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محمد بن عطية بن        بن          العلوي رمحه هللا رشيف املدينةأأبو         و  

 

براهمي بن محمد بن أأمحد المتريش الهامشي العبايس الواثق ابهلل خنم ادلين رمحه هللا يوم الأربعاء لأحدي أأبو      و معر بن ا 

عرشة بقيت من شو ال. أأقامه املكل الظاهر برقوق خليفة و ابيعه عيل ذكل و ليته الواثق ابهلل يف رجب ---------- و 

ذكل ملا بلغه أأن اخلليفة املتولك واطاء جامعة من الأمراء أأن يقتلوه و يقوموا بنرصة اخلالفة و تروجي رونق اخلليفة ال مامة. 

ا خفلعه ابلقوة و جسنه ابلقلعة. أأما أأان فال أأعده من اخللفاء لعدم حصة فاس تدعي من القضاة ليفتوه يف املتولك بأأمر فامتنعو 

مامته.  خالفته و بقاء املتولك عيل خالفته و اس متراره حبمك الرشع عيل ا 

أأبو       محمد بن         بن       بن              احلافظ املعروف اببن عشاير رمحه تويف س نة تسع و مثانني و س بعامئة  

.هللا  
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 أأبو عبد هللا محمد بن امحلر             احلنفي اخلطيب رمحه هللا

 

تويف س نة تسعني و س بعامئة أأبو حمسن عيل بن أأمحد بن محمد بن أأمحد الرسائ احلنفي العالتيعامد ادلين رمحه هللا يف 

ليه املنهتيي يف علمي املعاين و جامدي الأويل و قد جاوز الس بعني. قال الس يوطي: "اكن من أأاكبر العلامء ابملعقولت و  ا 

 البيان". اس تدعي به برقوق فقرره ش يخا يف مدرس ته. اخذ عن الش يخ اتج ادلين التربيزي و مشس ادلين اخلطيب و

مام المينأأبو        بن عيل بن         بن          العلوي الرشيف رمحه هللا ا   
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ماما  العباس أأمحد بن عييس بن        بن          أأبو ا          احلنفي النحوي ابن الرصاص رمحه هللا بدمشق. اكن ا 

 كبريا يف الفقه و غريه و رشح الألفية و عليه انتفع مشس ادلين ادليري و

. قال اخلزريج: "اكن فقهيا جوادا بن محمد بن       بن       الميين املتيين احلنفي شهاب ادلين رمحه هللا أأمحد أأبو      

أأيب حنيفة عارفا ابلنحو و الفرايض ة قرأأة القرأ ن للس بعة. و اكن دينا خريا تقيا حسن السرية مدرسا يف عيل مذهب 

يل أأن توفاه هللا س بحانه". أأخذ الفقه و الفرايض عن الفقيه أأيب زيد و  مدرسة ابن اجلالد و انظرا ا 

 

حدي و تسعني و س بعامئة بن          الرساي احلنفي العالمة شهاب أأبو العباس أأمحد بن أأيب يزيد بن محمد تويف س نة ا 

يوم عاشوراء لس نة أأربع و مخسني و س بعامئة برساي. و  و اكنت ولدته ادلين املعروف مبولان زاده رمحه هللا يف احملرم.



  

ن اكن وادله زيك ادلين أأبو يزيد انظر الأوقاف ببدل الرساي. و اكن معروفا ابلزهد و الصالح فترضع ايل هللا تعايل ا

و صار  بوه و هل تسع س نني فالزم الاش تغال حيت برغ يف أأنواع العلومفودل هل أأمحد هذا. و مات أأ  يرزقه ودلا ساحلا

يف اذلاكء. و خرج من بدله و هل عرشون س نة فطاف البالد و أأقام ابلشام مدةو درس الفقه و الأصول  يرضب به املثل

و اكن يقول: "أأجعب الأش ياء عندي الربهان القاطع اذلي ل يكون فيه و شارك يف الفنون. و اكن بصريا بدقايق العلوم. 

". مث سكل طريق التصوف و حصب جامعة من املشاخي و لزم مدة للمنع جمال و املشلك اذلي يكون فيه يل فكر ساعة

يل القاهرة و فوض تدريس الظاهرية أأول ما فتحت مث درس احلديث ابلرصغمت ش ية و أأقرأأ فهيا علوم احلديث  مث رحل ا 

 لبن الصالح بقوة ذاكئه. و اكنوا يقضون منه التعجب مث أأن بعض احلسدة دس عليه سام مفرض
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مام السلطان  هحمنه و طال مرضه حيت مات فأأكرثوا يف مد و الثناء عليه و ترك ودلا صغريا جنب بعده و تقدم و صار ا 

ماما يف فنون العلوم ل س امي يف زمانه و هو حمب ادلين. و ذكره الس يوطي يف أأحسن احملا رضة و أأثين عليه و قال اكن ا 

 دقايق املعاين و العربية ويل تدريس احلديث ابلرصغمتش يةو الربقوقية و انتفع به اخللق.

 

ركن ادلين بن       بن       الهندي الرشعي الكندي احلنفي القايض رمحه هللا لأربع بقني من  عبد املقتدرو أأبو        

ببالد الهند. و اكن فاضال عاملا زاهدا عابدا فصيحا بليغا يف العربية و الفارس ية و هل قصايد و أأشعار حس نة بديعة.  احملرم

                                                                                     و  و اكن من أأحصاب نرص ادلين محمود

         و اش تغل عليه القايض ش هاب ادلين الهندي امليوااتابدي و 

ح الرتكامين املعري الكرادي احلنفي الأشقر رمحه هللا يف نو محمد عامثن بن سلامين بن رسول بن يوسف بن خليل بن و أأبو 

شهر ربيع الأول. و اكن مودله يف س نة مثانني و س بعامئة الر غوانلأخرم به و ترك أأولدا و أأجنهبم ابنه محمد حمب ادلين. و 

 شعبان يفيف دوةل الانرت الهيئة. قال اش تغل ببالده مث قدم القاهرة ن من أأولد الأمراء الرتاةمة عايل امهمة حسناك

مامته و تقدم يف سلطانه و وله قضاء  فصحب الظاهر برقوق السابق معرفة هل يف بالده معه فلام تأأمر اس تقر به ا 

ل ا يل هللا لأين ما العسكر و تدريس احلديث ابملنصورية. و س ئل يف زمن  موته أأن يويص بأأولده فقال: "وهللا ل أألكهم ا 

ل خبري و اجلزاء من جنس العمل".  عاملت أأحدا يف ودله ا 

بن عيل    بن       بن الهروي التايبادي احلنفي الش يخ زين ادلين رمحه هللا هبرات. قطب الأواتد و من  دبكر محمأأبو 

. و اكن عاملا حمققا زاهدا ورعا صاحلا  كثري العبادة أأفضل علامء زمانه و أأةمل عرفاء دأأاكبر املشاخي املشهورين يف البال

. اكن شاقعيا يقول هل ان أأاب يوسف القايض جوز احليةل يف أأش تات الزاكة أ وانه. رأأي النيب صيل هللا عليه و سمل يف منامه

                                                 فقال عليه الصالة و السالم أأن ما جوزه أأبو يوسف حق أأو صدق.     

و اكن أأخذ عن نظام ادلين عبد الرحمي الهروي ش يخ التسلمي                    



  

محمد بن محمد بن فضل بن        البخاري احلنفي هباء ادلين نقشبند رمحه هللا ليةل ال ثنني لثالث خلون من  العوادأأبو 

ليه و قربه مشهور معروف هبا يزار. و هو من أأعيان مشاخي  شهر ربيع الأول بقرية عيل فرخس من خبارا اش هترت ابلنس بة ا 

هالصوفية و أأاكبر العارفني يف وقته و رئيس الطائفة النقشبندية. و هل حاكايت مشهورة و أأحوال يف كتب أأحصاب  
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ف و أأخبار عيل أأفواه الناس مذكورة مع مبالغات خارجة عن هذا الوقوع و و قد صنف  راطات ل يسعها نطاق املوضوع.ا 

يف مناقبه مؤلفات مس تقةل. و اكنت طريقته الاس تقامة يف الرشيعة و الثبات عيل حدودها و اجملانبة عن شوائب البدع 

احملدثة. أأخذ الطريقة عن الس يد الأمري عيل محزة السو البخاري املعروف بأأمري احلالل و غريه. و أأخذ عنه ختنه ---- 

جازةادلي لهيا و ا   بن عبد القادر الهندي هللعن الش يخ عبد القادر بن نياز أأمحد بن صفر أأمحد بن فضال ن. و لنا انتساب ا 

فضل أأمحد املعصويم عن شاه محمد رسا و الش يخ عبد هللا عن الش يخ عبيد هللا عن محمد نقشبند عن محمد املعصوم عن 

عن محمد الزاهدان الشايش عن عبيد         مكنوي عن محمد درويشالش يخ أأمحد الرسهندي عن ابيق ابهلل      عن الا

هللا بن محمود الشايش الاحرار عن يعقوب بن عامثانجلرخيعن عالم ادلين محمد بن محمد العطار عنه رمحة هللا علهيم 

 أأمجعني.

 هل رشح حسن عيل كتاب محمد بن عبد هللا بن      بن       الميين الشافعي القايض جامل ادلين رمحه هللاو أأبو    

لينا القايض التنبيه لأيب ا حساق الشريازي. سامعيل الرسويل صاحب المين يف اترخيه محل ا  جامل ادلين  قال املكل الأرشف ا 

 كتابه املسمي ابلتفقيه فأأمران ان حيمل عيل روس املتفقهة. و اكن أأربعة و عرشين جمدلا حفبوانه بامثنية و أأربعني أألف درمه.

مراد بن أأورخان بن عامثن أأرطفرل الرتيك احلنفي السلطان خداوند اكر رمحه هللا يوم    لأربع خلون من  النرص  و أأبو 

شهر رمضان و هل مخس و س تون س نة. و اكت ولدته س نة س بع و عرشين و س بع مائة. و اكنت وليته وجاو سه عيل 

احدي و ثالثون س نة و شهر. من كبار السالطني التخت يف بروسا س نة احدي و س تني و س بع مائة. فاكنت سلطانه 

العامثنية و خيارمه. و اكن كثري الغزوات و اجلهاد قد افتتح كثريا من البالد و مهنا ادرنة فتحها س نة احدي و س تني. و 

ض هو أأول من اختذ العساكر الانكشارية من املامكل و أأساري الكفار و ساممه العسكر اجلديد. و البسهم البالد البي

ظهار ادلين و اكنت هل صوةل عظمية عيل الكفار قد  عالء لكمة هللا و ا  املثين ا يل خلف و سامه براك. و اكن ساعيا يف ا 

ذن هللا و نرصه و اكن ذكل فتحا  اجمتع عليه حتت رأأية مكل مهم يقال لس بوت اجامتعا عظامي و قاتهل اشد القتال فهزمه اب 

ن واحدا من مل وكهمعظامي يف ال سالم. مث ا   
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يقال هل يلواش ملا عظم تأأسفه و اش تد تلهفه مبا نزل هبم من البالء و النكبة و اخلرسان و مل ميكن هل الانتقام و أأخذ الثأأر 

ل أأن يظهر الطاعة و يبذل العبودي ة فتقدم ليقبل يد السلطان فلام قرب منه اخرج خنجرا من ةمه فرضبه به عيل ال سالم ا 

كام عاش سعيدا محيدا. فصار القانون العامثين من يومئذ أأن ل يدخل عيل السلطان وافد بسالح و  مفات رمحه هللا شهيدا

ل و يكتنفه رجالن. أأن يفنش ثيابه و ل يتقدم ا   



  

رمحه هللا و دفن مبصيل  املعارف محمد بن      بن       بن       الشريازي الصويف مشس ادلين املعروفباحلافظو أأبو 

و يعرف بلسان الغيب لأنه ل  -------محمد املعامئ. و اكن رمحه هللا من كبار العرفاء و مشاهري الزهاد  شرياز و       

ل و قد صادف بيتا خيرب عن حاهل و يكشف عن ماهل . و اكنت امللوك  يكشف أأحد ديوانه )ايتفال( يبغي حاجة ا 

اد. و حيك ان السلطان يعقوب بن حسن الباندري اكن املظفرية و اجللويرية يعظمونه و يكرمونه مما حيس نون فيه الاعتق

 حسن الراي فيه مجيل اذلكر هل. و اكن وزيره جنم ادلين س ئي الرأأي فيه و يعاديه و ينال منه. و اكن يف أأوائل حاهل مثال

ناكر  و يتكدي و يتكنن الناس فاتفق يوما أأن خمدومه ذكر الش يخ مشس ادلين و أأثين عليه و أأحس من الوزير ما يدل ا 

ذا فيه شعر: ----------------------------------------------------------------ذكل فأأخذ ادليوان و أأخذ أأمره ابلكشف فا 

فرضب السلطان عيل وجه الوزير هبذا ادليوان و قال: "كيف تنكر ولية احلافظ بعد                   ---------------

شعرلوزير عليه أأنه صدر ديوانه بشعر يزيد بن معاوية حيث قال هذا العيان". و اكن مما يعيبه ا  

اي أأهيا السايق ادر اكًسا و انولهاأأل  

ن الرتتيب يف شعر يزيد  شعرغري أأنه ترصف فيه ابلتقدمي و التأأخري فا   

أأل اي أأهيا السايق     انولهاادر اكسا و  ---برتايق و ل راأأان املسموم ما عندي ...   

يتداوهل اهل خراسان و ما وراء الهنر و غريمه و هل غري ذكل لكرثة اش تغاهل بتجش ية الكشاف و املطالع  و ديوانه مشهور

شارته قوام ادلين عبد هللا و ---- محمد بن محمد الهروي رساةل أأورد فهيا أأخبارا متعلقة ابلفاضل و   و درسهام فرتب بعده اب 

.ي حمسن الكفوي حني حنوهوقوعه مطابقا ملقتيض احلال و أأفرط يف مدحه و أأخر   
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أأبو عبد هللا محمد بن عامثن بن محمد بن الزوزين ا      مشس ادلين شارح تويف س نة اثنتني و تسعني و س بعامئة 

 التلخيص رمحه هللا

محمد بن سلامين بن       بن          الرصخدي ا عبد هللاو أأبو   

 

نسايئ التفتازاين الشافعي العالمة سعد ادلين غفره هللا يوم الثنني لامثن محمد مسعود بن معر بن عبد هللا بن     ال و أأبو 

بقني من احملرم بسمرقند جفـأأة و محل ا يل رسخس و دفن عند مدرسة اليت بناها يف تربة أأعدها ابنه محمد يوم الأربعاء 

اكن مودله س نة اثنتني و  لتسع خلون من جامدي الأويل يف جوار الش يخ أأيب الفضل حسن    الرسخيس رمحه هللا. و

عرشين و س بعامئة بتفتازان من أأعامل نسا خبراسان و مت بناء مشهده يوم ال ثنني لامثن بقني من ذي احلجة س نة ثالث و 

 تسعني ابهامتم ابنه محمد. 



  

العربية و  اش هتر بني املتأأخرين من املتفلسفة بعنوان امس العالمة اش هتارا صار كأنه عمل هل. و صنف تصانيف يف علوم)

الفقه و الأصول و فنون من احلمكة. و هو كام قال جشاع ادلين الرويم:"حبر اكلعروض لو سلمت املقامة الأويل من اجلرح 

يل الأشعرية و التحامل  و النقوض". متعصب عيل احلق مهتاكل يف نرصة الأقوال املنقوةل عن الشافعية و ال راء املنسوبة ا 

فراطه فيه ل الأصول و الفروع و الاس تخفاف هبم يف مسائل املعقول و امل عيل احلنفية و احلكامء يف  سموع. و هو مع ا 

لقاء املتوقف املطالب  يو رد شيئا من ذكل يف صورة اخلصم املامري عيل أأسلوب اجملادةل بل يلقهيا يف زي ال نصاف ا 

يل أأولئك.  يل املبتدعة ل ا  للمحاةمة. و يدرس يف أأثناء ما يوجب تنفري اجلهةل و ضعاف املدارك من نسبته لك ما ل هيويه ا 

بوظيفة الرشح غري واف. فكأنه من اخالئه عن  سفسافتصدي لرشح العقائد النسفية و التوضيح. و الغالب منه 

يضاح مرامه مع أأمان. بل رشحه جرح و تلوحيه تعقيب و قدح. و قد  مقاصد صاحبه عيل ضامن و من بيان مراده و ا 

نس و ل جان. أأ ل و هو الس يد قيض هللا س بحانه م ن يقصه من ورائه بزتييف زخارف أ رائه بأأباكر بيان مل يطمهثن ا 

الرشيف اجلرجاين قدس رسه يف لك ما تعصبه عيل احلق يف حياته مشافرته أأوقر به فؤاده انره و تصنيفا ملا يف مصنفاته و 

(.و هو به أأويل و للك فرعون مويسعواره أأابن به   

و اكن فراغه من تأأليف رشح الترصيف للزجناين يف شعبان س نة مثان و ثالثون بفرلوقند. و من رشح التلخيص يف صفر 

س نة مثان و أأربعني هبراث. و من اختصاره س نة ست و مخسني بغجدوان. و من رشح الشمس ية يف جامدي الأخرة س نة 

بلكس تان. و من رشح العقائد يف شعبان اثنتني و مخسني مبزارجام. و من التلوحي يف ذي القعدة س نة س بع و مخسني 

س نة مخس و س بعني. و من الرساةل يف الكرب و ال رشاد يف النحو س نة مثان و س بعني خبوارزم. و من مقاصد الالكم و 

رشحه يف ذي القعدة س نة أأربع و مثانني. و من هتذيب الالكم يف رجب. و من رشح القسم الثاين من املفتاح و من 

ين بقيت من شهر ربيع ال خر س نة تسع و مثانني لك ذكل بسمرقند و فهيا من تأأليف فتاوي احلنفية حاش ية الكشاف لث

يوم الأحد لتسع خلون من ذي القعدة و من رشح تلخيص اجلامع يف الفقه احلنفية و من رشح مفتاح الفقه يف املذهب 

خذ عنه بن  و القطب. و أأ  ------الشافعي برسخس. و اكن أأخذ عن الضياء القزويين و   

العباس أأمحد بن مويس بن عيل بن         الميين احلنفي الفريض احلرب رمحه هللا لثنيت عرشة بقيت من ذي و أأبو 

احلجة. و اكن مودله لليلتني بقيتا من ذي احلجة س نة س بعامئة. قال اخلزريج: "اكن فقهيا فاضال عيل مذهب ال مام أأيب 

ماما يف الفرايض و اجلرب و احلساب و الهندسة". انتفع به خلق كثري ل س امي يف احلساب و الهندسة و الفرايض.  حنيفة ا 

 و هل تصانيف مفيدة. أأخذ عن وادله و
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سامعيل بن جايم بن      بن        الهروي احلنفي رشف ادلين رمحه هللا بزنيل دمشق. ال مام العامل احلرب و أأبو  ا 

 املدرس. ذكره اين شهبة و ذكره ابن جحر يف ادلرر و قال اكن من الفقهاء الشافعية و أأنه درس احلاوي



  

تويف س نة ثالث و تسعني و س بعامئة أأبوأأمحد بن أأمحد بن عبد اللطيف بن أأيب بكر الميين الزبيدي البيس ميي احلنفي 

العالمة شهاب ادلين رمحه هللا جفأأة عن سن عالهيذكره الويل العرايق. و اكن يدرس ابملدرسة البدرية اليت بر حبمبة 

 ادليومري

 

براهمي بن محمد ا       احلنفي الفقيه هباء ادلين رمحه هللا من أأاكبر العلامء و مشاهري الفضالء. أأبو      حيدرة بن محمد بن ا 

فادة فاضال انت -------قال ابن جحر العسقالين احلافظ: ":اكن من نهباء احلنفية  فع لالش تغال ابلعمل مكبا عيل التعلمي و ال 

 به الطلبة".
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براهمي بن ساعد بن         الأنصاري ا      مشس ادلين رمحه تويف س نة أأربع و تسعني و س بعامئة  أأبو           محمد بن ا 

 هللا 

سامعيل بن أأمري ادلوةل بن       احلليب احلنفي رمحه ابلقاهرة و دفن حبضرية اجلامع الطولوين. و اكن        أأبو محمد بن ا 

انتقل ايل القاهرة و انب يف احلمك. ذكره ه حبلب س نة ثالثني و س بعامئة تقريبا. اش تغل و همر و تسمع احلديث مث مودل

 ابن جحر يف ادلرر الاكمنة

مام ادلين رمحه هللا. قال الرداين يف و أأبو  املاكرم عيل بن مباركشاه بن      بن        الصديقي ال صهباين الساويج ا ا 

ية املصطفية حمي أ اثر س يد املرسلني يف لعالمة املقدام الهنامة انقدا الأحاديث النبوية انرصا الس نة السن حقه: "ال مام ا

ا صهبان من أأكرب البدلان مملوؤة ابلأفاضل حمشوة  اكنت:"هو قال بن عربشا عرصه مطيع هلل و مطاع السالطني يف دهره.

