. الشيخوخة        سن في وهأو الثلثين حدودأ في ماات
المؤيد              أيام في ًا صغير ًا دأوادأار صار ثم ماماليكه مان كان برقوق؛ الظّاهأري الموساوي اقطوه

أخرى                بعد مارة نفاه ثم طبلخاناه إمارة ثم الشرف أيام في المهمندارية وولي عشرة أماير ثم
اثنتين                سنة صفر عشر ثاني الثلثاء ليلة في بباطنه ضعف بعد بالقاهأرة بطالً ماات أن إلى

. السيرة         ماشكور يكن ولم الغد مان عليه وصلى وخمسين
لقبغا             إمارته وأعطيت وعشرين سبع سنة الولى جمادأى في ماات عشرة أماير أقفجا

التركماني.
تسع              سنة الثانية جمادأى عشري رابع الخميس يوم في ماات القلعة، نائب الشعباني ألتش

. العيني            ذكره النصر، قبة عند برقوق الظّاهأر تربة جوار بالصحراء بتربة ودأفن

كان              ثم ليشبك انتمى مامن أستاذه بعد كان برقوق؛ الظّاهأري القرماشي الدين سيف الطنبغا
وهأو                 شيخ ماع الخر في وكان الناصرية اليام في الفتن في الشاماية البلدأ في تنقلوا الذين في
وله                استقل فلما بها الحجاب حجوبية فوله بحلب ناب حين ماعه كان ثم سلطنته قبل بالشام

الخبر                 جاء أن يلبث ولم وعشرين ثلث سنة في حلب ماعه وقدم ماصر، أتابك ثم ًا كبير ًا أماير
غيره              قرر ثم حلب ومالك الترجمة لصاحب النصر فكان هأناك الماراء فاضطرب المؤيد بموت

على               ًا ماتحدث يكون أن أوصى المؤيد وكان المصريين على لنائبها ماوافقة دأماشق هأو وقصد فيها
القرماشي             فبادأر دأماشق إلى المصري العسكر وجاء ذلك على ططر يوافق فلم ولده

ثم              بإماساكه ططر فأمار القلعة طلعوا حتى واستمر عليه فخلع ططر فعانق وخرج لموافقتهم
ًا              أماير وكان الحوباني، الطنبغا بتربة ودأفن وعشرين أربع سنة الولى جمادأى في فقتل قتله

مان                كان أنه أنبائه في شيخنا قال وكذا الناصرية خطيب ابن ذكره للشر، ًا كارهأ عاقلً ًا ساكن
ول                 خير عنه يشتهر ولم ًا بخيلًطماع كان لكنه العيني قال ًا، ولين ًا تواضع غيره زادأ الماراء، خيار

ماعروف.
أيام              في وعمله سلطنته قبل ماماليكه أعيان مان كان شيخ، المؤيدي المرقبي العلء الطنبغا
بعدهأا               ووله بالمرقبي بينهم فعرف مادة بها فأقام طرابلس أيام مان المرقب بقلعة الفتن تلك

تسلطن               فلما الكبرى الحجوبية إلى نقله ثم بمصر قدماه ثم عنده لستئمانه حلب قلعة نيابة
ثم                ماعطلًمادة ودأام أطلفه ثم المؤيدية مان سجن مان ماع وسجنه عليه قبض ططر الظّاهأر
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أربع               سنة رجب عاشر ليلة في وماات مادته تطل فلم التقدماة إلى جقمق الظّاهأر أعادأه
النوب            ورؤس الطبلخاناة أماراء أحد أنه العيني وقول باختصار، المقريزي ذكره وأربعين،

تقصير.
عشرة،              ست سنة شعبان مانتصف السبت يوم في ماات عشرة، أماير المهمندار العلء الطنبغا

. العيني  ذكره
إل              يظّهر ولم البخاري بعض الحجار مان سمع القواس، ابن ماولى الدماشقي التركي الطنبغا

خمس                سنة في ماات أصحابنا، بعض استجازه قد ولكن حدث أنه نعلم ولم بقليل ماوته قبل
. الرجال              مان الحجار مان سمع مان آخر وهأو قال أنبائه في شيخنا قاله عشرة،

.      . ًا  قريب الصواب على المرقبي في الرقبي الطنبغا
ثم              المؤيد نوبة ورأس بالقاهأرة المقدماين أحد كان بالصغير، ويعرف الواحد عبد مان الطنبغا

بموت               الخبر جاء فلما مادة بحلب فأقام ًا قريب الماضي القرماشي الطنبغا ماع ًا ماجردأ حلب قدم
وبين                بينه وقعة في قتل أن يلبث ولم نيابتها في هأذا قرر حلب القرماشي ومالك المؤيد

ابن             ذكره والتاريخ، السيرة مان ًا كثير فاضلًيستحضر وكان وعشرين؛ أربع سنة التركمان
. الناصرية  خطيب

وقد               اثنتين سنة في النخاسي ايتمش ماع قتل العمري يلبغا ماماليك مان كان شادأي؛ الطنبغا
. الخمسين  جاز

بحيث               عنده وتقدم بالشام نيابته حين شيخ خدماة في تنقل مامن المماليك؛ أحد سقل الطنبغا
في                اللجون بوقعة قتل حتى ماعه واستمر إليه فألفت فرج للناصر مارة غير ماهماته في بعثه
أسباب               أعظّم وهأو والفتن الشر أهأل مان وكان الروماي وماقبل هأو عشرة خمس سنة المحرم

. عقودأه              في المقريزي ذكره الناصرية، الدولة زالت حتى وشيخ الناصر بين كانت التي الفتن
الشرفية              اليام في صار ثم خامالً ًا دأهأر أقام باللفاف؛ ويعرف المعلم برقوق الظّاهأري الطنبغا

بل             جراحات أصابته الشعباني وقرقماس السلطان بين الوقعة كانت فلما الرماح ماعلمي جملة
الشرفي             السحاقي قلمطاي بإقطاع عليه وأنعم ذلك السلطان له فعرف فرسه عن وتقطر
طبلخاناه               أمارة زادأه ثم المغربي سودأون نفي بعد ذلك على زيادأة عشرة بأمارة ثم الخاصكي
تمرباي               ماوت بعد صيره ثم مادة السكندرية نائب عمله ثم ًا أيض المساوي أقطوه نفي عقب

ماات                ثم ًا يسير بيته ولزم فاستعفي يختلط وكادأ ضعف أن إلى المقدماين، أحد النوب نوبة رأس
لعب                في ًا رأس ًا جد الباطن عاقلًسليم ًا خير وكان وخمسين، ست سنة الثاني ربيع عاشر في

. الله       رحمه والرأي التدبير عن ًا عري الرماح
وعشرين             إحدى سنة شوال عشري ثاني في ماات الشام، نائب الظّاهأري العثماني الطنبغا

. بطالً  بالقدس
. الدين        سيف يلقب فيمن ًا قريب ماضى القرماشي، الطنبغا

. ًا     قريب ماضى والمعلم؛ اللفاف الطنبغا
. فهد           ابن أرخه وستين، إحدى سنة شوال في ماات أماير، الطنبغا

ثمان؛              سنة الولى جمادأى عشري سادأس الخميس يوم في ماات العشرات، أحد برص الغي
. العيني  أرخه

             . في   قتل أن إلى أتابكها صار ثم وليات لعدة فيها وتنقل بحلب تأمار برسباي الشرفي الماس
الشكل              ماليح وكان الخمسين على زادأ وقد وسبعين اثنتين سنة الوقعة يوم سوار وقعة

. الله      رحمه بالشجاعة ًا ماشهور السيرة ماشكور
. ًا      قريب العلء في برسباي، الشرفي الماس

شادأ             وصيره الحسنة وقراءته الجيد الخط كتابته بعد أستاذه رقاه قايتباي، الشرفي الماس
مان                لها ًا ماضاف كان ماا وليته في أبطل حين سيما ودأيانته عفته على الثناء فكثر الشربخاناة
واستقر                عنها صرفه ثم وبهائه خفره ماع هأذا حسناته في وعد الطباء جمع بعد العاجينية حماية
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تسع                سنة رماضان في قتل مامن وكان دأولت، لدفع العساكر ماع وخرج صفد نيابة في به
. عليه       السف وعظّم ثلثين ابن وهأو وثمانين

قرر              ًا دأروس للحنفية فيها وعمل تربة له ابتنى الخاصكية، أحد برسباي الشرفي العلئي الماس
. ثمانين              سنة مان ًا قريب وماات الطلبة؛ مان سبعة ماع المنشاوي الرحيم عبد الزين فيها

.    . المحمدين     في يأتي رخ شاه بن بك الوغ
    . سنة          رماضان في ماات ًا مارار الشاماي بالركب حج مامن بدماشق، الحجاب أحد الكركي الياس

. اللبودأي     ابن أرخه وثلثين، أربع
. وثمانين               أربع سنة الحجة ذي في بمكة ماات النبوية، المدينة نزيل الصالح الشيخ الهندي الياس

مانصور -       -          بن عطية بن علي بن ماانع بن ولد بالوار ومايان أمااكن في المقريزي وسماه احمان
وعزل                وثلثين تسع سنة في أبيه قتل بعد وليها أمايرهأا، المدني الحسيني سيخة بن حمار بن

كان                 أنه ويقال عربانها مان كثير جمع وماعه وأربعين أربع سنة في ماعزول وهأو ونازلها مارة غير
للفئة               النصر حصل ولكن قليل جمع وماعه عزيز بن سليمان أمايرهأا إليه فخرج نهبها قصد

الخرة               جمادأى في بها ماات حتى وليها ثم ًا مانصور المتولي وعادأ وانهزم المذكور وخذل القليلة
. قيس        بن زبيري بعده واستقر وخمسين خمس سنة

        . عند        وثمانمائة اثنتين سنة في أذربيجان أبوه وله التي خليل والد كور تيمور بن شاه أمايران
أمارائه                مان وجماعة وعمر بكر أبي أخويه ماعه وجعل الشاماية البلدأ إلى الهند بلدأ مان قدوماه

. تسع          سنة في المذكور والده بعد وقتل تبريز تحته وكان
وثمانين                ست سنة في بمكة ماني سمع القزويني، الحسني مارتضى بن الله شكر بن جان أماير

. التي       علي بن جعفر بن لمحمد ًا رفيق
    . بيرو            على تل مامن بها والمتصدر الجمالية إماام القاهأري ثم الحلبي الزين طنبغا بن حاج أماير

   " عنه             " روى وكذا ق آخر إلى السبع عمران بن الشمس عنه أخذ شيخنا على البخاري في وقرأ
ماع                وكان لمؤلفها، الحاجبية شرح اقبرس بن العلء عليه قرأ بل النواجي عليه وجودأ الد ابن

. كثيرة              كراماات شعيرات بن الشمس عنه حكى حتى الغزير بالصلح ًا ماوصوف العلم في تقدماه
. وإيانا         الله رحمه نحوهأا أو وثلثين أربع سنة ماات

ولكنه                إسماعيل ويسمى مااجد بن شاكر بن الغني عبد بن الرحمن عبد المجد بن حاج أماير
       . مانهم        جماعة على وسمع مارة غير حج الخوة أحد الجيعان بابن سكلفه ويعرف أشهر بهذا

ماات               ماعافى؛ عادأ ثم الصالحين مان ًا جمع وزار لدماياط فسافر إقعادأ له وحصل وغيره شيخنا
. بتربتهم          ودأفن الغد مان عليه وصلى ثمانين سنة رماضان في

حفظ                المذكور، أبيه بني أكبر وأبوه جده التي جقمق الظّاهأر بن عثمان المنصور بن حاج أماير
ماحمد                بن ماحمد في الفرج أبي بن حاج أماير بالحفظ ماشتغل الن وهأو واللفية والنقاية القرآن

. الفرج      أبي بن الغني عبد بن
العز                 ثدي وارتضع السعادأة حجر في ولد الدين، علء الماير بن الدين زين ماغلطاي بن حاج أماير

بن             حاجي المنصور سلطنة في الستدارية ولي ثم مادة السكندرية في ناب والسيادأة،
 . ذكره               إحدى سنة الول ربيع في بطالً بها فمات دأماياط إلى برقوق نفاه ثم شعبان، الشرف

. المهملة          الحاء في وعمله عقودأه في والمقريزي أنبائه في شيخنا
.    . أحمد        في ماضى المكيني الصلح بركوت بن ماحمد بن حاج أماير

. طنبغا              ابن ولعله بالشيخ له وبلغ شيخنا على قرأ مامن الحلبي؛ الزيني حاج أماير
. فيحرر                يوسف قرا بن شاه ماحمد في ذكر له يوسف، قرا أخي ابن علي زاه أماير
وسبعين                 إحدى سنة القعدة ذي في ماات يوسف؛ قرا بن أحمد شاه بن ماحمد بن زاه أماير

وكان               عليه؛ الصلة السلطان وشهد الثلثين على زادأ وقد القاهأرة مان الوزير باب في بمسكنه
أصبهان                عمه مان عليه ًا خوف جقمق الظّاهأر أيام صغره في العراق مان أبيه حواشي أحضره قد

. الن           إلى الماراء أبناء كآحادأ فأقام بغدادأ ماتملك يوسف قرا بن
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. وتسعين               اثنتين سنة الول ربيع في ماات أبوه، الماضي اليماني علي بن إدأريس بن أماين
الوفاء                أبي البرهأان الحافظ بن حمزة أبو الدين ناصر خليل بن ماحمد بن إبراهأيم بن أنس

بها                ونشأ بحلب وثمانمائة عشرة ثلث سنة صفر في ولد الماضي، احمد ذر أبي أخو الحلبي
وسمع            ًا يسير واشتغل وعرض والنحو الحديث وألفية والصلي الفرعي والمنهاج القرآن فحفظ

حجي               بن أحمد والشهاب الهادأي عبد ابن ابنة عائشة له وأجازت وآخرين وشيخنا أبيه على
حج                وقد لنا، فاجاز بحلب ولقيته ًا يسير أبيه حياة في الجاماع في الكرسي على وقرأ وآخرون؛

ماوته،              قبيل حاله وحسن بأخرة وحدث الشهودأ ماع وجلس مارة غير للتجارة القاهأرة ودأخل
. قبلها           التي أول أو وثمانين إحدى سنة الطاعون أوائل في ماات

البدر                   الرحمن عبد بن يعقوب بن عمر بن سالم بن سعيد بن أحمد بن ماحمد بن علي بن أنس
         . وأحضر    وسبعمائة وخمسين تسع سنة الول ربيع في ولد الدماشقي النصاري حمزة أبو

جماعة                 بن العز له وأجاز وغيره القيم بن الله عبد على المشهد إماام بن الصدر قريبه بواسطة
عبد               بن أحمد بن وماحمد أمايلة ابن فسمع بنفسه طلب ثم وغيرهأما القلنسي الحرم وأبو

ونحوه؛            القاضي سليمان التقي أصحاب عن وأكثر وغيرهأم؛ السبكي وسعيد المنبجي الرحمن
الحديث                علم في وتميز بنفسه وقرأ المحب ابن ولزم للفقهاء تزيا ثم الجند بزي أولً وكان

وكان             أربعين، الكفري يوسف بن الله عبد للتقي فخرج شيوخه ولبعض لنفسه وانتقى
: ماعجمه             في شيخنا قال والديانة؛ المروءة ماع بالدأبيات ًا ماعتني بالوثائق ًا عارف ًا نبيه ًا ماستيقظّ

مانصور،               بن سعيد حديث مان بجزء وحدثني نظّمي مان عني وكتب ماعي وسمع بدماشق لقيته
أبي                 ابن أنا الشيرازي بن نصر أبو أنابه المنبجي الرحمن عبد بن أحمد بن ماحمد أنابه قال

في                 وقال تقدم، بما عليه أثنى ثم بسنده الرازي أنا علي بن عساكر أنا إجازة المصري المكارم
وتبعه              بدماشق، سبع سنة رجب عشري سادأس في ماات وأفادأني ًا كثير ماعي سمع النباء

. باختصار    عقودأه في المقريزي
.    . عني      أخذ مامن الفخري عثمان بن ماحمد بن أنس

الفركي                - الدراكاني العفيف بن الشرف بن الدين ناصر كمال بن بكر أبي بن ماحمودأ بن أنس
السيد         -     خال الشافعي الشيرازي شبانكارة أعمال مان وهأي الكاف بدل بالجيم تكتب وربما

والعمل               بالعلم وصف ماحمد الدين شمس اسمه عم له كان اليجي؛ الرحمن عبد الدين صفي
استدعاء               في هأذا الدين لناصر أجاز السلف، آثار ًا ماقتفي ًا صالح فكان هأذا والد الشرف وأماا

والبرهأان            المايوطي الجمال وهأم جماعة وسبعمائة وسبعين ثمان سنة الحجة بذي ماؤرخ
وآخرون           السفرايني الله وسعد النشاوري والعفيف ظهيرة بن والشهاب والبناسي القيراطي
فيما               الدين عفيف السيد بن العلء السيد عليه سمع الكبير، التاريخ مان ترجمته في أثبتهم

.  . وماات  به أخبرني
شاه                  ماحمد وبين بينه حرب في قتل بغدادأ، صاحب أويس بن زادأة شاه بن ولد شاه بن أويس
سنة                وأرخه أنبائه في شيخنا قاله أخرى؛ مارة بغدادأ على شاه ماحمد واستولى يوسف قرا بن

ثلثين.
مان             وانفصل إقطاعه أخرج ثم الربعين أماراء أحد كان الظّاهأري، الحاجب الجللي إياس
بالقاهأرة،              وثلثين إحدى سنة الخرة جمادأى عشي تاسع الثلثاء ليلة في بطالً وماات الحجوبية

. أنبائه    في شيخنا ذكره
السلطانية             المماليك مان وصار المؤيد أعتقه المؤيدي؛ ثم فرح الناصري أردأباسي مان ايتمش

الظّاهأر                أيام في صار ثم العزيز أيام في عشرة تأمار ثم ًا خاصيك وصار بعده ترقى ثم
وخمسين،            إحدى سنة صفر في ماات حتى واستمر الجقمقي، ماغلباي بعد استادأارالصحبة

. الشجاعة          وعدم الشح ماع نفسه على ًا ماسرف قيل فيما وكان

بعده             ثم وأدأناه قربه برقوق؛ الظّاهأر أيام في العساكر أتابك الجركسي البحاسي ايتمش
ًا               سيوس ًا خير وكان الستين، ناهأز وقد اثنتين سنة شعبان أوئل في دأماشق بقلعة وقتل أماسك
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   . خطيب           ابن ذكره الصوة باب مان بالقرب للحنفية اليتمشية المدرسة صاحب وهأو ًا دأين عاقلً
كائنته                في فأبلى أمارته ابتداء في برقوق ماع قام مامن كان أنبائه في شيخنا وقال الناصرية،

يلبغا                 لقتال جهزهأا التي العساكر ماقدم هأو كان ثم ًا ماقرب عنده وصار ذلك له فحفظ ًا حسن بلء
خلص              الكرك مان الظّاهأر خرج فلما بدماشق وحبسه الناصري فكسره عليه خرج لما الناصري

ولده               على أوصاه الموت حضره لما ثم ًا كبير ًا أماير فقرره لمصر توجه لما بالظّاهأر واجتمع
وقلة                الخير إلى بالميل العيني عليه وأثنى قتل، أن إلى أماره فآل الدولة في المتكلم وجعله

مايل              وله غفلة فيه كانت ولكن قال وماجالستهم والفقراء العلماء وماحبة الصدقات وكثرة الشر
بطرابلس              الذي والبرج القلعة أماام الوزير بباب التي المدرسة صاحب وهأو الذكور في زائد

. البحر   ساحل على
ابنه               أيام في الدوادأارية جملة مان صار ثم ماماليكه مان كان برقوق؛ الظّاهأي الخضري ايتمش
أيام                أوائل الكبرى الستادأارية في استقر أن إلى المؤيد أيام في عشرة تأمار ثم فرح الناصر

جسده                في أصيب أن إلى مادة إمارته على واستمر يسير بعد وعزل فيها ينتج فلم الشرف
القدس              إلى أخرج بل بطالً ودأام عنه الشرف فأخرجها بالحمرة يستره كان بحيث ببياض

ًا                 أيض القدس إلى ونفاه أبعده أن يلبث لم ثم ًا جد مانه وقرب دأاخله الظّاهأر تسلطن فلما وغيره
بعد                 فعاش عليه ًا ماغشي تحته مان فأخرج جدار عليه سقط أن إلى دأاره فلزم بعودأه رسم ثم

كما               وكان الصحراء؛ في قطلوبك الماير بتربة ودأفن وأربعين ست سنة رجب في وماات قليلً
أماور                 وارتكاب لسان وبذاءة فيه شر ماع بهم البر كثير حملته في ًا ماحب للقرآن ًا قارئ شيخنا قال

. السيرة           ماشكور يكن لم إنه العيني قال ولذا بالمال يتعلق فيما
      . أماراء         مان صار أن إلى ترقى الدشت أرض مان قرنكرات قبيلته وتدعى الترك مالك ايدكو

إلى            والرأي وللمشورة الماور لمهمات المعدين الميسرة أماراء رؤوس وأحد توقيامايس الخان
له                 قال وقد سيما مانه للفرار واستعد حذره وأخذ مانه فخاف عليه بالتعبر اخان مان أحس أن

ولم                  فر حتى احتال ثم عبده على يحقد أن مان الخان أعيذ بقوله وأجابه ولك لي ماحمور وهأو
وأغراه                أماره له فشرح تيمور إلى فوصل إدأراكه أماكن وماا ماسافة قطع وقد إل به يفطن

ل               بعساكر الدشت إلى المسير على له حامالً ذلك كان بحيث عساكره واستلوش إليه بالمشار
ايدكو               وعظّم الحصر تحت يدخل ماالً تيمور وغنم توقيامايس بانهزام له الظّفر فكان كثرة تعد

يعلم                 ولم تيمور يد في سقط ثم لهأله النصراف مان ماكنه حتى بحيلة فخادأعه ذلك وماع عنده
آل               كثيرة وقعات بينهما وكانت توقيامايس لقتال استعد حتى ايدكو زال وماا لغيره انخدع أنه
له               يوقف ولم جموعه وتشتت ايدكو انهزم ثم ًا قفار وصارت الدشت إخراب إلى فيها المار

في                سيحون نحر في ًا جريح ًا قريب ماات أن ايدكو يلبث ولم لتوقيامايس الوقت وصفا خبر على
صائبة                أعدائه في وماكايد عجيبة ونوادأر غريبة أخبار ذا العالم رجال مان وكان عشرة، أربع سنة