م قد بل  يف الغاية و يف العمل و الاجهتاد الهناية أأفعاهل مربورة و ابلأماثل و هبا خشص من علامء ال سالم و الساداة الأعال

". و مام ادلينهمسه ا  كراماته مشهورة و مأ ثره مذكورة و حماس نه عيل وجدته للأايم مسطورة و هو معتقد املسلمني و اك

صهبان يذكرون هل تميور و حيذرون من رشه أأي حمذور فيقول مهم: "ما دمت فيمك حيا ل يرضمك كيده شيئا فا ن  اكن أأهل ا 

صهبان بظلامت بعضها  وافاين الأجل فكونوا من أ ذاه عيل وجل. فاتفق أأنه يف وصول تميور تويف الش يخ املذكور فأأصبحت ا 

 فوقها بعض بعد أأن اكنت نورا عيل نور فتضاعفت حرسهتم و ترادفت كرسهتم فوقعوا يف احلرية و صاروا كأيب هريرة

حيث يقول للناس مه ويل يف اليوم هامن هام اجلريابو قتل الش يخ عامثن" انهتيي. روي عن ويل ادلين محمد بن عبد هللا 

التربيزي اخلطيب كتاب املشكوة.        و عنه عفيف ادلين محمد بن محمد الاكزروين رشف ادلين عبد الرحمي الصديقي و 

براهمي احلنجي و أأبو بكر بن  ايض طيبة واحلسني املراعي قا   

 أأبو       محمد بن عبد هللا بن هبارد بن        الزركيش الشافعي بدر ادلين رمحه هللا. من مشاهري الشافعية
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يضاح غريبه  و صاحب التصانيف النافعة مهنا رشح حصيح البخاري سامه التنقيح يف رشح الصحيح. قال: "قصدت فيه ا 

عراب غامضه و ضبط نسب أأو امس خييش فيه التصحيف منتخبا من  جياز و ا  الأقوال احصها و من املعاين أأوحضها مع ا 

حلاق فوايد غري ذكل العبارة و الرمز ابل شارة و ا   

بو       عبد الرمحن بن أأمحد بن       بن       البغدادي احلنبيل احلافظ ابن أأ تويف س نة مخس و تسعني و س بعامئة 

 رجب رمحه هللا

براهمي بن      بن       الك أأمحدبو       أأ  يش الصاحلي احلنفي رمحه هللا يف رجب. قال ابن جحر: "اكن من الفضالء بن ا 

 احلنفياء"                                         لعرش خلون من رجب

رمحه هللا. اكن أأبوه شاه مظفر قد تويف يف حياة   -------شاه منصور بن مظفر بن محمد  املظفرأأبو 
1
وادله محمد بن مظفر  

اه منصور و ملا قسم شاه جشاع املمكل بني أأههل ويل ا صهبان لبن أأخيه. و ملا قيض عليه املوت انترش و عقب ودله ش

بني املظفرية الشقاق فقصد شاه منصور ابن معه زين العابدين بن شاه جشاع و قبض عليه و جفعه بكر مم يتيه و اس تويل 

ج عن املقصود                                       عيل شرياز و حبل تكل القضية ممدود و الاش تغال برسده خيرج خير 

فصار أأقاربه لكهم من حماربيه و غدوا جماذبيه و جمانبيه                                                                      

ليه فهتيأأ شاه منصو                   ر ملالقات هذا الكفور و فوجد تميور الأعرج بذكل طريقا عليه و قصده و ميش ا 

حده بنحو أألفي فارس اكميل العدة بعد أأن حصن املدينة و حوطها ابلأهبة املكينة. فقال هل أأاكبر أأعياهنا و الرؤوس من 

لينا و دافعناه عن اللجوم علينا و رمبا  ساكهنا: "اكن بك يف املقتحم و سدأأ احلرب قد التخم و قد منعناه من الوصول ا 

جند لنا هل رجال و أأبطلنا من عسكره أأبطال مث ماذا تصنع أأنت ابلفئي راكب مع هذا الغامم املرتامك فرمبا حيل عقول أأو يغل 

جندك فال تري لنفسك يف الاجيا الا طلب اجلند ص و النجا و ترتكنا محلا عيل و مض بعد أأن زلت بنا معهم القدم و ل 

ينفعنا بعد تأأكيد العداوة الندم". فوضع يده عيل دبوسه شاه منصور و قال:"هذا الألف يف الاكف السادسة من أأم من 

 يفر من تميور أأما أأان فاقاتل و جندي فا ن خذلوين  

\6b\ 

ن قتلت فال عيل ممن بقي بعدي مث قابهل و رتب عسكره و قاتهل. و اكن يف  ".قاتلت وحدي فا ن نرصت نلت قصدي و ا 

د بن زين ادلين يواط  تميور عيل شاه منصور فباء بغضب من هللا املعتدين يدعي محم عسكره أأمري خراساين من النجرة

ذ  يل تميور تبعه أأكرث العساكر ا  ل دون الألف فثبتوا مع شاه منصور و سار ا  اكن عنان جلهم مع هذا الفاجر فمل يبق مهنم ا 

لليل و مشر للهزمية يوم الزحف بعد أأن تضعضع منه ادلمور و فلت العساكر و بلغت القلوب احلناجر حيت أأقبل جند ا

يل فرس جغول زجح ما اكن بني  يل وكره فعمل شاه منصور فكره يف مكره فعمد ا  جند الهنار اذليل فرتاجع لك مهنم ا 

اخليول و أأيت هبا عسكر العدو و قد أأخذ الليل يف الهدو مث ربط يف ذنهبا قدرا من حناس ملفوفة يف قطعة بالس و 

شدها شدة هل احمك و اثقها و صوب ر أأسها حنو العدد و ساقها جفالت العسكر و اضطربت و اختبطت الناس و 

                                           
1
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احرتبت حيت اكن السامء علهيم انقلبت أأو الساعة قد اقرتبت و شاه منصور وافق حوالهيم اكلباز ي املطل علهيم يقتل من 

كيف  المه علموا البالءشذ و يبيد من فذ حيت فين مهنم حنو من عرشة أألف نفس. فلام قرض الليل خيامه و رفع الهنار أأع

ها مه و ليت الليل مل يكن فارق ذرامه مث ان شاه منصور مع قةل انرصه و فةل موازره انتخب من جامعته فئة حنوا من 

ماهمم أأحد عيل أأحد و مييل يرسة و مينة و لأسد و خيوض هبم عامر املوت فال يمخس مائة جفعل يصول هبم صوةل ا لوي ا 

ور الصابر احملتسب فرتامه بني يديه محرا مستنفرة فرت من قسورة و قصد ماكان فيه تميور ينتب و يصيح أأان شاه منص

يل طائفة من العسكر املصطمل و  فهرب منه و دخل بني النساء و اختفي بيهنن بكساء فبادرنه و قلن حنن حرم و أأرشن ا 

ليه فاذن العساكر قد أأحاطت به و جهموا ابلس يوف عليه  قلن هناك بغيتمك و بني أأولئك طلبتمك فالوي راجعاحيث ارشن ا 

 و اكن عيل فرس فاقت خصال
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عه يف ذكل البحر فهيم بس يفني ميينا و شامل حيت أأهنكته احلرب و لكت يداه من الطعن و الرضب و مل يبق م يرضب

سوي نفرين يدعي أأ حدهام تولك و يعرف ال خر ابلنخر و قد أأخذه ادلهش و غلب عليه العطش و نشف ادل جه و الو جه 

ل أأن أألقي بني  كبده و طلب رشبة ماء مفا وجده و لو ظفر مبا يبل به ريقه ملا قدر أأحد أأن يقطع عليه طريقه و مل ير ا 

جفعل تميور يرتقب حال  .بعد أأن بلغوا شفا حفرة من ادلثورتميور  و سيب فرسه فرتاجع جيش ------القتيل نفسه و ريم 

حياء فيخيش فكره أأم انتقل ا يل رمحة هللا فيأأمن مكره و أأمر ابلتفتيش عنه من بني سد الهصور أأ هو يف  الأ ذكل الأ 

بت شاه منصور بذكل فتش  ه واحد مهنم عيل أأدين رمقرأ   ذا  اجلريح و تفقده من بني القتيل و الطريح. فبيامن ذكل 

الش يطان و انداه ادلمان الأمان. "اان شاه منصور خذ مين اجلواهر و خافت يف قضييت و ل جتاهر". مفا أأصغي بل وثب 

يل تميور فرسه و حيك هل ما جري بتخبري املشرتي مفا صدقه يف ذكل حيت شهد به من عرفه  عليه و جز رأأسه و ساق ا 

ليه  بشامة اكنت يف هجة غالمه من أأولئك فلام حتقق كتب مرسومه ا يل متويل تكل ادلاير يأأمره بقتهل و قتل لك من ينمتي ا 

عيل غاية الشجاعة  اكن شاه منصور بطال جشاعا مقدامانصار و الأحفاد و الأعوان و الأختان و الأصهار.من القبيةل و الأ 

الكدر و خانه ادلهر و عداه و سدت عليه  جبوانبه )( غري أأنه مل يساعده القدر و أأحاطت و خصافة الرأأي و صالبة

لس نة هللا تبديال. و يقال هو املراد يف بيت  و غلت يداه اكذلين خلوا من قبل و لن جتد الطرايق و شدت املضايق

 احلافظ من ديوانه من الرتيك الشرياري صاحب اخلال.

عالء ادلين رمحه هللا  أأبو     أأمحدبن محمد بن       بن          الرساي احلنفيتويف س نة ست و تسعني و س بعامئة 

. اش تغل يف بدله و تفقه عيل جامعة حيت برع لثالث خلون من جامدي الأويل  و قيل س نة مخس و تسعني و س بعامئة

مث وصل حلب فقطهنا فلام أأنشأأ  .يف الفقه و الأصول و املعاين و البيان و درس يف عدة بالد و قدم ماردين فأأقام هبا مدة

م برقوق مدرسة بني القرصين اس تدعاه فقدم س نة مثان و مثانني فاس تقر ش يخ الصوفية هبا و مدرس احلنفية فتلكالظاهر 

"قل اللهم ماكل املكلعيل قوهل تعايل: "
2
أأقرأأ الهداية و غري ذكل من كتب الفقه و الأصول. قال ابن جحر:"و اكن  مث 

يشحنا عز ادلين بن جامعه يقرظه و يفرط يف وصفه ابلهنم و التحقيقو يذكر أأنه تلقف منه أأش ياء مل جيدها مع نفاس هتا يف 

                                           
2
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و التواضع و كرثة الأسف عيل نفسه و الاعرتاف بتقصريه  نة و اخلري و الاجنامعالكتب و مل يزل عيل حالته موصوفا ابدلاي

يل أأن صار يعرتيه الربو و ضيق النفس مفرض.  يف حق ربه ا 
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العباس أأمحد بن محمد بن أأيب بكر بن حيي بن عبد الواحد احلفيص املغريب الأمري       ادلين املتولك يوم الأربعاء و أأبو 

رمحه هللا. من مشاهري ملوك املغرب واحد أأاكبر السالطني بين حفص بتونس و غريها من  ن شعبانلثالث خلون م

يل تونس سأألت النصاري  فريقية. قال عبد هللا الرتجامن يف حتفة الأريب يف الرد عيل أأهل الصليب: "ملا رصت ا  بالد ا 

هل بدار السلطنة أأحد حت سن لسانمك فقالوا نعم بدار السلطان رجل فاضل من كرباء خدامه و خواصه يقال هل يوسف 

الطبيب ففرحت و سأألت عن مسكنه و اجمتعت به و رشحت هل حايل و سبب ترحايل و قدويم لال سالم فرس الرجل 

عظامي مث ركب و دخل عيل السلطان و أأخربه حبدييث و أأس تأأذنه عيل فأأذن فاكن أأول ما سأألين السلطان بذكل رسورا 

ل و يكرث أأههل القول  عن معري مث عام قرأأت من العلوم فقال قدمت قدوم خري فأأسمل فقلت أأنه ل خيرج أأحد من دينه ا 

فيه و الطعن علهيفأأرجو من ا حسانمك أأن تبعثوا ا يل جتار النصاري حبرضتمك و أأحبارمه لتسأألومه عين و لتسمعوا ما 

ن شاء هللا تعايل فقال طلبت ما طلب عبد هللايقولون يف أأمري   بن سالم عن النيب عليه السالم حني و حينئذ أأسمل ا 

وفدان قالوا اي مولان مه عامل كبري يف ديننا أأسمل مث أأحرضمه و سأأمهم عين و قال ما تقولون يف هذا القسيس اجلديد اذلي 

ذا اسمل قالوا نعوذ ابهلل من  حيت قالوا يهنيي ش يوخنا أأهنم ما رأأوا أأعيل منه درجة يف ادلين و العمل فقال مهم ما تقولون ا 

ل  ذكل هو ما يفعل هذا أأبدا. مث حرضت بني يديه و شهدت للحق بلكمتيه فلطموا وجوههم و قالوا ما محهل عيل هذا ا 

و زوجين ابنته للحاج حب الزتوج و خرجوا من عنده حمزونني. فرتب السلطان يل ربع دينار لك يوم يف دار اخمللص 

ار". و اكن هذا السلطان من مفاخر احلفصيني و ممن يوصف ابلعدل و محمد الصفاء و أأعطاين كسوة جديدة و مائة دين

ال نصاف و ادلين و امتدت وليته أأربعا و عرشين س نة و ثالثة أأشهر و نصفا و اكن ملكه بعد ابن معه أأيب البقاء خادل 

 بن 
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أأيب ا حساق و غلبته عليه و أأخذ بالد اجلريد و قابس و جربة من املنزتين هبا و دخلت الزاب و طرابلس يف طاعته و 

فريقية و جباية اتبعت غزو العدد و ختطفت رجامهم  غلت يده و عز سلطانه و اكنت أأساطيل ال سالم عيل عهده بثغور ا 

 و أأموامهم و اكن عهد لأخيه أأيب حيي فاعتقهل بنوه حني لعيادته و مكل ابنه أأبو فارس عبد العزيز بن أأمحد املتولك بعده.

 

براهمي بن عيل بن منصور بن         احلنفي       ادلين رمحه هللا يف و تسعني و س بعامئة تويف س نة س بع  أأبو         ا 

شهر ربيع الأول أأخو القايض صدر ادلين اكن يتعاين الشهادة و ويل قضاء بعض بالد الشام مث ويل احلس بة هبا مدة. قال 

 المتميي و اكن ل بأأس به و عنده فضيةل.



  

عيل بن جعالن بن رميثة بن محمد القريش العلوي الرشيف رمحه هللا          و أأبو  

 

و اكن عبد هللا محمد بن عبد ادلامي بن محمد بن سالمة املرصي الشاذيل الشافعي انرص ادلين بن املبلق رمحه هللا و أأبو 

حدي و ثالثني و هو من أأعيان الشافعية يف عرصه و أأحد أأعالم هذه الطائفة يف  دهره. دخل يف طريقة ولدته س نة ا 

 الصوفية و تزهد و ويل قضاء الشافعية فبارشها بعنف و نزاهة.

عبد هللا محمد بن عيل بن صالح بن       املرصي احلنفي مشس ادلين املعروف ابحلريري رمحه هللا يف رجب. ودل و أأبو 

ة و حدث. قال ابن جحر يف ادلرر همسع ابلقاهرة و همسع هبا و اش تغل و حصل و انب يف احلمك و أأم ابملدرسة الرصغمتش ي

.منه ابن ظهرية و ش يخنا و أ خرون  
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العصمة مسعود بن محمد بن محمد بن       البخاري الغجدواين احلنفي سعد ادلين رمحه هللا لامثن خلون من ذي و أأبو 

جنم ادلين الغجدواين( صاحب  القعدة ببخارا. عامل ما وراء الهنر و أأس تاذ علامهئا يف ذكل العرص. )و هو أ خر القايض

ن الفاضل التفتازاين أأراد  عد ما تتبع رشوح اجلامع الكبري مثالتصانيف مهنا رشح تلخيص اجلامع اخلالطي رشحه ب ا 

يكسد رشحك و يفسد تعبك فقال لكنه ل يتيرس هل ذكل. فاكن الأمر كام قال تلخيصه فرشع يف اختصاره فقيل هل هذا 

جازة عن حافظ ادلين مسعود بن محمد التفتازاين و   و حالت املنية بينه و بني متام هذه الأمنية يه كتاب جامع الأصول ا 

)أأبو    أأمحد بن عيل بن أأيوب بن رافع القلقي ادلمشقي احلنفي رمحه هللا يف شوال تويف س نة مثان و تسعني و س بعامئة  

جازة يل غري مرة و همسع من أأيب بكر الريض يف ادلرر الاكمنة و قال امام القلعن مثانني س نة ذكره ابن جحر  قة و حدث ا 

و(
3

 

 بن كوجنك بن رسجيه الرتيك الرساي --------------أأبو مظفر  توقمتش خان بن تويف س نة مثان و تسعني و س بعامئة 

القبجاق  احلنفي انرص ادلين رمحه هللا مكل رساي و بلغار و اعظم سالطني تكل ادلاير. و اكن ييل برية الربكة و بوادي

و حدها من القبةل حبر مارطيس الأسود و حبر فارس و ما بيهنام من جبال اجلركس من الرشق خوارزم و اترار و سفناق 

يل تركس تان متوغال ا يل حدود الصني و اخلطا و من الشامل ايرب و س يرب و غري ذكل و من الغرب بالد الروس و  اخذا ا 

و اكن ملاك بطال جشاعا مقداما ذا سطوة شديد الباس ذا أأنفة و صالبة و من طوائف النصاري و بالد الروم. غريها 

و خان مث مكل متام الربية بعد  ----------محية ابهرة. مكل صغناق س نة س بعامئة و مثان و س بعني و تلقب هبا ابملكل 

لس تقالل و خطب هل يف )و مكل متام الربية ابموت روس خان ابن معه انزتعها من يد أأولده تميور مكل ز توقطوغون.