شرائع            ماتابعة على وماواظبة والصلحاء العلماء في وماحبة وسياسات ووقائع بديعة وأفكار
الدشت                 في وأقام يطيعه، وجند بمفردأه عمل له مان إل مانهم ماا ًا مالوك ًا ولد عشرون له السلم

قل                 بحيث أولدأهأم بيع مان الطير مانع الذي وهأو الدهأر جبين في غرة أياماه وكانت سنة عشرين
. أثبته             ماا بحقيقة أعلم والله عقودأه في المقريزي طوله وماصر؛ الشام إلى جلبهم

         . مان    وصار خشقدم الظّاهأر أيام أوائل في عشرة تأمار برسباي الشرفي الجاركسي ايدكي
وكان                 سنة؛ خمسين مان أزيد عن وسبعين اثنتين سنة سوار وقعة في قتل أن إلى النوب رؤس

. نفسه      على إسراف ماع ًا شجاع ًا ماتحرك
      . سنة        الول ربيع في بالطاعون ماات عنده الدوادأرية وأحد ماماليكه مان جقمق الظّاهأر ايدكي

. وخمسين  ثلث
.         . بالمدينة   ماني سمع مامن النبوي المسجد خدام أحد الزماام الخشقدماي ايدن

       . له          ويأتي عشر، سنة في بغزة قتل برقوق الظّاهأر أخي ابن أسن بن قجماس بن باي اينال
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. يوسف    ولده في ذكر
.          . ًا       جيد وكان وأربعين إحدى سنة القعدة ذي في ماات كبير اخور أماير جانم أخو باي اينال

مايسرة؛             حاجب ًا أيض له ويقال الثاني الحاجب برقوق الظّاهأري الحسني الفقيه باي اينال
الصلح               له يتردأدأ مامن غلط، وأحدهأما ثاني نوبة رأس أنه آخر ماحل في بخطي ورأيت

ثلث             وقعة في أصبعه وأصيب وتسعين خمس سنة الول على تأمار ليقرئه، الطرابلسي
. به    بأس ول وتسعين

             . وحضر   الغد مان ودأفن تسع سنة القعدة ذي سادأس الجمعة ليلة في ماات العلئي حطب اينال
.   . العيني    ذكره الموماني بمصلى جنازته الناصر

مارجان            عقب النبوية بالمدينة الخدام ماشيخة ولي جقمق، الظّاهأري السحاقي شيخ اينال
         . حتى     غيره فضلًعن بالضرب البادأرة سريع ًا شديد وكان ثمانين سنة في الظّاهأري التقوي

في                آخرهأا مارة غير حج ويبسه، دأينه على الثناء في ومابالغة تام مايل إليه وللسلطان للقفهاء،
عفا               بالبقيع ودأفن وثمانين ست سنة المحرم في بها فمات المدينة إلى ورجع الماضية السنة

. قانم       المشيخة في بعده واستقر عنه، الله
.             . شعرة  إحدى سنة في الماراء مان بذبحه الناصر أمار مان ماع ذبح الجرودأ اينال

.   . ًا    قريب يأتي الشرف العلئي الجرودأ اينال
المحب           ووالدة الماين أخت تزوج العشراوات؛ أحد برقوق الظّاهأري الحمدي اينال

.   . في         ماات التية فاطمة واستولدهأا المحب والد زوجها ماوت بعد القصرائيين
.        . وستين    إحدى سنة الولى جمادأى في ماات الطويل برسباي الشرفي اينال

لدفع             العساكر ماع وخرج بطرابلس ثم بالسكندرية ناب حتى رقاه قايتباي، الشرفي اينال
الشربخاناة             عادأ قايتباي الشرفي بيبرس طرابلس في عوضه واستقر أسر، مامن فكان دأولت

طرابلس               إلى فرجع بيبرس ماات ثم أستاذه فقدماه ورجع بمال نفسه افتدى أن يلبث ولم
. إليه              المشار المهم في وليكون كفالته لمحل تسعين سنة في العسكر برز حين وسافر

              . أن  إلى وحبسه ططر الظّاهأر أماسكه ثم حلب نيابة وولي المؤيد أيام في تقدم الحكمي اينال
سنين                بالقاهأرة تقدماة ولي ثم الشام إلى عادأ ثم وعشرين ست سنة في فحج الشرف أطلقه

أن                 وبمجردأ وثلثين تسع سنة في قرقماس عن ًا عوض حلب نيابة إلى عادأ ثم الكبرى المارة ثم
واستمر               الناصرية خطيب ابن ذكره إليها، فتوجه الشام بنيابة هأجان ماع مارسوم عليه وردأ وصل
القاهأرة               إلى رأسه وحمل وأربعين اثنتين سنة في السلطانية الطاعة عن خروجه بعد قتل حتى

وقد               إكمالها، قبل دأماشق قبلي الدين كريم جاماع مان بالقرب أنشأهأا التي بتربته جثته ودأفنت
. جده              يسعد لم أنه إل السيرة ماشكور بالشجاعة ًا ماشهور كان بقوله المقريزي عليه أثنى
شيخ                دأخلها لما عشرة ثلث سنة شعبان في بغزة ماات المنقار، اينال له ويقال الجللي اينال

. أنبائه     في شيخنا أرخه ونوروز،
الزير            جوار صفية سويقة يسكن مامن الشعرات أحد برسباي، الشرفي الحسني اينال

. وتسعين       ثلث سنة التجريد في ماات المعلق،
وغضب              له صار ثم الفقيه، يشبك الماير بن ليحيى واصله قايتباي، الشرفي الخصيف اينال

لتابكيتها              نقله ثم بحلب، مايسرة أمارة وأعطاه أطلقه ثم مادة دأماشق بقلعة واعتقله عليه
الماس                 قتل بعد صفد لنيابة نقله أن إلى وظيفته على أعادأه ثم الرهأا كائنة في عليه وقبض

حاجب              به واستقر قجماس الشام نائب فيه فشفع نفيه ورام عليه ونقم فطلبه فشكوه
والظّلم               الفسق في وهأو الفسادأ، عليه فقمع حماة لنيابة نقله سيباي ماات فلما بها الحجاب

. الطويل      جانبك في ذكر له بمكان،
وتأمار               أطلق ثم وحبس بعده اماتحن ثم أستاذه، أيام في تأمار فرج، الناصري الششماني اينال

عزل               بعد الحسبة وباشر الشرفية؛ اليام في النوب رؤس مان صار ثم المؤيد بعد عشرة
سبع               سنة قبلها الول وعلى بل وثلثين ست سنة في المحمل على وتأمار سنين، العيني



ماشكاة ماكتبة                   التاسع القرن لهأل اللماع الضوء
السلماية

المقدماين                أحد صار ثم صفد نيابة ولي ثم نوبة رأس وثاني طبلخاناه أماير صار ثم وعشرين
وكان                وخمسين؛ إحدى سنة الثاني ربيع في ماات أن إلى البهلوان قانباي بعد أتابكها ثم بدماشق

سبع                 سنة مان الروماي ماقبل في شيخنا قال وقد قيل، فيما وشح جبن ماع وتعفف تدين فيه
وهأم                 الحاج إمارة مان المجيء مان العهد قريب وكان صفد نيابة في بعده استقر هأذا أن وثلثين

. المار      فلله ووهأنه جوره مان يشكون

سنة                شعبان في فقتل عليه، عصى مامن كان ثم المؤيد عن وليها حلب؛ نائب الصصلي اينال
الناصرية             خطيب ابن ذكره الشكالة، حسن ًا عاقلًشجاع وكان حلب، بقلعة عشرة ثمان

وألبسه               البخاري أخيه حياة في البلقيني الدين علم القاضي عنده قرأ وقد هأذا، مان بأطول
الحجوبية               ولي أن إلى الخدم في وتنقل الظّاهأرية مان كان أنبائه في شيخنا وقال خلعة؛

عشرة                ست سنة شوال في حلب نيابة فوله شيخ إلى انضم مامن كان ثم بالقاهأرة الكبرى
ًا                شكلًحسن وكان بحلب؛ وليته إلى ورجع نوروز قتل أن إلى نوروز ماعه حاصر فيمن وكان
نائب               وقانباي هأو المؤيد على عصى مامن كان ثم الشر، قليل بالماور ًا عارف ًا عاقلًشجاع

حلب               بقلعة اينال وقتل وأسروا انهزماوا أن إلى أمارهأم وآل حماة ونائب طرابلس ونائب الشام
مان                لحد يحصل لم المؤيد على حاصر ولما ًا كثير عليه يثنون الحلبيين ورأيت قال شعبان، في
إلى                 وتوجه تركه؛ ثم ًا أياما فحاصره نائبها عليه فعصى القلعة أخذ طلب بل شر؛ مانه بلده أهأل

الشام.
والد               وهأو الجرودأ له ويقال النصر أبو الدين سيف الشرف الناصري ثم الظّاهأري العلئي اينال

الدين              علء جالبهما مان أكبرهأما وهأو طوخ وأخوه هأو برقوق الظّاهأر اشتراه الماضي؛ أحمد
في                عشرة تأمار أن إلى ًا خاصكي وصار فأعتقه فرح الناصر لولده بعده هأذا وانتقل ًا طوخ فأعتق

الشرف                وله ثم ثاني نوبة رأس ثم الطبلخاناة مان ثم النوب رؤوس مان وصار المظّفر أيام
تمنع                  ماع نيابتها وله الرهأا ولي لما ثم آماد إلى ماعه وسافر وثلثين إحدى سنة في غزة ينابه

ماملوك              ماائتي عنده وجعل حينئذ لخرابها ذلك وغير والعليق والمال بالسلح فيها وأماده زائد
سنين                  ثلث نحو بعد الرهأا عن عزله ثم بيده ماا على زيادأة بمصر بتقدماة عليه أنعم ثم لحفظّها
بعد                دأوادأاره عمله ثم وقدماه الظّاهأر استقدماه أن إلى صفد لنيابة نقله ثم مادة ًا ماقدما وأقام

مان                كان بل مارة غير ًا ماقدما الفرنج لغزو وسافر وأربعين، ست سنة في المؤذي بردأي تغري
في                استقر أن إلى السودأوني يشبك بعد ًا أتابك عمله ثم الكبرى قبرس غزوة في الماراء جملة
ماا               ماصداق بوليته وظهر وخمسين؛ سبع سنة الول ربيع في المنصور ولده خلع بعد المملكة

الموت               غمرات في وهأو العطار بن يحيى الشرف عند كان أنه المغربي الفضل أبو حكاه
سنة               في الكسر جبر إلى ًا نظّر وذلك دأرج خمس لرياسته بقي الجرودأ اينال يقول فسمعه

وكون              الترجمة صاحب وولية وخمسين ثلث سنة القعدة ذي في كانت فإنها القاتل وفاة
           . واستمر   المسبوك، التبر في مانها الكثير بينت حوادأث أياماه في وجرت السنة بالدرج المرادأ
الظّهر                بين بيوم ذلك بعد وماوته نفسه خلعه بعد أحمد الشهابي ولده استقر أن إلى ًا سلطان

نصف              نحو مارضه بعد الثمانين قارب وقد وستين خمس سنة الولى جمادأى مانتصف والعصر
بالصحراء               أنشأهأا التي مادرسته مان بالقبة دأفن ثم القلعة مان القلة بباب عليه وصلى شهر

كثير              اللسان بذي ًا عاقلًسيوس وكان أيام؛ وستة وشهرين سنين ثمان ماملكته مادة فكانت
بأنواع             والوقائع بالحروب ًا عارف ًا ماقداما ًا شجاع والشرور الفتن إثارة عن ًا بعيد ًا صبور الحتمال

الدنيوية             العواقب مان ًا كثير يحسب والحبس الدمااء سفك في ًا ماتحري الفروسية مان الملعب
السلطنة؛                 عقل غير المار عقل ذماة مانه يعلم كان شخص إبقاء على لماه لمن قال أنه حتى

أدأى                 بل المروءة وقلة ٌلقليم ا خراب إلى يؤدأي ربما لين ماع فيه أسلفته ماا البقاعي عن وقال
بحيث              والكبائر الفسق أنواع بجميع الرعايا سائر وعلى وغيره بالرجم عليه ماماليكه تجرئ إلى

هأذا                أشهر؛ عنهم واعتذاره أكثر إليهم ومايله ًا خصوص حسناته في يذكر لعله ماا جميع ذلك غطى
الماوال                وبذلك أياماه في الرشوة تزايدت ولذا كان وجه أي مان للمال وماحبته شحه مازيد ماع



ماشكاة ماكتبة                   التاسع القرن لهأل اللماع الضوء
السلماية

سيما                الضرر وعم البلء فتزايد لزوجته كلها أماوره في وانقادأ فيه بالبذل العادأة تجر لم فيما
ول               بر في راغب غير طول شرحه في ماما والوظائف للجوالي بالنسبة العلم وأهأل للفقهاء
قصر                 في السبب أظن وماا البلدأة؛ تام الخير إلى النقيادأ عن عري الصدقة عديم هأو بل قربة
في                وهأما لها المقابلة والتربة فيها دأفن التي المدرسة وأنشأ وجه بكل نقيضه فهو وإل مادته

وغير             والقيسارية والربع الحماماين بناية عند القصرين بين الذي الشارع ووسع الحسن غاية
. العفو             الله نسأل مانام ماوته بعد له روى ماعدودأة ماحاسن ففيه وبالجملة ذلك

          . لما     دأوادأاره عمله ثم لهجته وصدق لماانته سيده خازندار كان شاهأين بن خليل الغرسي اينال
سياسة               ماع الفقهية الرسائل بعض في قرأ بل القرآن يقرأ ًا خير عاقلً وكان بملطية، ناب

      . ذي         أواخر الطاعون في بالقاهأرة ماات ولديه أم وزوجه وأثرى أستاذه قربه وذا وأدأب وسمت
. سيده                ابن ترجمه ًا، كثير ًا وأثاث ماالً وخلف الثلثين على زادأ وقد وأربعين سبع سنة ًا ظن الحجة

. الماضي        باي اينال هأو جقمق، الظّاهأري الفقيه اينال
سابع               الجمعة صلة بعد نزل ولذا السلطان أغوات كبير هأو بل الخاصكية أحد اكركي اينال

. الموماني         بمصلى عليه للصلة وسبعين ثمان سنة رماضان عشر
. ًا      قريب ماضى الجللي، هأو المنقار، اينال

باب               خارج ودأفن بالقاهأرة وعشرين تسع سنة الثاني ربيع في ماات سلح، أماير النوروزي اينال
حبلى               الشام نائب كان الذي بردأي تغري ابنة وهأي زوجته وترك ًا كثير ًا شيئ وخلف القرافة

. ًا   ذكر بعده فوضعت
الولية             وعمل خشقدم الظّاهأر أيام في تأمار بالشقر، ويعرف جقمق الظّاهأري اليحياوي اينال

الشرفية                اليام في ثم حلب ثم طرابلس نيابة عمل حتى يتنقل زال ول مالطية لنيابة وأخرج
بعد               مادة لسوار وتجردأ شدة أحكاماه في مانه الناس وقاسى النوب؛ نوبة رأس عمل قايتباي

واستمر               الحوادأث، مان ماحلها في شرحتها عليها يقابل كائنة له وجرت سلح أماير وعمل أخرى
به                 فجيء ضعف ثم ًا أشهر فأقام العرب أجل مان الشرقية إلى سافر أن إلى جمودأ في بعدهأا

غير                ماات وسبعين تسع سنة رماضان خاماس الجمعة ليلة في وذلك وصل أن فبمجردأ ماحفة في
. المسلمين               الله رحم الدهأر سيآت مان وكان المقت وجهه في أشهد كنت فقد عليه ماأسوف

بعض              عند خدم ًا ماؤيدي بعضهم ونسبه اينال حاج له ويقال الحكمي يشبك اليشبكي اينال
الظّاهأر                 أيام في بها قدم ثم دأماشق أماراء مان صار ثم المذكور أستاذه أماسك لما قليلً الماراء
وستين                 ثلث سنة في جانب بعد لحلب ثم لطرابلس ثم لحماة ثم الكرك لنيابة نقل ثم جقمق
وقد                 الغد مان ودأفن شعبان عشري سابع الخميس ليلة في بها ماات أن إلى بالبذل ذلك كل

ورجموه             الحلبيون وأبغضه بأخرة سيرته ساءت بل نفسه على ًا ماسرف وكان الستين، قارب
. وتواضع              وحشمة ورياسة وعقل سكون ماع المال جمع في وشرهأه ماتاجره لكثرة مارة غير

نوبة             ورأس ًا خاصكي الشرف أيام في أستاذه بعد صار الشعباني، يشبك اليشبكي اينال
سنة               صفر في ماات أن إلى عشرة الظّاهأر وأماره أستاذه تربة بسبب اماتحن ثم الجمدارية

. وخمسين  ثلث
نائب               نوروز ماماليك مان ًا جركسي ًا حنفي وكان التي بردأي خجا به تسلك لكثيرين؛ ماعتقد اينال

القاهأرة               قدم ثم الزهأر، بالجاماع اشتغاله بعد وغيرهأا الروم في وجال أياماه في فتجردأ الشام
جماعة              إليه وانتمى بالرمالة الخيام ماضارب مان قريبة بزاوية ونزل جقمق الظّاهأرية اليام في

وستين              أربع سنة بالطاعون سن عن ماات حتى واستمر الشفاعات وفي بالمبرات يقصد وكان
. الرمالة          مان الخيام ماضارب عند إليه المشار تلميذه بزاوية ودأفن

وللناس                والخير العبادأة مان جيد حظ ذا كان بمكة، ربيع رباط شيخ الجبرتي إبراهأيم بن أيوب
في             واستقر الحرماين بأوقاف صرر له وقررت للسترزاق ًا مارار القاهأرة ودأخل اعتقادأ، فيه

جاز                وقد بالمعلة ودأفن وعشرين سبع سنة رماضان في ماات أن إلى سنين ربيع رباط ماشيخة
       . مان        سمع فيمن ماكة في الفاسي ذكره سنة أربعين نحو بمكة إقاماته وكانت ًا؛ ظن الستين
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. هأذا     وأظنه اليمني أيوب شيخنا
ببلدأ!-                  العشير ماقدم بشارة بن الدين ناصر بن البدر بن الدين نجم ماحمد بن حسن بن أيوب
ثلث.                  سنة أواخر في وسط أن إلى أماره وآل قبيح كل ففعل سنين اربع مادة فيها أقام صيدا

وخمسين.
سنة               ولد الشافعي، الدماشقي الباعوني الحسباني الدين نجم علوي بن سعد أو سعيد بن أيوب

لعمادأ             عن وأخذ وطبقته جميلة ابن على وعرضه التنبيه وحفظ وسبعمائة وأربعين تسع
ست                 مان وسمع خالصة نية فيه له يحصل لم بأنه واعتذر الطلب عن فتر ثم ودأونه الحسباني

ًا              حضور جدي أنابهما النصاري بكر أبي القاضي أماالي مان والثاني الول الفخر حفيدة العرب
الرياسة                مان وفراغ الحال في واقتصادأ وقناعة وقياماة تلوة مان أورادأ ذا وكان طبرزدأ ابن أنا

عشرة،                 ثمان سنة صفر في وماات ماوسى، ابن ماع لقيه البي عنه لنا روى الباطن، سلماة ماع
. أنبائه     في باختصار شيخنا ذكره

          . على     ماالك ابن ألفية في وقرأ بالمدينة جاور صالح شيخ المؤدأب المغراوي سليمان بن أيوب
. وثمانمائة             عشرين سنة بعد الزرندي علي بن ماحمد بن علي الدين نور القاضي

الشافعي         -    -   الزهأري المحلة أعمال مان الشبشيري ماخلوف بن أيوب بن السلم عبد بن أيوب
مارض              ثم الجهات في وتنزل ًا يسير واشتغل القاهأرة قدم أيوب بالشيخ ويعرف ماكة نزيل

إلى              سافر ثم القياس خلف على وكان الشفاء على فاشرف مادة بالبيمارستان وأقام ًا شديد
ماعه               وكتبت واستقاماة خير على فقطنها وثمانين احدى سنة في العافية إلى توجه حين ماكة

ابن              ورباط حانربك سبع كمشيخة له تيسرت جهات في بلحظّه وشمله فأكرماه القاضي إلى
ولده             ودأروس دأروسه وحضر وأتعب فتعب الوصايا بعض في ودأخل بالشرفية والتصوف مازهأر

عند               وحضر أربه فقضى ذلك مان لشيء وتسعين أربع سنة في القاهأرة وقدم أقرأ، وربما
اجتمع                 مامن وهأو تليها، التي ماوسم في سافر ثم خمس سنة ماوسم في عادأ ثم وغيره القاضي

ولكثيرين               به بأس ل وظاهأره خلفه التراويح وصليت وغيره الصطلح في عني وأخذ هأناك بي
. كلم     فيه ماكة أهأل مان

الحصن                مالوك آخر الدين زين الصالح أخو اليوبي سليمان العادأل بن ماحمودأ بن علي بن أيوب
               . عبد   اسمه ثالث لهما أخ ماع قتلهما أن إلى لخيه المملكة بتدبير القائم هأو كان أيوب بني مان
اماراء                بعض بمخامارة الحصن ومالك بكر دأيار صاحب بلوك قرا بن علي بن باك حسن الرحمن

. سليمان               بن ماحمد بن خلف في سيأتي كما وستين ست سنة في وذلك عليه الصالح
.  . الماضي             الجبرتي إبراهأيم ابن ولعله البخاري في شيخنا لفظ مان سمع مامن اليماني، أيوب

. الول         المجلد انتهاء يكون أن واخترت الهمزة حرف آخر
العبد               يد على وتسعمائة وثمانين أربع سنة الثانية جمادأى عشر تاسع الربعاء يوم فراغه وكان

. الحنفي     الخيضري العال عبد الفقير
.        . الموحدة   الباء حرف أوله الثالث الجزء ويليه الثاني الجزء انتهى

الثاني//   المجلد

الثالث   الجزء

الرحيم     الرحمن الله بسم

الموحدة   الباء حرف
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   . ذي              في ماات التي ماحمد وأخو كرماان ماملكة صاحب لنك تيمور بن رخ شاه بن سنقر بابي
ماوصوفة               شجاعة وفيه أبيه عهد ولي وكان قبلها، التي مان وقيل وثلثين تسع سنة الحجة

.      . هأذا  عن باختصار شيخنا ذكره عظّيمة وجرأة
 . باكير              اثنتين سنة شوال مان الخير العشر في بطال وهأو ماات المصرية، بالديار الحاجب باشاه

. خلد       بن إسحاق بن بكر أبو هأو
. وأربعين          احدى سنة أواخر في ماات حلب، قلعة نائب باك

. الكنى      مان يزيد أبي في بايزيد
.        . أربع     سنة في ماوته دأقماق ابن أرخ السودأوني ماعجمة ثم بمثناة بتخاس

          .  . عشرة   جقمق الظّاهأر أماره ثم سنة خمسين نحو ًا جندي دأام برقوق الظّاهأري العثماني بتخاص
حلقة               بأقطاع عليه وأنعم ووظيفته أقطاعه خشقدم الظّاهأر أخرج أن إلى ًا ثاني ًا حاجب صار ثم
. المائة               ناهأز وقد وسبعين، أربع سنة الول ربيع في ماات حتى بطال واستمر بأودأه تقوم
مان             النحوي النوروزي العثماني الدين سيف ماهملة وآخره الجيم وتخفيف أوله بضم بجاس

     . فاشتراه         كبير وهأو القاهأرة قدم الخاصكي يلبغا ماماليك مان وأصله بلدأه، في الجراكسة كبار
في                ماات الشر؛ قليل ًا خير وكان المقدماين أحد وصار أماره أن إلى عنده وترقى برقوق الظّاهأر

ماا               ماع تكفيه ًا أقطاع وأعطاه الظّاهأر فأعفاه استعفى كان فانه بطال؛ ثلث سنة رجب عاشر
. سارة              ابنته وتزوج الستادأار الدين جمال ينسب واليه والمالك، والمال الثروة مان له كان

. هأذا       عن باختصار إنبائه في شيخنا ذكره
وخمسين              ثلث سنة صفر في ماات الفقيه، يشبك وصهر العشرات أماراء أحد الناصري بختك

. السيرة    ماتوسط وكان بالطاعون،
ففر                 أبوه فقصده عليه خالف ثم شيراز في أبيه عن ناب يوسف، قرا بن جهانشاه بن بداق

وغلت              ًا جد كثيرين خلق ماع وقتله مالكها حتى السنتين دأون أبوه وحاصره فتملكها لبغدادأ
يوازي                 بما بيع الغنم رأس أن العسكر في كان مان بعض لي حكى حتى الحصار بسبب السعار

لحوم              وأكلت قال ًا دأينار عشر خمسة بنحو الثوم مان البغدادأي والرطل ماصرية دأينار ماائة
خابية                عشر اثنا انه قيل كبير كنز له ظهر ًا كريم ًا شجاع وكان ونحوهأا الهألية والحمر البغال
ماع                 هأذا أولى، فنحن به ينتفعوا لم أصحابه إن قال بل إليه ينظّر ولم العسكر على ففرقه

ماع             السماط على ًا نهار رماضان في يأكل بحيث بالمعاصي وتجاهأره عقيدته وفسادأ شيعيته
كثيرين.