يل بالد أأزربيجان و اس تخلص أأ مجيع بالدها و دايرها و رضب اهمسه يف ادلرامه املرضوبة هبا و دينارها مث انه حت كرثها رك ا 

يل بالد بلغار و اكن من -------و اكن من مجةل من محهل مهنا  ---و محل ا يل رساي أأعياهنا ادلين اخلجندي أأخشصه ا 
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و من البالد اليت فهيا التوقطامش  –خطب ----أأربع --- أأاكبر مشاخي تكل ادلاير و بقي فهيا س نة ساكن تربيز معدودا يف

رساي و هو دار املكل و معقل ادلوةل و مقصد الوافدين و بلغار و هو دار  –السلطان و رضب هل ادلرامه و ادلاننري 

قال أأبو العباس  (احلنيفي الاعالم و و نرش فهيا ادلين املكل القدمي لقدماء سالطني تكل ادلاير أأول ما دخل فهيا ال سالم

مام ادلمشقي  أأن برية الربكة سلطاهنا توقتاميش  ذ هو  السالطنيهو اذلي اكن يف حرب تميور ا  اخملالفني هل اكجلاييس ا 

نه ملاقرع  بلخ و ما همسعه ما جري عيل السلطان حسني مكل أأول من ابلعداوةابرزه و يف بالد تركس تان واقعه و انجزه فا 

ايه و سفك دمه       حق نعمته أأردم قلبه وغار  فهيأأ العسكر اجلرار و اجليش  ابدته ا  وراء الهنر من فتك تميور به و ا 

 الزخار و توجه ا يل حنو همسرقند يقصد مصاف تميور من هجة
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ليه تميور من همسرقند و تالقيا يف قرب من هنر جخند فقام ت بني العسكرين سوق احملاربة من هجة سغناق و أأترار خفرج ا 

يل أأن انطحن عسكر تميور فبينا عسكره قد انفل و  و نفقت بيهنام معامالت املضاربة و ل زالات ريح احلرب تدور ا 

ليه تميور ما نزل به من  ذ أأقبل عليه رجل يقال هل الس يد بركة فشيك ا  حيقد جنده قد احنل و طاش عقهل و طار قلبه. ا 

شدايد الأمور فزنل الرجل عن فرسه و أأخذ كفا من احليص و نفخها يف وجه العدو و ريم و رصخ بقوهل  ايغي قاجدي 

ليه  و رصخ تميور اتبعا ذلكل الش يخ النجدي و اكن عبايس الصوت فكأنه وعي ال بل الظامن حيوت حيوت فعطفت ا 

يل املقاتةلو املقابةل هبمة متعاقدة و هنمة متعاضدة فرتاجع جيش توقتاميش  عساكره لك مهنم يتفوه هبذه املقاةل و كر وا ا 

مهنزمني و ولوا عيل أأعقاهبم مدبرين و رجع تميور ا يل همسرقند و قد ضبط أأمور تركس تان و بالد جخند و عظم عنده 

منا اكن مغربيا مبرص جحاما فقدم ما وراء الهنر و تس يد  الس يد بركة و حمكه  يف مجيع ما اس تويل عليه و ملكه. و يقال أأنه ا 

أأمد تميور هبذه النجدة حني ل حميص هل من هذه الشدة                           و عال قدره و سايم و ل س امي و قد هبا

ن اكن ل              لهيا من طريق ادلربند و سبب اخر لقصده تكل املامكل و ا  ن تميور قصد برية الربكة و توجه ا  مث ا 

حيتاج ا يل ذكل ان الأمري ايركو بن قتل  بن عبد القادر اكن عند توقتاميش اخلان أأحد روؤس املسرية و من كبار الأعوان 

و أأرابب الرأأي و املشورة و قد احس من خمدومه تغري خاطر خاف منه عيل نفسه و خيش أأشد اخلش ية من حلول 

و  ------ اخلسف عيل تكل احلاةل و جترع غصص اخملافة قال هل السلطان توقطاميش أأن ذكل يوما يسوممك ابسه فبينا هو

موليمك عن موايد احليوة صوما و ميلأ عني بقائك من س نة الفناء نوما فغالط ايدكو و ابسطه. و قال ا عني مولان اخلاقان 

 ان حيقد عيل عبده ما خان و ان يروي غرس هو انشاه او هتوي أأساس بيت هو بناه مث أأظهر
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ا اكن ظنه و أأمعل يف وجه اخلالص ذهنه و اس تغفل السلطان مث التذلل و اخلشوع و المتكن و اخلضوع و حتقق م

يل فرس مرسجة منجبة معدة للك شدة و قال لبعض حاشيته املؤمتن رسه  انسلت من بني احلوايش و الأعوان و معد ا 

يل  ل بعد أأن حتقق أأين قطعت العفار فوصل ا  من فاشيته من أأراد أأن يوافيين فعند تميور يالقيين و ل تفش هذه الأرسار ا 

بالد بركة و يقول اهنض بعزم مصمي فأأان به زعمي و اكنت ابلتتار خاصة و بأأنواع املوايش و قبائل الرتك غاصة حمفوظة 

الأطراف معمورة الأكتاف فس يحة الارجاء حصيحة املاء و الهواء حشمها رجاهل و جنودهابنا هل افصح الأتراك لهجة أأزاكمه 



  

ور و ملوكهم رؤوس و أأعياهنم صدور ل زور فهيم و ل تلبيس و ل مكر بيهنم ول هبجة نساهئم مشوس و رجامهم بد

تدليس. و اكنت تعرف قدميا بدشت قبجاق نس بة ا يل رجل قدمي من الأتراك و هو قبجاق بن اوغوز خان بن قراخان مث 

ن اكنوا مسلمني قيل تغلب أأولئك الأرشار فتحرك تميور  يل أأول سلطان اسمل من التتار  و ا  اش هترت بربية بركة مضافة ا 

يل زعامء  يل اس تخالص برية بركة و وصلها ابلعساكر اجلرارة ليدرك من العدو ثأأره و أأرسل توقطاميش ا  ابو يف حركة ا 

حشمه و عظامء أأممه و ساكن أأحقافه و قطان أأطرافه و رؤوس أأرسته و رضوس ممينته و ميرسته فأأتوا يف ثوب طاعته 

نسلون بني فارس و راجل و ضارب و انبل و مقبل و قابل و فاتك و قاتل مبرهق و ذاهل يرفلون و مه من لك حدب ي 

و مه من بين ثعل أأريم ل يطيشون سهام مث هنض للمصادمة و اس تعد للمقاومة بعساكر اكلرمال كرثة و اكجلبال كرة و فرة 

و حني توافت الصفان و تناقف الرحفان برز من عسكره أأحد روس املمينة هل دم عيل مثهل يطلبه منه فقال هل لينعم اي 

ذا انفصلنا أأعطيتك غرميك و انولتك خصميك قال ل و لكن  كل و لنجب سواك لكن تري ما قد جري فأأهملنا حيت ا 

 الساعة
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ل فال همسع و ل طاعة فقال حنن يف كرب همم هو من مصابمك أأمع مفا يذهب حق و ل يضيع مس تحق و ل تلج   و ا 

اجلرف و ل تكن ممن يعبد هللا عيل حرف فتقدم و ل تتأأخر و اصدع مبا تؤمر فاخنزل ذكل الأمري جبمع كثري  الامعر ايل

)و قبيلته و اهمسها اقااتو( و أأتبعه لك ابغ و غاو فانطلق يروم نوايح ادرنه من مماكل الروم فاختل ذلكل عسكر 

دق امللتقي فثبت جاشه و جيشه و هزم وقاره طيشه توقطاميش و صارت سهام مراميه تطيش و مل بدا من اللقاء و ص

و الرجال و قوي القلب و اجلناح و سد النبل و الصفاح مث تداين اجليشان و  و رتب اخلياليةو قدم من أأطالبه الأبطال 

زام اصطدما و اصطليا بنار احلرب و اصطلام و اس متر هذا الدلد و اخلصام حنو من ثالثة أأايم مث اجنيل الغبار عن اهن

جيش توقطاميش  و ويل الأدابر و فرت عساكره و اس تويل تميور عيل مماكل ادلشت و قبائلها و أأيت عيل ضبط أأواخرها 

و أأوائلها و أأابح الهنب و الأرس و أأذاع القهر و القرس و غري الأوضاع و محل ما اس تطاع من الأموال و الأرسي و 

و تكل ادلاير و عظمت مزنةل ايدكو عنده مث قفل قاصدا همسرقنده و تل املتاع و هدم بلغار و رساي و رساجيق و بدل ال

خوانه  يل أأقاربه و جريانه و قبايل املسرية لكهم من أأحصابه و ا  حصب ايدكو معه و رام منه أأن يتبعه فأأرسل ايدكو قاصدا ا 

يهنا صعبة املساكل كثرية من غري أأن يكون لتميور ذلكل شعور أأن يرحلوا عن ماكهنم و أأن ينحوا هجة عيهنا و أأماكن ب 

نه ان ظفر هبم تميور أأبد مشلهم و أأابدمه لكهم فلام امل  هاكل )و ان امكهنم ان يقميوا يف مزنل واحد يومني فليفعلوا ذكل( فا 

هنم عضدي و جنايح و  ن يل من الأقارب و احلشم اجلم الغفري و ا  عمل ايدكو أأن قومه ارحتلوا قال تميور اي مولان الأمري ا 

ن بقوا بعدي من توقطاميش اجلور و التعدي بل ل أأشك أأنه يفنهيم و يبيدمه  بصالح معايشهم صاليح و ل أأمن علهيم ا 

عن بكرة أأبهيم و حيث ميتنع عليه ملجأأ جنابك جانيب ينتقم لسوء طويته من حشمي و أأقاريب لأن ------ هذه املالمه اان 

 امحلية مفا مضايق البالء و ال نكسار اان احفنته فان اقتضت 
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يل تكل القبايل الكثرية حصبه مرسوم رشيف و أأمر عال منيف ابس امتةل خواطرمه و تطييب  الأراء املزية رسال قاصدا ا  ا 

قلوب قبايلهم و عشايرمه و الأمر برتحامهم و ترقيح حامهم فنكون مجيعا حتت الظل الرشيف يف روض عيش و ريق 

منيف فالراي الرشيف أأعيل و اتباع -– يبديه ابملامليك أأويل. فقال هل تميور أأنت غر يقهااملرحب و جديلها احملكك و مع 

وجودك انت من يسكل هذا املسكل. فقال لك الأانم عبيدك و اتبع مرادك و مريدك و من تراه ش ئي اهل اكن لك حزن 

ذ ل يفيت و ماكل يف املدينة. فأأ نت أأ عليه سهال فقال بل  يل واحدا من الأمراء أأ قال ويل هبذا الأمر فكن مضينه ا  ضف ا 

ليه من أأراده. فلام  ليكون يل علهيم وزراء مع مراس مي رشيفة مبا تقتضيه الوراء املنيفة. فأأجابه و قيض مراده و أأضاف ا 

ليه عايد الأمر  ليه قاصدا أأن يكون ا  انفصل ايدكو عن تميور اس تدرك فارطه و عمل أأن ايدكو حلب عقهل و غالطه فانفذ ا 

ن هذا فراق بيين و قد س نح و ر  أأي قد جنح فلام وافاه القاصد قال هل و لذلي معه أأقضيا ماربكام و احلقا صاحبكام فا 

ل مالي نته فلام ابل  تميور  بينكام و ان امر اجامتعنا هذا منهتاه و اين منه فاين أأخاف هللا فمل ميكهنام خماشنته ول وسعهام ا 

ذكل ترصف و ترصم و تندم ول حتني مندم و اكد يقتل نفسه خنقا عليه و جترع اكسات و يوم يعض الظامل عيل يديه. و 

يل ممالكه مث ا يل همسرقند و تركه و اكن هذا أ خر أأمره من برية بركة و اتصل ايدكو حباشيته و التهبج بصاغيته و  توجه ا 

ذ ل ميكنه رتق ما فتقه  غاشيته و أأخذ يف التفتيش عن أأمور توقطاميش و حتفظ منه و حترز و انتصب ملالواته و جتهز ا 

ن توقطاميش بعد أأن  و ل رقع ما خرقه و ملا مل ميكنه الاس تقالل نصب من هجته سلطاان و ش يد يف دار املكل خاان مث ا 

تراجع وههل و اس تقر يف دماغه عقهل مجع عساكره و استنجد أأعوانه و انرصته فال زالت رضوب الرضاب كحراب 

 احلروب بينه و بني ايدكو قامئة و عيون السكون كجنون الزمان املتعايم
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يل أأن بل  مصافهم مخس عرش مرة و اكنت الوقعة اخلامسة عرش عيل ايدكو فتشتت أأحصابه و غرق  عن صلحهام انمئة ا 

هو يف حنو مخسامئة رجل  من حاشيته يف حبر الرمل فمل يشعر به أأحد و صفا برية بركة لتوقطاميش و استبد ابململكة و 

متشوقا ملعرفة كيفية حاهل و هالكه يف رماهل و مر عيل ذكل حنو من نصف س نة و متشوفا لأخبار ايدكو مع هذا اكن 

انقطع أأثره عن الأعني و خربه عن الألس نة فلام تيقن توقطامش املكل و حتقق أأن ---- املنااي افرتسه رشع ايدكو يرتصد 

يل أأ ن بلغه أأنه يف متزنه منفرد عن عسكره فامتطي جناح اخليل و ارتدي جنوح الليل و وصل  أأخباره و يتجسس أ اثره ا 

ل و البالاي  ليه و هو ل يعمل و انقض عليه اكلقضاء املربم فمل يفق ا  السري ابلرسي و استبدل السهر ابلكري حيت وصل ا 

سادسة عرشة خامتة التالق احتوش ته و اسود املنااي انتوش ته حفاومهم قليال مث اجندل قتيال و اكنت هبذه املرة يه الوقعة ال 

يل مراس ميه يصيعو و تفرقت أأولد  و حاةمة الفراق فاس تقر أأمر الربية عيل متويل ايدكو و صار القايص و ادلاين ا 

يل أأن جعل هللا مهم الكرة و اس تخلصوا الربية و ملكوها  توقطامش يف ال فاق بعضهم يف الروس و بعضهم يف سغناق ا 

 أ خر مرة.

عبد هللا بن         بن          الشهايب الأمري س يف ادلين احلنفي رمحه هللا ابلقاهرة من جراحة متر بن و أأبو     

حصلت هل يف بعض أأسفاره من عصات العرب. و اكن جشاعا فاضال عاملا دينا خريا صاحلا هل معرفة ابلفقه و الأصول. 

قراء مدة طويةل و هو معدود يف الفقهاء احلنفية ويل احلجابة و امرة الطبخانية  تصدر لال 



  

براهمي بن جامل )كامل( ادلين القيرصي احلنفي جامل  أأبو احملاسن تويف س نة تسع و تسعني و س بعامئة محمود بن محمد بن ا 

و انب يف احلمك عن جامل تفقه و همر يف املذاهب )ادلين رمحه هللا يف شهر رمضان حبلب عن ثالث و س تني س نة. 

عوضا عن حمب ادلين بن الشحات فبارشه ظاهر بعد ما عاد من الكركلل --- لعسكر و قضاءادلين العدمي مث ويل قضاء ا

يل أأن مات و هو قاض. و اكن حسن املبارشة مشكور السرية عفيفا و هل حرمة  مدة يسرية مث انفصل مث عاد فاس متر ا 

 عبد الرتك م( 

سامعيل بن محمد بن صاحل الأورعي احلنفي جنم ادليأأ أأبو     ن بن الكشك يف ذي احلجة بدمشق و مودله س نة محد بن ا 

عرشة و س بعامئة تقريبا. قال أأمحد بن الشخنة و هو من قدماء املدرسني و القضات و قد أأجازين غري مرة و تفقه و 

اش تغل و قدم القاهرة فقرر يف قضاء احلنفية بعد موت صدر ادلين بن الرتكامين و اكن خبريا ابملذهب كثري الاس تحضار 

قامة مبرص)ه و درس بأأماكن متعددة بدمشق و لفروع فرتك املنصب  و غريها و حدث ابلصحيح ابلقاهرة و مل تطب هل ال 

و اس تعفي و رجع ا يل دمشق و لزم داره مث ويل قضاء دمشق مرة اثنية. و اتفق أأنه اكن هل قريب يف عقهل خلل جفاء و 

فسه. و اكن همسع الصحيح من أأيب العباس بن الشخنة و طلب منه شيئا مفنعه فرضبه بسكني مفات فقبض عليه فقتل ن 

غريه و أأجازه هل أأبو محمد القامس بن املظفر بن عساكر الطبيب و حيي بن محمد بن سعد و أأبو بكر بن مرشف و أأبو عبد 

 هللا بن أأيب الهيجاء بن الزراد و زينب بنت مع بن سكر و جامعة.

احلجازي السلمي احلنفي رمحه هللا يف شهر ربيع ال خر. قال ابن جحر يف    بن عبد هللا بن رش يد بن      أأمحدو أأبو    

اجملمع املؤسس تفقه عيل مذهب أأيب حنيفة و همر مث اسن و اخر و همسع معجم ابن انفع و غريه و هو كبري السن من 

 التالنيس و قطعه من كتاب احلداجي لبنأأيب ادلنيا عيل عز ادلين بن جامعه

ماما علال هل عوايل(.عبد ال الفرجأأبو  رمحن بن أأمحد بن مبارك بن الغزي احلافظ املعروف اببن الشخنة رمحه هللا اكن ا   
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براهمي بن أأمحد بن        بن        الشايم ا      برهان ادلين رمحه هللا اكن مقرئا حمداث فاضالو أأبو       ا   

ي احلنفي جامل ادلين رمحه هللا يف شهر ربيع الأول. قال ابن جحر محمود بن محمد بن عبد هللا بن      القيرص أأبو الثناء )

نشأأ ببالده و اش تغل و تفقه و همر يف املعاين و العربية و قدم القاهرة فزنل الرصغمتش ية مملقا فاكن خيدم الطلبة مث اقراء 

ليه مش يخة الش نحونية و اكن فاضال  مماليك بعض الأمراء فسعي هل يف احلس بة فولهيا مث ويل قضاء العسكر و أأضيف ا 

 جاما هل بسط لسان خمطوطا من السلطان متكرثا من أأنواع املالذ و الرتف.(

بن       الس نجاري احلنفي القايض اتج ادلين رمحه هللا بدمشق و اكنت ولدته    عبد هللا عبد هللا بن عيل بن   و أأبو

و اكن من مشاهري فضالء عرصه و أأاكبر علامء دهره بس نجار س نة اثنتني و عرشين و س بعامئة و يعرف بقايض صور. 

و نظم سلوان  ،قصيدة يف ماكرم الأخالق :اش تغل ابلعلوم و أأتقن عدة من الفنون و صنف التصانيف احلس نة مهنا

يف الفقه، و الرساجية يف الفرايض. و هل كتاب البحر و نظم اخملتار  ،املطاع لأيب عبد هللا محمد بن ظفر القريش امليك



  

جلاري يف الفتاوي مجع فيه مذاهب الأمئة الأربعة و أأقوال بعض الصحابة و التابعني. و اكن تفقه عيل الش يخ عز ادلين ا

 حسن بن عيسون و 

بن أأمحد بن أأيب بكر بن         الطرابليس احلنفي القايض مشس ادلين رمحه هللا يف ذي احلجة و قد محمد و أأبو       

ما ما فقهيا مشاراك يف العلوم قد أأتقن عدة من الفنون عارفا ابلواثئق خبريا ابلأقضية. ويل قضاء نيف عيل الس بعني. اكن ا 

 ابلقاهرة مرتني و اكن تفقه عيل رساج ادلين الهندي و 

أأبو بكر بن عيل بن محمد بن        العبادي الميين  احلنفي العالمة ريض ادلين احلداد رمحه  أأبو العتيق تويف س نة مثامنائة

( و هو يعرف بصنعة ----------)  لست خلون من جامدي الأويل. و اكنت ولدته يف رجب س نة عرشين و س بعامئةهللا

مام فقيه عابد مزتهد و هل مصنفات كثرية يف علوم متعددة مهنا: كشف التزنيل عن حتقيق التأأويل  احلداد. قال امجلايل ا 

ح خمترص القدوري يف أأربع جمدلات، و الرساج الوهاج عيل اخملترص تفسري القران يف جمدلين، و كتاب اجلوهرة النرية رش 

 يف مثان جمدلات، و رشح منظومة ش يخه
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قيد الاوابد جميد لطيف. تفقه عيل  الهاميل يف الفقه جمدلين، البدر املنري رشح املنظومة جمدل كبري، و الرحيق اخملتوم رشح

براهمي بن معر العلوي و ال مام أأيب بكر بن وادله و ال مام أأيب احلسن عيل بن نوح الألو  ي و ال مام جنم ادلين أأيب ا حساق ا 

عيل بن مويس الهاميل و ال مام أأيب عبد هللا محمد بن عبد هللا بن قامس العرايس. و أأخذ النحو عن الشهاب أأمحد بن 

و تفقه به املصفي و غريمه.  مليح النحوي و امجلال محمد بن مويس ادلوايل. و الأدب عن أأيب احلسن عيل بن سلامين

 جامعة من أأهل بدله و الغرابء و

احلسن عيل بن معر بن     بن       الرويم ا       احلنفي عالء ادلين الأسود رمحه هللا من مشاهري الفضالء و أأبو 

يل داير العجم و قرأأ عيل علامهئا مث عاد و ويل التدريس ابدرخانية ازنيق.و  ببالد الروم العامل ابملنطوق و املفهوم. رحل ا 

اش تغل ابلتدريس و قرأأ عليه الكبار حيت قيل ان مشس ادلين الفناري قرأأ علهيمث وقع بيهنام منافرة فرتكه و احناز ا يل جامل 

 ادلين الأقرصاي. و من تصانيفه رشح الوقاية يف الفقه، و رشح املغين يف الأصول. و أأخذ عنه ودله حسن و

رمحه هللا لثالث عرشة خلت من شهر رمضان. قال ابن جحر لزم  احلليب احلنفي مشس ادلين محمد بن مبارك بن عامثن)

يل حلب فأأقام هبا يدرس و يشغل مع اخلري و السكون و و جح معه و دخل القاهرة و أأ ابن الأقرب خذ عن علامهئا مث رجع ا 

(عامثن بن الأقرب.الوقار. قرأأ الهداية عيل التاج بن الربهان و أأخذ عن مشس ادلين محمد بن   

العباس أأمحد بن عبد هللا بن        بن         الس يوايس احلنفي القايض برهان ادلين رمحه هللا يف أأواخر الس نة  أأبو

صاحب قيارية و توقات و س يواس و غريها و غري ها من بالد ارمينية. قدم حلب فاش تغل هبا و دخل القاهرة و أأخذ 

يل س يواس  و ويل قضاهئا و صاهر صاحهبا و صار حاكام هبا. و ذكل لأن أأابه اكن قاضيا عند عن فضالهئا مث رجع ا 

انررتنا حامك قيرصية و بعض مماكل قرامان ذا ماكنة بني الأمراء و الوزراء و الأعوان. و اكن ابنه أأمحد يف عنفوان ش بابه 



  

قتناء العلوم و ضبطها من طريق املنطوق و من طلبة العمل و أأحصابه و اجملهتدين يف حتصيهل و اكتسابه فتوجه ا يل مرص ل

ذا هو بفقري  املفهوم. و اكن ذا فطنة و قادة و قرحية نقاوة. حفصل من العلوم عدة يف أأدين مدة ------- هو يف مرص يسري ا 

يل  عيل الطريق كسري فناوهل شيئا يسد به خلته و جيرب به فقره و كرسته فاكشفه النقري عن الرس املكتوم و قال ارجع ا 

 بالدك فانك سلطان الروم فصدع هذا الالكم قلبه و أأخذ 
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عداد الأهبة لقاء ادلروس و مصاحبة الأعيان و  يف ا  فلام صار يف س يواس ابهتج به وادله و أأعيان الناس و رشع يف ا 

ن املكل ارتنا مات عن ودل صغري اهمسه محمد فأأجلسوه عيل الرسير و اكن عنده من أأعيان ادلوةل جامعة مهنم  الرؤوس مث ا 

براهمي وحايج كبيدي و غريمه. و من أأكربمه وادل برهان  يدبرون مصاحل غضنفر بن مظفر و فريدون و ابن املؤيد و ا 

ل ابلتفامقا يقع من قضية. فلام مات تويل ودله برهان ماكنه و فاق ابلعمل و حسن الس ياسة أأقرانه و  الرعية و ل يفصلون ا 

ل ثالثة فريدون و غضنفر و برهان ادلين. مث تويف املكل محمد عن  فرق الولايت عيل كرباء الولت مل يبق حوايل املكل ا 

غري ودل فبقيت الولية بني الثالثة عيل سبيل الاشرتاك وراثة و قلام اتفقت رضاتن عيل زوج واحد و اسلفتا. لو اكن 

ل هللا لفسدات و مائة فقري يكتفون يف حصري و ملاك قلمي كبري. فأأراد برهان ادلينفهيام الهة ا  الاس تقالل و  ن ل يسعهام ا 

نصب لرشيكيه رشاك الاحتيال و رصد ذلكل الطالع املس تقمي و نظر نظرة يف النجوم و قال ا ين سقمي فدخل رشياكه عليه 

ن ادلين فقوي للعيادة و قد أأرصد مهام رصدا و أأعدمهام من الرجال  عدة فوثبوا علهيام و قتلوهام و حصل التوحيد لربها

سلطانه و أأضاء به برهانه و لكن حسده أأنداده و عيص عليه من النواب أأضداده و أأظهر اكمن العداوة حساده و قالوا 

ذا انمتينا فاين يكون هل املكل علينا و حتاسد الرايسة هو  هذه مرتبة مل ينلها أ ابؤه و ل أأجداده و حنن لكنا س يواس ية ا 

القمل رقابة الاكفاء جرح ل يندمل فرشع يشن الغارات عيل من يامتدي يف عصيانه و جعل يس تخلص ما اكن متعلقا 

بسلطانه فقلع قلعة توقات من الش يخ جنيب من أأولئك الأنداد قرسا و اس تصحبه معه طبية و قهرا و احنازت تتار الروم 

ليه و مه اجلم الغفري و صاروا حتت طاعته من مجةل خدمه و يف عداد أأعوانه و خشمه ن بعض الأمراء .ا  الظاهرية  مث ا 

ليه و قويت به شوكته فأأرسل املكل الظاهر من الشام لقتامهم العساكر فوقعت بيهنمم وقعة عظمية قتل فهيا من  احناز ا 

يل الظاهر يبذل هل الطاعة و يطلب الأمان  الفريقني جامعة حيت اجنيل عن اهنزام برهان ادلين فأأرسل ا 
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ن التتار اذلين اكنوا ابرزجنان من أأحصاب تميور الأعرج الش يطان انزلوه فاستنجد الظاهر فأأمنه و صار من هجته.  مث ا 

ذن هللا فغلب التتار و انقلبوا صاغرين مث وقع بينه و بني عامثن بن قطنع بيك  علهيم فأأرسل جامعة من العساكر فهزكومه اب 

يل املشاجرة و نقض العهود و اذلمم و الا من محل التقادم و اخلدم و متنع يف الأماكن القارصة متناع الرتكامن منافرة أأدت ا 

يل  مبن معه من احلشم و الرتاةمة و مل يكرتث به لقةل من معه من الأعوان و جعل يتوه اترة ا يل خرش نة و أأخري ا 

 ارزجنان. و اكن ابلقرب من س يواس مصيف منظره ظريف و ترابه قطيف و هوائه لطيف فقصده عامثن الرتكامن و مر

عيل س يواس و هبا أأبو العباس السلطان فالهتب متون قيظه و اكد يتحزي من غيظه. و قال بل  من هذا العوان أأن يلج 

برج الأسد أأو يقدم قدم أأقدامه و أأان حل هبذا البدل مث أأمر جامعته ابلركوب و قصد عليه الوثوب و استنفزه الغضب و 



  

لو تلبس مولان السلطان ساعة حيت حيت يتالحق العسكر اكن  الطيش أأن ركب و س بق اجليش فقال هل بعض امحلاعة

ن اكن حرمة مولان فهيا كفاية و لها يد لكن أأولئك الرتاةمة ذو دهاء و كيد يل هذا أأحزم و أأوفق و أأجدر و ا  فمل يلتفت ا 

الالكم و مل يزل --- جام وراه حيت ---- الظالم فكر عليه الرتكامين جبامعته و قبض عليه ابليد من ساعته و مل يرد حباهل 

ن الرتكامين عزم أأن جيدد العهد و امليثاق و يقلع غراس اخلالف و يؤسس بنيان الصداقة  العسكر و تفرق شغر بغر. مث ا 

يل ماكنه و يصري كام اكن أأول من أأنصاره و أأعوانه و يعمل بذكل السلطان انه هل انحص فال يسمع فيه  و الوفاق و يرده ا 

يل  الكم واش و اكحش و اذا ابلش يخ جنيب التوقاين قد وجد فرصته فانهترها و اكن يف قلبه كامين خسمة فأأبرز ها جفاء ا 

الرتكامين و قال اعيذ --- مل عقكل ان يزل و دليل فهمك أأن يضل و مصيب رأأيك أأن يصاب و مجيل فكرك أأن يعاب قد 

أأمكن هللا من العدد و اين كل مع هذا سكون و هدو—و العياذ ابهلل منه ماكنه منك ا اكن يرق كل او يصفح عنك 

ههيات ههيات هذا و هللا حمال فقد و قع كل احلال جمال مفا لك اوان يسمح املراد ابلزمان فا ايك ان تفوت الفرصة فتقع يف 

 غصة  أ ية غصة 
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ذا زلت بك القدم و تفكر فامي أأقول و اس تنبط دليل املس ئةل من املعقول و اس  راقة و ل ينفعك الندم ا  تبق رشفك الرفيع اب 

ليه دمه  ان ا  ان هلل و ا  يل رأأيه و فهمه و       الأرض حبرام دمه ا  و صن اس تار حرمك اببتذال حرمه. فرجع الرتكامين ا 

راجعون. و اكن القايض برهان ادلين عاملا فاضال كرميا متفضال حمققا مدققا شديد الباس رقيق احلاش ية اديبا شاعرا ظريفا 

لبيبا أأريبا جوادا مقداما قرما هام ما هناب ادلنيا و ها هبا هيب الألوف و لن هيا هبا. حيب العلامء و حفاظ القران و 

جيالسهم و يدين الفقراء و ياكس هيم قد جعل يومال ثنني و امخليس و امجلعة للعلامء و حفاظ القران خاصة ل يدخل عليه 

ليه. و اكن الأمم الغاصة و اكن قد أأقلع قبل  معهم غريمه من تكل وفاته عن مجيع ما اكن عليه و اتب ا يل هللا تعايل و رجع ا 

عنده ندمي للفضل حريز بغدادي الأصل يدعي عبد العزيز و اكن ملا همسع به و بأأوصافه أأحبه فأأراد قربه ------- خمدومه 

ليه رسول  ذكيا فناداه نداء خفيا و أأجزل هل السلطان أأمحد اجلرايري و مل تسمح به نفسه مبفارقة ندميه فأأرسل برهان ادلين ا 

العطيه و وعده مواعد سنية و فرق ما بني السلطانني من احلسن و القبح كفرق ما بني البحرين من العذب و الفرات و 

امللح و املساء و الصبح فليب دعوته ابلقبول و واعده للخروج بعد القفول فاحتال حيت صار يف س يواس ففرقه برهان 

ادلين يف البحر نواهل و أأس ب  عليه ذيل كرمه و افضاهل فصار مقدما عنده و أألف هل اترخيا بديعا سكل فيه هميعا رفيقا ذكر 

يل قرب وفاته مع مواقفه و وقايعه و مصافاته. قال أأبو العباس ادلمشقي و اكن ذا مهة أ بية و راحة فيه  من بدء أأمره ا 

سلطنته يزتاي بزي الأجناد و يسكل طريقة أأايم قضائه قبل  . اكن يفزكية و خصايل رضية و شاميل مرضيةخسية و نفس 

الأمراء من الركوب و الاصطياد و يالزم أأبواب السلطان و يتخذ اخلدم و الأعوان و يريب الفضالء و يطلب من لك 

 هجة
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ثبت عليه ي رقيق و و اكن يعجبه اللفظ ال و يدقق النظر يف مقالت الفضالء. الأدابء و الشعراء و حيقق الكم العلامء

و يعطي عليه العطاء اجلليل. و هل مؤلفات يف املسموع و املعقول و مصنفات يف  نظم الشعر الرقيقي الثواب اجلزيل و 



  

يل برهان ادلين من الرسل عدة و الكتب شدة  الفروع و الأصول و من ذكل الرتجيح يف حوايش التنقيح. و أأرسل تميور ا 

و من مجةل حفواه و مضمون ذكل ما حاواه أأن خيطبوا ابمس خمدومه و اهمسه و يرضبوا السكة عيل طرز ذكل و رهمسه فمل 

قصاده و علقها يف أأعناق الباقني و أأشهرمه  يؤمن هل برسول و ل كتاب و ل تقيد هل جبواب عن خطاب بل قطع رؤوس

ن الغازي أأيب يزيد بن مراد يف بالده مث جعلهم جزئني للمكل الظاهر صاحب مهنم جزء مقسوم و اجلزء ال خر للسلطا

العامثين مكل بالد الروم و أأخربهام ابلقضية و ما ورد عليه من كتاب تميور --------- و انه جعل يف ذكل جوابه السكوت 

منا فعل ذكل برسهل و قصاده اس هتواان به و اس تعظاما ملا فعهل لعباد و قتل قاصديه ناكية و مل يزده عيل هذه  احلاكية و ا 

الده      اعلام اين جاركام و دايري دايركام و أأان ذرة من غباركام و قطرة من حباركام و ما فعلت معه هذا مع هللا و ب

اعامتد عيل مظاهرتكام و اتاكل عيل  ----- -----ضعف حايل و رجايل و ضيقي دائريت و بالدي و رقة حاش ية طريقي و 

قامة ل عالم حرمة دولتكام و نرش الرا ايت هيبة صولتكام و الا مفن أأين يل مقاومته و اين يتيرس يل منارصتكام و ا 

مصادمته فمك من جنس كرس و قيل ارسد ُمكلك مكل َمكلك أأهكل و سرت هتك و نفس سفك و مال هنب و عز سلب و 

ن  خيل هزم و اس هدم و طود قلع و طفل جفع و طهر فضح و عقد فسخ و رأأس ش نخ فا ن جندمتا و جدمتاين و ا 

لامتين و يكفيكام هيبة و شهرة و انهيكام و هبة و نرصة أأان من خدامكام قدامكام و من كفاكام دهاكام و ان بذ ينخذلامت

 أأصابين و العياذ ابهلل منه رضرا و تطاير ايل مملكيت من مجرات رشوره رشر
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منا أأمهلت خطابه و أأهملت يل مفعول اثن و اثلث و ا  جوابه لرتسام فاقتفي و اتمرا  رمبا تعدي ذكل الفعل بواسطة احلوادث ا 

ليه فأأما السلطان الوزير فان هذا الفعل أأجعبه و نعم هذا القول  فاكتفي و تؤسسا فابين عليه و جتاواب فيصل ذكل مين ا 

ليه يقول ان ارتدع تميور عنه و انهتيي و الا فلنأأتيهنم جبنود  أأطربه و اس تحسن هذا احلمك من القايض و صوبه و أأرسل ا 

هبا فليقابهل بعني قريره و ليثبت هل حبسن البصرية و ل جيزع من جنوده العزيزة فمك من فئة قليةل غلبت فئة  ل قبل مهم

ليه و اما املكل كثرية و ان اقتضت  ليه و قدم ابلغزوات و اجملاهدين ا  أ راؤه السديدة و أأحاكمه السعيدة توجه بنفسه ا 

ذ أأفعامهام يف الباطن و الظاهر و مساعدهتام لأهل احلق و الظاهر أأبو سعيد برقوق فالظاهر أأنه اكن جوابه شق  يق جوابه ا 

تصرب للزمان و رجع القهقري و تربص هبم ادلوائر مدافعة لك اكفر و فاجر من ابب توارد اخلاطر. و ملا بل  تميور ذكل 

 عليه دائرة السوء و غضب هللا عليه و أأعد هل هجمن و بئس املصري

حدي و مثامنائة أأبو       أأمحد بن أأيب العز بن أأمحد بن أأيب العز الأورعي احلنفي خفر ادلين ابن الثغوررمحه  تويف س نة ا 

يل كتاب  ل اايم. ذكره ابن جحر العسقالين يف معجم ش يوخه و قال همسع من أأول الصحيح ا  هللا يف صفر و هل مثانون س نة ا 

 الوتر عيل احلجار و همسع من ا حساق الامري و عبد القادر بن امللو ك و 

العبادي احلنفي العالمة رمحه هللا لثنيت عرشة أأو ثالث عرشة  أأمحد بن قامس بن محمد بن         البغدادي و أأبو      

ماما عالمة ابرعا فقهيا حنواي من أأعيان الفقهاء احلنفية أأفيت و درس يف  من شهر ربيع ال خر. قال يف املهنل الصايف اكن ا 

ال احلافظ ابن جحر اكن فقهيا فاضال درس و اش تغل مث صاهر القليجي و انب يف احلمك و عدة س نني يف علوم كثرية. و ق

لهيم و حصلت هل  وقع عيل القضات و درس مبدرسة النارص حسن و اكن جيمع الطلبة و حيسن ا 
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د اخلفايجحمنة مع الساملي مث أأخري مع املكل الظاهر. و اكن تفقه عيل الرساج الهندي و أأخذ عنه أأمحد بن محم  

خليل بن عييس بن عبد هللا بن         العجمي احلنفي خري ادلين رمحه هللا يف صفر ابلقدس الرشيف. و اكن و أأبو      

ويل قضاهئا س نة أأربع و مثانني و س بعامئة و يه أأول من ويل قضاء احلنفية هبا. و اكنت سريته حس نة و طريقته مشكورة 

مع بلكمش و مشس ادلين ادليري ابملدرسة البدلية و عويف مشس ادلين بعد مرض  مث ويل تدريس املعظمية سقي السم

 طويل و مات بلكمش خليل و اعتذر ابلصوم شهاب ادلين بن النقيب فسمل.

براهمي بن محمد بن أأمحد الهامشي العبايس جنم ادلين  أأبو رمحه هللا يوم )امخليس لليلتني خلتا من( يف حيي   زكراي بن ا 

جامدي الأويل و ملا جرت الاكئنة عيل احلنيفة املتولك من هجة أأبيمك البدري مدبر دوةل املنصور أأقام مقامه جنم ادلين )و 

عادة  جامع( بعد س تة عرش يوما من ذكل لكمه الأمراء و رغبوه يف ا  لقبه املعتصم ابهلل( )و أأقام عيل ذكل بال مبايعة و ل ا 

براهمي و لقبه املعتصم ابهلل مث املتولك فأأعاده و خلع زكراي مث ان الظاهر  أأاب سعيد ابيعه ابخلالفة بعد موت أأخيه معر بن ا 

يل أأن مات. حدي و تسعني و س بعامئة و أأقام بداره خملوعا ا   خلع س نة ا 

محمد بن سعيد بن مسعود بن محمد الاكزروين الشافعي النحوي نس مي ادلين رمحه هللا. قال ابن جحر يذكر أأنه و أأبو      

أأيب عيل الرقاق. اش تغل باكزرون و نشأأ هبا و أأتقن العربية و شارك يف الفقه مع عبادة و نسك. و اكن حسن من ذرية 

.التعلمي غاية يف الورع أأجاز هل املزين و روي لنا عنه جامعة من ش يوخنا املكيني  

املعروف ابللكس تاين رمحه هللا  احلنفي بدر ادلين محمود بن عبد هللا بن      بن         الرساي اللكس تاينو أأبو الثناء 

)عرف ابللكس تاين لكرثة اش تغاهل بكتاب لكس تان للش يخ       ادلين عبد هللا بن        الشريازي املعروف ابلسعدي  

اش تغل ببالده مث ببغداد دار السالم و قدم دمشق و أأقام هبا مدة مث سافر ا يل مرص و اتصل ببعض أأمراهئا فلام ويل 

قراء مث سافر ا يل مرص و  لهيا و درس ابلظاهرية و الأسدية و تصدر ابجلامع الأموي لال  ذكل الأمري نيابة الشام عاد معه ا 

درس ابلش يخونية و الرصغمتش ية و غريها مث ويل كتابةالرس و ابرش هبا حبشمةو داينة و اكن يقول أأصبحت ذكل اليوم ل 

ل و عندي من اخليل و البغ ال و امجلال و املامكل و املالبس و غري ها ما ل يوصف. قال أأمكل درهام واحدا و ما أأمسيتا 

العيين اكن ذكيا فصيحا ابلعربية و الفارس ية و الرتكية و ابل  يف مفه و ما اكن يف رأأسه ---------------- و طيش و جعةل و 

فلام راس و اثري أأساء  عقل مفرط البخل مجع مال كثريا مل ينتفع منه بيشء قايس يف أأول أأمره شدة الفقر جعب و خفة

ليه. و قال ابن جحر و ليس كام قال فقد أأيت عليه ابن حبيب و وصفه ابلرباعة يف الفنون العلمية. قال  للك من أأحسن ا 

السخاوي ليس يف الكم العيين ما مينع الكم ش يخنا بل هام متفقان يف املعين. و قال المتميي الكم لك مهنام يف حق ال خر 

ش ية و اكن عاملا كثري اش تغل ببالده مث قدم القاهرة فويل مش يخة الرصغمت  مبا يكون بني الأقران.( ------الكم عرصي 

 الفضائل مج الكامل ابرعا يف الفنون. و من تصانيفه نظم الفرايض الرساجية و 
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هللا نزيل مكة املكرمة و  عبد هللا بن سعد بن عبد الاكيف بن       املرصي ا         املعروف حبريفش رمحهو أأبو       

 مصنف مناقب ال مام أأيب حنيفة.