بدر   اسمه من

واحد               غير عنه وأخذ وأفتى دأرس ًا صالح ًا عالم كان الشافعي، القاهأري القويسني علي بن بدر
 . وكأن              ترجمه مان رأيت وماا ست؛ سنة عرض في وكتب البلبيسي النور وأجاز لقيناهأم، مامن

. واسمه   لقبه ًا بدر
      . واستجاز          الكثير وأسمعه سيده به اعتنى عزم ابن فتى الحبشي النور أبو بدر واسمه القبة بدر

. ًا         حاذق وكان وسبعين، اربع سنة في ماات ثم له
       . ودأيانة،       خير وفيه بالقصر لمدرسته ًا بواب كان الطواشي ماثقال الدين سابق ماولى الحبشي بدر

الحطي                اجنادأ بعض ولد مان انه اخبره وانه عقودأه في المقريزي ذكره ثمانمائة سنة بعد ماات
طائفة              الحطي احضر وقته مان ببلدأهأم المطر نزول توقف إذا كانوا وانهم الحبشة ماتملك

ان               وعندهأم المطر يقع ان إلى عاقبهم اماتنعوا فان المطر ينزلوا ان فيأمارهأم بينهم ماعروفين
وتمتد               الجبل بأعلى تنتصب حية هأناك شاهأد وانه ينزل ل حتى المطر تسحر الطائفة هأذه

ثقة                انه وقال فارس ماائتا بها يستظّل شجرة شاهأد وانه قزح قوس قدر على فتصير ماحنية
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. سنين         صحبناه واماانته بقوله يوثق الله في شديد صدوق
      . المتنوعة       والخطوط القرآن وعلمه سيده رباه المغربي الدين جمال أبي ماولى الحبشي بدر
يكثر                وصار أشياء، في عليه وعول به واغتبط للسلطان ثم عليبة لبن صار ثم فصاحة ماع

. وتؤدأة        عقل ماع التجارة في واسكندرية لمكة السفر
.      . وتسعين    احدى سنة بجدة ذبح ظهيرة بن الكمالي بدر

.        . بمكة   وستين احدى سنة المحرم في ماات بالحسام الشهير بدر
ظفار                مالك الظّفاري كندة مان بطن ماالك بني مان المالكي ثم الكندي عمر الشجاع بن البدر
           . وزير   وكان وسبعمائة، الستين حدودأ في ظفار ماملكة على ابوه غلب الماضي احمد ووالد

ماات                ثم ظفار وتملك فقتله عليه فوثب رسول بن علي ذرية مان الواثق بن المغيث صاحبها
وعدل              بلدأه وماهد أعدائه على وغلب مادته، فطالت الترجمة صاحب ولده فاستقر قرب عن

.     .     . إنبائه     في شيخنا ذكره ثلث سنة في ماات ًا ماهاب ًا جوادأ وكان واشتهر، فيها
الجبرتي               علي ابن احمد بن البركات أبي الدين سعد بن احمد الدين شهاب المسمى بدلي
الحبشة               كفار في الدين صير اسمه له وأخ هأو ينكى كان ومان بالحبشة المسلمين سلطان

    . سنة           المعركة في قتل تاريخه مان وثمانمائة وثلثين ثمان سنة في بعضه العيني حكى حسبما
ماحمد               الدين جمال أخيه ماوت بعد وثلثين خمس سنة في مالكه ابتداء وكان وأربعين، سبع

والده               لكون عجلن بن لحسن نسبة الحسني الدين شهاب سكر بن أحمد ويسمى بدير التي
       . وثمانمائة       تسع أو سبع سنة في ولد ووزيرهأا وعميدهأا الحجازية القطار زعيم كان عتيقه

البار.                بوادأي بعدهأا التي في أرخه مان ورأيت وستين، تسع سنة الولى جمادأى في ماات بمكة
عقب               عليه وصلى ماكة، صاحب أنشأه الذي بالبيت فغسل ماكة إلى وحمل ماكة، عمل مان

ماعها              دأونه فمن الشريف وماشى ًا جد حافلة جنازته وكانت والده على بالمعلة ودأفن الصبح
            : وهأو   ًا وتواضع ًء وسنا ووجاهأة وحشمة رياسة ماثله جنسه أبناء مان يخلف ولم دأفنه ماحل إلى

في                بينهما الواشي ماشى ثم أبيه ماوت بعد بركات بن ماحمد الجمال السيد ولية بأعباء القائم
يقابله                فلم بعسكره فتبعه اليربوع له يقال ماوضع إلى طاعته عن فنزع وستين أربع سنة أواخر

سنة               الثانية جمادأى في وغيره الحضرماي الكبير عبد بينهما أصلح أن إلى الماان يطلب وأرسل
.      . مافتاح           بن أحمد في بديد عنه الله عفا خطه بذلك وكتب الطاعة على وحلف وستين سبع

 :       . قوله   ماجموعه في البدري عنه كتب الناصري قرا برجان

ساكن سيره في تحسبهماشرق قمر حام آل مان
 فاتن بي ماغرور يا فقالسـيدي يا السم ماا سألته

بردبك   اسمه من

. الظّاهأري        بردأبك في ًا قريب يأتي عشر، اثني بردأبك
       . أربعين      سنة الولى جمادأى في ماات العشرات أحد برقوق الظّاهأري السمعيلي بردأبك بردأبك

           . وعمله   وأعتقه فرباه وثمانمائة وعشرين تسع سنة قبرس سني في مالكه اينال في الشر
امارة              اقطاعه ماع ًا ثالث ًا دأوادأار عمله تسلطن فلما دأوادأاره ثم الكبرى ابنته وزوجه خازنداره

صديق                بن شاذبك أنيه امارته في واستقر وثمانين تسع سنة في الدوادأارية إلى نقله ثم عشرة
العظّمة             في فارتقى الشرفي تمراز نفي بعد برسباي الشرفي الطويل قانصوه الشادأية وفي
ماا             سوى الكثيرة الماوال وادأخر الماور فساس حوائجهم في الناس وقصده الكلمة ونفوذ

فهرع              للبخاري ًا ماجلس الثلثة الشهر في ببيته وعقد ذلك ونحو والنعاماات الصدقات في ينفده
للحضور               خطب مامن وكنت لمقاصد مانهم كثير به وبلغ له وشبههم والقضاة الفقهاء مان الجل

وكذا                هأائلً ًا جاماع السباع بقناطر بنى بل لذلك الخاطر انشرح فما عليه اللحاح في وزيد فيه
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ماات               أن إلى وجاهأته على واستمر حشمه وزيادأة ماماليكه كثرة ماع ذلك كل ودأماشق، بغزة
ثم                 الماوال مان الوصف يفوق ماا بأخذ صودأر خلع لما بل عادأته على وكان ابنه واستقر أستاذه،

وستين                 ست سنة ماوسم في وعياله ببنيه فتوجه لمكة بالتوجه له رسم أن إلى دأاره بلزوم أمار
أن                  إلى يتنزه أو به ينفردأ قبيس أبي جبل على ًا ماكان له وعمل حسنة طريقة على بها فأقام

الديمة                له يقال ماحل خليص مان قرب فلما الحاج صحبة فسافر القاهأرة إلى بالعودأ له سمح
ثم              السقائين فسلبوا العربان مان جماعة عليه فخرج السقائين ماع بمفردأه وسبق بغلة ركب

ثمان                سنة الحجة ذي مانتصف الحد يوم في وذلك يستلبوه ولم بحربة يعرفونه ل وهأم قتلوه
السنة                 في ماكة إلى نقل أن إلى ودأفن عليه وصلى وكفن بها فغسل خليص إلى فحمل وستين

قبة               عليه وجعل بالمعلة ودأفن رجب خاماس الحد يوم في جثته وصول وكان بعدهأا؛ التي
والشقرة               الطول إلى ًا ضخم ًا عاقلًسيوس وكان ًا؛ تقريب الخمسين جاز وقد عنه وعفا الله رحمه

انه              حتى لهم وبر إحسان ومازيد والصالحين للفقراء وماحبة وحشمة أدأب ذا ًا ماتواضع أقرب
ًا                غالب وإلفاته بل الجزيل بالمال الطائفتين مان ًا كثير ماكة إلى خروجه وقبل عزه زوال بعد تفقد

للكلم              ماعرفته وماع يدبرهأا بطرق المال جمع على الحرص ماع والمعروف الخير إلى لستاذه
البقاعي              قرب الذي وهأو حروف بعدة يلثغ كان ولكنه توقف بدون لتأدأيته وسرعته العربي

جميع                في ماعه يتجر لم ولكنه دأنيوية وجاهأة نال حتى إبعادأه قصد في أستاذه غرض وخالف
الماير               ان بحيث بذلك مانه التشفي وأظهر كبير بمكروه اياماه انقضاء بعد خاطبه ولذا ماقاصده؛

حكاه                ماما ذلك ونحو فقيه كل صحبة مان خيلني انه ظهيرة ابن البرهأاني ماكة لقاضي قال
حتى                البقاعي فيه الذي المسجد إلى بيته مان ماشى عطلته أيام في كونه ماع هأذا البرهأاني،

لما                بل عنده مان الغراماة لهما ووزن جيرانه مان التراك بعض بهما اشتكاه نقيبين مان خلصه
ثم                 ًا جد مانه بيتهم قرب ماع عزاهأم ول عليهم للسلم يجئ لم قتله بعد القاهأرة أولدأه قدم
الظّاهأر                أتباع لبعض كبير قدر بدفع مانه التخلص بزعمه يحصل أمار مان وخيلهم مادة بعد جاءهأم
أخبرني                حسبما النصح قالب في ذلك وأبدى عنده به ليحظّى له النفع جر بذلك ًا قاصد خشقدم

. أكبرهأم  به
.       . وثمانين   إحدى سنة شوال في ماات إينال الشرفي بردأبك

.     . ًا        قريب يأتي البجمقدار بردأبك وتسعين سبع سنة في ماات قايتباي الشرفي بردأبك
        . عن     عشرة امارة ولي حتى الحوال به تنقلت البرص برسباي الشرفي التاجي بردأبك

استعفى             ثم مادة فأقام بالبهنساوية التراب لكشف بعد عين ثم اليشبكي الجاماوس أركماس
نظّر                 جقمق الظّاهأر أيام في بمكة ولي وقد عشرة، لمارة عادأ أن إلى أماره وآل ًا جميع مانهما

السرباي              ابنة سعادأات زوجته عليه فسخت أن بعد وعادأ انفصل ثم العمارة وشادأ الحرم
. وثمانين                خمس سنة الول ربيع في ماات حتى وقهر تقهقر في زال ول وحوادأث قلقل وجرت

خشقدم             الظّاهأر أيام في صار حتى ترقى بالبجمقدار؛ ويعرف جقمق الظّاهأري الجمالي بردأبك
سخط               حتى قبرس جزيرة إلى المجردأين باشر ثم الحاج أماير وسافر ًا؛ كبير ًا حاجب ثم ًا ماقدما
بعد               الشام نيابة أعطاه ثم حلب لنيابة وأنفده الحجوبية عن فصرفه إذن بدون لعودأه عليه

عسكر              خذل حتى ماعه لمواطأته فنسب سوار لدفع خرج فيمن كان ثم البجاسي برسباي
النيابة              عن فصرفه بلباي الظّاهأر أيام في بذلك الخبر وجاء عنده هأو وتخلف السلطان،

بردأبك               فارق أن يلبث ولم العقبة، تجريدة مان ماجيئه عقب أزبك النوب نوبة رأس بخشداشه
به                فأقام بطال القدس إلى به رجع مان بلباي إليه فأرسل المصرية الديار ًا قاصد وسافر ًا سوار

ماات              حتى واستمر نيابتها، على الشام إلى برجوعه قايتباي الشرف عليه أنعم أن إلى
النيابة                في بعده واستقر وسبعين، خمس سنة قبله الذي أو صفر في اماا قيل فيما ًا ماسموما

. الظّاهأري  برقوق
       . سنة       رجب مانتصف في وماات بصفد، ناب القصير بالتركي وهأو قصقا ويلقب الخليلي بردأبك

.     . إنبائه     في شيخنا أرخه ًا ماشكور يكن ولم وعشرين، احدى
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       . وثلثين      ثلث سنة الخرة جمادأى في ماات بمصر اللوف ماقدماي أحد السيفي بردأبك
. فرح     والد وهأو كهلً بالطاعون

الذي              أوائل أو الولى جمادأى أواخر في ماات العشرات؛ أحد جقمق الظّاهأري طرخان بردأبك
. وتسعين    اثنتين سنة يليه

   . في         بالطاعون ماات عشر باثني ويعرف وخاصكيته السلطان ماماليك أحد الظّاهأري بردأبك
. وخمسين    ثلث سنة صفر

        . الشرفية      اليام في عمل ثم الوليات في تنقل عوض مان جكم الجكمي العجمي بردأبك
وقتل                 أهألها ماع تنافر أن إلى بها وأقام بحماة، النيابة الظّاهأر أيام أول في ثم بحلب الحجوبية

إلى                 نقل ثم باسكندرية سجن ثم أماسك أن إلى أماره وآل الطاعة عن وخرج بل جماعة مانهم
الحاج               أماير كذلك وهأو وتوجه بدماشق المقدماين أحد وخمسين ثلث سنة في صار ثم دأماياط

.   . قصفا              بردأبك وخمسين خمس سنة رجب أوائل في ماات أن يلبث فلم عادأ ثم فحج الشاماي
. ًا  قريب ماضى

بعده             مان صار ثم ًا بجمقدار استاذه عمله بهجين؛ ويعرف جقمق الظّاهأري المحمدي بردأبك
ثم               سنين شغورهأا بعد ًا خازندار عمل ثم خشقدم الظّاهأر قدماه ثم ثاني ثم ثالث امايراخور
سلح،              لمارة قايتباي الشرف ثم الكبرى الخورية إلى تمربغا الظّاهأر نقله ثم الحجاب حاجب

اثنتين               سنة القعدة ذي سابع الثنين يوم الوقعة في فقتل سوار لقتال التجريدة في وسافر
. به           بأس ل وكان الخمسين قارب وقد رماته توجد ولم وثمانين

      . الشرفية       أوقاف شادأ وعمل عشرة تأمار برسباي الشرف عم ابن الطويل المحمدي بردأبك
الطويل               قانصوه الشادأية وفي صديق مان شاذبك ابنه امارته في واستقر وثمانين تسع سنة في

.   .   . ًا  قريب ماضى هأجين بردأبك برسباي الشرفي

برسباي   اسمه من

         . دأماشق     أماراء مان وصار الحافظّي لنوروز أستاذه بعد انتمى فرح الناصري حمزة بن برسباي
ماخدوماه               على القبض بعد المؤيد عليه فقبض ماعه كان المؤيد طاعة عن نوروز خرج فلما

الحجاب                حجوبية الشرف وله أن إلى البلدأ تلك في وبقي أياماه أواخر في أطلقه ثم وحبسه
قانباي              بعد طرابلس نيابة إلى السلطان نقله ثم وضخم وأثرى مادة فيها فأقام بدماشق

مارض                أن يلبث ولم البهلوان قانباي ماوت بعد حلب إلى ثم حلب في استقر حين الحمزاوي
احدى             سنة الخرة جمادأى في الشام طريق أثناء في فمات ًا ماتوعك وخرج فاستعفى

. ًا.     عفيف ًا خير ًا دأين وكان وخمسين
        . مان     كان حتى فضخم ًا دأوادأار ًا خاصكي وصيره مالكه الظّاهأري ثم اينال الشرفي برسباي

على               والجلب هأو واتفق أستاذه على تجرأ أنه ذلك مان ولزم جانبك الدوادأار بقتل القائمين
ضربه                 ثم فعاتبه إليه به وجئ أماسك ثم الختفاء إلى برسباي فبادأر ذلك علم له ووصل قتله

على                وشق وستين؛ ثمان سنة صفر تاسع في الحوش في وسطه ثم عصا ألف مان أزيد
. التوسيط       ثم المهلك الضرب بين الجمع كثيرين

           . برسباي  الشرف على الخارج الشام نائب البجاسي تنبك ماماليك مان أصله البجاسي برسباي
الدوادأار              الشرفي جانبك عند بالقاهأرة بعده وخدم بها وقتل وعشرين سبع سنة في بدماشق
أيام                آخر في ثم ًا خاصكي أياماه آخر في وصار الشرف بأستاذه ماوته بعد اتصل ثم الثاني

أيام                 في تقدم ثم اسكندرية نائب ثم النوب رؤوس مان صار ثم عشرة أماير ثم ًا ساقي الظّاهأر
سبطة              بردأبك ابنه تزوج ثم كثيرة خدماة ماع الجمالي الخاص ناظر بسفارة اينال الشرف

بعد             الكبرى الخورية ثم القرمااني جانبك بعد الكبرى الحجوبية وولي أماره فراج السلطان
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في                  استقر فلما التابك إلى ماال بل المؤيد ولده في حقه كله ذلك ماع يرع ولم العلئي يونس
نيابة               وله التاجر قانم بسفارة ولكنه لتأخيره ًا سبب ذلك كان بل عنده يحظ لم المملكة

وبخله                طمعه ماع مارضه وطول حرماته لعدم يشكر فلم ببذل تنم بعد الشام نيابة ثم طرابلس
على                 زادأ وقد وسبعين احدى سنة صفر في بها ماات والعفة؛ العبادأة يظّهر عاقلً ًا ساكن كان وإن

. مانه          وماستراح الصغير الباب ماقبرة مان القلندرية بزاوية ودأفن الستين
      . ثلث         سنة الحجة ذي في ماات المنصور ولده أم خشقدم الظّاهأر سرية زوج البواب برسباي

.   . بلشه  برسباي بأذنة وتسعين
ثلث             سنة في ماات بلشه المعروف وأظنه عنده والمقرب السلطان خشداش التنمي برسباي

.     . المحمودأي.   في ًا قريب يأتي الخازندار برسباي وتسعين
.       . وتسعين   سبع سنة طاعون في ماات الشرفي الخازندار برسباي

حماة             نائب هأو إليه المنسوب ودأقماق النصر أبو الشرف برقوق الظّاهأري الدقماقي برسباي
ماماليك               جملة في فأنزله لستاذه تقدماة جملة في به وأرسل ابتاعه برقوق الظّاهأر عتقاء مان

خدماة                 ثم خدماته في واستمر أعتقه وقد الطباق مان وأنزله خيلً ماوته قبل له أخرج ثم الطباق
الناصر                   قتل بعد شيخ ماع صار ثم جكم ماع كان قبله ومان نوروز أتباع مان صار ثم الناصر ابنه
دأخل               فلما دأماشق نائب فاعتقله مانه غضب ثم طرابلس نيابة فوله ماصر إلى ماعه وحضر
الصالح              ابنه استقر فلما ًا كبير ًا دأوادأار وقرره القاهأرة إلى استصحبه المؤيد بعد الشام ططر

صاحب                وسلطنة خلعه على الرأي اجتمع أن إلى أشهر مادة التكلم في عنه ًا نائب كان ماحمد
والنواب             الماراء وأذعن وثمانمائة وعشرين خمس سنة الخر ربيع ثامان في وذلك الترجمة

وفتحت              ماات حتى السعودأ وخدماته وأهألها البلدأ له ودأانت السعادأة ونالته الملك وساس لذلك
مالكها                 وأسر قبرس أياماه في فتحت وكذا قتال، غير مان الباغين أيدي مان كثيرة بلدأ أياماه في

المشار                الفتح وكان وأطلقه سنة كل يحمله ًا شيئ عليه وقرر إليه حمله جزيل بمال فودأي ثم
هأائلة              قصيدة فيه الخراط بن الزين ونظّم وثمانمائة وعشرين تسع سنة رماضان في إليه

 : أولها      حينئذ عليه وخلع للسلطان أنشدهأا

المشرفـي بالحسام قبرس بفتوحالشـرف الملـيك مالك يا بشراك
أف مانفـيالـه تـم الـصـوم بشهر فتح أف في أشر  أشرف في أشر
الخفي واللطف بالنصر أجله مانالـعـلـى السمـوات تفتحت فتح

لطردأ              الممالك نواب وسائر الشاماية ثم المصرية بعساكره وثلثين ست سنة رجب في وخرج
في                 القاهأرة فدخل رجع ثم وحاصرهأا فنازلها آماد إلى وصل حتى البلدأ عن بلوك قرا بن عثمان

ماحاله،                 في غيره ماع شرح كما له الطاعة بذل على حلف أن بعد تليها التي مان المحرم
وأربعين               إحدى سنة القعدة ذي رابع في بالسلطنة يوسف لبنه فعهد مارض أن إلى واستمر
عشرين              مان أكثر توعكه في وأقام المملكة نظّام جقمق التابكي يكون وأن بالعزيز ولقب

أمار                  انبرم أن بعد فجهز مانها الحجة ذي عشر ثالث السبت يوم عصر في ماات أن إلى ًا شهر
أنشأهأا               التي بتربته دأفن ثم الناس الشافعي تقدم القلة، باب عند عليه وصلى للعزيز، البيعة

الستين              على أناف وقد المقريزي قال عليه، العاماة ترحم وكثر الشمس غروب قبل بالصحراء
وسوء                والخور الجبن ماع والطمع والبخل الشح في له كان أنه إل وسكون هأدوء أيام وكانت

نسمع              لم أخبار الثبات وقلة الماور في التقلب وسرعة التلون وكثرة الرعية وماقت الظّن
وساءت              الناس وافتقر بها الماوال وقلت الخراب أياماه في والشام ماصر بلدأ وشمل بمثلها

  . ماآثر              وله انتهى غيره بيد وقتلهم أعادأيه وقهر أغراضه ونيل آمااله بلوغ ماع والولة الحكام سير
كالجاماع              ذلك وغير ًا أيض والتصوف الخطبة بها التي التربة وكذا الشهيرة الهائلة المدرسة مانها

للطلبة             أحسن بأنه ومادحه إطرائه في أخذ العيني أن واتفق سرياقوس، بخانقاه الهائل
السبب                 له فقال أمار كبير للفقهاء يرتبوا لم حيث تقدماه مان على فيه فاق بما والفقهاء والقراء

زمااننا               فقهاء وأماا أمار بكبير لهم يسمحوا فلم أغراضهم على يوافقونهم كانوا أنهم ذلك في
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     . ذاك            إذ كان وهأذا قلت اليسير النزر بهذا لهم نسمح أمارنا وطوع قبضتنا في كونهم لجل فهم
لما                يتلفتون بل ًا شيئ يعطونهم ل عباراتهم عن فضلً إشاراتهم في لهم ماوافقتهم ماع فالن وإل

مانهم             لكثير لكبيرهأم نسبة ل مامن الغرباء آحادأ ويقدماون اليسير على ويحسدونهم بأيديهم
إليه                وإنا لله فانا إليهم الواقفين شرط يقارب هأو مان يوجد ل ماا لعطائهم ويتكلفون عليهم

الحج                أشهر مادة مان أكثر غاب مان أن فيها واشترط إليها المشار المدرسة بنى ولما راجعون؛
شرطه               بما عملً جاور لكونه بها المقررين بعض وظيفة في عنده سعى عنه وظيفته تخرج

ماا                 بشرطه ألحق ثم لبيته، وماجاور الله حرم في هأو ًا شخص أعزل أن الله مان أستحيي فقال
فهي             ًا صرف المااكن أحسن وتسعين خمس سنة في الن ومادرسته ونحوه، ذلك يخرج

دأون              في المقريزي عقودأ في وهأو نحوه أو ًا ماجلد تحتمل وسيرته بشهر، ًا شهر ماصروفة
كراسة.

القادأم             وسبعين سبع سنة في المحمل وأماير الصحبة أستادأار الدوادأار يونس الشرفي برسباي
لمتملك               السلطان عن رسولً مانها الول ربيع عشر رابع في والمتوجه تليها التي أوائل في

بخط              ماصحف مانها سنية هأدايا إليه وماعه المصرية العساكر ماعاونة في صنيعه يشكر الروم
ربيع                سلخ حلب في ماتوجه وهأو المنية فأدأركته له الخليفة مان تقليد ماع وجواهأر وخيول ياقوت

. عنه         الله عفا جنسه أبناء خيار مان وكان الخر،
         . وكان      بأذنة وتسعين ثلث سنة الحجة ذي في ماات ماجلس أماير جقمق الظّاهأري قرا برسباي

وعفا               الله رحمه ماعهم ويتأدأب والصالحين الفقهاء باكرام يتظّاهأر به بأس ل مانهم لكثير بالنسبة
عنه.

. وتسعين            خمس سنة شعبان في ماات برسباي الشرفي القجمدار الخاصكي كجي برسباي
ًا           ناظر قايتباي الشرف به استقر بالخازندار ويعرف برسباي الشرفي المحمودأي برسباي

ماع                حشمة وفيه به بأس ل وكان به لختصاصه الشقر جانبك بعد بالتربة المتعلقة أوقافه على
            . أحد  برسباي النظّر في بعده واستقر تسعين سنة رماضان ماستهل في ماات تصرفه سوء

. المدينة        أوقاف على التكلم ماع وخازنداريته السلطان ماماليك
            . أنعم   ثم السلطان أيام في ًا ساقي ثم الشرفية اليام في ًا خاصكي صار شيخ المؤيدي برسباي

    . الولى           جمادأى في ماات ًا دأين عاقلً وكان الناصري الكمالي اينال ماوت بعد عشرة بامارة عليه
. وخمسين   ست سنة

. وستين           أربع سنة الولى جمادأى في ماات بمكة، البرك نابش برسباي
           . يخدماه  وكان الطواشي اللطيف عبد بواسطة فرج الناصر أيام في تقدم الجلباني برسبغا

مان               يظّن ل ًا عارف ًا فصيح وكان القدس إلى المؤيدية الدولة في ونفي الدويدارية، في واستقر
.           . أنبائه      في شيخنا ترجمه وثلثين اثنتين سنة رجب في ماات الناس أولدأ مان أنه إل جهله

        . القرآن      يحفظ عقلًمامن الناس خيار مان كان برقوق الظّاهأرية مان المقدماين أحد برصيغا
.       . عشرة    سبع سنة في المؤيد قتله الجوق قراء ماع ويقرأ

الشريفة             الحجرة على تجرأ الحسينيين الرفضة المدينة أشراف مان الجرشي بثير بن برعوث
. وستين              إحدى سنة بالمدينة شنق أن أماره وآل جملة وغيره هأو قنادأيلها مان وسرق

عثمان              الخواجا جركس مان لجالبه نسبة العثماني الجركسي سعيد أبو الظّاهأر أنص بن برقوق
في               لنتوء فسماه الطنبغا حينئذ واسمه وسبعمائة وستين أربع سنة في الكبير يلبغا مانه ابتاعه
اتصل                 ثم الكرك إلى نفي فيمن قتله بعد كان ثم الكتابية ماماليكه جملة مان وكان ًا برقوق عينيه
إمارة               إلى ترقى قتل فلما شعبان بالشرف فاتصل ماصر إلى ماعه وحضر الشام نائب بمنجك

ماخدوماهم                على طلقتمر قام لما ثم البدري أيبك خدماة في إخوته مان جماعة في وكان أربعين
أتابكا              المملكة بتدبير العلئي طشتمر وأقاماا عليه تابعهما ومان وبركة برقوق ركب عليه وقبض

إلى                المار فآل وسبعين تسع سنة أواخر في ماماليكه عليه قام أن إلى خدماته في واستمروا
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وتباينت              اختلفا أن يلبث فلم عليه القبض بعد المملكة تدبير في وبركة برقوق استقرار
ثلثة              على قبض أن صنعه شيء فأول السلطاني السطبل سكن قد برقوق وكان أغراضهما
بينهما                الحرب ودأام برقوق على فركب ذلك فبلغه بركة أتباع في كان مامن الماراء أكابر مان
المار               ًا سر تدبيره ماع بالتدبير برقوق وانفردأ باسكندرية وسجن بركة على قبض أن إلى ًا أياما

عشره               ثامان في وذلك حينئذ فجلس وثمانين أربع سنة رماضان دأخل أن إلى استقللً لنفسه
الصالح             وخلعوا دأونهم، فمن والماراء والقضاة الخليفة وبايعه بالظّاهأر ولقب الملك تخت على
الناصري                 يلبغا خرج بمدة ذلك بعد كان فلما بالقلعة أهأله دأور إلى به وأدأخل الشرف بن حاجي

مان               كثير جمع وماعه مالطية أماير وكان مانطاش إليه وانضم كلها البلدأ نواب إليه واجتمع
تسلل              القاهأرة مان الناصري قرب فلما فانكسروا آخر بعد ًا عسكر الظّاهأر لهم فجهز التركمان

المدرسة                 بقرب دأار في واختفى حينئذ فتغيب القليل ال الظّاهأر عند يبق لم أن إلى إليه الماراء
ولقب            حاجي وأعيد المملكة على ماعه ومان الناصري فاستولى القاهأرة ظاهأر الشيخونية

بل             الناصري يوافقه فلم برقوق قتل مانطاش وأرادأ عنده؛ أتابكا الناصري واستقر المنصور
قبض                 أن إلى فحاربه الناصري على مانطاش ثار أن يلبث لم ثم بها فسجنه الكرك إلى شيعه

عليه              وانقضت أمار له ينتظّم فلم أهأوج وكان بالتدبير مانطاش واستقل باسكندرية وسجنه عليه
إليه              وانضم الكرك مان الظّاهأر خروج فاتفق الشام جهة إلى وخرج العساكر فجمع الطراف

واستولى              الشام جهة إلى وانهزم انكسر أنه فقدر بمنطاش شقحب في فالتقوا قليل جمع
وصادأف            القاهأرة إلى فساقهم وأتباعهم والقضاة الخليفة وفيهم النفال جميع على الظّاهأر

الظّاهأر            فدخل الغيبة نائب على وقوتهم الجبل بقلعة ماماليكه مان المستخفين خروج
سنة                أوائل في ذلك كل أهأله؛ دأور مان ماكانه إلى الشرف ابن وأعادأ بالقلعة قدماه فاستقرت

وهأرع               تليها التي مان شعبان في فحصرهأا الشام إلى وتوجه العساكر جمع ثم وتسعين اثنتين
الحرب              دأامات أن بعد مانطاش انهزم بل أفادأ فما لمنطاش الشامايون وتعصب الماراء إليه

في                القاهأرة إلى وعادأ ونوابها البلدأ أمار وقرر حلب إلى السنة تلك في ووصل مادة بينهما
نصف               ليلة في فراشه على ماات حتى المملكة في قدماه واستقر وتسعين، أربع سنة المحرم
خروجه                 عند ولد لنه سنين تسع يومائذ وله فرج لولده بالسلطنة عهد أن بعد احدى سنة شوال
عليه             وخلع الماراء وجميع الخليفة الشافعي القاضي واستخلف ًا فرج سماه ولذا الكرك مان

عشرة               تسع ماشارك غير مان المملكة بأماور استقلله مادة وكانت سنة ستين بلغ انه ويقال
آثاره              ومان سنة، نصف ونحو سنة عشرة ست المرتين في سلطنته ومادة ًا، وأشهر سنة

قرره               مان ترتيب في وسلك القاهأرة في ماثلها بناء يتقدم لم القصرين بين الفائقة المدرسة
اقراء              وشيخ تفسير وشيخ المذاهأب مان أربعة فيها قرر مادرسته في شيخون ماسلك فيها

المسافرون              به وانتفع الشريعة وحبب ذلك وغير الجمعة صلة بعد مايعادأ وشيخ حديث وشيخ
النبوية             وبالمدينة به ذلك وغير عرفة وقبة المواليد وبعض الحرام بالمسجد وأمااكن ًا كثير

أبطله              الشرف وكان والشوبك والكرك خصيب بني مانية مانها بلدأ بعدة المغاني ضمان وأبطل
وماا                 البرلس أهأل مان يؤخذ كان ماا أبطل وكذا ًا أيض بلدأ بعدة القمح وماكس المصرية الديار مان

الملح              وعلى بالغربية الفراريج وعلى بدماياط القمح وعلى ًا ألف ستون السنة في وهأو حولها
ًا             ذكي ًا شجاع ًا شهم وكان النصر، بباب والحلفا الدريس وعلى بالبيرة الدقيق وعلى بعنتاب

المملكة                 أماور أفسد ولقد ًا شيئ المال جمع على يقدم ل ًا جد ًا طماع كان أنه إل بالماور ًا خبير
وظيفة       حتى الوليات على البدل كبير       بأخذ الصوت جهوري وكان الدينية؛ والماور القضاء

لهم            ويتواضع الفقراء يحب بالرماح اللعب ًا خصوص بالفروسية ًا عارف العينين واسع اللحية
          . جمعها      طويلة سيرة وله قال ماكة في الفاسي ترجمه وقد مارض إذا سيما ول ًا كثير ويتصدق

          . في     المقريزي وذكره العيني، ثم دأقماق ابن جمعها قد قلت ماجلد في العصر أهأل بعض
. الجراكسة       مالوك أول وأنه له وبيض عقودأه

           . الظّاهأر   ورقاه الينالية اليام في تأمار ثم السقاة خواص مان كان جقمق الظّاهأري برقوق
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ابن             شيخهم صوفية فيها وعمل القرافة بباب تربة وجددأ المقدماين أحد وصار خشقدم
برسباي              بعد الشام نيابة ولي أن يلبث ولم السيوطي الطيب أبي الموقع بسفارة السيوطي

النيابة.               في بعده واستقر وسبعين سبع سنة شوال في بحلب العسكر ماع وهأو وماات البجاسي
. عليباي       اسمه ًا ذكي ًا ولد وأنجب قلقسين جانبك

بركات   اسمه من

الحسني                 المعالي أبي البدر بن زهأير أبو الدين زين السيد رمايثة بن عجلن بن حسن بن بركات
وتشديد.             المهملة بضم بالحشافة بعدهأا التي في وقيل وثمانمائة احدى سنة ولد المكي

         . باستدعاء      بعدهأا فما وثمانمائة خمس سنة في له وأجاز جدة مان بالقرب فاء ثم المعجمة
والزين              الهادأي عبد ابن ابنة وعائشة المراغي والزين صديق بن البرهأان ماوسى بن الجمال

الشرايحي           بن والجمال الحسباني والشهاب حجي بن والشهاب والهيثمي وابنه العراقي
الحسن،            الخط وكتب القرآن وقرأ وغيرهأم والفرسيسي اللغوي والمجد ظهيرة بن والجمال

مان               بولية ماكة امارة في ماعه والده فأشركه الخلق جميل الفعال سني الهمة شريف ونشأ
سنة                 في أحمد لخيه ًا شريك جعله ثم تليها التي في او وثمانمائة تسع سنة في وذلك السلطان
ثم               تليها التي في عزل ثم الحجازية؛ بالقطار السلطنة نائب والدهأما صار حيث عشرة احدى

عجلن               بن ماحمد بن رمايثة بالسيد فعزل عشرة ثماني سنة إلى واستمرا أواخرهأا في أعيدهأا
هأو                 حسن لبني ويقول هأذا بولده ينوه عشرين سنة في وصار تليها التي في بوالدهأما عزل ثم
رام                 المؤيد ماوت بلغه لما ثم بانفرادأه له المارة عن تخلي تليها التي في كان فلما سلطانكم،

بالسيد                 وعشرين سبع سنة أثناء في عنها عزل ثم له يتهيأ فلم ابراهأيم أخوه ماعه يشرك أن
تسع                سنة الولى جمادأى في بها وفاته وقدرت فوليها القاهأرة حسن البدر ودأخل عنان بن علي

كان             بما للسلطان والتزم القاهأرة إلى الترجمة صاحب فارتحل لمكة الخبر وجاء وعشرين
مان                  العادأة به جرت ماا ان على سنة كل في دأينار آلف عشرة جملته ومان به التزم والده
أواخرهأا                في فوليها خاصة للسلطان فانه الهنودأ ماراكب مان تجده ماا دأون له يكون جدة ماكس

واستقر             الشرف ماات فلما والرخاء المان أياماه في الناس وعم سيرته فحسنت بمفردأه
قضية                ماعه له جرت وثلثين سبع سنة حدودأ في حج حين كان لكونه فتوقف طلبه الظّاهأر
ذاك                إذ وكان علي السيد أخيه ولية فرام مانه ًا خوف عليه القدوم مان فاماتنع عليه نقمها

في                 وذلك وله ثم ًا يسير فأماهل ذلك على دأولته أهأل مان عليه يعتمد مان وافقه فما بالقاهأرة
القاهأرة                إلى ولده طلب لما خمسين سنة في أعيد ثم هأذا وصرف وأربعين، خمس سنة أثناء

وقدم              خالف، فما عليه للقدوم السلطان واستدعاه مانها الول ربيع مان الول العشر في
ذكر               حسبما إكراماه في وبالغ للقائه السلطان فنزل تليها التي مان شعبان ماستهل في القاهأرة

           . أهأله        مان أحد إليه يسبقه لم ماا العز مان رأى وقد عاشره في رجع ثم الحوادأث مان ماحله في
ماا                نظّمه مان وسمعت ًا شيئ بالجازة شيوخه بعض عن عنه وأخذت به اجتمعت أن بعد وذلك

واحتمال                كثير خير فيه بالماور ًا عارف ًا شهم وكان أبيات، عدة مانه اختير ماما ماعجمي في أثبت
والوقار            والسكينة المفرطة والشجاعة والسياسة الشكالة حسن ماع طائلة وماروءة وحياء زائد

        . خالد       بأرض وخمسين تسع سنة شعبان في ماات نافعة وقرب ماآثر بمكة وله الزائدة والثروة
مان                 ماكة به دأخلوا حتى الرجال أعناق على سرير في وحمل ماكة أعمال مان مار وادأي مان
حول    -   -          به وطيف وكفن بمنزله فغسل الشبيكة باب مان الكاف بضم كدا ثنية مان أسفلها

عليه                ًا أيض وبنى جده قبة مان بالقرب بالمعلة ودأفن الكعبة باب عند عليه وصلى ًا سبع الكعبة
. ولده                حياة في وبارك الله رحمه الغاية إلى عظّيم ماشهد له وكان سبيل جانبها وإلى قبة

       . أربعي       علي وقرأ بمكة علي سمع مامن الشافعي المكي الصل المرجاني حسن بن بركات
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. ماسلم    مان والبعض النووي
وأحمد              ماحمد شقيق الفتحي بابن ويعرف المكي الصل الشيرازي حسن بن حسين بن بركات

           . بها    ماني سمع مامن وكان بمكة وستين تسع سنة في ولد الثلثة أصغر وهأو المذكورين
.         . الكنى      في وسيأتي اسمعيل واسمه التابك عند ونزل وبمفردأه أبيه ماع قدماها وقد وبالقاهأرة

        . وستين        سبع سنة الخر ربيع في بها ماات المكي ثم الطنبداوي عوض بن سلماة بن بركات
. ترك      ثم السلم بباب ًا عطار وكان

ماحمد             الشمس الفاضل أخو السمنودأي العساسي يحيى بن الرحمن عبد التقي بن بركات
   . سمع             مامن وهأو قبله مان وأخوه أبوه تعب بحيث والخير الستقاماة عن وأبعد أصغر وهأذا التي

. بالقاهأرة  ماني

الجمال                بن الدين زين السيد رمايثة بن عجلن بن حسن بن بركات بن ماحمد بن بركات
       . إماا        وثمانمائة وستين إحدى سنة في ولد خلفته إلى وأقربهم أبيه بني أجل المكي الحسني

وماعه                وسبعين ثمان سنة في القاهأرة ودأخل حسن بني مان شريفة وأماه بعده أو ربيع في
وغيره              أبيه مان طائلة خدماة بعد ماوردأهأما دأونه فمن السلطان فأكرم البرهأاني ماكة قاضي

. الماور                حل في ًا مارجع صار حتى الترقي في يتزايد واستمر العز، ماتزايد ورجع أبيه ماع وأشركه
        . سنة       زيارتي في ومانها مارة غير رأيته وقد ًا ماحبور ًا ماسرور ويرجع العدو لدفع سافر وربما
عجلن             حينئذ ماعه وكان وسكون بأدأب علي فسلم جلوسي بمجلس وقصدني وتسعين ثمان

. أبيه          وحياة بحياته الله جملهم بنيه مان وعلي القاسم وأبو
.     .     . هأكذا      عزم ابن ذكره وثلثين ثلث سنة ماات الجزيري ماحرز بن ماحمد بن بركات

 . مامن              الحرم شهودأ أحد العزيز عبد ابن سبط المدني الشاماي يوسف بن ماحمد بن بركات
. بالمدينة   ماني سمع

.     . وثمانمائة           الستين بعد ولد وجده أبوه التي الحنفي حسن بن ماحمد بن ماحمودأ بن بركات
. البركات      أبي بن يوسف بن بركات

  . في            نشأ المناخات كاتب بن الكريمي عند المزرة دأوادأار حسن السيد أخت ابن بركات
أكبر              مان فكان ذلك وماع بخدماته واختص بردأدأاريته حين الهأناسي بن العلء عند الرسلية

ًا                 دأار بردأ عمل ثم مازهأر، ابن عند ثم النصاري الشرف عند خدم ثم فيه؛ وزوجته هأو المرافعين
الحفيظ               عبد اختفاء بعد استقر أماره وآخر الجوالي، في استقراره حين الباسط عبد ابن عند

.         . عليه   ماأسوف غير ثمانين سنة شعبان في ماات المفردأ بردأدأارية في
     . كان          أنبائه في شيخنا قال اليمني الدين ماكين عتيق المكيني سعيد عتيق الدين شهاب بركوت

لهم                البر كثير الخير وأهأل العلم أهأل في ًا ماحب الفضال كثير الخلق حسن اللين صافي ًا حبشي
ثم               عديدة أمااكن بعدن وبني الحوال به وتنقلت الدين مان ًا عظّيم ًا حظّ لقي بهم والتلطف

آمانة                ابنته فنكح التاجر المحلى بيت إلى وصاهأر عظّيمة ًا دأار بها وبنى فسكنها ماكة إلى تحول
 . وماا              ًا ولد خمسين مان أكثر حياته في له ماات بحيث والولدأ التزويج كثير وكان واستولدهأا،
بالقطيع                ودأفن الستين نحو وله بعدن ثلثين سنة القعدة ذي في وذلك حاله تضعضع حتى ماات

. الله         رحمه للبهائم وحوض سبيل انس بطريق ماآثره ومان
وقيل                العيان مان وصار هأناك وعظّيم علوي مادة بالقاهأرة ًا نجاما كان وإنه ماغربي إنه قيل برند
عنده                 أحد عليه استولى ماا غالب في وتحكم ًا زائد ًا تمكن تيمورلنك مان تمكن مادني أو ماكي بل

ذكره             دأماشق؛ ماعه وقدم عقبه في استمرت خراسان مامالك مان أمااكن أقطعه بحيث
. وفاته          وقت يعين لم فهو وإل هأنا، وكتبته ماطولً المقريزي

بن                   ماحمد بن أحمد بن علي بن أحمد بن ماحمد بن الله عبد بن الكريم عبد الشيخ بن برهأان
     . ثلث          سنة المحرم في ماات وأبوهأما التي يس أخو المكي ثم الحضرماي النصاري الله عبد

. ماكة        أسفل مان بالشبيكة والده عند ودأفن وثمانين
.    . بمكة     ماني سمع الهندي الله عبد بن برهأة
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     . سنة            رماضان في بها ماات المكي الحسني نمي أبي بن عاطف بن ماحمد بن مابارك بن بساط
. وسبعين  أربع

.         . وثمانين     خمس سنة الخر ربيع في بها ماات ماكة نزيل الخواجا العجمي بسطام
       . عشرة        إحدى سنة الخرة جمادأى في ماات باشباي مان تخفيف وهأو كبير نوبة رأس بشباي

وأظنه             القرافة، في ودأفن المؤماني بمصلى السلطان عليه صلى ثم بالزهأر عليه وصلى
. الحسيني      المشهد مان بالقرب الخان صاحب

وقدم             وسبعمائة التسعين عشر في ًا تقريب ولد الطرابلسي؛ الماين فتى المايني الحبشي بشير
الماين                مانه اشتراه ثم ًا يسير عنده فأقام البلوغ دأون وهأو الحلبي سويد بن ماحمد ماوله ماع

مان              ًا يسير وقرأ الكويك بن الشرف علي ماعهم وسمع أولدأه وربى فخدماه الحنفي الطرابلسي
ًا              كثير وحج اليمن ودأخل وغيره السكر في التجارة فتعاني وفاته سنة سيده وأعتقه القرآن

فقرأت               بها ولقيته عليه تراكمت دأيون مان ًا ماختفي قطنها ثم ًا مارار دأماياط إلى وتردأدأ وجاور
               . وبنيه  أهأله ماوت لتقدم قليلً اختل أن بعد وستين أربع سنة الطاعون في بها وماات ًا جزء عليه

. ًا   خير الله عوضه
      . وخمسين       ست سنة المحرم في ماات الحرام بالمسجد الفراشين أحد النويري الحبشي بشير

بمكة.