و أأبو سعيد برقوق بن انص بن عبد هللا       اجلركيس املرصي املكل الظاهر س يف ادلين رمحه هللا يف شوال. أأول 

 سالطني اجلركس ية مبرص و ليس فهيم من ملكها و أأبوه مسمل سواه و مات قبل سلطنيته بشهر ويل مرص ابلس تقالل

حدي و تسعني مث بعد املكل الصاحل صالح ادلين حايج بن الأرشف  يل س نة ا  س نة أأربع و مثانني و س بعامئة و اس متر ا 

خلع لثالث خلون من جامدي ال خر و جسن ابلكرك و أأعيد حايج و لقب املكل املنصور  فأأقام غيل صفر س نة اثنتني و 

يل أأن مات و أأ   ----------قمي بعد املكل النارص أأبو السعادات فرج بن الظاهر تسعني مث خلع و أأعيد الظاهر و اس متر ا 

شعرو تصديق اخلليفة و يف ذكل يقول أأمحد املقرئ الشاعر   

يل ربه يل اخلدل يف ادلرجو قالوا س  ...  ميض الظاهر الربقوق أأكرم ماكل ا  فأأكرهمم و ما جاء يأأيت شدة بعد موته... يريق ا 

 سوي الفرج 

د بن      بن         الزبريي الاسكندري املاليك شهاب ادلين رمحه هللا التسهيلأأمحد بن محمو أأبو         

بن        بن          بن        البغدادي الاكتب رمحه هللا مبرص ندمي السلطان أأمحد اجلاليري  عبد العزيزو أأبو       

اد قربه و مل تسمح هل خمدومه فرغب عبد العزيز رحبه و أأر و صورته أأنه همسع بأأوصافه  .مث رسقه برهان ادلين أأمحد القايض

ليه و أأقام السلطان هل معقبات حيفظونه من خلفه و من بني يديه مث خرج و لهيب احلر قد و قد  فيه و وعده ابذلهاب ا 

يل داخل الهنر يف الطني رجهل مث غاص يف الهنر  و السلطان عند احلرمي قدر قد و وضع ثيابه عيل ساحل دجهل و وجه ا 

يل أأن  و تأأخر و خرج من ماكن أ خر و حلق برفقائه و اختفي بيهنم اختفاء الريبوع بأأفقائه ففتشوا عنه و ابلغوا يف طالبه ا 

وقفوا عيل ثيابه و رأأوا أ اثر رجليه يف الطني فمل يشكوا أأن املوج اختطفه فاكن من املغرقني.فكفوا قدم السعي عن طلبه و 

م يسرية أأخرج غريقمل يضيقوا عيل أأحد بسببه مث بعد أأاي  
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بغداد رأأسه بس يواس عند برهان ادلين أأيب العباس فغرقه يف حبر نواهل و أأس ب  عليه ذيل كرمه و افضاهل. قال أأبو العباس 

ادلمشقي اكن أأديبا بليغا حريزا للفضل لطيف الأدب أأجعوبة الزمان و لطايف النظم عربيا و فارس يا اظروفة ادلوران. و 

ان أأمحد بن أأويس من رؤوس ندمائه و عني أأهل الفضل و الكيس. و ملا قدم س يواس أألف اترخيا بديعا اكن عند السلط

يل قرب رحاهل و وحشه بظريف كناايته و لطيف اس تعاراته و فصيح  يف سرية برهان ادلين و تفاصيل حاهل من بدء أأمره ا 

شاراته و دقيق عباراته مد فيه عنان السامء و هو موجود يف مماكل قرامان يف أأربع جمدلات  لغاته و بلي  لكامته و رش يق ا 

ذكر ذكل من غاض حبره و اس تخرج دره. و وقف عيل اترخي ابن العتيب يف الميني السلطان ميني ادلوةل محمود بن 

س بكتكني و أأن هذا أأحسن من ذكل أأسلواب و أأعزر يعبواب و أأعذب شؤاب مع أأين مل أأقف علهيام و ل وصلت لقرص الباع 

لهي يل القاهرة و مل يربح عيل الأبراح و معاقره لح الاتراح حيت ا  ن الش يخ عبد العزيز بعد تكل النائرة انتقل ا  ام. مث ا 

هذا الكمه و هذا العبد قد خامرته نشاة الوجد فصاح وتردي عن سطح عال فطاح و مات منكرا ميتة صاحب الصحاح 



  

ة منه. و أأما اترخي الأديب البغدادي فمل اطلع عليه و ل رأأي عدة نسخ من اترخي ابن العتيب و حصل )حصلت( نسخ

ليه.  رأأيت و ل همسعت  أأحدا و وصل ا 

براهمي بن محمد الكنانياحلنفي رمحه هللا يف أأول الس نة قبل أأبيه  تويف س نة اثنتني و مثامنائة سامعيل بن ا  )أأبو عبد هللا محمد ا 

ن بن جحر العسقالين(بشهرين. و اكن قد اش تغل و همر. ذكره الش يخ شهاب ادلي  

سامعيلأأبو  براهمي بن محمد بن عيل الكناين البلبييس احلنفي القايض جمد ادلين رمحه هللا يف شهر ربيع الأول بن ا   محمد ا 

ابلقاهرة و اكنت ولدته س نة مثان و عرشين و س بعامئة. و اكن أأديبا فاضال دينا عفيفا حافظا حمداث ثقة متثبتا حسن 

ل أأنه مل يكناملفاكهة جيد احمل ابملاهر يف معل  ارضة فقهيا ماهرا يف الرشوط و الفرايض و الأصول كثري النظم جيد الوزن ا 

شعرالشعر و هل أأش ياء كثرية من قسم املقبول كقوهل   

ل حمنة وخبال   ل حتسنب الشعر فضال ابرعا ... ما الشعر ا 

  الهجر قذف والراثء نياحة ... والعتب ضغن واملدحي سؤال

يف الرشوط و الفرايض و النحو هل تصانيفو    
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و غري ذكل. و انب يف احلمك و مل يزل عيل حاهل حيت ويل القضاء مشس ادلين بن الطرابليس فاتفق هل معه يشء فامتنع 

يل أأن اس تدعاه  ليه فبارشه بصالبة و عفة و نزاهة و تشمن النيابة ا  دد املكل الظاهر و خلع عليه و فرض قضاء احلنفية ا 

ل اثنني يف تكل الأايم و أأبغضه الرؤساءلرد رسائلهم و عدم  يف الأحاكم و يف قبول الشهادة حيت مل يتفق هل أأن يعدل ا 

ال صغاء ا يل سؤامهم. و ذكر أأنه حصل هل بعض مخول و انقباض من الناس عنه. و ذكل بسبب أأنه اكن يزهو بنفسه و 

فانعكس أأمره و  د و التفوق يف العمل و املعرفة عيل غريه يف تكل البالديري أأن املنصب دونه ملا اكن عنده من الاس تعدا

ذ رأأي املكتوب عرف حاهل من أأول سطر بعد بسمةل غالبا و عزل من املنصب يف شعبان س نة  اش هتر عنه أأنه اكن ا 

يفثالث و تسعني فانرصف ا يل مزنهل ابلس يوفية فأأقام فيه بطال و لكنه اكن يش تغل لطلبة و حيرض الوظا
4

اليت اكنت 

يل أأن نيس كأن مل يكن شيئا مذكورا. و اكن الظاهر يتفقده ابلصدقات فلام مات  بيده قبل القضاء و ضاق حاهل تعطل ا 

كف برصه و ساءت حاهل عيل الغاية. و اكن القايض اتج ادلين بن الظريف مع همارته يف الفرايض و احلساب يثين عيل 

لهيا زايدات من أأنساب ابن الأثري، و رشح التلقني لأيب نساب تصنيفه فهيام. و من تصانيفه خمترص ا الرشاطي و أأضاف ا 

براهمي و محمد و  البقاء يف النحو، )و مش متل الفتاوي يف الأحاكم(. و طلب احلديث بنفسه فسمع من أأولد الفيويم ا 

يلعي. و رافق يف الطلب جامل ادلين فاطمه. و أأخذ عن احلافظ مغلطاي و عالء ادلين الرتكامين. و تفقه عيل خفر ادلين الز 

 الزيلعي

                                           
4
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و أأبو        امحد عبد اللطيف بن أأيب بكر محمد بن يوسف بن احلسن الزبيدي الرشيج احلنفي رساج ادلين رمحه. من 

أأعالم احلنفية و كبار العلامء يف وقته ببالد المين من بيت مشهور ابلعمل و الفضل و ادلين و الفقه و احلديث و الأدب. 

قال ابن جحر اكن عفيفا فاضال راس بعد وادله و همسع اترخي املدينة للجامل املطري منه و حدث به. و أأخذ عنه ابنه أأمحد 

براهمي الزبيدي و أأبو  سامعيل بن ا  بن ظهرية و  ------و ا   
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و                               و هل تصانيف مهنا نظم اخملترص يف النحو                                                 

سامعيل بن غرباهمي بن رشف الزبيدي و  أأخذ عنه ا 

محمد بن أأمحد بن         بن      ا        احلنبيل مشس ادلين رمحه هللاو أأبو           

 

خلتا من ذي أأمحد بن عيل بن محمد بن عيل ادلمشقي احلنفي كامل ادلين بن عبد احلق رمحه هللا لليلتني و أأبو        

( عبد احلق بن خلف ---------بدمشق. و اكن مودله س نة اثنتني و ثالثني و س بعامئة و هو س بط )مشس ادليناحلجة 

نه جد جده لأمه. ذكره ابن جحر العسقالين يف اجملمع املؤسس و هو من ش يوخه و قال و مل يكن محمودا يف  الطنبيل فا 

سريته و يتعرس يف التحديث و اكن أأحرض عيل البندينجي و غريه و اهمسع الكثري عيل املزي و الربزايل فأأكرث عهنام و 

 تفرد.

حلنفي شهاب ادلين رمحه بن كن دغري بن        بن        الرتيك القاهرايأأبو      أأمحد  )تويف س نة ثالث و مثان مائة 

 هللا لأربع عرشة خلت من شهر ربيع الأول حبلب(

براهمي بن محمد و أأبو         يف صفر بدمشق يف فتنة تميور بن عبد احملسن بن خولن ادلمشقي احلنفي رمحه هللا  ا 

الأعرج. قال السخاوي ذكره ش يخنا يف معجمه و قال رافقنا يف سامع احلديث ابلقاهرة و اكنت هل فضائل كثرية و سامع 

كثري و ويل واكةل بيت املال بدمشق و اكن يالزم يلبغا الساملي فاعتين به و اكن لطيف احملارضة و يقول الأشعار احلس نة 

ل  اجليدة. و من النوادر اليت اكن خيرب هبا أأن رجال ماتت امرأأته فطالت غربته فس ئل عن ذكل فقال مل اهمت ابلزتوج ا 

ام. بعد ذكل يف املن رأأيهتا يف املنام فاواقعها فأأصبح و مهيت ابردة عن ذكل فاتفق أأنه تزوج أأخهتا بعد ثالث س نني فمل يرها

املعروف اببن الرشيف و حدث عن أأيب جعفر الغرانطي   
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براهمي بن       بن        بن        ادلمشقي احلنفي برهان ادلين بن القوسه رمحه هللا بدمشق استشهد يف و أأبو       ا 

يف احلمك يف عرصه و من أأعيان أأهل الشام يف دهره و انب فتنة تميور العظمي. أأحد أأفاضل العلامء احلنفية  



  

سامعيل بن أأمحد بن عبد الوهاب بن       اخملزويم املرصي احلنفي اخلطيب رمحه هللا يف شهر ربيع ال خر الفداءو أأبو   ا 

و مودله ابلقاهرة يف حدود بضع و عرشين و س بع مائة. و اكن عاملا فاضال ذا فوائد كثرية و ثروة غريزة. و انب يف 

اكن يف أأايم صباه هيوي بعض الصور احلس نة و أأنه رأأي يف منامه من ينشده شعر    القضاء و احلس بة. و حيك عنه أأنه 

     ل --- وحش اليه عيين من حماس هنم          و ل خال مسمعي من طيب اخلرب                                     

قال فتطريت من ذكل فمل البث أأن جاءين نعي من كنت أأهواه              

احلنفي جالل ادلين رمحه هللا ابملدينة املنورة. و اكن مودله س نة  اهر أأمحد بن محمد بن محمد بن محمد اخلجنديطو أأبو 

تسع و س بعامئة من أأهل املدينة أأهل بيت مشهور هبا و مبكة أأحصاب عمل و فضل. و أأصل جدمه اكن من أأهل جخند 

نباء الغمر فقال و اش تغل كثريا و همسع احلديث و حدث و صنف  فعرف أأولده بذكل. ذكره ابن جحر العسقالين يف ا 

 التصانيف احلس نة و أأخذ عن صدر الرشيعة و أأمحد و عنه ابنان

و قد بن أأمحد امللطي احلنفي جامل ادلين العالمة رمحه هللا يف شهر ربيع ال خر  --- يوسف بن مويس بن محمدو أأبو      

قارب الامثنني. و أأصهل من خربرت و نشأأ مبلطية و اش تغل حبلب  حيت همر. قال ابن خطيب النارصية اكن فاضال كثري 

و ملا دمهت الفتنة اللنكية البالد و عقد جملس للقضات و العلامء مبشاطرة الناس الاش تغال و ال شغال و هل ثروة زائدة 

ن كنمت تعملون ابلرشكة فالأمر لمك و أأما حنن فال نفيت هبذا و ل حيل أأن يعمل فوق احلال وعدت  أأموامهم فقال امللطي ا 

 من حس ناته و ذكرهابن الشحنة يف رشح الهداية و أأثين عليه كثريا و قال العيين
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اكن يتصدق لك يوم خبمسة و عرشين درهام يرصف هبا فلوسا و يعطهيا الفقراء ل خيل بذكل. و اكن عنده بغض الشح و 

. و اكن ظريفا مجيل الصورة ربع القامة و كتب هل فتنة اللنكيةطمع و تغفل و اكن قد حصل حبلب مال كثريا فهنب يف ال 

جازة شهد هل فهيا بفضل غزير و فضل كثري و قال ملا اكن الش يخ العالمة القدوة جامل ادلين مفيد  ابن هشام خبطه ا 

السالكني بقية  العامل العالمة القدوة صالح ادلين قدوة الطالبني أأبو احملاسن يوسف بن س يدان و مولان الش يخ ال مام

العارفني مويس بن محمد اخلريبريت مجع هللا مشهل و رفع يف ادلنيا و ال خرة حمهل ممن اتصف هبمة عالية و نفس سامية أ بية و 

حماسن خالل مرضية رغب يف املعارف و جهر يف طلب التليد و الطارف طوي سهال و حزان و فارق أأوطاان و أأهال و 

و  ---ابلقاهرة املعزية من ادلاير املرصية فذاكر فهام يف جنبه عن املضاجع و ورد علينا رحل من بالده الشاسع و جاء 

جالس علامهئا و أأفاد و اس تفاد و روي حبسن املعية غليل الفواد و قرأأ و همسع عيّل كتايب املسمي مبغين اللبيب عن كتب 

يل أأن أأةمهل عيل و حرره دلي بعضه بقرأأته و بعض غريه. و حبث عيل  الأعاريب سائال عن مشالكته ابحثا عن خفياته ا 

مام احملقق أأيب معر و عامثن بن معر  يف  بن أأيب بكر الشهري اببن احلاجب تغمده هللا برضوانه املوضوعكتاب الشافعية لال 

 يف معرفة الكم العرب و طائفة كبرية من كتابعمل الترصيف و مايتبعه يف عمل الكتابة و كتايب املسمي بشذور اذلهب 

ن شاء هللا تعايل و همسع عيل  متامه ا  مام العالمة أأيب عبد محمد بن ماكل و هو مقمي عيل قصد ا  تسهيل و تمكيل املقاصد لال 

ابحثا يف ذكل لكه بأأزيك جسية و أأذيك املعية و أألطف البدهية و أأحسن  -------دروسا كثرية و قيد عين فوائد غزيرة 

قراء هذين العلمني الرشيفنيروية و قد اس تخرت هللا العظمي الرؤوف و  أأذنت هل يف ا   
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و الأس باب و عيل ال عراب و الترصيف و التصدر ل قراهئام ملن شاء من الطالب و أأن يعقد بيهنام و بيهنم أأوكد الوصل 

أأن يروي عين مجيع ما جيوز روايته يل و عين ملا حتققته من كفايته و أأمانته و حسن نصيحته فليتصدر ذلكل بقلب 

منا يه ذكري و اذلكري تنفع املؤمنني فليتق هللا من  ن كرثت فهو هبا من العارفني و ا  رشح و أأمل منفسخ. و الوصااي و ا 

تعايل فامي يقوهل و يبديه ليتوخ النصيحة للمسلمني معوما و خيص مبزيد العناية طالبيه و ليعمل من راعي بين ادلنيا فهمته 

و الرضوان فقد قال هللا  املرتبة العليا و ليدع هللا تعايل يل و لوادلي ابلرمحة دنيا و ان مراعات هللا س بحانه و تعايل

ل ال حسانتعايل: " "هل جزاء ال حسان ا 
5

ايه يف املقر الأس ين مبنه و مينه أ مني.  . خمت اهل هل و يل ابحلس ين و مجعين و ا 

خطه و ذكل لليةل بقيت من جامدي الأويل  و هذاقال ذكل الفقري ا يل رمحة ربه عبد هللا بن يوسف بن هشام الأنصاري 

من شهور س نة س تني و س بعامئة  فامحلد هلل رب العاملني و صيل هللا عيل محمد و أ هل و حصبه و سمل انهتيي. و قال ابن 

جحر العسقالين نشأأ و برع يف الفقه و انترش ذكره فأأحرضه الظاهر و وله القضاء يف العرشين من شهر ربيع ال خر  س نة 

ليه تدريس ثال ث و مثانني بعد موت مشس ادلين الطرابليس. فبارشه بهتور كثري و أأكرث من الاستبدال مث أأضيف ا 

ابحة  الرصغمتش ية بعد موت اللكس تاين و اتفق أأنه قتل مسلام بنرصاين فش نع الناس عليه بذكل. و يقال أأنه اكن يفيت اب 

الراب ابحليةل. و ذكر حمب ب البخاري تزندق و أأفيت بأأنواع اخلشيشة و اش هتر أأنه اكن يقول من أأكرث يف النظر يف كتا

منا عناه                             شعرادلين بن الشحنة أأنه دخل عليه يوما فذاكره بأأش ياء و أأنشده كأمنا خياطب غريه و ا 

و ما راقب الرمحن يوما و  قي ...لتجعبت لش يخ يأأمر الناس اب                                                             

و من همسع ئزا أألك اخلشيشة و الراب...ما اتقي                                                    يري جا  
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الويح الرشيف تزندقا   

يل داير املرصية و هو كبري فأأخذ عن علامهئا و اش تغل و حصل و أأفيت و  نباء الغمر رحل ا  و قال أأعمل بذكل. و قال يف ا 

السرية النبوية و ادلر  درس و اكن يس تحرض الكشاف و الفقه عيل مذههبم و همسع عيل احلافظ عالء ادلين مغلطاي

املنطوم من الكم املعصوم. و تفقه عيل قوام ادلين ال تقاين و أأخذ النحو عن جامل ادلين بن هشام و همسع عز ادلين بن 

لعيين و عالء ادلين بن خطيب النارصية و حمب ادلين بن الشحنة وجامعة و       و همسع منه       ادلين ا  

أأسعد بن محمد بن محمود بن         الشريازي احلنفي جالل ادلين رمحه هللا يف جامدي ال خرة و قد جاوز الامثنني و أأبو 

سعني عهنا بسبب و اس توطهنا مث ارحتل س نة مخس و ت  بدمشق و دفن بظاهرها. أأصهل من شرياز و قدم بغداد يف صغره

يل أأن توفاه هللا تعايل. قال السخاوي ذكره ش يخنا يف  الفتنة اللنكية ا يل دمشق فأأقام هبا بعد زايرة القدس  و اخلليل ا 

أأنبائه و قال التقي الكرماين اكن فاضال يف القرأ ت و النحو الرصف و الفقه و فقه مذهبه مشاراك يف غريها مع حسن 

و هو اكن القاري للبخاري مبجلس وادلي مرة طويةل بل لزم جملس وادلي حنو ثالثني  القران. –الصوت يف احلديث 
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يل أأن مات. و قال ابن جحر اكن يقرئ النحو و الرصف و غري ذكل مع سالمة ابطن و  س نة و جاور معه مبكة و لزمه ا 

مامة اخلانقاه الشميساطية درس و أأعاد و حدث و  هبا و دين و ختفف و تواضع و خط حسن. و قدم دمشق و ويل ا 

أأفاد. و اكن اش تغل يف الفقه و القرأ ت عيل الش يخ مشس ادلين ببغداد و قرأأ البخاري عيل الش يخ         ادلين الكرماين 

و أأخذه عنه تقي ادلين الكرماين القرأأت و الشاطبية و غريها و أأخوه                               

بن         العرايقعيل حسن بن        بن           أأبو  
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لعرش عبد هللا محمد بن محمد بن محمد بن        البخاري احلنفي الصويف عالء ادلين العطار رمحه هللا يف يوم الأربعاء و أأبو 

بقني من رجب يف ضوايح صغانيان. من مشاهري املشاخي و كبار العلامء و خليفة الش يخ هباء ادلين و ختنه و ممن أأفيت 

عرج و رصح به فامي ذكره ابن عربشاه )قد نظر(بكفر الأ   

بن احلسن ادلمشقي احلنفي جامل ادلين ابن الكفري رمحه هللا يف ذي احلجة.  الفتح عبد هللا بن يوسف بن أأمحد و أأبو

اكن مودله بدمشق و هو من بيت عمل و فضل و رايسة تويل قضاء احلنفية بدمشق هو و أأبوه و أأخوه زين ادلين أأبو 

. همسع عبد الرمحن. و اكن مشكور السرية محمود الطريقة يف أأحاكمه ابرعا يف الفقه و الأصول و العربية و غري ذكلهريرة 

 جامهة و تفقه عيل وادله.