حفظ              الحلوي، سبط بكر أبي والد كرت يعقوب الخواجا ماولى القاهأري ثم الحبشي بشير
الشيخ             على وأربعين إحدى سنة في بمكة للسبع فجمع بالقراآت واشتغل والتنبيه القرآن

ًا               رفيق عياش بن الزين علي وأربعين ثمان سنة في ًا أيض بها عشر وللربعة الكيلني ماحمد
في                وأخذ القاهأرة قدوماه حين الجزري ابن عن ًا أيض ذلك قبل وأخذ بل الحمصاني بن للشمس
في             وأخذ الشتغال في والدمااطي الوروري بمرافقة وانتفع والونائي القاياتي عن وغيره الفقه

ماحمد              بالشيخ وتسلك الجودأ أبا ًا أيض ذلك في وصحب المجد ابن عن والحساب الفرائض
وتلقن               عنه فأخذ بها الدأكاوي لشيخه وارتحل بل عنده وأسكنه كلفه بأكثر ًا قائم وكان الفوي

وصار               ًا يسير الكتابة في المكتب الصائغ ابن الشيخ إلى وتردأدأ به الشيخ واغتبط الذكر مانه
ًا             واغتباط اليهم ًا واحسان للفقراء ًا وبر وتلوة ًا وقياما ًا صياما العبادأة على وأقبل المنسوب يكتب

ماع             ذلك كل العديدة والكراماات الجزيلة بالوصاف وذكر مانهم عد بحيث الصالحين بصحبة
 . وتعاني           وغيره الفقه مان لكثير واستحضار الطاعات أنواع على والنجماع والوقار السكون

ورجع               والخليل المقدس بيت وزار وجاور مارة غير وحج بعده سيده زوجة وتزوج فأثرى التجارة
الستين                جاز وقد وستين أربع سنة الولى جمادأى في ًا ماطعون ماات أن يلبث فلم ماتوعك وهأو

       . ونعم       رأيته وقد ًا كتب ووقف بميراث وأوصى الروضة ظاهأر زوجته والد الحلوي بتربة ودأفن
. الله    رحمه كان الرجل

فيروز             بعد النبوية بالمدينة الخدام ماشيخة في استقر الطواشي؛ التنمي الدين سعد بشير
لمكة               ماتوجه وهأو أربعين سنة آخر في وماات وثلثين؛ أربع سنة القاهأرة إلى المطلوب الركني

. ماوته              قبل صرف فكأنه وثلثين تسع سنة قاسم بن الولوي عوضه واستقر ببدر ودأفن
.     . هأكذا  عزم ابن جردأه الوتادأ بطان

سنة                الخرة جمادأى في ماات بمكة؛ القوادأ أحد العمري النصيح الكريم عبد بن أحمد بن بطيخ
عشرته              مامن وماشموليهم القوادأ أعيان مان وكان بها فدفن لمكة وحمل بجدة وخمسين خمس

. عشر  بخمسة
. احدى         سنة في المقريزي أرخه حمص، نائب الحسني بغا

      . سبع           سنة الول ربيع في ماات بيبرس أخي وابن الشرقية عرب شيخ احمد بن راشد بن بقر
. أخرى        بعد مارة ًا مابرح ًا ضرب ضربه بعد وسبعين

وقعة                 في قتل أن إلى بها امارة على طرابلس إلى أستاذه بعد نفي إينال الشرفي بلط بك
. الماير         هأو وبك ًا، شاب وسبعين اثنتين سنة في سوار
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الكتابة               وتعلم ًا صغير عنده تربى غراب؛ بن الدين سعد ماملوك السعدي الله عبد بن بكتمر
فتأمار               عادأ ثم اليمن صاحب إلى السلطان سفره أن إلى ترقى ًا ذكي ًا فصيح وكان والقرآن
      . احدى         سنة الول ربيع في ماات الله يخاف ًا ورع بالماور ًا عارف ًا فاضلًشجاع وكان وتقدم

عليه               وأثنى الخر ربيع في وأرخه عقودأه في المقريزي ثم أنبائه في شيخنا ذكره وثلثين،
. ًا           وحضر ًا سفر صحبه وأنه الفقه مان وشيء والفروسية والشجاعة والصيانة بالديانة

.     . عشرة     خمس سنة ماات ودأماشق طرابلس نائب جلق بكتمر
وثمانمائة               اثنتين سنة في الغماري علي سمع قجماس، باي اينال السيفي الله عبد بن بكلمش

التقي            عليهما سمع ذلك، ببعض رضوان الشيخ لشيخنا ًا رفيق وحدث البخاري؛ بعض
. كالبقاعي   وآخرون القلقشندي

          . جماعة     مان وكان احدى سنة صفر بطالًفي بالقدس ماات الكبار الماراء أحد العلئي بكلمش
بعض               عتيق كان العيني وقال أنبائه في شيخنا قاله ًا؛ كثير الدولة في وتقدم برقوق الظّاهأر
كبر               نوع عنده ًا جسور ًا ماقداما وكان قال العلئي له فقيل الطويل لطيبغا انتمى ثم الجند

ويذاكر              إليهم ويجلس العلماء ويحب صحيحة وعقيدته ًا ماهيب ًا شهم ًا شجاع كان أنه ماع وعسف
. ًا    جد للحنفية ويتعصب بمسائل

الجلل               عن سمعت بل المجاذيب في عندهأم لندراجه كبير اعتقادأ فيه الناس لعوام شيخ، بكير
يكثر              وكان ًا كثير رأيته وقد مايعادأهأما حضر وربما يعتقده كان مامن أنهما وأخيه البلقيني

.             . صفية  بسويقة زاوية في ودأفن وخمسين اثنتين سنة الول ربيع في ماات بالطرقات الوقوف
اثنتين               سنة في الغماري على سمع ماجلس، أماير الدين سيف القجماسي الله عبد بن بلط

.   . في        ماات شيوخه في اسمه البقاعي وأثبت البخاري بعض وثمانمائة
في                ماات أن إلى كثيرة أماور عليه وجرت برقوق الظّاهأر أيام في طبلخاناه كان السعدي، بلط

.   . العيني      ذكره بطال وهأو ثمان سنة الولى جمادأى

السلطان             عليه فغضب الدين بأماور الجاهألين المفسدين الفجار مان كان المقدماين؛ أحد بلط
 . ذكره              عشرة اثنتي سنة في الطريق في فقتل دأماياط إلى مانها أخرجه ثم باسكندرية وحبسه

.       . بلط  بك في ًا قريب تقدم بلط ًا أيض العيني
 . ولد             الحلبي ثم العزازي خليل بن اسماعيل العمادأ فتى الحنبلي الحلبي العمادأي الحبشي بلل

به              وحدث الصحيح غالب صديق ابن علي وسمع وسبعمائة وثمانين خمس سنة حدودأ في
طريقة             على للكتابة ًا ماتقن ًا ساكن وكان وغيرهأا، الثلثيات عليه سمعت الفضلء عليه سمعه

بالكيمياء              واشتغل الحرف علم تعاني الموجودأين؛ مان غيره كتابة تعجبه تكن لم بحيث العجم
فرج              الناصر ماماليك أماره ابتداء في وأقرأ والخلوة الفقراء في وماحبة بالتصوف إلماماه ماع

الشافعية              لقاضي ثم بحلب الحنابلة لقاضي النقابة ولي ثم التركي باللسان ًا مااهأر كان ولذا
مان                جماعة به وانتفع الكابر مان ًا جمع وصحب القاهأرة وقطن كله، ذلك عن أعرض ثم ًا أيض
السن              في وتقدم الظّاهأري، أزبك التابك ثم الخاص ناظر للجمالي وتردأدأ الكتابة في المماليك

عليه.               الصلة الماراء مان وغيره التابك وشهد وسبعين ست سنة الثانية جمادأى في ماات وشاخ
. عنه     الله عفا الزهأر بجاماع

      . يوم         في وماات سيده على سمع القدسي القبابي عمر بن الرحمن عبد المسند فتى بلل
. الله              رحمه الرحمة بباب سيده عند ودأفن وستين سبع سنة الخرة جمادأى تاسع الثنين

  . ببلدأ  -     -      ولد زاهأد ماعمر صالح شيخ الحجازي الواو وكسر المهملتين بفتح السروي بلل
واستمر              دأماياط إلى سنين خمس ابن وهأو انتقل ثم وسبعمائة وأربعين خمس سنة الطائف

القلقشندي             لقيه الحج ويواظب وغيرهأا والقدس واسكندرية دأماياط بين ماا البلدأ في يتردأدأ
عليه             الناس وأثنى الخانقاه مادينة مان بالشرفية وأربعين ست سنة في والسنباطي والبقاعي

تسع               سنة بالقاهأرة وفاته وأرخ أماره بحقيقة أعلم فالله ًا عظّيم ًا أمار فيه يدعى أن وكادأ
بالجملون               الطفال يؤدأب ماعتقد صالح رجل بلل المائة؛ على زادأ وأنه بلغه ماا على وأربعين
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. وخمسين.         احدى سنة الول ربيع سلخ في ماات العتيق
.          . وخمسين    سبع سنة الثاني ربيع في وسط ثم سمر الباسط عبد الزيني بلبان

مامن              علي، واسمه الكبر وهأذا التي طوغان المدعو ماحمد بن حمزة أخو الدماردأاشي بلبان
الكتابة                 وجودأ مارة غير وجاور حج فانه بمكة ماجاورته في جودأه إنه قال بل ًا ظاهأر القرآن قرأ

خشقدم             الظّاهأر أخرج ولذا الجداوي لجانبك التردأدأ ولزم الهيئة بعلم واشتغل وبالقاهأرة، بها
ستأتي                كما أخوه اماتحن لما ثم ًا خاصكي عمله بل أعادأه تمربغا استقر فلما قتله بعد أقطاعه

ًا                أيض وكان ًا ساقي وتسعين خمس سنة في عمله ثم اسمه ماحى الشرف أيام في إليه الشارة
عدة             في وسافر والبحري، القبلي الوجهين استدارية في ًا وقت الزماام لخشقدم انتمى مامن

ونعم               بعدهأا والتي وتسعين ست سنة في بمكة الراكزين أحد وكان أشياء ماني وسمع تجاريد
الرجل.

.      . وثلثين     ست سنة في ماات بدماشق الحجاب حاجب المحمودأي بلبان
 . سمع        -    -    سند ابن عتيق والنون المهملة بفتح السندي الدماشقي ثم الرماني الله عبد بن بهادأر

الزهأر               أبي بن ماحمد ابن وأحمد الضيائية قيم وابن المردأاوي العباس أبي مان ماوله ماع
      . كتاب       بدماشق عليه قرأت شيخنا قال آخرين في الدبابيسي قاسم ابنة وزينب الغشولي

. ماقتولً          عشر سنة شوال في بها وماات وغيرهأا للدارقطني الصفات
سنة              في ماات بالشمشي، المعروف المجاهأدي التركي الدين بهاء الماير الله عبد بن بهادأر

. عشرة  ثمان
      . قبل        مان التقدماة وولي ليلبغا كان المماليك ماقدم الطواشي الشهابي الله عبد بن بهادأر
آخرهأم                مان الماراء أكابر مان كثيرون خلق يده تحت مان وخرج ماات أن إلى الظّاهأر سلطنة

     .        . رجب   عشري سابع في ماات جمعه في ًا ماحب المال كثير ًا ماحترما وكان المؤيد المحمودأي شيخ
. أنبائه         في شيخنا ذكره هأرم، وقد بالقاهأرة اثنتين سنة

. اثنتين           سنة في ايتمش ماع قتل مامن البيرة، نائب العثماني بهادأر

الدمايري                  السلمي البقاء أبو التاج عمر بن عوض بن عمر بن العزيز عبد بن الله عبد بن بهرام
           . بالشرف  وتفقه بخطه قرأته كما ًا تقريب وسبعمائة وثلثين أربع سنة ولد المالكي القاهأري

سمع              أنه بخطه فقرأت وجماعة البياني على وسمع وغيره خليل الشيخ عن وأخذ الرهأوني
الحنفي            التركماني الجمال على وجميعه القلنسي الحرم أبي على البخاري مان ماجالس

بن               الجمال على والترماذي وسبعمائة ستين سنة في بمكة خليل الشيخ على دأاودأ لبي والسنن
وأفتى              وبرع ماذهأبه في وفضل اليافعي، كالعفيف آخرين في البياني الشمس على والشفا خير

بعد              ثم خير وابن البساطي والجمال الخنائي عن القضاء في وناب وغيرهأا بالشيخونية ودأرس
ماع               وتوجه مانطاش، قيام أيام وسبعمائة وتسعين احدى سنة رماضان في وذلك به اشتغل ماوته

وشدقه،               صدره في طعن أن بعد عزله الظّاهأر عادأ فلما الظّاهأر لحرب الشام إلى القضاة
بحل               الوضوح غاية في لنه الطلبة به انتفع ًا ماحمودأ ًا شرح خليل الشيخ شيخه ماختصر وشرح

ًا                 أيض وله بعده فضلًعمن زمانه في مان كل واعتمده تعليل أو بدليل تطويل غير مان ألفاظه
ابن              ماختصر وشرح أسفار ثلثة في وشرحها ماجلدة في والمناسك وشرحه الفقه في الشامال

حواشي              في وشرحها بيت آلف ثلثة نحو الثمينة والدرة ماالك ابن وألفية الصلي الحاجب
كثير               الشر عديم الجانب لين السيرة ماحمودأ وكان وغيره؛ نظّم مان غيرهأا إلى عليها بخطه

كذلك                 وماات القضاء عن صرفه بعد سيما الطلبة به انتفع عليه يقدر ًا سائلًشيئ يمنع أن البرقل
أنبائه                في شيخنا ذكره السبعين؛ جاز وقد خمس سنة الول ربيع في وقيل الخرة جمادأى في

. ًا  جد باختصار
.   . فولدأ    في المقدس بيت نزيل بولدأ

  .           . ابن   أرخه وأربعين اثنتين سنة رجب عشري تاسع الجمعة يوم في ماات الخواجا العجمي بولدأ
فهد.
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 . ولد              التي عيان والد الشافعي مانها، قرية والولى الكازروني الكاسكاني بيان بن عيان بن بيان
لغايات              فنونه في وترقى العلم فخدم ونشأ وثمانمائة وعشرين ثلث سنة صفر في بكازرون
حصلت               أن إلى وحج وأضرابه الدين صفي للسيد انتسب ثم ماشكلته يقرئ كان بحيث بديعة

الخرافات              مان غيرهأا إلى المهدي ماقدماة للمنصور يوطئ الذي الحارث أنه فزعم مااخوليا له
لما                خرج لو أنه ماع لذلك اليهم المشار وهأجره كثيرة بكفريات تكلم بل الولياء خاتم ككونه

بل                 الله كفه ولكن له وإجللهم فيه اعتقادأهأم لمزيد النواحي تلك أهأل مان أحد كبير عنه تخلف
        . سنة        شعبان مان جمعة آخر في بشيراز وماات ماوته مارض في ورجع وتاب سكن إنه يقال

. وتسعين  خمس
. ًا               قريب الماضي بقر وعم البحري الوجه مان بالشرقية العربان شيخ بقر بن أحمد بن بيبرس

ًا               طوالًحشم الوجه ماليح وكان السبعين، قريب عن وستين ست سنة المحرم سلخ في ماات
. الله           رحمه جنسه أبناء في نادأرة والتواضع الدأب كثير ًا دأين ًا كريم

الكمال                سبط الركني بن الناصري بن العلئي بن الركني بيبرس بن ماحمد بن علي بن بيبرس
        . وسبعين        ست سنة الضحى عيد ليلة في ولد ًا قريب التي هأو أبيه وجد شيرين بن ماحمودأ

أزبك                التابك وصيه نظّر تحت أماه كفالة في فنشأ سنتين ابن طفل وهأو والده وماات بالقاهأرة؛
التابك              باشارة عليه وكتب القرآن اقرائه في العبادأي الشمس إليه وتردأدأ الظّاهأري ططج مان

الول                أماير الخاص ناظر بن أحمد الشهابي كان حين وثمانين ست سنة والدته ماع لمكة وسافر
وكان                 تليها، التي وجاور وتسعين ثمان سنة في وأماه هأو حج ثم الولدأ بعض ورزق تزوج ثم

ًا،               أحيان إلي وتردأدأ الليث أبي ماقدماة في الشافعي المحلى على قرأ وربما الناس عن ًا مانجمع
مان              الماناوية أعظّمها ًا حصص وقف برقوق الظّاهأر أن وذلك ماتيسر سلفه قبل مان ورزقه

    . سنن          على أبوه وكان وأولدأه الكبر بيبرس مانهم والمعين عائشة خوند شقيقته على الخيرية
. سيأتي     كما الماراء الكابر بني

  . خاله             أحضره التية أنس ابنة عائشة وأماه الركني له ويقال برقوق الظّاهأر أخت ابن بيبرس
ثم               ماجلس أماير عمله ثم المقدماين أحد بعد وصيره وسبعمائة وثمانين ثلث سنة أتابكيته حين
خاله                ابن ًا أتابك عمله الذي إن وقيل العساكر أتابك هأذا وصير اللكاش لقبغا وأعطاهأا عنها نقله

. التي             ماحمد والد وهأو عشرة إحدى سنة في ذبح مامن كان ثم الناصر
           . عشرة   امارة الملك أعطاه ثم المؤيد وولده أستاذه جهات على تكلم إينال الشرفي بيبرس

. الركب             ماع عادأ ثم وتسعين سبع سنة في وحج إينال الشرفي نانق عوض

أيام              في ًا خاصكي كان جلبان، أماه بشقيق وليس يوسف العزيز خال برسباي الشرفي بيبرس
طبلخاناه                 إينال أيام في ثم عشرة الظّاهأر أيام في تأمار بل شره لعدم بعده يمتحن ولم أستاذه

الظّاهأر                 أيام في النوب نوبة رأس ثم وستين أربع سنة في ًا كبير ًا حاجب ثم ًا ماقدما صار ثم
وستين               خمس سنة الحجة ذي في أماسك بل مادته تطل فلم التاجر قانم عوض خشقدم

أو                رماضان أواخر في ماات أن إلى بطالً للقدس وتوجه عنه أفرج ثم مادة باسكندرية وحبس
       . سلف         كما الشر عديم عاقلً ًا ساكن وكان الستين على زادأ وقد وسبعين ثلث سنة شوال أول

. عمره      طول اللذات في مانهمك لكنه
          . إينال   بعد طرابلس نائب ثم الشربخاناه شادأ عمله حتى رقاه قايتباي الشرفي بيبرس

. تسعين          سنة في ماات أن يلبث ولم أسره حين الشرفي
. ًا       قريب ماضى برقوق؛ الظّاهأر أخت ابن بيبرس

رقاه               ثم قايتباي الشرفية اليام في ًا وقت ماكة باش عمل الذي جقمق الظّاهأري الطويل بيبرس
.            . به  بأس ل وكان وتسعين ثلث سنة المحرم تاسع في وماات رجوعه بعد

           . وقد   التابكية، وعمل الناصر دأولة في وتأمار الظّاهأر ماماليك مان كان التركي المظّفري بيبغا
         . ثلث      سنة الخرة جمادأى سادأس الربعاء ليلة في ماات النفس قوي وكان ونكب ًا مارار سجن

. أنبائه.     في شيخنا ذكره وثلثين
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.    . يأتي   طيفور هأو برقوق الظّاهأري بيخجا
        .    . الول    ربيع عشر سادأس الحد يوم في ماات الرماح ماعلم كان بمصر الصغير الحاجب بيدمار

. أيتمش        وقعة في فيه حصلت لجراحة اثنتين سنة
ًا               عوض خمسين سنة أواخر في الحرام المسجد نظّر ولي الشادأ، أصلي قشتدي بن خجا بيرم
وله               ثانية، مارة ووليها بعدهأا التي في المراغي الفتح أبي على وسمع الظّاهأر؛ الخواجا عن
      . الثنين         يوم ظهر في بمكة ماات البأس شديد وكان بهما؛ انتفع للبهائم وحوض سبيل بالمعلة

. فهد        ابن أرخه ستين سنة صفر عشر حادأي
أربع              سنة الثانية جمادأى في ماات الحاكم؛ بجاماع ًا ماقيم كان المعتقدين، أحد التركي بيرم

.   . المنير      أرخه المشد بك جاني بتربة ودأفن وستين
.          . أحمد    اسمه مان وينظّر وعشرين احدى سنة في ماات الجيلني الخواجا أحمد بير

فيها                أبوه حاصره بغدادأ صاحب التركماني ماحمد قرا بن يوسف قرا بن جهاتشاه بن بضع بير
ورجع                 عليها أبوه فأقره كثيرة؛ تقادأم ماع له قيل فيما وسلمها عجز أن إلى سنتين على زيادأة

وغلبة               ًا عجز له أذعن إنما وانه ماشاققته على الستمرار أتباعه بعض له فحسن بلدأه إلى
أبيه               إلى برأسه وجهز الترجمة صاحب فقتل وتصادأماا هأذا شقيق ماحمد الخر ولده إليه فندب

أربعة                نحو عساكره مان ماعه وقتل الكهولة في وهأو سبعين سنة القعدة ذي ثاني في وذلك
. ًا   صبر نفس آلف

أماه                 بعده التي الخواجا ماحمد بير سبط المكي احمد الشهاب بن العزيز عبد العز بن ماحمد بير
.       . وتسعين    احدى سنة المحرم في ماات المراحلي بابن ويعرف صفية

     . في           وسيأتي ستين، سنة ماات المكي الكيلني الدين جمال الخواجا عمر بن علي بن ماحمد بير
المحمدين.

        . إحدى     سنة الخرة جمادأى بطالًفي بالقدس ماات برقوق الظّاهأري أمايراخور الشيخي بيسق
عليه               المؤيد يقبل فلم المؤيدية الدولة في وقدم الروم بلدأ إلى نفاه الناصر وكان وعشرين؛
الشر               كثير وكان الحرام، للمسجد الغربي الرواق كعمارة بمكة آثار وله القدس، إلى نفاه ثم
 .     . وأظنه          أنبائه في شيخنا ذكره الحاج على وتأمار والصدقة البر ماع للمال ًا جماع الخلق شرس

المكي                النويري العزيز عبد بن احمد بن علي بن الرحمن عبد ترجمة في الفاسي قال الذي
ضربه               حتى وثمانمائة أربع سنة في الحافظّي نوروز به أغرى أنه بها المالكية ماقام إماام

بمكة                 يفعله كان لما فيه ليرافع ماكة مان جاء انه بيسق لتخيل ولكن شرعي طريق بغير وسجنه
           :  . له     أر لم ولكن ًا شيئ بمكة ولي يكون بأن يشعر وهأذا قلت الناس على الشاقة الماور مان

. وغيره              حسن السيد ترجمة أثناء في ماباشراته مان شيء ذكر جرى نعم ترجمة، عنده
          . صفد    قلعة نائب ثم عشرة ثم خمسة أماير السلطان عمله الشعباني يشبك اليشبكي بيسق

ثلث                  سنة شعبان في بها وماات دأماشق قلعة نائب ثم دأماياط نائب ثم عشرة امارة على رجع ثم
. ًا     شجاع ًا خير ًا ماتواضع وكان وخمسين،

. الكريم      عبد بن ماحمد هأو بيسق
.        . العزيز     عبد بن احمد بن ماحمد في المكي بالحرم الفراشين شيخ بيسق

          . البلدأ      إلى الشرف نفاه أن إلى ًا خاصكي أستاذه بعد صار العرج المؤيدي خجا صفر مان بيغوت
بعض                  أن واتفق حماة، ثم صفد ثم غزة نيابة الظّاهأر وله أن إلى طبلخاناه بها أماره ثم الشاماية

صاحب                فأرسل وجه أقبح على العجيل وابن هأو الولد فطلب ابراهأيم ولده ومان مانه شكا أهألها
بقلعة              والده بحبس بالمار أرسل ثم القلعة مان بالبرج فحبس الحديد في بولده الترجمة

بلوك                  قرا بن بك علي بن كير جهان بالماير لحق حتى ًا عاصي حماة مان ففر الخبر فبلغه دأماشق
أماراء               بعض طرقهما أن يلبثا فلم الظّاهأر على العصيان على واتفقا إليه وانضم آماد صاحب

يعلم               وراسل ماعه ماا جميع وأخذ هأذا على فقبض تبريز صاحب يوسف قرا ابن جهانشاه
قرا                 ابن بك علي بن حسن الشيخ عليها استولى أن إلى الرهأا بقلعة حبسه ثم بذلك الظّاهأر
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وصل               حتى وركب الظّاهأر إلى الرجوع فاختار إليه يذهأب ماكان أي في وخيره فأطلقه يلوك
القاهأرة             بقدوماه ورسم فقبلوا فيه بالشفاعة الشاماية البلدأ نواب فكاتب حلب ثم البيرة

يكفيه،                ماا له ورتب دأماشق إلى برجوعه رسم ثم ًا أياما فأقام وخمسين خمس سنة في فقدماها
يشبك                 ماات أشهر بعد ثم باقطاعه عليه فأنعم ماقدمايها أحد العجمي بك بردأ ماات أن يلبث ولم

وتشريفه              تقليده وحمل عنه ًا عوض صفد لنيابة فنقل مانها رماضان في صفد نائب الحمزاوي
أقرب            -      - وهأو رماضان ثاني أو شعبان أواخر في ماات أن إلى بها فدام الفقيه يشبك يد على

       . القاذورات        عن ًا عفيف عاقلً ًا ماقداما ًا شجاع وكان سنة ستين مان أزيد عن وخمسين سبع سنة
. الله       رحمه الدول في ًا ماعظّم ًا خير ًا دأين

.      . التسعين        قريب ماني سمع مامن المقدم طبقة مان بك بردأ مان السيفي بيغوت
           . في     اللتقاء حين سلح أماير قتل ًا قاصد برماحه طعن الذي هأو السلحدار قبجق مان قرا بيغوت

. فروسيته          في ذلك وعد ًا مايت فأقلبه وتسعين ثلث سنة رماضان
.        . اثنتين  سنة في ايتمش ماع قتل مامن اليحياوي بيغوت

            . الركني   بيبرس ماع ويحرر عشرة، احدى سنة في بذبحه الناصر أمار مامن الكبير الماير بيغوت
الماضي.

المثناة   التاء حرف

الشويكة         -       إلى نسبة ماصغر المعجمة بضم الشويكي ثم الفارابي الله عبد بن سيفا بن تاج
    : يتعاطى   -        ابتدائه في كان أنبائه في شيخنا قال الوالي، بالتاج ويعرف دأماشق ظاهأر ماكان

أن                 على يدل وماا بدماشق الجابي بن الشهاب يخدم كان أنه لي وذكر الحاجة، في الكابر خدماة
فخدماه              القرماشي بطيبغا اتصل أن بعد سلطنته قبل بالمؤيد اتصل ثم الخمسين، بعد ماولده

الحسبة               ذلك أثناء في إليه وفوض فباشرهأا الشرطة وله الملك في استقر فلما عليه وراج
أستادأار               واستقر عنها صرف الدولة أواخر في ثم المفرط؛ الغلء ذاك لها ماباشرته في فكان

ماع                انحطاط الشرف دأولة أوائل في له وحصل المؤيد، ماوت مارض في اليها أعيد ثم الصحبة
المهمندارية              الولية ماع إليه وأضاف ًا أيض عليه فراج الشرف خدم ثم الولية على استمراره

المباشر           وكان وغيرهأا العاماة الوقاف ونظّر والحجوبية الدواوين وشادأ الصحبة وأستادأارية
فيما                واستمر فقط، عنها صرف ثم بها كالمستبد بأخرة صار ثم عمر أخوه ًا غالب عنه للولية
شق                أنه بحيث هأذا قبل يعتريه وكان شدائد مانه وقاسى البول حبس بعلة ماات حتى عداهأا

ولم               القاضية، هأذه كانت حتى عاودأه ثم ًا دأهأر وأفاق كبيرة حصاة مانه فخرجت مارة عليه
أعفيت              ثم دأينار آلف خمسة عليها وقرر وزوجته عمر أخوه وترافع لماله السلطان يتعرض
كلمات               عنه وينقل بقول يبالي ل اللسان ذرب الفكاهأة حسن وكان الدولة، أهأل باعتناء مانها

والبر                الصدقة كثرة ماع ايمان مان ذرة قلبه في مان بها ينطق ل بمجون ماختلطة كفرية
الجمعة               ليلة في العيني قال كما انها والصواب صفر مان العشرين في وفاته وأرخ المستمر،

النصر                باب خارج الغد مان عليه صلى إنه وقال وثلثين، تسع سنة الول ربيع مان العشرين
وكان              قال ًا، جد حافلة جنازته وكانت السعداء سعيد صوفية تربة بحذاء له بحوش ودأفن

الشرف،               عند وضعه وتزايد الشام مان ماعه جاء المؤيد عند وضع له الكرم ماتسع ًا ماتواضع
. جاء                ماهما مانه يرماى زلق لسانه في كان ولكن يحبونه ماصر أهأل وكان كثيرة وليات وولي

ماع                قام ومامن أجنادأهأا جملة مان وصار حلب بلدأ مان دأماشق قدم أبوه كان المقريزي وقال
العاماة              تسميها التي الشويكة بناحية التاج له وولد أقطاعه برقوق الظّاهأر عنه فأخرج مانطاش

حين               بشيخ اتصل أن إلى مارضية غير وطريقة خمول في بدماشق ونشأ دأماشق خارج الشريكة
تلك                طوال في ماعه وتقلب الشهوات؛ اتباع مان به ًا ماشهور كان ماا على فعاشره لها نيابته
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في                 ماعه قدم فرج الناصر قتل بعد القاهأرة قدم فلما نيابتها ولي لما حلب وزارة ووله المحن
اثم،                عن كف ول عف فما أياماه مادة القاهأرة ولية سلطنته في فوله وندماائه أخصائه جملة
وصار                دأرجته وارتفعت الشرفية اليام في تمكن ثم قبله يعهد لم ماا الماوال أخذ مان وأحدث

على                ًا عار كان ولقد نكبة، غير مان ماات حتى وظائف عدة له وأضيفت للسلطان ًا نديم ًا جليس
على               بشاعتها وأربت القبائح سائر جمعت التي المخازي مان عليه اشتمل لما آدأم بني جميع
              . المسير  مان أعفوا حتى آماد سنة القضاة في الشرف عند شفع الذي وهأو قلت الفضائح جميع

للخرين             بالنسبة لقتللهما والحنبلي المالكي على وأنعم بل حلب في باقاماتهم ورسم إليها
. ماآثره      في وأشباهأه ذلك وعد بمال

    . تسع          سنة في ولد حلب نزيل الشافعي الصفهيدي العجمي الدين تاج ماحمودأ بن تاج
إليها                عادأ ثم فحج الحجاز إلى مانها فتوجه حلب إلى العجم مان ووردأ ًا تقريب وسبعمائة وعشرين

ًا               عزب ًا ورع ًا عالم ًا إمااما وكان ًا، أيض الحاوي واقراء بها النحو تدريس وولي بها الرواحية وسكن
ليس                ولكنه النحو في ماالك ابن ألفية وعلى المحرر على ًا شرح صنف للدنيا ماتطلع غير ًا عفيف

الطلبة                 لشغل وتصدى الدنيا، أماور مان أمار إلى تطلع ول حظ له يكن ولم ذلك، وغير بالطائل
الكبير              بالجاماع الظّهر إلى الصبح بعد مان فالقراء ذلك في ماستغرقة أوقاته وكانت والفتاء،

له                يقع وربما بالرواحية المغرب إلى العصر مان والفتاء بنا مانكلي بجاماع العصر إلى ثم ومان
يطلبه              شماخي صاحب ابراهأيم وأرسل الفتنة في أسر مامن وهأو الفقهية، الفتاوي في الوهأم
أثناء                في ماات حتى هأناك واستمر إليها ماعه فتوجه ًا ماكرما بلدأه إلى واستدعاه لنك تمر مان

ونحوه               مالخصه؛ هأذا بما وترجمه الناصرية خطيب ابن عليه قرأ ومامن سبع؛ سنة الول ربيع
. أنبائه   في لشيخنا

.     . وثلثين          ست سنة ماات نوبة رأس المصارع الساقي الناصري بك سيدي بن بك تاني

         . وأغاة     مايسرة حاجب ثم الربعينات أحد صار حتى ترقى برسباي الشرفي الياسي بك تاني
          . ماع      ماات وأنه الدين أسد ولقبه ماحمد أبا ولده كناه الماضي أحمد والد وهأو الرفرف؛ طبقة
إلى              وحمل وتسعين احدى سنة الول ربيع عشر تاسع السبت يوم في بالمصيصة المجردأين

القصرائي                بدرب الوزير باب في يسكن به بأس ل وكان السبعين قارب وقد بها فدفن حلب
. التي      تنم بأخيه يعرف بيت في

           . في     حماة نيابة وولي فرج؛ الناصر ماوله أيام الخدم في تنقل دأماشق نائب البجاسي بك تاني
التركمان                إلى هأرب انكسروا فلما قانباي ماع خامار فيمن كان ثم عشرة سبع سنة المؤيد أيام
فوله               دأماشق دأخل المؤيد ماات فلما الروم، بلدأ إلى فانهزم العمق إلى وراءه أقباي فسار

حلب                 نيابة في الصالح ابنه أيام قرر ثم طرابلس إلى سلطنته بعد نقله ثم حماة؛ نيابة ططر
إلى                الشرف أيام في نقل ثم لعصيانه، قصروه مان بردأي تغرى وهأو قبله نائبها لقتال وسار
الحاجب                 إلى فكتب شيء عنه السلطان بلغ ثم بعده التي مايق بك تاني ماوت بعد دأماشق نيابة

والمخامارة             الحسان ًا ماظّهر العدل دأار إلى ودأخل مانه فانكسروا وقاتلوه فركبوا عليه بالركوب
فانكسروا               إليهم خرج بلغه فلما عسكر في الرحمن عبد مان سودأون له فجهز السلطان على

فرسه                 رجل فسقطت الجابية باب جاز أن إلى أثرهأم في وسار ماعه، مان خيول تغيب ماع مانه
سنة               الول ربيع في بقلعتها بدماشق فقتل بقتله فأمار فأماسكوه فوقع القناة مان حفرة في
الحاج              إلى السنة تلك في أحسن وقد والشفقة، والشجاعة الحياء كثير وكان وعشرين، سبع
أنواع              وماعه بنفسه إليهم فخرج بحوران الرياح بتراكم عظّيمة ماشقة لقوا فانهم رجعوا لما

عاقبته               فكان له الدعاء في وأفرطوا والفقير الغني فانتفع عليهم ذلك وفرق البغال حتى الزادأ
.        . الناصرية   خطيب وابن إنبائه في شيخنا ذكره الله ساماحه الشهادأة

           . ثماني     سنة في الحج إمارة ولي أن إلى الخدم في تنقل الشربخاناة شادأ الجركسي بك تاني
الناس                 شكر وقد صفرهأا، في ماات أن يلبث فلم ضعيف وهأو تليها التي أول في وقدم عشرة،

. أنبائه.     في شيخنا قاله سيرته
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             . بك   تاني بخير ويذكر نحوهأا أو الثمانين قريب ماات ًا أيض الوزير بباب سكنه القصروي بك تاني
       :     . دأماشق،   نيابة ثم المصرية بالديار الحجوبية ولي أنبائه في شيخنا قال الظّاهأري العلئي مايق

فمات               لدماشق عادأ الطاعون ارتفع فلما وشمالً ًا يمين يتنقل فصار الطاعون مان خاف قد وكان
الشام               نيابة في عوضه واستقر وعشرين ست سنة شعبان ثامان الثنين يوم طاعون بدون فيها

تنبك              في وسيأتي الناصرية، خطيب ابن أغفله مامن وهأو ًا، قريب المذكور البجاسي بك تاني
جماعة.

مان                  القائد المكي العمري ماسعودأ بن عمر بن الله عبد بن ماحمد بن راجح بن مانصور بن تبل
 . ذكره              بلغها أو الخمسين دأون عن وعشرين ست سنة رماضان أو شوال في ماات أعيانهم،

الفاسي.

بردى    تغري اسمه من

   . ذي             في ولد الشنشي وسبط الروضة نزيل الحنفي الناصري قرابغا بن بكر أبي بن بردأي تغرى
وابن             البغدادأي السلم عبد العز عن وأخذ واشتغل وثمانمائة وعشرين خمس سنة القعدة

خضر             الدين كخير وغيرهأم الدين وسيف الله عبيد وابن والقصرائي الهمام وابن الديري
والعربية              الفقه وفهم المنطق عنه أخذ إنه قال الحنفي البرهأان والد الحبار بكعب المقيم

شيخنا               مان سمع وأنه عياش وابن الديروطي الدين نور عن أخذهأا انه يقول وكان والقراءات
ست              سنة في ًا ماجاور وكان الجهات، بعض في وتنزل المبتدئين صغار وأقرأ قليلً وتميز

شيخه              أم على بالقاهأرة سمع ثم المراغي الفتح أبي على بقراءتي فسمع بمكة وخمسين
      . خمس         سنة الولى جمادأى في ماات وسبعين احدى سنة بعد جاور وكذا وغيرهأا الدين سيف

. وأفادأ         أقرأ فاضلً ًا خير وكان السبعين، نحو عن وتسعين
.        . عزم      ابن قاله عشرة ثمان سنة ماات حلب نائب قصروه مان بردأي تغرى

لها              وليته وكانت دأماشق ثم حلب نائب البشبغاوي برقوق الظّاهأري الدين سيف بردأي تغرى
وكان                عشرة، خمس سنة المحرم في ماات حتى بها واستمر عشرة ثلث سنة الحجة ذي في

. عقودأه             في والمقريزي ماطولً الناصرية خطيب ابن ذكره عاقلً، ًا حليم والسكون الحياء كثير

جملة              مان بكلمش أستاذه أيام في كان بالمؤذي، لذاه ويعرف البكلمشي الروماي بردأي تغرى
المؤيد               أخرج ثم فرج الناصرية الدولة في العشرات جملة مان صار حتى ترقى ثم المماليك

وثلثين               ثلث سنة بعد إلى خامالً وأقام بمدة، تسلطن أن بعد وأعادأه أقطاعه سلطنته قبل
نوبة                رأس صار ثم النوب رءوس مان قبل عمله أن بعد طبلخاناه بامارة الشرف عليه فأنعم

سودأون              انتقال بعد وأربعين اثنتين سنة في الحجاب حاجب ثم المقدماين أحد ثم ثاني
ًا               جد أماره فعظّم اركماس نفي بعد ًا كبير ًا دأوادأار صار أن يلبث ولم ماجلس، لمارة السودأوني

بالشارع             الساكفة سوق طرف في حسنة مادرسة وعمر السعادأة، ونالته المهمات في وقصد
عليها              ووقف وصوفية ًا وشيخ ًا ومادرس خطبة فيها وجعل طولون ابن جاماع صليبة مان ًا قريب

قد              وكان القلقشندي العلء ماشيختها في وقرر ماغتصب شيخنا قال كما غالبها كثيرة ًا أوقاف
ًا                 عارف قيل كما وكان وأربعين، أربع سنة شوال في بها الجمعة أقيمت ماا وأول ًا وقت به اختص

الذي               الخط ويكتب غيرهأا ول رسالة ذلك عن تلفته ل الحقوق خلص فيها ًا قاصد بالحكام
ماع             القاذورات عن ويعف التواريخ مان بأشياء ويذاكر الفقهاء ويسأل ويتفقه المنسوب يقارب
ست               سنة الخرة جمادأى عشر حادأي الثلثاء ليلة في ماات بشاشته، وعدم لفظّه وفحش سبه
  . شيخنا           قال والقضاة السلطان وشهده المؤماني بمصلى عليه وصلى طويل مارض بعد وأربعين
انه               فقال العيني وأماا السبعين، قارب وأظنه قال عليهم وطأته لنقل بموته الناس أكثر وسر

ول                ًا جبار يكن ولم الحكام في وتحرير الكلم مان ذوق وعنده ًا جيد ًا خط ويكتب يقرأ كان
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ًا. عسوف
      . على       وقرأ ًا، وقت العزيزي بتمرار اختص الظّاهأري سلح أماير خازندار السيفي بردأي تغرى

    . الخير          العشر في رماات العلماء مان غيره وماجالس ماجالسه وحضر تأليفه المرام بلوغ شيخنا
على                قرأ علمته مان آخر وهأو ًا، ماسيك ًا خير عاقلً وكان وسبعين، سبع سنة الولى جمادأى مان

. الله      رحمه جنسه أبناء مان شيخنا
         . ست      سنة شوال سابع الثنين ليلة قتيلًفي ماات صغير بسيدي ويعرف الظّاهأري بردأي تغرى
في.                 ذاك مان أعظّم هأذا وكان فيه، لهذا ذكر ماع التي قرقماس أخو وهأو العيني قاله عشرة

     . أخي         ابن الصغير بردأي تغرى الماضي المحمدي دأماردأاش أخي ابنا ًا ماع وهأما والكرم الشجاعة
. قبله.    الذي هأو دأماردأاش

عدة              في وسافر الحجاب حجوبية في استقر ثم وتقدم جقمق الظّاهأري ططر بردأي تغرى
على              وتسعين ثلث سنة شعبان في وماات السنين، بعض في المحمل أماير وحج تجاريد؛

بذلك               الماراء عن وانفردأ تطلب بدون برز لما أنه وبلغني للقتال، توجههم قبل بحلب فراشه
. السلطان   عليه دأعا

         . فكان    امارته أيام الجقمقية الظّاهأرية المماليك جملة مان كان القلوي الظّاهأري بردأي تغرى
أستاذه              تسلطن ولما اليها؛ بالنسبة اشتهر فلذا ًا كثير القبلي بالوجه قل اقطاعه إلى يرسله