بن محمد الأنصاري املرصي الشافعي رساج ادلين ابن ملقن رمحه  أأبو حفص معر بن عيل بن أأمحد تويف س نة أأربع و مثامنائة

ول )و اكن مودله س نة ثالث و عرشين و س بعامئة و هو أأحد من عد يف جمددي هذه املائة.(  اكن هللا يف شهر ربيع الأ 

فقهيا عالمة كثري التصانيف عرف به و هو شاب مهنا: شواهد التوضيح و رشح الصحيح، و الفيض اجلاري رشح 

زوايد سنن أأيب داود، و  البخاري، و رشح زوايد مسمل عيل البخاري، و عرف الشذي عيل جامع الرتميذي، و رشح

ليه احلاجة يف رشح ىسنن ابن ماجه، و خمترص حصيح أأيب عوانة، و أأسامء رجال الكتب  رشح سنن النسايئ و ما متس ا 

الس تة، و خمترص دلئل النبوة للبهيقي، و حدايق احلقايق يف احلديث و رشحه الرايق، و التذكرة يف احلديث، و ترجامن 

يل زمانه، و طبقات  شعب ال ميان للبهيقي، و غاية السؤل يف خصائص الرسول، و طبقات احملدثني من زمان الصحابة ا 

يل زمانه رتبه  القراء، و طبقات الصوفية، و العقد املذهب يف محةل املذهب يف طبقات الشافعية بدأأه من زمان الشافعي ا 

رتبه عيل ست و ثالثني طبقة، و درر اجلواهر يف مناقب الش يخ عبد القادر، و ثالثة رشوح عيل التنبيه، و رشحان 

عيل املهناج للبيضاوي، و تصحيح احلاوي، و الأش باه و النظاير، و خمترص جامع أأحاكم القران، و الارشاف عيل 

أأطراف الكتب، و رشح أألفية ابن ماكل، و عقود الالكم يف متعلقات امحلام، و الاعالم برشح الأحاكم، و جعاةل التنبيه 

، و تلخيص الوقوف عيل املوقوف، و التدريب يف الفروع و خمترصه التأأديب و التذكرية يف ة رجال العمدةالعدة يف معرف

الفروع، و مجع اجلوامع يف الفروع، و أأخبار قضات مرص، و خترجي أأحاديث الأربعني للنووي. و اكن لزم الزيس الرحيب 

 و مغلطاي و همسع ابن س يد الناس و
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احلنفي كامل ادلين رمحه هللا  ن مظفر بن عيل بن جنيب بن أأمحد العلوي احلسيين الهروي اجلويباريالطيب طاهر بو أأبو 

ببخارا أأحد الأرشف الأعيان و السادات الكرام لليةل بقيت من جامدي ال خرة  

 

البلقيين أأبو حفص معر بن أأرسالن بن نرص بن صاحل الكناين املرصي الشافعي رساج ادلين  تويف س نة مخس و مثامنائة

رمحه هللا لعرش خلون من ذي القعدة. و اكن ولدته لثنيت عرشة خلت من شهر رمضان عامل املائة الثامنة و مفيت مرصه 

يل رتبة و جمهتد عرصه برع يف الفقه احلديث و الأصول  ليه رايسة مذهب الشافعي و شهدوا هل ابلبلوغ ا  و العربية انهتت ا 

خراج الفلوس الاجهتاد و عدوه من جمددي هذه  املائة. و هل ترجيحات يف مذهبه و اختيارات خارجة عنه. أأفيت جبواز ا 

الطولوين. و اكن  من الزكوة و قال انه خارج مذهب الشافعي. ويل  تدريس اخلشابية و غريها و تدريس التفسري ابجلامع

عمل ادلين عن الش يخ كامل ادلين الهباء بن عقيل يقول هو أأحق الناس ابلفتوي يف زمانه. و نقل الس يوطي عن ابنه 

التربيزي ان بعض الأولياء رأأي قايال يقول ان هللا بعث عيل رأأس )لك مائة س نة لهذه الأمة من جيدد لها ديهنا بدأأت 

بعمر و خمتت بعمر. و هل تصانيف يف الفقه و احلديث و غريها مهنا: رشح حصيح البخاري، و رشح جامع الرتميذي و 

، و و حواش عيل الروض و كتاب شعب ال ميان، و القول الصائب يف جواز القضاء عيل الغائبحواش عيل الكشاف، 

(قطر الس يل يف اخليل. أأخذ الفقه عن ابن عدلن و تقي ادلين الس بيك و النحو عن أأيب حيان  

يف ذي احلجة ابقشهر الغازي رمحه هللا  و السلطان ان بن عامثن الرتيك املكل اجملاهديزيد يدلرم بن مراد بن اورخ و أأبو

من بالد الروم. و اكنت ولدته س نة مثان و مخسني و س بعامئة. و ويل السلطنة بعد وادله و قام بأأعباهئا ثالثة عرش 

عاما. و اكن بطال جشاعا مقداما كثري الغزوات جماهدا يف سبيل هللا حق هجاده. و اس تويل عيل كثري من قالع النصاري 

من املسلمني يف بالد الروم و قبض عيل جامعة مهنم و ضبط يق عيل ملوك الطوايف و مكل أأرضهم و دايرمه و ض 

يل تميور و هو ببالد ازربيجان و صاروا من مجةل الأنصار ذلكل ادلاغر و اخنرطوا يف سكل الأعوان و  بالدمه. فاجنازوا ا 

ليه الأ  -------رغبوه يف بالد الروم و  مري يعقوب بن عليشاه حامك مكل كرميان هل متكل مكل بين عامثن و اكن ممن هرب ا 

يل أأن نزل ذكل الطاغ و  وزينوا هل سوء معهل حس نا                       و )ساق( هو ل يزال يفسد و يسفك ادلما ا 

)قراابغ( عزم ماكان يكون عنواان لأوصافه و أأفعاهل يف الرتك و العرب فزنل  
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و اميس اكلباري من املطل بل اكلبوم يف الشوم مراقبا أأطراف ال فاق و خصوصا مماكل الروم فراسل السلطان الغازي و 

رصح مبا يروم من غري كناية و أألغاز و جعل السلطان أأمحد اجلاليري و الأمري يوسف بن محمد الرتكامين و سببا و ذكر اهنا 

را مبن معهام يف محي ذرامك لطئني و قد صا من سطوات س يوفه هراب و اهنام مادة الفساد و هام و جنودهام اكنوا خاطئني

و ايامن حلوا حلت القاس ية و الشوم و حاشا ان يكون مثلهام حتت جناح سلطان الروم. فا ايمك أأن تأأوومه بل أأخرجومه و 

ايمك خمالفة أأمران و قد همسعمت قضااي خمالفينا و ارضاهبم بتني لمك كيف  خذومه و احرصومه و اقتلومه حيث وجدمتومه و ا 

فلام وقف السلطان  عن جدال و قتال فقد بيّنا لمك الرباهني و رضبنا لمك الأمثال. ------م فال تكرثواالقيل و القال فعلنا هب



  

عيل كتابه و فهم حفو خطابه هنض وابص و امتعص و ارتعض و رفع صوته و خفض و كأنه جترع و قوع احلضض أأو 

خيوفين هبذه الرتهات و يس تفوين هبذه احلز عبالت أأو حيس بين مثل سائر امللوك و مل يكن جنودمه كجندي أأو ما يعمل 

أأن أأخباره عندي و كيف ختل امللوك و خرت و كيف تويل و كفر و ما صدر عنه و عهنم و هو يس تضعف طائفة منه و 

هود و مهنم و أأان أأفضل مجةل هذه الأمور و اكشف         تميور أأما أأول أأمره حفرايم سفاك ادلم و هتاك احلرم نقاض الع 

ادلمن طرف منحرف عن الصواب  يف اخلطا فصال و جال و جار و صار و سطا مث طال و اس تطال و اتسع هل اجملال و 

غفل عنه الرجال. أأما ملوك العجم فانه اسزتمهم بدخهل و ختهل مث اس تفزمه خبيهل و رجهل. و أأما توقتامش خان فان غالب 

نه ختلهمفي أأمرمه و رد كيدمه يف حنرمه فوهت أأراكهنم ل س امي و قد مات سلطاهنم. و  عسكره خان و أأما جنود الهنود فا 

أأما عسكر الشام فأأمرمه مشهور و ما جري علهيم فظاهر غري مس تور و ملا مات سلطاهنم تضعضعت أأراكهنم و انفض 

أأمرمه و انقض بغي بعضهم عيل بعض. و أأما حنن فا ن احلرب دأأبنا و الرضب طالبنا و اجلهاد صنعتنا و رشعة الغزات يف 

ن قاتلمت تاكلبا عيل ادلنيا فنحن املقاتلون لتكون لكمة هللا   سبيل هللا رشعتنا. ا 
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يه العليا. رجالنا ابعوا أأنفسهم و أأموامهم من هللا بأأن مهم اجلنة. فمك لرضابهتم يف اذان الكفار من طنه و لس يوفهم يف 

ذا رمرمه يف البالد و الابتال  قالنس الفونس من رنه و لنون قس هيم يف خيامش بين الصليب من غنه ل يقولون مللكهم ا 

ان ههنا قاعدون فاذهب أأنت و ربك ن تأأت تكن زوجاتك طوالق  ا  يل بالدان بعااث فا  فقاتال. و اعمل أأن هذا الالكم يبعثك ا 

ذ ذاك ن قصدت بالدي و فررت عنك و مل أأقابكل البتة فزوجايت ا  مث أأهنيي خطابه و رد عيل طوالق ثالاث اثبتة  ثالاث و ا 

يل الروم الطريق  هذا الطريق جوابه فوجد تميور ايل التوجه عليه السبيل فطلب الرفيق و الطريق و رام ادلليل و ركب ا 

و ساعده اخلذلن ل التوفيق فلام بل  السلطان قصده و أأنه جعل طالعه يف سامء احلرب رصده توجه لقتال توجه لقتاهل و 

اس تعد لس تقباهل. و اكن عيل مدينة القسطنطنية حمارص ا امثها و كفارها و قد قارب أأن يفتح ها و تضع احلرب أأو زارها و 

ان جنده عنده و لكن أأمر بطار قة الغزات و الشواهن من كوارس جيشه و الزبات و سدات الرسااي و كرام كرميان و 

اجالس جيل السواحل و قدوم قرامان و اجناد ولية منتشا و اساورة صاروخان و مجيع امراء التوماانت و الس ناجق 

و أأحصاب الراايت و روس الفيالق و نواب مجيع الثغور و الأمكنة مما هو جار حتت حمكي بروسا و ادرنه و لك من دجل 

مصلحهتم و يأأخذوا حذرمه و أأسلحهتم و اس تعان يف ذكل البحر الأخرض من ال فرجن و بين الأصفر و رهمسهم أأن يعملوا

لك بطريق و علج ما ريج داخل يف أأمان املسلمني عيل قتال ذكل الباغي اخلاريج و اس تدعي التتار و مه قوم ذو عني 

و يسار و تلبث تميور يف أأمره و اس توري زان و فكره فاوري زانده انره أأن يفجر عن السلطان تتاره فأأرسل ا يل زعامهئم 

و الكبار من رؤساهئم أأن حس بمك حس يب و نس بمك متصل بنس يب و أأن بالدان بالدمك و أأجدادان أأجدادمك فلكنا فروع نبعه 

 و أأغصان روحه فأأنمت يف احلقيقة من شعيب و غصن من أأغصاين  و جارحة من جواريح و خالصيت و خالين
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نأ ابؤمك يف قدمي الزمان اكنوا ملوك مماكل توران فانتقل مهنم طائفة من غري اختيار و اس توطنوا هذه اقد اكن)و   دلاير و ( ا 

مه عيل ما مه عليه من الكرامة و شعار السلطنة و أأس باب الزعامة. و اكن املرحوم ارتنارخر ملوكمك و أأكرب ماكل يف بالد 



  

الروم أأصغر ملوكمك و ليس حبمد هللا يف شوكتمك فهل و ل يف كرثتمك قةل فا ين رضيمت هبذه اذلةل و ان تصربوا مسحرين 

مت مرقويق رجل من أأولد معتويق عيل السلجويق و ل أأدري ما العةل لهذا و السبب و مل رص حيت كأنمك من املسخرين

سوي عدم التفاق بني اويل الأرحام و النسب و عيل لك حال فأأان أأويل بمك و أأحق بعمل مصاحلمك  و هتيئة أأس بابمك  و 

ن اكن ل بد من املستيطانمك هذه التخوم و بيع تكل البالد الفس يحة مبضايق مماكل الروم فال أأقل من أأن تكونوا اكسدا  ا 

ذا كفينا هذه املنازةل و قضينا الارب من هذه املناضةل و متهد لنا  منا يمت ا  فمك حاكهما ماليك نوايح صياصهيا و هذا املهم ا 

امليدان و ارتفع من البينابن عامثن فاذن أأعطيت القوس ابرهئا و أأنزلت ادلار ابنهيا و رددت املياه ا يل جمارهيا و جعلتمك 

نمك  قريبون منا صورة و معين. و أأما ال ن فكونوا بظاهرمه مع ابن عامثن و بباطنمك معنا حيت  ملوك قراها و صياصهيا فا 

ذ قال  ذا التقينا امتازوا و ا يل عسكران احنازوا و ل زال هبم حيت رد افاكرمه عن ي تبع السلطان و تغفر ةمثل الش يطان ا  ا 

نساان يل معين ما قال و خدعهم ----و اس تجاملقال  كفر و خلهبم هبذالال  ذ اكنوا سواذج غفال سهةل                        ا  ا 

ن  الاخنداع )غري ممارسني     الأايم و ل مطلعني عيل ماكير اللئام( فوافقوه عيل الاخنزال عند املوافقة للزنال مث ا 

يل قبايل بالده من لهيب السلطان  ملا أأيقن منه الهجوم عيل بالد الروم خيش أأن يصيب  العباد منه رضر أأو يتطاير ا 

انره رشر لأن الزروع قد حصدت و صدور الامثر و الفواكه قد هدت و حرض ادات الأرض قد اسودت و الرعااي يف 

يل مصافاته و ساقته سوايق املنون ا يل رشب اكسها يف مساقاته و أأراد أأن يكون  ظل الأمن و الرفاهة قد امتدت فبادر ا 

طدم الباس خارج بالده عيل ضوايح س يواس و أأخذ هبممص  
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نه اكن عيل الضعيف من رعيته شفيقا و ابلفقري من حشمه و خدمه  عيل قفار غامرة حذرا عيل رعاايه من مواط  مطاايه فا 

يل اجلادة العامرة تميور أأن السلطان أأخذ الطريق الغامرة نبذه نبذ الهيود كتاب هللا وراء ظهورمه و أأخذ ع رفيقا فلام بل 

)عيل ظالل و عيون و فواكه مما يش هتون( و مل ينق السلطان من رقاده الا و تميور و مر عيل بالده فقامتعليه القيامة و 

أألك يديه حرسة و ندامة و اكد أأن ميوت خنقا و سلب القرار و الهجوع و عزم يف احلال عيل الرجوع فتالطمت من حبر 

ش باج أأطواره و أأبراجه فمل يدركوه أأل و قد ذاب لك مهنم و صبا و تيل لسان حاهل لقد لقينا عساكره أأمواجه و تصادمت أأ 

يل  مدينة انقره و خيهل و رجهل مسرتحية موفرة للقتال منتظره و للزنال من سفران هذا نصبا. و اكن تميور قد وصل ا 

يل املاء و تركوا عدومه يف جانب الظامء فلام تدان حوش عيل رضبت الو اجليوش ابجليوش و أأ ت متشمرة و قد س بقوا ا 

الوحوش اندفعت من عساكر السلطان طائفة التتار و اتصلت بعساكر تميور كام رمس اول و أأشار و اكنوا مه اصلب 

أأكرث و ان هذا امجلهور قد اكن حنوا من جند تميور و اكن مع العسكر حيت قيل اهنم اكنوا حنوا من ثليث اجلند بل 

لده الأمري سلامين فلام رأأي ما  فعلته التتار و عمل انه حل بأأبيه البوار أأخذ ابيق العسكر و تقهقر عن السلطان أأكرب أأو

ل املشاة و  ميدان املصاف و اتخر و اخنزل مبن معه ا يل هجة بروسا و ترك أأابه يف شدة الرضاء و البأأساء  و مل يبق معه ا 

من دان مه و بعض من الكامت و قليل ما مه. فثبت للمجادلة مبن معه من الرفاق و كأنه خاف ان فر ان يقع عيل نسائه 

الطالق فصرب حلادث ادلهر و ما اذم و اراد أأن يف  عيل مذهب ماكل جمابه الزتام و اس تعمل الأطبار و لك صادم تبار 

يل العرص و           عيل بين   و اكنوا يف ذكل املصاف حنو من مخسة أ لف و اس مترت دروس القتال من الضحي ا 



  

يل تميور  يل أأن وصل ا  عامثن سورة النرص حيت لكت مهنم السواعد و قل النارص و املساعد و اس متر يقاتل بنفسه ا 

ص و صار مقيدا اكلطري يف القفص قبضوا عليه و حبسوه و وقع يف القفبس يفه للمشهور فرموا عليه بساطا و أأمسكوه و 

من انقره  ميل و اكنت هذه الوقعة عيل حنو  

\22b\ 

لثالث بقني من ذي احلجة و اختلت ادلوةل العامثنية و تعطلت        السامية و نعق يف صباهحا غراب البني  يوم الأربعاء

"امل غلبت الروم و مه من بعد غلهبم س يغلبونو زعق يف رواهحا البوم و تال يف حمراب انسها امام القضاء و القدر "
6
ان   ا 

ليه راجعون. و قال  ان ا  تعايل و اكن من امللوك  القطب امليك حصل للسلطان محي غضبيته فتويف ا يل رمحة هللاهلل و ا 

العادلني و عنده تقوي و صالبة يف ادلين ذا بطش سديد و ابس شديد يبذل نفسه يف اجلهاد و ترفية العباد و تعمري 