بن                 الدين أماين عن ًا عوض دأولته آخر في الوزر آخرهأا وليات لعدة نقله ثم الخيرية كشف وله
اقليم             لكشف وأعيد المنصورية الدولة في بالماين عزل ثم ًا أشهر فيه فأقام الهيصم

وله               ثم ماستكثرة جملة مانه وأخذ اينال الشرف ماع أماور له ووقعت القبلي، بالوجه البهنساوية
فتلقاه               نوبة رأس سونجبغا إليه وأرسل ذلك على السلطان ندم اليها خرج فلما ًا ثاني البهنسية

عليه              وسلم وتقدم بالطاعة وأذعن ماجيئه؛ بسبب علمه ماع قمن مان بالقرب الترجمة صاحب
فقال              الحديد في بوضعه ماأماور وأنه ماجيئه بسبب وأسلمه سونجبعا عليه قبض حاذاه فلما

بردأي                  تغرى فنادأى هأذا مان بد ل ًا قديم مانه عنده كان لشيء له فقال لهذا يحتاج ل الطائع
في               بسهم سونجبعا فأصيب القتال ووقع الخر ماع لمن بالنسبة كثير وهأم عليه فحطموا رفقته

فلما                قضى؛ ثم واحدة بكلمة وتكلم أفاق ثم عليه ًا ماغشي الرض إلى فرسه عن فسقط رقبته
القتال               واستمر ماات ثم يده فطارت بالسيف بردأي تغرى وضرب بعضهم برز رفقته ذلك رأى

في                ذلك كل القاهأرة، إلى بهم وعادأ ولده وأخذهأم سونجبعا أعوان انهزم أن إلى الفريقين بين
واستقر             بالقرافة؛ فدفنت القاهأرة إلى هأذا رماة ووصلت وخمسين سبع سنة الولى جمادأى

. العمري     قراجا البهنساوية في بعده

     . وقال        تعظّيمه؛ في ابنه بالغ المؤرخ يوسف الجمال والد الروماي الكمشبغاوي بردأي تغرى
           : مانتصف   في ًا ماقدما صيره حتى برقوق الظّاهأر رقاه الصورة جميل كان أنبائه في شيخنا

فيها                فسار وتسعين ست سنة الحجة ذي في حلب نيابة ولي ثم وتسعين؛ أربع سنة رماضان
عمل                مان قرية عليه ووقف تأسيسه في ابتدأ طولون ابن كان ًا جاماع بها وأنشأ حسنة سيرة
ثم              وحنفي شافعي مادرسين الجاماع في وقرر بحلب له كان الذي السوق ونصف سرماين

ماع               الشام إلى توجه مامن وكان تقدماة، فأعطى ماصر إلى وطلب شاه بأرغون عنها صرف
فارقه                ثم بحلب دأماردأاش إلى ففر صرف ثم الشام نيابة ولي ثم القدس إلى فنفي ايتمش
أتابك               عشرة ثلث سنة استقر ثم تقدماة وأعطاه الناصر فقربه ماصر إلى البحر في وتوجه

  . في              وماات تليها التي أواخر في مارض أن يلبث فلم دأماشق نائب أواخرهأا في ثم العساكر
   . خطيب            ابن قال عشرة خمس سنة المحرم في وذلك ًا مانهزما الناصر فيه دأخل الذي السبوع

عاقلً:               ًا حليم والسكون الحياء كثير كان انه ًا أيض وقال وسكون، وحياء عقل عنده كان الناصرية
          . قال     الصورة جميلًحسن كان انه ذلك عقب شيخنا وقال الدولة في بالتعظّيم إليه ًا ماشار

. له          يسمح والله وافضال وحشمة سترة في لكن يلهو وكان
           . ثم    النوب نوبة رأس وقرر تقدم أن إلى الخدم في تنقل الناصري المحمودأي بردأي تغرى
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بل                بدماشق ًا أماير وقرر عنه أفرج ثم بقبرس الفرنج غزوا الذين رأس كان أن بعد حبس
. وثلثين           ست سنة القعدة ذي في قرايلوك قتال في وماات أتابكها،

خلفه                فانه قانباي ابنة فاطمة زوجته في ذكر وله النوب؛ نوبة رأس عمل المؤيدي، بردأي تغرى
. جرباش  عليها

   . قبيل          ًا تقريب ولد الستادأار بل الخازنداري الحنفي القادأري الظّاهأري يلباي مان بردأي تغرى
والسيد             المحلى الفضل كأبي الفضلء مان واحد غير على بالعلم واشتغل وثمانمائة الثلثين

البوصيري              الدين نور ماع باللوح ترقيه بعد حتى القرآن يتحفظ وكان الرزاق، وعبد الوفابي
الكثير             سمع بل أخرى، بعد واحدة مانهم وتزوج وأماثالهم وخدماهم القادأرية الشراف وصحب

مامن               وكنت كراريس في ذلك له وكتبت ونحوه الولد ماع المسندين ماتأخري مان جماعة على
مان             يشبك استقر فلما ونحوه الكامالية باماام واختص القصرائي الماين دأروس وحضر لزماني،

وصار              لخازنداريته قدماه أغاته هأو بل مانه أسن الترجمة صاحب وكان الدوادأارية في ماهدي
مان                 عنه يشذ لم بحيث ذلك مان زائد ترق في زال ول جهاته، مان وكثير لعمائره المتولي

في            ماعهم صنيعه ونحوهأم العمال وشكر اليسير النزر إل لمخدوماه المنسوبة المااكن
ماخدوماه              مابرات مان يديه على وجرت التابك عمائر في سالم مان وبكوا ونحوه المصروف

المساجد               مان كملها أو أشياء وجددأ ابتدائها، في له المحرم هأو كان وربما جزيلة أشياء
المقس           مان الركراكي لدرب والمقابل له المقارب والمسجد الخشابين كجاماع والجواماع
والمشهد            بالحسينية الدين شرف الشيخ وزاوية السلطان باسم خاصة وهأو بالكبش وجاماع

وعقل                 تؤدأة ماع كله ذلك مان له نهض بما أحد ينهض ولم اللبن، بسويقة غانم وماشهد النفيسي
سعيد                في عنه وتكلم ًا، غالب والتأدأب التواضع في الولى طريقته عن يتحول لم بل طيش وعدم

في              التكلم إليه أضيف الدوادأار ماات ولما كله، هأذا في وحمد والصالح والبيبرسية السعداء
واحد             غير وسمعت الماور فساس إجابته وعدم والستعفاء التنصل في مابالغته ماع الستادأارية

بعض              لعمارة السلطان ندبه وربما الجهات عمارة في نظّر مازيد له وأن ماباشرته يشكرون
فيما             بالتكلم استقل وكذا شاه سلطان وكجاماع بهجة وجاءت الزهأر لجاماع كالمطهرة المااكن

جل              وعمر لذلك المستحقين مان كثير بطلب السعداء كسعيد فيه ماخدوماه عن ينوب كان
ماعالمها              مان ًا كثير وغير المدرسة وعمر بل أشياء لها وجددأ كالحمام السعداء سعيد أوقاف

تعطلت                حين سيما بسببه فيه ماتكلم مان يعدم ولم ًا بهج وصار بابها وغير ماطهرتها عمر وكذا
أخذ                وانه ًا قديم ًا دأفين وجد إنه ويقال بالمكروه، شوفه وربما عليهم ًا غالب ذلك أجل مان النفقة

وابتنى              عنهما، زكريا الزيني القاضي صرف بعد القرافتين في التكلم بأخرة إليه وأضيف مانه؛
في               ابتنى بل هأائلة؛ أماكنة القرافة بباب سكنهم زاوية مان بالقرب القادأري العابدين زين لخي
بلدأ               مان صاحبه الدين عز المتوكل المؤمانين أماير جهات في وتكلم وغيره؛ ًا رواق الزاوية نفس

مان                يوم كل في له ففرض فيه السلطان وأذن له مانه بسؤال النفيسي المشهد حتى وغيرهأا
عليه               التضييق مان عنه نشأ لما العز وندم الديون لوفاء يرصد والباقي دأنانير أربعة ماتحصلها

مان              كثير وتزاحم البيضاء، اليد والكامالية الغمري جاماع في له وكذا المار، استحكم ولكن
نظّره              تحت يشغر فيما ماستحقيهم مان ًا كثير ونزل بابه، على ونحوهأم الزهأر جاماع ماجاوري

الدين              كمال قرر انه بلغني بل المقري جعفر الزين قرره ومامن ونحوهأا، التصوفات مان
للحديث              ًا ماجلس عنده وعقد يتم، لم ولكنه البكري الجلل بعد البيبرسية ماشيخة في الطويل

والمعجم               النبوة كدلئل وشبهها الكبار الكتب مان فيه وقرئ إليه كثيرون فهرع ليلة كل في
كثير                وانتفع الحاضرين أكثر في ول القاري في أهألية ل ولكن الوصف يفوق ماا للطبراني الكبير

للدوادأار               أنشأه الذي الخليلي خان ماسجد في به استقر حيث الوقادأ خلد كالزين بملزماته مانهم
العلماء              مان المنقطعين يتفقد ماا ًا وكثير وغيرهأما والقاري هأو وانتعش الجهات مان غيره وفي

أو                صالح أو فقيه أو عالم يموت أن قل بل الديمي، وعثمان العرج حسن كالبدر ونحوهأم
سولة              وابن كالماشاطي تجهيزه في يساعد وربما بل غسله على للوقوف ويبادأر إل فاضل
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كابن               إليه رصيته يسند مانهم كثير كان ولذا الصفي يوسف الشيخ وابن وجعفر قاسم وابن
ومارافعات                وضرر كدر في زال ول ماتزايد؛ الله شاء إن وخيره ماشاهأد هأذا في وأماره قاسم؛

يثبت                 ولم القادأر عبد الشيخ لضريح توجه إنه ويقال وتعب، مال أن بعد تغيب أن إلى ومادافعات
. ضائقته     الله فرج عندي ذلك

. ورماش            تغرى في ًا قريب يأتي حلب، نائب البهستي أحمد بن برماش تغرى
.    . بعده      الذي في التركماني الله عبد بن برماش تغرى

أبو                 الزين الله عبد بن علي كتبه مان ورأيت اغلى، أبا المحب بن يوسف بن برماش تغرى
       . ًا     شاب القاهأرة قدم أنبائه في شيخنا قال الحنفي القاهأري القحالي التركماني المحاسن
يتعصب             وكان عصبة، له وصارت الظّاهأرية الماراء ودأاخل وغيره التباني الجلل على وقرأ

ابن              على الحط وإكثاره السنة لهأل وتعصبه بهم والتنويه الحديث لهأل ماحبته ماع للحنفية
مان               عليه يقدر ماا يحرق صار بحيث ذلك في ومابالغته الفلسفة ماتصوفي مان ونحوه العربي

كثيرين                عند نافقة سوق بذلك له وصارت كلب ذنب في الفصوص كتاب مارة ربط بل كتبه
تسلطن                 ولما العلم، في بالماهأر يكن لم انه ماع بهم بالي فما أضدادأه مان جماعة عليه وقام
تلماذته              بعض مانه قرب أن بعد والمجاورة الحج في واستأذنه وأكرماه فقربه عرفه المؤيد

    . إليه            المشار التلميذ وصار ماات أن إلى عشرة سبع سنة مان بها فأقام ماكة إلى فسافر
المنكرات               بتغيير توقيع له وكتب جاهأه فتزايد له ويرسلها الماوال له ويحصل به سوقه ينفق

 : أبيات          مان الثاري شعبان فيه قال حتى بالمعائب ورماوه فأبغضوه

 ترى ماا فيه ابرك مابارك
في                 ًا قائم وكان جماعة به تخرج ًا ماتعبد كان إنه وقال الله عبد والده فسمى ماعجمه في وذكره

في              وحج يعظّمه، المؤيد وكان للحنفية، ماحبته ماع للسنة العصبية كثير العتقادأية البدع هأدم
         . أعداؤه      وكان وفوائده، كلماه وسمعت ًا مارار به اجتمعت وقد ماات أن إلى بمكة فجاور وليته
عنى                انه ذكر إنه وقال ماكة تاريخ في الفاسي وذكره فظّيع، بأمار ويتهمونه ًا كثير فيه يقعون

عن                 بها وأخذ العلم مان بفنون ًا أيض فيها وعنى القاهأرة شاب وهأو أتى ثم بالعلم بلدأه في
عنده              تجري أو المسائل مان يذكره فيما يستحضر وكان قال التباني، كالجلل أكابر جماعة

مان              ًا كثير يستحضر وكان والذكاء البصارة قليل كان ولكنه ذلك في المختصرات بعض ألفاظ
شيخنا               إليه أشار ماا وذكر الصوفية مان وغيره عربي ابن كلم في الواقعة المنكرات الكلمات

بالقاهأرة               الربعة المذاهأب علماء أعيان مان وغيره البلقيني كتبه وعن عنه سأل قد كان وأنه
ذلك               وتكرر وكتبه أتباعه وذم بذماه يعلن فصار اعداماها وجواز وكتبه عربي ابن بذم فأفتوه

ًا              جاهأ بصحبتهم واستفادأ بمصر الترك مان جماعة صحب قد وكان قال عصر، بعد ًا عصر
جل                أن ماع المؤيد ثم ولده ثم الظّاهأر دأولة في وغيرهأا بالقاهأرة الناس أعيان عند ًا وتعظّيم
بانكار                 ًا مارسوما له وكتب كثير بر مانه يديه على الحرماين لهأل يصل كان ولذا بمكة كان أياماه
لعدم              ذلك بسبب ًا كثير اللسن ونالته ذلك في بمعونته الحكام وأمار عليها المجمع المنكرات
وكان               العوام بعض الفعل به أوقع ربما بل المنكرات في ومابالغته المبرات صرف في دأربته
يستحسن               ماما أكثرهأا أشياء وقائعه مان وذكر الحرماين، أهأل مان أناس بصحبته وانتفع له الظّفر
بالمعلة              صبيحتها في دأفن وأنه وعشرين ثلث سنة المحرم ماستهل الربعاء ليلة وفاته وأرخ

سنة                 مان ًا قريب بمكة جاور كان وأنه القليل ال يشيعه ولم الطرحي فيه يحمل فيما اليها وحمل
ذاك               اذ كان بأنه كلماه وأشعر والعبادأة التقشف كثير الذكر خامال حينئذ وكان وثمانمائة عشر

المقريزي             ترجمه وقد شيخنا قال الحنفية؛ اماام المعيد الخوارزماي ماحمد الشمس على يقرأ
ماع                 عربي ابن على بالحط وأماانته دأينه مان رضي فقال ذماه في فبالغ وغيرهأا عقودأه في يعني

دأناءته                ماع ويتعاظم وقصوره فهمه لبعد كادأ ول بلغ فما اشتغل قد وكان بمقالته، ماعرفته عدم
عدم              ماع العضال بالداء بذماه اللسن وانطلقت ستره للناس انكشف حتى رذالته ماع ويتمصلح
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ابن                ذكره وكذا ماات؛ حتى ذلك على يزل ولم أغراضه في يعارضه مامن انتقاماه وشدة ماداراته
جماعة               به وتخرج بالقلعة بناه الذي بالجاماع ًا مادرس رتبه المؤيد السلطان وان ماعجمه في فهد
الدين              عفيف أنابه للطحاوي الثار ماعاني شرح الخجندي الجلل مان سمع وأنه الجراكسة مان

اليلداني                 الولي عبد بن الرحمن عبد التقي أنابه المطري خلف بن أحمد بن ماحمد بن الله عبد
بن                بركات بن الله وعبد القرطبي علي ابن أحمد بن ماحمد الحسن وأبي الضياء الحافظ عن

ماوسى              أبو الحافظ أنابه قالوا المقدسي يوسف ابن الهادأي عبد بن وماحمد الخشوعي ابراهأيم
             . المحب  أخته وابن القصرائي الماين جله أو الكتاب هأذا عليه سمع ومامن قلت بسنده المديني

كما                أغلى أبا بالمحب فيها جده وسمي وغيرهأا، الحديث كتب مان كثير ماع نسختين مانه ووقف
. وهأم        فقد ًا علي سماه فمن ترجمته به صدرت

بالقاهأرة            القلعة نائب الحنفي المؤيدي ثم الناصري الجللي الدين سيف برماش تغرى
فابتاعه               سرقه مامن اشتراه التجار بعض وأن ًا ماسلم كان أباه أن يزعم كان بالفقيه، ويعرف
لخيه              فقدماه القاهأرة به وقدم السلطان فاشتراه حلب به وقدم الدين جلل الخواجا مانه

فأعتقه              المؤيد مالك أن إلى بالطبقة فأقام للناصر صار به أحيط فلما المصارع جاركس
الشرف              استقر فلما ًا خاصكي المؤيد ماوت بعد صار ثم مانه المؤيد واشتراه ادأعادأ وحينئذ

في                السلطان وكلم يتأمار أن فرام الظّاهأر استقر أن إلى واستمر أعادأه ثم مادة عنها أخرجه
وأنعم                فأحضره عنده فيه شفع ثم مادة فأقام قوص إلى بنفيه فأمار خشونة فيه بما ذلك

مامجق              ماوت بعد وأربعين أربع سنة رجب في القلعة نائب وقرره عشرة بامارة عليه
يحسن              لم لكنه وحرماة كلمة له وصارت الغاية، إلى به واختص وأدأناه وقربه النوروزي؛

بحيث                 المملكة أماور مان فيه له دأخل ل فيما لسانه وأطلق مانه إليه أقرب هأو مان عشرة
ًا                أيض فعين تلك حالته على فمشى عادأ ثم المهمات بعض في للروم لرساله ًا سبب ذلك كان

به                وأقام إليه فتوجه القدس إلى بنفيه فأمار طريقته يغير فلم عادأ ثم فسافر رودأس لغزو
على               زادأ وقد وخمسين اثنتين سنة رماضان ثالث الجمعة ليلة في ماات أن إلى بطالً

للخطيب             الكفاية بقراءته شيخنا عن وأخذ وقتاء، وطلبه بالحديث اعتنى قد وكان الخمسين؛
عليه            وقرأ المصري؛ بن والشمس الفاقوسي الدين وناصر الكلوتاتي وعن ولزماه، وغيرهأا

ناصر              ابن بالشام ولقي وطائفة؛ الزركشي والزين وثلثين اثنتين سنة في مااجه ابن سنن
شيخنا            هأو وسأل الفاضل، المحدث بصاحبنا شيخنا ووصفه الحلبي، البرهأان وبحلب الدين
     " التعليق       "   تعليق على بخطه وقرأت أنفسكم تزكوا فل الله قال فقال نفسك ماثل رأيت هأل
الجواهأر،                كتابي في شيخنا حكايته في بها وصف التي اللفاظ مانه أثبت لشيخنا رآه ًا ماناما له

ماصر             إلى الشام مان بردأس وابن الطحان وابن الصاحبة ناظر ابن أحضر وبسفارته
لقبه            حتى بشيخنا زال ول القلقشندي؛ التقي انتفع وبصحبته وغيرهأا بالقلعة فأسمعوا

يشذ               ل انه يقول سمعته بحيث يطريه التقي كان ولذا بسببه العلء أخاه وخاشن بالحافظ
ناصر                  ابن طلبة في ير لم بأنه شيخنا أخبر الشام مان رجع لما وكذا لفظّة؛ التهذيب مان عنه

حضوره              حين القطب وانتفع دأونهم الطلب مان لقربه الخيضري الدين قطب مان أنبه الدين
ًا             ماشارك الناس وأيام والتاريخ الرجال مان لجملة ًا ذاكر فاضلً فكان وبالجملة بذلك، القاهأرة

الفروسية             بفنون ًا عارف ًا فصيح الخط جيد المذاكرة حلو المحاضرة حسن وغيره، الدأب في
وتعاظم،               وإعجاب زهأو ماع جنسه أبناء في ًا فردأ كتبه مان ًا ماستكثر وأهأله الحديث في ًا ماحب

وفاة                عن تأخره ويترجى إليه يصير المار إن يقول كان وربما المار، إن يقول كان وربما
ماا                  ال الله ويأبى كتبه يأخذ الذي هأو انه إلى إشارة ماوته بعد دأيوني تكثر إنما ويقول شيخنا

 : نظّمه            مان وكتبت وفوائده كلماه مان وسمعت شيخنا بمجلس رأيته وقد أرادأ؛

ًا والثار القرآن خذ ًاحقـ ًا وتوقيف ًا واجماع بـيانـ
ًا تسمع ولالصريح بالنص التقليد دأع ًا أو قياس فلن



ماشكاة ماكتبة                   التاسع القرن لهأل اللماع الضوء
السلماية

فيما                عنها يعجز الروم شعر بعض بها عارض التركية باللغة قصيدة له أن وبلغني ذلك، وغير
. عنه        الله عفا عليها وقفت ماا الفحول قيل

ومالكه             وعشرين سبع سنة قبرس سبي مان أصله الحسني، قراقجا السيفي برماش تغرى
عليه               أنعم أن إلى ًا خاصكي بعده صار ثم دأوادأاره جعله حتى ورقاه فأعتقه المذكور قراقجا

ماات                أن إلى ودأام عنده له كانت ليادأ النوب رؤس مان وجعله عشرة بامارة خشقدم الظّاهأر
الصلة               السلطان وحضر الغد مان ودأفن الستين قارب وقد سبعين سنة الحجة ذي في بالفالج

. المؤمانين   بمصلى عليه
ًا             زردأكاش صار حتى أستاذه بعد ترقى الزردأكاش، ازدأمار مان يشبك اليشبكي برماش تغرى

جعله              ثم عشرة بامارة عليه وأنعم الكبرى، الزردأكاشية ولي ثم الشرفية اليام في ًا صغير
تأمار              وكذا دأول عدة في الغزوات في وسافر الطبلخاناه، جملة مان الزردأكاشية ماع الظّاهأر
    . ماع           ًا ماثري ًا ضخم وكان أمالك وعدة بولق بساحل كالجاماع ماآثر وله مارة، غير الحاج على

. الثمانين.            على زادأ وقد وخمسين أربع سنة شوال في بمكة ماات البخل
في             فبالغ بالشام؛ الستادأارية فوله الناصر إلى عليه خامار شيخ، أستادأار برماش تغرى

في               شيخنا ذكره عشرة ثلث سنة في ماات حتى وعاقبه فصادأره عليه الله فسلطه العسف
أنبائه.