يل مماكل ازربيجان.  غري أأنه اكن فيه طيش و خنوة و أأنفة البالد قد صفا هل من حدود جبل ابلقان من مماكل النصاري و ا 

ذا تلكم و هو يف صدر ماكن فال يزال يف حركة و اضطراب  حيت يصل ا يل طرف ادليوان و من ذكل اعرتض و اكن ا 

نه لو اكن فيه بعض  عليه بعض املتأأخرين من الأروام انه امنا أأهلكه كربه و طيشه و أأوقعه يف هذه الورطة          فا 

املوارات ما اكن ت ميور أأن يقصد حماربته و يطلب مواقعته و مضاربته و رمبا يقال ان تميور أأطلقه جبز انصيته و اذنه 

ما صرب الأجل فمل يصدق الأمل و قد حيك عنه أأنه قال يف مقدم احلال أأن ابلرجوع ا يل دست ملكه و انحيته غري أأنه 

------------------------------------ ل تثبتين عيل  الرأأي السديد النصوح ان انسكت عن ترهات 

أأبو املظفر محمود بن رصغمتش بن دانشمندر بن قايرو التتاري اجلقاي اخلان رمحه هللا خمدوم تويف س نة ست و مثامنائة  

احملض بغري مسمي و اللفظ البخت دون املعين. و ذكل لأن تميور ملا قتل  تميور و مكل ما وراء الهنر حبسب الامس

الأمري حسني أأقام من هجة خاان خشصا يسمي رصغمتش من ذرية جنكزخان و خاطبه ابملكل و اخلان و السلطان وقعا 

للمطاعن و قطعا للسان لك طاعن لأن أأولد جنكز مه املنفردون ابمس اخلان و السلطان كأهنم قريش الرتك عندمه ل 

منا لقب تميور الأمري الكبري لك مامور مهنم و أأمري و اخلان  ن اكن يف أأمرهو ا   يقدر أأحد أأن يتقدم علهيم يف هذا املاكن و ا 

يل السالطني مث قتهل و خانه و سد اببنه محمود ماكنه و اكن يف ممالكه  يف ارسه اكمحلاريف الطني مثل خلفاء مرص ابلنس بة ا 

 خيطبون و يرضبون السكة ابمس رصغمتش أأو محمود اخلان و الأمري الكبري

\23a\ 

به ة أأخلقه بأأبيهتميور كوراكن مث انه غادر   

الفضل عبد الرحمي بن حسني بن عبد الرمحن بن     املرصي املعروف اببن العرايق ا      الشافعي احلافظ زين و أأبو 

مام املكرثين ختام احلفاظ احملدثني همسع الكثري و لقي الكثريين و روي و  (-----------------------)ادلين رمحه هللا مبرص ا 

حدي و تسعني  صورة اجازة كتبه خبطهحدث كثريا و رأأيت هل و  ليةل الثالاثء لثنيت عرشة خلت من ذي القعدة س نة ا 

س بعامئة ابملدينة الرشيفة من نفسه و من الش يخ نور ادلين عيل بن أأيب بكر بن سلامين الهيمتي الس يد الرشيف ركن ادلين 
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احلسيين الغزنوي الهندي احلنفي بعد ما همسع مهنام  أأيب السعادات أأرشف بن أأيب الرباكت عبد املكل بن أأيب طالب العلوي

كتاب املصابيح للبغوي من أأوهل ا يل )ابب الكباير و الباب الأخري منه و أأذن هل و ملن همسعهام معه و أأذن مهم أأن يرووه 

ان اجلزري و عنه بس نده و انومهم الكتاب و ذكر أأهنام همسعا لك مهنام و روايه عن الش يخ اتج ادلين محمد بن أأمحد بن رمض

براهمي بن مويس الشقراوي الصاحلي. و ممن همسعه بذكل الكتاب معه مهنام حمي ادلين حيي بن محمد بن  أأيب املعايل محمد بن ا 

حيي العلامين و عز ادلين احلسن بن عبد الرمحن بن أأيب بكر الشيباين البغدادي التلغفري و رشف ادلين يعقوب بن عيل 

براهمي البخاري  و حمي بن محمد بن عيل احلجار املدين و حفيده عبد الرمحن بن أأيب اخلري و أأبو  ادلين عبد القادر بن ا 

الفتح بن العالمة زين ادلين أأيب بكر احلسني العامثين و ضياء ادلين معر بن أأيب بكر محمد امحليدي و محمد بن احلسن بن 

ي و أأمحد بن مجعان بن رش يد اخلفاء و عبد الرمحن احلسني الاصهباين و مشس ادلين محمد بن عيل بن محمد بن عيل النرش 

بن سلامين بن حايج الكردي و أأمحد بن عيل بن سعد احلاريث و معر بن معر بن عبد الواحد املغريب و غريمه. و من 

رجي تصانيفه: الألفية يف أأصول احلديث و خترجي أأحاديث ال حياء كبري و صغري همسي الأخري ابملغين عن محل الأسفار يف خت

. و( ما يف ال حياء من الأخبار  

العباس أأمحد بن عيل بن محمد بن عيل القريش التميي البكري الغضايري احلنفي شهاب ادلين رمحه هللا يف رجب    و أأبو 

و هل بضع و س بعون س نة و يعرف اببن سكر. و اكن ش يخا انساك همسع و حدث ذكره ابن جحر العسقالين يف معجم    

فادة أأخيه من البدر الفاريق و أأيب زكراي حيي املرصي و عبد الرمحن بن عبد الهادي و         و  ش يوخه و اكن همسع اب 

و ابن اجلزري و فاطمة بنت العزو ------أأجاز هل املّزي و   

محمد بن      بن       بن ادلمريي ا         كامل ادلين رمحه هللاو أأبو          

محمد بن       بن         بن         املغريب الصويف رمحه هللا بتربيز أأبو     تويف س نة س بع و مثامنائة   

 

تميور بن طرغاي بن        بن         الرتيك التتاري اجلغتاي الأعرج كوراكن مساء يوم الثالاثء الفاراتو أأبو   
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يل دار البوار  و اس تقر فب املدرك الأسفل من لثالث عرشة بقيت من شعبان خبلعة او قرر من بالد تركس تان انتقل ا 

يل دار ملكه و مقر هلكه( و اكن مسقط رأأس ذكل الغدار يف  النار )يف هذا البدل جيفته اخلبيثة و وري همسرقند و محل ا 

أأعامل كش من مدن ما وراء الهنر بقرية يقال لها خواجه يلغار يوم              من شعبان س نة مخس و ثالثني و 

حدي و س بعني و س بعامئة يقتل ويل نعمته حسني بن  س بعامئة. و اس تقل يف مكل ما وراء الهنر يف شعبان س نة ا 

تسلطه عيل العباد بسفك ادلماء )و ذحب الأبناء( و اس تحياء قوزغون السلطان فيكون مجةل مدة تغلبه يف البالد و 

ظهار الفساد  شاعة الفجور و الفسق و ا  هالك احلرث و النسل و ا  يل لعنة س تة و ثالالنساء وا  يل أأن انتقل ا  ثون س نة ا 

هللا و ذكل خارج عن مىدة خروجه و حترمه و معامةل الناس ابلعدوان و القهر اترة يف مماكل خراسان و بالد جسس تان و 



  

أأخري بأأرض الهياطةل و ما وراء الهنر و اكن أأبوه و جده من الفدادين من طائفة اوشاب ل عقل مهم و ل دين. و حيك 

يل فضاء الأرض و تطاير منه الرشر يف  أأنه رؤي ليةل ودل فهيا هذا الطاغية ش ئي شبيه احلو طائرا يف عنان اجلومث سقط ا 

لهياهذا السقيط اكن كفاه املغلولتان التابتان مملوتني من ادلم  الطول و العرض و انه طالوث صعيد الأرض بسقوطه ا 

ل ذكل من الكهنة و أأهل العيافة. مفن قائل أأنه يكون رشطيا الغبيط نسالوا عن احواهل الزواجر القافة و تفحصوا عن تأأوي

و من قائل أأنه ينشأأ حرميا لصا و قال قوم يكون قصااب سفااك و أ خرون بل يصري جالدا بتااك. و تظافرت هذه الأقوال و 

ن أأابه اكن اساكفا فقريا جدا و اكن هو شااب حديدا جدل يل مأ ل. و ا  ا و لكنه ملا اكن به ما أأخطأأ واحد مهنا حيت أ ل أأمره ا 

من القةل يتحرم و بسبب تكل الأرضار يترضر و يترضم. ففي بعض الليايل رسق غنمية و احمتلها فرضبه الراعي يف كتفه 

بسهم فأأبطلها و ثين عليه بأأخري يف خفذه فاخطلها فازداد كرسا عيل فقره و لؤما عيل رشه و رغبة يف الفساد و خنقا عيل 

و النظراء و عشاء عن ذكر الرمحن فقيض هل من الش ياطني القرانء مثل  لب هل يف ذكل الارضابالعباد و البالدز و ط

 عباس و هجانشاه و مقاري
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و اكن مع ضيق يده و قةل عدده. و عدده يذكره مهم أأنه  و سلامين شاه و أ خرين يف حنو أأربعني غري ذوي حسب و دين.

طالب املكل و مورد ملوك ادلنيا موارد الهكل و ان جديت فالنة و اكنت من زوات العيافة و الكهانة رأأت مناما عربته بأأنه 

ملوك الزمان و ذكل  يظهر لها من الأولد و الأحفاد من يروح البالد و ميكل العباد و يكون صاحب القران و يذل هل 

هو ---- و قد قرب الوقت ودانفعا هرونيأأن تكونوا يل ظهرا و عضدا و جناحا و يراد ان ل تس تحيلوا عين ابدا فأأجابوه 

ليه و تقاهمسوا أأن يل ما دعامه ا  يكونوا يف الرساء و الرضاء معه ل عليه. و اكن يف بالكش ش يخ يسمي مشس ادلين  ا 

الناخوري هو معتقد تكل البالد و عليه يف أأمر ادلين و ادلنياالاعامتد فقصده تميور و هو فقري عاجز بني عز موهوم و 

هل سوي ثوب قطين فباعه و اشرتي بمثنه رأأس ماعز و ربط بطرف حبل عنق ذكل العناق و ربق  ذل انجز و ليس

ابذلكر مس تغرقون فامي  فدخل عليه و متثل بني يديه و هو مشغول يف أأحصابه عنق نفسه ابلطرف الاخر من ذكل الرابق

يل تقبيل حيت فاقوا من حامهم و سكتوا عن قا مه فيه من الوجد و الفكر فمل يزل قامئا مهم فلام وقع نظر الش يخ عليه سارع ا 

رضه و ُعرضه و اس متدان  يل امجلاعة و قال هذا الرجل بذل عك يديه و أأكب عيل رجليه فتفكر الش يخ ساعة مث رفع رأأسه ا 

سعافا ملا طلبه يف طلب ما ل يساوي عند هللا جناح بعوضة فرني أأن منده و ل حنرمه و ل نرده فامدوه  ابدلعاء ا 

ذا ساعدت  ن املقادير ا  يل ما عرج مث ا  فاش هبت قصته قضية ثعلبه و قام من عند الش يخ و خرج و عرج بعد ما عرج ا 

نه يف بعض حترماته ضل الطريق صورة كام ضلها معين و سرية و سار عيل ذكل أأس بوعا و اكد  أأحلقت العاجز ابحلازم مث ا 

أأن هيكل عطشا و جوعا فوقع يف أأثناء ذكل عيل خيل السلطان فتلقاه اجلشاري ابللطف و ال حسان. و اكن ممن يعرف 

يل هيئاهتا فاطلع اجلشاري عيل ذكل   خصايص اخليل بسامهتا و يفرق بني هجاهنا و جهيهنا مبجرد النظر ا 

\24b\ 

يل نفسه و أأخذ عمل ذكل عنه و زاد فيه رغبة يل السلطان مع و طلب منه و رام الصحبة و هجزه  منه و مضه ا  مرة ا 

ليه فمل ينشب  افراس طلهبا منه و أأخربه بفضيلته و ما شاهده عنه فانعم املكل عليه و ويص به اجلشاري و رده ا 



  

نه غاضهبا يف بعض ماكحفاته و  اجلشاري أأن مات. فتويل هو وظيفته و ل زل يرتيق عند الوايل حيت تزوج شقيقته مث ا 

و حنا هبا و ظن أأهنا تفر من بني يديه فمل تكرتث به و مل مقاهل فعريته مبا اكن عليه من أأول أأمره و حاهل فسل الس يف 

يل أأن اكن من أأمره ما اكن.  ل اخلروج و العصيان ا  ليه فرضهبا رضبة أأزهق هبا نفسها و أأسكهنا رمسها مث مل يسعه ا  تلتفت ا 

. و لعل هذه الأقوال و قيل أأن أأابه اكن أأمري مائة من اجلند يف هذه ادلوةل و قيل أأحد الوزراء الأربعة و رئيس القبيةل

ن السلطان أأراد أأن يرد كيده يف حنره و يرحي ادلنيا من رشه و  ابعتبار اختالف الزمان و تنقل الأحوال و احلداثن مث ا 

عباد هللا و أأرضه الواسعة من عاره وعره. و بعث جيشا فهيم لك طاعن و ساكن ضيقوا عليه و عيل أأحصابه الأماكن 

ذ  فعربوا ا يل خراسان و أأفسدوا فميغاوز ابورد و جسس تان فبينا مه قد أأرضهبم السغب و اش تغل فهيم من اجلوع اللهب ا 

ليه بعض رعاء الضأأن فاحمتل مهنا رأأسا و أأدبر  فشعر به الراعي و أأبرص و دخل حايطا من حوايط جسس تان و قد أأوي ا 

ذا بطل هذ --------رضبه بسهمني أأصاب بأأحادهام خفذه و ابلأخري كتفه  ا الرضب املوزون نصفه مث أأدركه و شاعرا ا 

احمتهل وايل املكل حسني كرت صاحب هرات أأدخهل فأأمر السلطان بصلبه بعد أأن أأوهنه برضبه فشفع ابنه غياث ادلين 

نه مل يصدر عنك ما يدل عيل صالحك و يسفر عن جنابتك و  فيه و استبقاه من القتل و اس توهبه من أأبيه فقال هل أأبوها 

حرايم مادة الفساد لنئ ابقي لهيلكن العباد و البالد. فقال ابنه و ما عيس أأن يصد من نصف  و هذا جغتاي فالحك

ايه فولك به من  اديم و قد اصيب ابدلوايه و ريم و ل شك أأن اجهل قد اقرتب فال نكونن يف موته السبب فوهبه ا 

 داواه و مل يزل عنده
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ليه حيت تويل  ت رتبته و همسعت لكمته. و يف أأثناء ذكل عيص من أأعوان السلطان بعض الأمور و ارتفعتميور يتقرب ا 

ليه فقاتلوا ذكل العايص حيت قبضوا عليه  ليه جامعة  و بعهثم ا  انيبه املتويل عيل جسس تان فندب تميور و أأضاف ا 

يل  فاس تخلص أأموال تكل البالد ما وراء الهنر. و أأخذ من أأطاعه من الأجناد و تال أ ية العصيان ابجلهر و ارحتل مبن معه ا 

فأأرسل السلطان بطلب وراهئم و قصد أأن يكفي املسلمني من رشمه و عناهئم و ههيات فقد س بق العدل الس يف و 

ذ ذاك مثلهم طاغيا و مل ميكهنم القواين لأن الطلب اكن شبهيهم ابغيا.  ضيع اللنب يف الصيف فوصلوا ا يل جيحون و اكن ا 

هتافت الفراش  منمك بعنان فرسه و ليلق نفسه يف املاء فهتافتوا يف ذكل املاء العجاج  فقال لأحصابه الامنء الامنء ليتعلق لك

عيل الرساج و مل يعمل واحد مهنم حال ال خر و ل اطلع مهنم من تقدم عيل من تأأخر خفرجوا و اجمتعوا و جعلوا حياربون 

هللا و رسولهو يؤذون عباده و يقطعون سبيهل بعد أأن امنت مهنم البالد و اطمأأن يف مسالكها لك راحي و مناد. فقال 

لأحصابه يوما أأن ابلقرب منا مدينة نسف لنئ ظفران هبا لتكونن لنا ظهرا و مالذا و ملجاء و معاذا و ان حاةمها مويس و 

ر املاء لو حصلناه و أأخذان ماهل و قتلناه لتقوينا مباهل من خيول و عدة و حلصل لنا الفرج بعد الشدة و أأان أأعمل لها من مم

دراب هني ادلخول واسعا رحبا فشمروا ذيلهم و تركوا يف ماكهنم خيلهم و قصدوا املدينة و بيت الأمري و رفعوا يدمه 

ذ اكن هو يف البس تان خارج البدل فأأخذوا ما وجدوا من الأسلحة و عدد و ركبوا خيهل و قتلوا  فصادفوا يدمه و احلصري. ا 

يل الأمري فأأدركهم ابملرد فاجمتع  -----من وجدوا من الأاكبر  فرتامك علهيم البالء ابطنا و ظاهرا و علهيم أأهل البدل و أأرسلوا ا 

مل جيدوا سوي الاستسالم مهم انرصا. فقال هل أأحصابه لقد لقينا أأنفس نا ا يل حقيقة الهالك من هذا اجملاز. فقال الك ان يف 



  

مثل هذه املواطن ميتحن الرجل و ميراز فامجعوا كيدمك مث أأتو ا صفا و اندفعوا حنو الباب يدا واحدة زحفا فا ين أأظن أأن ل 

 يثبت لمك يشء و ل يقف أأماممك يح فامتثلوا أأمره و و رفعوا الصوت و قصدوا الباب

\25b\ 

فهجموا عيل العساكر جهوم الليث و اندفقوا و ل اندفاق الغيث ففتح مهم عند فتح الباب لمر يريده  خائفني غامر املوت

ا يل ماكهنم ساملني و مل  -----أأحد عيل أأحد و ل نفعه ما هو فيه من العدد و العدد مث  --------س باب فمل مسبب الأ 

لهيم يف الفساد ارضاهبم فصاروا حنو من ثلامثئة و ملن  يزالوا عيل ذكل عائثني عالثني. و اجمتع علهيم أأحصاهبم و احنازوا ا 

لهيم ا لهيم من أأهل الرش فئة فأأرسل ا  لسلطان عسكرا غري مكرتث هبم فكرسوه و اس تولوا عيل حصن جفعاوه يتحيوزا ا 

                                                                                                شعرمعقال للك ما ادخروه 

فرمبا رصع الأسود الثعلب  حتقرن شأأن العدو و كيده ...ل                       

مث راسل ولت ------- و هام الأخوان مهام فهيا الشأأن تلقيا ذكل عن أأبهيام. و اكن السلطان نزعها من أأيدهيام مث أأقرهام فهيا 

عيل أأن يكوان حتت أأمره و اسرتهن من أأولدهام عنده فصارا اسريي قهره فلام راسلهام عيل طلعة أأجاابه دخال حتت لكمته 

همم و وقع احلرب بيهنم مث انكرس  ----فاس تعد مهم و قطع جيحون ن قصدوا السلطان مث أأن املغل و علهيم مقر ادلين خا

مهنم فراسلهم أأيضا ذكل اجلان فأأجابوا مراده و سلطوه عيل عدومه ليس تخلص من يده بالده فاس تقام بذكل أأمره و اش تد 

ل بذل اجلهد عضده و ظهره و قويت شوكته و سكتت القلوب هيبته فمل يسع السلطان  طفاء انيرته و ا  و ال ماكن يف ا 

ليه بعسكر جرارا اكلبحر الزخار حيت انهتيي ا يل ماكن فيه صدفان بيهنام  قطع دابرته جغعهل نصب عينيه و توجه بنفسه ا 

هو اجلادة و الطريق يسري املار يف ذكل مقدار ساعة و يف وسط ادلرب ابب اذا محي فال يشء مثهل يف املنازعة مضيق 

ليه العطا فهمل نرس ليلنا و نقود  فقال تميور لحصابه اين اعرف هام جاده خفية مسالكها ابية ل تطؤها اخلطا و ل هيتدي ا 

ن أأدركنامه ليال فنحن الفائزون و رسعوا يف  فأأجابوه ا يل ذكل .يف املسرسي خيلنا فنصبحهم  من وراهئم و مه أ منون فا 