.    . بعده    الذي هأو حلب نائب برماش تغرى
أجنادأهأا               أحد بهستا مان المصري، بابن يدعى أبوه وكان حسين واسمه أحمد بن ورماش تغرى
كهذا               بأولدأه وتحول وافتقر الفتنة في أمالكه فخربت بها مالك له وكان التمرية، الفتنة قبل

   . سنة            في وذلك دأوادأاره وهأو حلب إلى ماعه وحضر طوخ بالماير واتصل الماراء بعض فخدم
حين               فيها به واستقر دأوادأاره وعمل المؤيد دأوادأار جقمق خدم طوخ قتل فلما عشرة خمس

صاحب              خدماه واعتقله ًا سلطان بعد صار الذي برسباي جقمق أماسك فلما دأماشق نائب صار
حتى               رقاه ثم بالقاهأرة وأماره المملكة في استقراره حين ذلك له فراعى إليه وأحسن الترجمة

شق                  ثم وثلثين تسع سنة في حلب نيابة وله حتى زال ول آخور؛ أماير ثم المقدماين أحد صار
سنة                  الحجة ذي عشر سابع الحد يوم في قتل أن إلى أماره وآل جقمق، الظّاهأر أيام في العصا

الوفيات             في شيخنا وأحال المقريزي، ويليه بوقائعه الناصرية خطيب ابن طول وأربعين، إثنتين
. الحوادأث  على

.    . ماحمد       في يأتي الكازروني ماحمد بن السلم عبد بن تقي
       . بعض        الزبير سبط المحلى النور على سمع المدني السنجاري الفخري تقي بن ماحمد بن تقي

. للكلعي  الكتفاء
في              وصار الخدم في تنقل المصارع، المؤيدي بكري البو ماوضع في ووجدته البكتمري تمراز

بعد               مارة ًا نائب القدس إلى وأرسله عشرة الظّاهأر أماره ثم الدوادأارية جملة مان العزيزية اليام
ًا               وقت بطالً بالقاهأرة وأقام الثانية في أقطاعه وأخرج الشام إلى الولى المرة في ونفاه أخرى

الخرة                 جمادأى في وفر المال مان فيها اجتمع ماا أخذ وآخرهأا مارة غير جدة لبندر ًا شادأ وعمله
بين               المعركة في قتل وأنه المسبوك التبر حوادأث في حكيته ماا وكان وخمسين أربع سنة

وأرسل               تليها التي مان رماضان عشري خاماس في اليمن مان حشيبر ابن الفقيه وبيت الحديدة
ًا             ضخم أشقر وكان ماوجودأه، بجميع إليه وأرسل بهدية اليمن لصاحب الحبشي ماثقالً السلطان
. خلق              وسوء وخفة وبطش وحدة وإقدام شجاعة ماع الصراع في ًا رأس أقرب الطول إلى

في             ًا ثاني ًا دأوادأار استقر ثم عشرين وتأمار بالزردأكاش، ويعرف برسباي الشرفي الينالي تمراز
. إينال   الشرف أيام

        . انتقل    ثم شيخ المؤيد فاشتراه المحمودأي إينال جلبه الشرفي الينالي الجركسي تمراز
إلى               أبعده أن إلى جقمق الظّاهأر حزب مان صار ثم ًا، زردأكاش وعمله فأعتقه برسباي للشرف

وأنعم               ماصر إلى رجع ثم تغيره وسرعة طباعه سوء عن نشأت ًا ماحن وقاسى الشاماية البلدأ
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بل              طبلخاناه إمارة إينال أعطاه ثم بالبذل، الشرفي عليباي ماوت بعد عشرة بامارة عليه
للبلدأ                نفي أن إلى دأونه فمن الملك ماع سيرته وساءت الدولة في وعظّم ًا، ثاني ًا دأوادأار وعمله

يلتفت               ولم بعودأه ورسم عليه فعظّم إذنه بغير جاء المؤيد ابنه وتسلطن ماات فلما الشاماية
الوثوب               على ًا جانم نائبها اغرائه مان بأسرع كان وماا هأناك بتقدماه عليه أنعم ولكن لمساعدته

صاحب               وأعطى رجعا بل أمار لهما ينتج فلم سرياقوس خانقاه إلى ماعه وحضر السلطان على
فلما                 آماد صاحب قرايلك بن بك حسن إلى تلوه مانها سحب أن يلبث فلم صفد نيابة الترجمة

حبس                ثم بطرابلس عشرين بامارة بعد عليه وأنعم تمراز في يشفع بك حسن أرسل جانم قتل
السلطان            فعين المضروب ماات أن يلبث ولم بضربه تعدى ماظّلوم لشكوى بالمرقب

في              بالمرقب فقتل دأماه باراقة وحكم إليه فتوجه فيه للحكم المالكية نواب أحد الشارعي
وكان                الستين، على زادأ وقد بها فدفن طرابلس إلى نقل ثم وسبعين إحدى سنة الولى جمادأى

. السيرة  قبيح

سلح             أماير ماعتقه فهو الشرف بن للعزيز نسبة العزيزي برسباي الشرفي الشمسي تمراز
المراهأقة               قريب وهأو وثلثين ست سنة في جالبه ماع قدوماه كان قايتباي، الشرف أخت وابن

وساق                وقربه وعظّمه عشرة إمارة إليه أضاف ثم ًا ساقي الينالية اليام في صار أن إلى فدام
في              الركوب على المحمدي كردأ جرياش التابك أكره فلما الباشات أحد أياماه في المحمل

واجتازوا              وستين تسع سنة أثناء في وذلك تربته مان المماليك وأخذه خشقدم الظّاهأرية اليام
وتحقق                 هأذا أماسك القلعة إلى إليه المشار فر فلما ماعه ركب مامن كان البلد دأاخل مان به

اسكندرية               دأون لها تجهيزه في وأكرم لدماياط وجهز يده في حصل بجراح عليه ركوبه الظّاهأر
حتى              ببيته بالنقطاع ًا ماتحفظّ بها ودأام سلح أماير الشرفي الجلب قرقماس زوجته أبي لصهره
إلى                المار انتهى فلما بها ًا مانفي ًا أيض كان وجرباش ًا خصوص الظّاهأر غائلة مان ًا حذر الجمعة عن

باي               ودأولت هأو وسبعين اثنتين سنة الولى جمادأى عشري حادأي في به جئ تمربغا الظّاهأر
أن               بعد زادأه مان السودأونية المدرسة تجاه بيته في فنزل قايتباي التابك خاله بعناية النجمي

لدماياط               حسن ابن وماعه القطان بن البدر وسافر تملكه، الظّاهأري ططخ مان أزبك الماير كان
له                المكاتيب ارسال ماع خاله مان باذن قيل فيما به نزوله وكان لترجمة صاحب على للشهادأ

حينئذ              الظّاهأر وأعطاه التابك مالك على واستمر ذلك مان واماتناعه كان كما المار ليعودأ
المنفصل              الظّاهأر اقطاع على المقدماين أحد فصيره خاله تملك أن يلبث لم ثم طبلخاناه

رغب               مان أجل هأو وكان سوار تجريدة في وسافر سنين، فدام بالغربية التراب كاشف وجهزه
بين                الوحشة واستمرت ذلك نقض حين حديد بك وخير هأو غضبه اشتد ولذا بأماانه للنزول سوار

ومااتت              سلح، لمارة الشقر اينال انتقال بعد النوب نوبة رأس استقر ثم وبينهما، الدوادأار
عنها؛             للحج البيجوري الشهاب وجهز وسبعين تسع سنة في قرقماش ابنة مالكباي زوجته

الطاعون؛               في مااتت ابنة مانها وله بكر وهأي جقمق الظّاهأر بن المنصور بابنة بعدهأا واتصل
فيها               تكلمه أثناء وفي النواحي؛ تلك أهأل له ودأان سيرته وحمدت فنظّمها البحيرة أمار وولي

فتزايدت                سلح امارة في فأزيد سنة بعد عوضه به فاستقر ماهدي مان يشبك الدوادأار قتل كان
سبع              سنة في فتزوج اليها المشار زوجته مااتت ذلك أثناء وفي ماكانته، وارتفعت ضخاماته
لبيت              تحول وكذا واستولدهأا؛ ًا أيض بكر وهأي كان الشام نائب الشرف جانم ابنة وثمانين

أوقافه،             في لجريانه بالجرة الشام لنيابة قجماش سفر بعد بمنجك المعروف تمربغا الظّاهأر
على              لدفع المجهزة التجريدة برزباش وثمانين تسع سنة الولى جمادأى تاسع في كان فلما

أستاذه               سنة خراج بقية قبض فلما قراكز ماملوكه البحيرة في عنه وناب سوار أخي دأولت
ًا             غائب الترجمة صاحب واستمر قايتباي، الشرفي بكرتباي عنها انفصل أخرى بسنة ذلك وأردأف

في                 حكي ماا وكان الباش، هأو وصار ثقيل عسكر في اليهم التابك أرسل أن إلى المهم في
فدام               ماتوعك وهأو وتسعين احدى سنة القعدة ذي أواخر في العساكر قدوم كان ثم الحوادأث

وتسعين               ثلث سنة الثانية جمادأى في التابك صحبة عثمان ابن عسكر لدفع ًا أيض سافر حتى



ماشكاة ماكتبة                   التاسع القرن لهأل اللماع الضوء
السلماية

ونال                الفريق ذاك إلى به ودأخل بنفسه وحمله السنجق اختطف لما فانه فيها يقتل أن وكادأ
لطف                ولول ويده جبينه في مانها جرح ضربات سبع ضرب بل قبضه فعاين عليه تكاثروا مانهم
عليم                به الله ماا وفروسيته يقظّته مان وأظهر يقدروا فلم جوادأه عن لينزل وعولج لتلف، الله
ربيع               في ماعهم عادأ أن إلى ماتعللً ودأام فأتلفه لتلفه القاصد لطعن بيغوت خشداشه وبادأر

ونعم                خمس، سنة الثاني ربيع في ًا أيض التابك صحبة سافر حتى واستمر تليها التي مان الول
المصالح              فيه تكون ماما عليه يقدر لما والرشادأ عليهم واقبالً والفقراء للعلماء ًا تودأدأ الماير

لي                 إلزاماه وتكرر إليه تردأدأي قلة ماع الغيبة في حتى والثناء الودأ مانه أشهد أزل ولم للعاماة،
. فيه           قصده جميل أرجو ماما ونحوهأم الماراء عموم إلى بالنسبة بذلك

صار              ثم سنين، الشرفية اليام في وبغزة الروم بقلعة ناب برقوق، الظّاهأري القرماشي تمراز
السودأوني               يشبك بعد سلح أماير ثم أمايراخور ثم النوب نوبة رأس ثم بالقاهأرة المقدماين أحد

عليه              الصلة السلطان يحضر ولم وخمسين ثلث سنة صفر في الطاعون في ماات حتى
أبناء                في نادأرة ًا جوادأ ًا كريم يعنيه ل فيما الكلم قليل ًا عاقلًساكن وكان ابنته، بجنازة لشتغاله

. نفسه     على السراف ماع جنسه
        . جمادأى      عشري ثالث في اسكندرية بسجن ًا ماخنوق ماات غزة ثم صفد نائب المؤيدي تمراز

. ًا          ماشكور المقريزي قاله فيما يكن ولم وأربعين إحدى سنة الخرة
          . بها     ًا حاجب استقر ثم بها، طبلخاناه أماير ذلك قبل وكان بدماشق المقدماين أحد المؤيدي تمراز

أخيه                عن ًا عوض ًا ماقدما استقر ثلث سنة رماضان في ثم وأربعين؛ اثنتين سنة الول ربيع في
تربة                قبلي البهلوان قانباي بتربة ودأفن وأربعين ثمان سنة الخر ربيع في ماات أن إلى طوخ

. الجابية    باب خارج العجمي
الناصرية               اليام في تقدم ثم به خصوصيته ماع طبلخاناه الظّاهأر أيام في كان الناصري، تمراز

          . وآل       الناصر؛ على خامار ثم مارة غير الغيبة نائب وكذا السلطنة نائب ثم ماجلس أماير استقر ثم
خاص                مان الهيئة حسن الصورة جميل وكان عشرة، أربع سنة في ًا خنق ماات أن إلى أماره

. الله         رحمه الفقراء ويعتقد ويكرماهم العلماء يحب ًا جيد الترك
عشرات            امارة أحد بتعرماص، ويعرف الشام نائب الحافظّي لنوروز نسبة النوروزي تمراز

وحمل              حصارهأا في جرح مامن كان لرودأس العسكر سافر فلما السلطان أماره نوبة، ورأس
أوائل                أو الثانية جمادأى أواخر في به فدفن دأماياط ثغر مان بالقرب وفاته فقدرت كذلك وهأو

          . كبيرة؛    لحية ذا وماركبه مالبسه ماتجملًفي الشكالة حسن وكان وأربعين سبع سنة رجب
. أعلم            فالله رشيد في ماات انه العيني قال وقد وحشمة، كرم وعنده

       . صار        ثم الماراء بأبواب أستاذه بعد خدم ططر بتمرباي ويعرف فرج الناصري حمزة مان تمراز
عشرة               أماير ثم جقمق الظّاهأرية في ًا ساقي ثم ًا خاصكي ثم السلطانية المماليك في المؤيد بعد

الظّاهأر              قدماه ثم المحمل حاج أماير وسافر طبلخاناه أماير الشرف دأولة اواخر في ثم
وشهد               الثمانين قارب وقد وستين ست سنة الولى جمادأى في ماات أن يلبث ولم خشقدم،

الشجاعة            وعدم الخلق وسوء بالشح ًا ماذكور وكان المؤمانين؛ بمصلى عليه الصلة السلطان
. كلها     أحواله في التجمل وترك

    . سنة         الموقعة في قتل النوب ورؤس العشرات أماراء أحد الساقي برسباي الشرفي تمرباي
. السيرة     قبيح وكان وسبعين اثنتين

         . وكانت     المجئ إلى فبادأر وليته ماحل في وهأو طعن الشرقية كاشف قايتباي الشرفي تمرباي
وكان              المؤمانين، بمصلى السلطان عليه وصلى وثمانين، احدى سنة الحجة ذي سابع في مانيته
قطعوا                وفاته يوم انه بحيث المفسدين عند حرماة له بشأنها ًا قائم وليته في ًا ماشكور قيل فيما

. الدور     برأس جماعة على الطريق
     . وماهمندار       العشرات أماراء أحد كان سلح أماير الظّاهأري القرماشي تمراز التمرازي تمرباي

وهأو.               وسبعين أربع سنة الخرة جمادأى في هأناك فمات نائبها، بتقليد حلب إلى توجه السلطان
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. تمربغا              الظّاهأر أخو انه وزعم ونهضة ماعرفة وعنده به بأس ل وكان الكهولة؛ في
فلما              أماير وهأو ططر بالظّاهأر بعده اتصل حلب، نائب المشطوب تمربغا بغاوي التمر تمرباي
بعد               ثم عشرة إمارة على الثانية الدوادأارية إلى الشرف نقله ثم ًا ثالث ًا دأوادأار جعله تسلطن

بها                 فأقام النوب نوبة رأس إلى الظّاهأر نقله ثم العزيز قدماه ثم الطبلخاناة أماراء مان صار مادة
الكويز                 بن الزين بعد اسكندرية نيابة باشر وكذا مارة غير الحاج أماير سافر أن بعد ماات حتى

عشر               في وهأو وخمسين ثلث سنة صفر في بالطاعون وفاته وكانت واربعين، اثنتين سنة في
بالقرب              وسبيل سرياقوس خانقاه ظاهأر وقبة سبيل مانها ماآثر له ًا ماتصدق ًا عفيف وكان الستين،

ماع               برقوق الظّاهأر تربة تجاه فيها دأفن التي وتربته ماكة، مان بالمعلة التي الفساقي مان
. لسان    وبذاءة خلق شراسة

في                بها ماات أن إلى بالبذل أستاذه ماوت بعد وليها حلب؛ قلعة نائب الماس السيفي تمرباي
. يذكر           مامن فضلًعنه أستاذه يذكر ولم وسبعين أربع سنة المحرم

         . سنة     الوقعة في قتل تمربغا، الظّاهأر دأولة في تأمار بقزل ويعرف جقمق الظّاهأري تمرباي
. وسبعين  اثنتين

.      . أربعين       سنة شوال في ماات هأناك السلطان ودأوادأار حلب ماقدماي أحد تمرباي
.           . أنبائه  في شيخنا ذكره عشرة؛ ثلث سنة المحرم في ماات الحافظّي تمربغا

        . في       الشاماية البلدأ الروم تجار بعض به قدم جقمق الظّاهأري الروماي سعيد أبو الظّاهأر تمربغا
الظّاهأر              مالكه أن إلى تنقل ثم طرابلس نائب الزردأكاش شاهأين فملكه وعشرين اثنتين سنة

في              ًا وسلحدار ًا خاصكي وجعله وقربه به اختص ثم وهأذبه وأدأبه تربيته فأحسن أمايراخور وهأو
أماير                ثم مارة غير الول أماير وحج عشرة، أماره ثم الخازندارية إلى نقله ثم سلطنته أول

ودأام              وماهابة وافرة بحرماة فباشرهأا باي دأولت عن ًا عوض الثانية الدوادأارية إلى ورقاه المحمل
تسلطن               فلما مانصبه مان لزيد الوجاهأة في وارتقى صيته وبعد اسمه فاشتهر مادة ذلك على
المحاصرة              أيام في وأظهر للمملكة؛ المدبر هأو وصار الكبرى الدوادأارية إلى نقله أستاذه ابن

سجن               فيمن فكان اليام تلك انقضت أن يلبث ولم علم؛ ماا والفروسية والقدام الشجاعة مان
الحج                 إلى التوجه في له وأذن أطلق ثم سنين بها فاستمر الصبيبة إلى مانها نقل ثم باسكندرية

للجنسية             استقدماه خشقدم الظّاهأر استقر فلما سنين ًا أيض بمكة فأقام الشاماي الركب ماع
جملة               في اسكندرية إلى أخرجه ثم النوب نوبة رأس وعمله فقدماه عليه سابقة له وليادأ

فلما                  ًا أيض ماجلس إمارة ولي بل عليه كان ماا على قلئل أيام بعد أعيد ثم عليهم قبض جماعة
جمادأى               سابع السبت يوم آخر في ًا سلطان بعده صار ثم العساكر أتابك صار يلباي تسلطن

ورياسته              وتؤدأته عقله لمزيد به الناس جمهور وسر خلعه بعد وسبعين اثنتين سنة الولى
ثم               قايتباي بالشرف مانها رجب سادأس الثنين يوم في خلع أن يلبث ولم وفهمه، وفصاحته
فحضر                 القعدة ذي مان الثالث العشر أول إلى به فأقام ترسيم بدون به ليقيم دأماياط إلى أرسل

فأخذوه               له حمية العراب مان اليهما انضم ومان سيف بن وعيسى عجلن بن ماحمد إليه
خدماته                 في وهأم فسار ذلك لغير أو المملكة إلى عودأه أمار ليدبر الصالحية جهة إلى به وحضروا

قطيا               إلى ًا تقريب ماماليك وثلثة خشقدم الظّاهأريين وتنم باي ودأولت دأماياط ناظر الفتح أبي ماع
في               ويسئل بذلك السلطان يعلم شاه أرغون نائبها وأرسل فأماسك غزة جهة إلى مانها ثم

مانه                 فتسلمه بلبيس إلى به وصل أن إلى ماعه وهأو بعساكره ركب ثم مانه يتسلمه مان إرسال
يوسف               العزيز بيت في بها ليكون اسكندرية إلى به وتوجه ماهدي، مان يشبك الكبير الدوادأار

الترقق               في يبالغ هأو وأرسل الجماعة ماع والعيدين الجمعة يحضر وأنه تحفظ ول ترسيم بدون
بسجنه               المار مان سمعه يطرق كان ماا عليه حمله إنما وأنه صنيعه عن ويعتذر والتعطف

واستمر              ماكة إلى البحر في مانه ليتوصل الطور إلى التوجه فرام عليه والتضييق باسكندرية
الجمعة                  يوم في ماات أن إلى غيره، إليه يسبق لم ماما هأيئة وأكرم حال أعز على بالثغر ًا ماقيم

ذاك                إذ لنائبها بحوش هأناك ودأفن أشهر، عدة توعكه بعد وسبعين تسع سنة الحجة ذي ثامان
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. قراء               هأناك ورتب لها، نافذة لطيفة قبة قبره على عمل ثم مادرسته بجانب قجماس الماير
وماتاجر                 أثاث مان هأناك مااله سوى قيل فيما دأينار ألف عشر تسعة نحو النقد مان عنده ووجد

فيما                السلطان له جهز بحيث والفاقة الفقر يشتكي أرسل قريب مان كونه ماع هأذا ذلك؛ وغير
ويستحضر              للنسفي؛ المنظّوماة يحفظ فاضلً ًا فقيه ًا لئق ًا مالك وكان ذلك، وغير دأينار ألف قيل

وعقل              وذكاء وحذق والشعر كالتاريخ فنون في حسنة ماشاركة ماع الفقهية المسائل مان ًا كثير
وتجمل             وأدأب وحشمة لسان وطهارة والتركية العربية اللغتين وفصاحة وتدبير رأي وجودأة تام
وعلى              إليه تنسب اختراعات ذلك في وله وماسكنه، وماشربه وماأكله وماركبه مالبسه في زائد
انتهت              إليه تاماة ماعرفة النشاب برماي ًا عارف والسهام القوس كعمل الصنائع مان الكثير ذهأنه
      . يقال         فيما عفيف غير كان لكنه والملعيب الفروسية أنواع مان غيره وفي بل فيه الرياسة

أماثاله                يقصر فيما ودأخول تكبر ومازيد وخداع وماكر فتن اثارة ماع ًا جد نفسه أغراض في ًا قائم
ماما               يليق ل بما التكلم إليه نسب وربما والشافعية؛ الحنفية بين للخلف وتعرض دأونه، عن

رام                ولذا زبر، أعظّم عزهأما أيام في المناوي زبره بحيث مادته انقضاء سرعة في السبب أظنه
ماما                كثير عن وأعرض ًا جد تواضع تسلطن لما انه ماع فعوجل المنصورية اليام في مانه النتقام

تعالى                 قوله مان ذلك ًا آخذ الروم إلى عادأ المار وأن مادته طول توهأم ماع إليه ينسب كان
          " زعم"    بل بثمانمائة، والضادأ بسبعين والعين باثنين الباء كانت حيث سنين بضع في سيغلبون
عتيق               دأرهأم بمشاهأدة بدماشق أخبر وأنه غزة بمدينة بسلطنته سمع انه أخبره ًا شاماي ًا طالب أن

 سكته 

رقم       الملف في الثاني الجزء 2ويليه
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