اجليش فضاقت علهيم الأرض مبا رحبت و تنكد مهم العيش و مل  قطع تكل ادلعور و املساكل فأأدركهم الصباح و مل يدركوا

يل العسكر و قد أأخذوا يف ا حصابه لتحميل و عزموا عيل الرحيل فقال أأ ميكهنم الرجوع و أأذنت الشمس لطلوع فوصلوا ا 

 بئس الرأأي فعلنا يف 
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قبضة العدو حصلنا. فقال تميور ل رضر توهجوا حنو العسكر و أأنزلوا املرئ مهنم عن خيلمك و اتركوها و اقضوا من ورد 

                                          شعررصعي و تركوا خيومهم ترعي  النوم ما فاتمك يف ليلمك فرتاموا عن خيلمك كأهنم

ذ                 من فاخملاوف لكهن أأمان                                                 ا السالمة أأحرس تك عيوهنا ...و ا 

و اقتد هبا اجلوزاء فهيي عنان                                                           د هبا العنقاء فهيي حبايل ...و اصط

ذا اسرتاحوا ركبوا خيومهم و صاحوا و وضعوا الس يوف يف أأعداهئم  جفعل العسكر مير هبن و خيال أأهنم من حزهبم حيت ا 

راكبني أأكتافهم من وراهئم فقتلوا قتال ذريعا و منا وردمه جرحيا و رصيعاو مع احلطب املومهم و مل يعمل أأحد أأن البالء كيف 



  

يل بلخ و قد سلخ من املكل اي سلخ و رشع  دمه و اتصل اخلرب ابلسلطان و قد خرج لبتاليف عن حزي ال ماكن فهرب ا 

تميور يف الهنب و الغارات و السلب و ضبط الثقال و مجع الأ موال و مل رعاع الناس و املراره و اطاعوه و مه ما بني 

راض و اكرهو قد اس تويل عيل غالب ما وراء الهنر و تسلط عيل العباد و البالد ابلغلبة و القهرز و اخذ يف ترتيب 

اجلنود و العساكر و اس تحفاظ املعاقل و ادل ساكر مث اكتب  ا يل شريعيل انئب همسرقند من هجة حسني املري و اضهل عن 

ليه ولت برخشان و واطؤا معه عيل حمارصة السلطان فتحصن  رأأيه و خدعه حيت أأنزهل من دس ته و خلعه مث و فد ا 

مبا ذهب يف قضاء هللا مما  مهنم يف بلخ و قد ضعف حاهل و فل عنه خيهل و رجاهل فزنل مستسلام للقضاء و القدر راضيا

مث قتهل و نصب من هجته خاان و ش يده يف دار املكل سلطاان  مورلأ . فقبض عليه تميور و محهل معه و ضبط اال و مرخ

نه  ملا صفت هل مماكل ما وراء الهنر و ذلت لأوامره جرامح  نه اعتال عيل عيل شري و ختهل مث قبض عليه و قتهل مث ا  مث ا 

و صافامه و هادهنم ادلهر جعل نس يج بأأانمل احليل الارشاك ليصطاد بذكل السالطني و الأمالك فأأول ما صاهر املغل 

و دركهم و مه جريانه من هجة الرشق و ارضابه يف الظمل و و هادامه و تزوج بنت مقر ادلين ملكهم فصار أأمنا من تبعهتم 

 العدوان بال فرق و العةل و يه اجلنس ية و اجملاورة حاصةل للجهتني و املةل و يه التورة اجلنكزخانية ممشاة
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ن مكرمه و سد ابملصاحلة ثغرمه رشع يف الفساد و ا هالك احلرث و النسل و السفك و ختريب يف الك ادلولتني حفني أأم

البالد و تعذيب العباد. و خرج من همسرقنده و معه ش ياطني جنده و شد حزام احلزم و توجه ا يل مكل خوارزم و عاد 

يل املكل غياث ادلين كر ت و هو بدار املكل يقول أأما كنت  لهيا مرة بعد أأخري يصاحل اترة يسارب عذرا. مث أأرسل ا  ا 

ليك و أأس بلت ذيل ا حساين عليك خفتلت و قتلت و فتكت و فتلت و فعلت فعلتك اليت فعلت  خادما يل و أأحسنت ا 

نساان يعرف ال حسان كن اكللكب فعرب جيحون و حارصه  و ذكل بعد أأن جنيتك من الرضب و الصلب. فا ن مل تكن ا 

مقاةل أأبيه و اتطلع عيل حتققه و لكن السهم مفا أأمكن  ن. و ذكر املكل عنده عند ذكلحيت أأنزهل ابلأمان و اس تفتح احلصو

ليه أأهلها طالبني الصالح فأأجاهبم ا يل ذكل  يل فوقه مث محهل ا يل همسرقند حبسه حبس الأبد مث قصد جسس تان خفرج ا  رده ا 

ليه ما عندمه من عدة و رجوا بذكل الفرج بعد  . خفلفهم و كتب علهيم قسامات الشدةعيل أأن ميده ابلسالح فأأخرجوا ا 

ابلغة مدينهتم غدت من السالح فارغة فلام حتقق مهنم ذكل وضع الس يف فهيم فأأضاف هبم جنود املعااي عن بكرة أأبهيم مث 

أأخرب املدينة. فمل يبق هبا جشر و ل مدر و حماها فمل يبق لها عني و ل أأثر. و ذكر الش يخ عبد اللطيف بن محمد 

من هللا تعايل ملا تراجعوا  --------نفي أأن اذلين ختلصوا من القتل من أأهل جسس تان هبزمية أأو غيبة أأو بنوع الكرماين احل 

يل كرمان من دمهم عليه  ليه حيت أأرسلوا ا  لهيا بعد رجوع هذا الرجال  أأرادوا أأن جيمعوا هبا فاضلوا يوم امجلعة و ما اهتدوا ا  ا 

ن أأجبت و ته لك قاص مث ملا صفت هل بالد خراسان و أأذعن لطاع  و دان راسل شاه جشاع يطلب منه الطاعة و يقول ا 

مث لك ذكل عائد عليك و  ل فاعمل فا ن يف قويم ثالثة أأش ياء: احلرب و القحط و الرابء و ا  أأطعت فهبا و نعمت و ا 

نه خطر اصهبان بعد أأمور يطول رشحه و قتلهم قتال ذريعا حيت حرصوا عدد القتيل فاك ليك. مث ا  ن ست منسوب ا 

 مرات من أأمة يونس
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ادلين أأمحد بن جحر العسقالين و صاحبه مشس ادلين السخاوي مسطور و يف تضاعيف كتب غريمه من احلفاظ و أأقوال 

العلامء النقاد مشهور و ل عربة ملا نسجه أأدابش ما وراء الهنر و هجةل خراسان و غريها يف تكل النوايح من البدلان ممن 

ليه أأو حمرتزون عنه   حلس قصعته و رشب مرقته من أأتباعه و أأحبابه أأو واحد من أأولد و أأحصابه فا ن غالهبم متاكلبون ا 

يل عقدته خميلهتم و تومهتيطابقه  هل و ما صنفوا فيه أأخبار اكذبة و السهام غري صائبة ل واقع ه و ل خارج يوافقه فعمدوا ا 

مفكرهتم فالغوا حس امب أأرادوا و اسسوا عيل مقتيض أأخباره ما سداه و ساد. و أأما احلفاظ النقاد فأأخبارمه صادقة و لكامهتم 

 ابلصدق انطقة و قد أأفيت بكفره الش يخ عالء ادلين البخاري و حافظ ادلين ابن الزباز و 

 

عارف ابن الوفا رمحه هللا يف ذي احلجة. و اكنت ولدته يف احلسن عيل بن محمد بن محمد بن         الشاذيل املاليك ال أأبو

س نة مخس و س بعني و س بعامئة ابلقاهرة و اكن ماليك املذهب. و اكن أأبوه معجبا به و أأذن هل يف الالكم عيل الناس و 

 هو دون العرشين و هل نظم كثري.

افعي مشس ادلين رمحه هللا يوم امجلعةعبد هللا محمد بن أأمحد بن محمد بن          احلليب الأطغاين الش أأبو  
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يف مجع عظمي لتسع خلون من ذي احلجة و اخلطيب عيل املنرب حبلب و صيل عليه ابجلامع الش يخ أأبو احساق احلليب 

لوصية منه و دفن يف خارج زاوية املشارقة. و اكنت ولدته حبلب مخلس خلون من شعبان س نة مثان و أأربعني و 

فيا عيل الكتاب و الس نة معرضا عن ادلنيا مقبال عيل ال خرة ذا حياء و و فقهيا ورعا زاهدا عابدا دينا صس بعامئة. و اكن 

يل داخل البدل فسكن  دين عليه نور العبادة. و اكنت هل زاوية خارج ابب اجلنان حبارة املشارقة مث انتقل بعد فتنة تميور ا 

ن أأبوه قايض بعض البالد فلام مات عرض هل ماكنه فأأيب و اكن يرتدد يف دار القران اليت بناها اخلطيب عالء ادلين. و اك

ليه النواب و الأمراء و هو ل يزداد يل الشقر فقال بعض ا  بذكل تعبدا و تواضعا و ملا قدم الظاهر برقوق حلب خرج مهنا ا 

ليه و قال بعضهم ل جيمتع السلطاانن يف بدل هذا سلطان الأمراء و ذاك سلطان الفقراء. و يقال أأن  الناس حيت ل جي  ا 

يل القدس و حفظ املهناج و رشحه )و نسخ( رشحه لبن امللقن خبطه مث أأخذ يف طريق  تميور الأعرج زاره و اكن رحل ا 

و قال الأورعي  ملا دخل يف هذه الطريقة هرب من املهناج قال وادلي و هو صويف عيل  القوم و أأقبل عيل التصوف

جاور مكة يف بعضها و لبس اخلرقة من الش يخ عبد هللا البسطايم نزيل القدس. و اكن  الكتاب و الس نةو جح مرات و

 تفقه عيل الزين الباريين.



  

براهمي املرصي الظاهري املعروف بشهاب ادلين ابن تويف س نة مثان و مثامنائة  سامعيل بن ا  أأبو هامش أأمحد بن محمد بن ا 

ن جامدي الأويل. و اكنت ولدته يف شهر ربيع الأول س نة أأربع و الربهان رمحه هللا يوم امخليس لأربع عرشة بقيت م

يل أأصول ابن تميية فصار حنبليا. و مخسني و س بعامئة  بني القاهرة و       و اكن شافعيا أأشعراي مث حتول ظاهراي و مال ا 

قال الربهان احلليب يف  تفقه عيل مذهب الشافعي و همسع احلديث بدمشق و حلب و بغداد و غريها و لقي كبار العلامء هبا.

مش يخته اكن كثري احملفوظ عاملا بأأكرث مسائل الرشيعة و أأدلهتا من الكتاب و الس نة مس تحرض املسائل اخلالف. و اكن 

يف شدة الربد مباء ابرد  كثري التأأهل و العبادة حمبا هلل و رسوهل معظام مهام متبعا للس نة متحراي هجده حبيث توضأأ مرة للصالة

 فلام فرغ
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قال ما أأظن هذا الوضوء يقبل مين فقيل هل ملاذا قال لأين وضعت رجيل اليرسي يف نعيل قبل الميين و قد قال عليه 

الصالة و السالم: "من معل معال ليس عليه أأمران فهو رد". و اكن لك قليل جيدد اسالمه و يغتسل غسل ال سالم. و 

ين أأري املنكرات و ل أأزيلها. و اكنت مت ذا فتح هللا ر به أأايم ل يذوق قال ا  و ل عياهل زادا لأنه ل يسأأل و ل يفطن به فا 

ذا ش بعوا أأخذ ما بقي و تصدق به. و قال مرة لبعض بيشء من ا   خوانه اشرتي به لعياهل مأأالك و اكن حسام مفضال فا 

يل الشام و أأحصابه: "حنو ثالثني س نة ما خرجت من مزنيل حفملهتام من أأين الك و ل يف أأين أأبيتو  لقد خرجت مرة ا 

ليس معي غري عباءة و جريدة و أأان ماش فبعت العباءة يف نبليس خبمسة درامه و مضيت ماش يا مفا ضيعين هللا. و اكن 

ناكر املنكر مؤثرا مبا يأأتيه من املعيشة مع الفاقة صادقة اللهجة منجمعا عن  مجيل احملارضة قانعا ابخلشن شديد الغضب يف ا 

ذا رسد ما عليه الاكفةالناس رشد الا من  جنامع حمبا للخلوة حديد اخللق مرتددا ا يل خالنه ذاما لأهل زمانه بصريا مبعابهيم ا 

التغيريات و املناكر لذ الأسامع بعبارة فصيحة طلقة و ملا قبض الظاهر برقوق عيل املتولك خرج ابن الربهان فطاف بالد 

يل  أأن دخل داير بكر و العراق و بغداد و مماكل خراسان و ما يش متل  علهيا من الشام  و مل يزل جيول يف بالد ال سالم ا 

و حماربة  -----و دعي الناس ا يل هللا تعايل و حهثم عيل العمل بكتابه و س نة نبيه و طاعة قريش من بين العباس البالد 

و اكنت هل مصنفات أأمالها من ملوك العرص و انتصار اخللفاء فأأجاب هل خلق كثري. مث رجع ا يل دمشق و قد شاع ذكره 

 غري مراجعة كتاب و ظهر عنه كرامات عديدة.

براهمي بن يوسف بن عيل بن        القاهري احلنفي املعروف ابن العراس أأبو رمحه هللا ليةل الثنني لس بع خلون  ا حساق ا 

حدي و أأرب ------من جامد الاخرة و اكنت ولدته تقريبا يف العرش  ماما من شهر رمضان س نة ا  عني و س بعامئة. اكن ا 

و انب يف القضاء. أأخذ فاضال بصريا اش تغل ابلفقه و احلديث و القرأ ت و فاد و اس تفاد و فاق الفضالء و همسع و حدث 

 الفقه عن أأةمل ادلين
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و              و قرأأ الصحيحني عيل التقي البغدادي و امجلال بن خري و                                         البابريت

 همسع منه الزين بن رضوان و الشمس محمد بن عيل بن محمد بن عبد الكرمي البغوي و روي عنه ابل جازة التقي الشحين و 



  

العز طاهر بن حسن بن       بن            احلليب زين ادلين بن حبيب رمحه هللا العامل الفاضل الأديب املؤرخ و أأبو 

ش نف السامع و صف اجلامع يعين  جامع بين أأمية، و كتاب حرضة الندمي من اترخي ابن اللبيب ذو التصانيف مهنا: 

القدمي، و ذيل درة ------- يف دوةل الأتراك، و نظم فرايض السجاوندي و التخليص نظم التلخيص و ويش الربدة يف 

 رشح القصيدة و ختميسها. و أأخذ عن وادله و 

بن حسن املغريب الاشبييل املاليك القايض ويل ادلين بن خدلون رمحه هللا يوم عبد الرمحن بن محمد بن محمد  زيدبو و أأ 

الأربعاء لأربع بقني من شهر رمضان         و دفن خارج ابب النرص يف مقابر الصوفية. و اكنت ولدته بتونس س نة 

ماما يف التوارخي و أأايم الناس و وقايع  اثنتني و ثالثني و س بعامئة. اكن عاملا حنريرا ذا فنون كثرية و فضائل مجة غزير ة ا 

يل  ادلول أ ية فهيا عالمة يف علوهما كثري الأنصاف عدمي التعصب و ال عتساف ملا ينتحهل من املذهب و الصناعة. ارحتل ا 

يل تونس و تقدم عند صاحهبا السلطان  الأندلوس و اتصل مبلوكها و انل مهنم الاحرتامبالد و ال كرام التام. مث عاد ا 

يل املرشق لأداء فريضة العبا س احلفيص و ابنه أأيب فارس و أأمت مقدمته بطلب مهنام و أأهدي نسخة للك مهنام. مث ارحتل ا 

احلج فورد مرص أأول ولية برقوق و درس ابجلامع الأزهر و غريه مث ويل قضاء املالكية و بقي علهيا س نتني و اس تعفي و 

يل احلج همسة تسع و مثانني مث انل احلرمة و ملا أأقلع السلطان بفكل عساكره عند املكل النارص فرج بن برقوق ) توجه ا 

املشحون وقع يف حبر العساكر التميورية قاض القضات ويل ادلين بن خدلون و اكن ممن قدم معه( و قدم معه دمشق يف 

احلية و احلديث يف فتنة تميور قال ابن عربشاه فيه قايض القضات )و ويل مش يخة البيربس ية و درس الفقه يف القبة الص

مقدمة كتابه عنوان العرب و ديوان املبتداء و اخلرب يف  :. و من أأشهر أ اثرهاملالكية الرصغمتش ية و مات و هو عيل قضاء

عيل أأيب عبد  -----، و رشح الربدة و قصايد و أأشعار و تصانيف غري ذكل. قرأأ القران ابلأأايم العرب و العجم و الرببر

نصاري و أأخذ العربية عنه و عن وادله و أأيب عبد هللا محمد احلصايدي و أأيب عبد هللا املزازي و أأيب هللا محمد بن بزال الأ 

العباس القصار و أأيب عبد هللا محمد بن حبر و همسع احلديث من مشس ادلين أأيب عبد هللا محمد بن جابر و أأيب عبد هللا 

و و أأيب محمد عبد املهمين احلرضيم  ------هللا محمد بن سلامين  محمد بن عبد هللا اجلباين و أأيب القامس القصري و أأيب عبد

براهمي الاييل و قايض امجلاعة أأيب عبد هللا محمد بن عبد السالم و  أأيب العباس أأمحد الزواوي و أأيب عبد هللا محمد بن ا 

غريمه و أأخذ ال جازة عهنم( من أأعالم الأعيان و اكن انزل يف املدرسة العادةل و اكن ماليك املذهب و املنظر -----  

يل تميور ( بعاممة خفيفة و هيئة ظريفة قومه الأعيان بني يدهيم و رضوا بأأقواهل ------------------) الرواية و اخملرب توجه ا 

--و أأفعاهل مهم و علهيم. و ملا رأأي تميور شلكه لشلكهم مباينا قال هذا الرجل ليس من هنا فانفتح جمال الالكم و نرش مهم 

ليه و عول يف ذكل دون اللك عليه و سأأهل عن ملوك الغرب و أأخبارها و أأايم  --- الطعام و أأقبل تميور يوجه اخلطاب ا 

دولها و أ اثرها فقص عليه من ذكل ما جزم به عقهل و خلبه و حبب لبه و سلبه مث انه خلص عن خمالب تميور           

يل م رص ساملا نقي اذليل و يقال ان تميور ما خدعه أأحد سواه و سوي عن ماكيد ذكل الغرور ىبلطايف احليل و عاد ا 

 ايدكو الأمري كام مر ذكره فامي أأسلفناه 
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محمد بن سلامين بن أأمحد بن حسن القريش الهامشي العبايس املتولك عيل هللا رمحة هللا أأمري املؤمنني أأبو عبد و اخلليفة 

ويل اخلالفة بعد اخيه املعتضد  اهرةز و اكنت ولدته س نة نيف و أأربيعنيعليه ليةل الثالاثء لامثن خلون من رجب ابلق

ابهلل أأيب بكر بعهد منه لثنيت عرشة بقيت من جامدي الأويل س نة ثالث و س تني و س بعامئة فاكنت مدة خالفته مخس 

من هجة ملوك مرص و  من اخللع و امحلوةل و ال عادة الاكئنةو أأربعون س نة و شهر و أأربعة أأايم مع ما اكن بني ذكل 

براهمي  ------------تالعهبم ابلأمئة و اكنت مرتني أأولهيام  ن -----مدبر دوةل املنصور خلعه بزكراي بن ا  لكمه الأمراء يوما مث ا 

هل السلطان املظاهر بلغه أأن اخلليفة واطأأ جامعة يف املقاتةل و احملاربة و أأخذ عهنم العهد ابلقيام بنرصة اخلالفة و واعدمه بقت

براهمي بن املس متسك و ابيعه ابخلالفة بغري  رضاء من أأهل فاس تدعي القضات ليفتوه يف اخلليفة بأأمر فامتنعوا. فطلب ا 

و حلف الك مهنام القضات لل خر عيل نفسه ابملوالات.  ------احلل و العقد و ل موافقة مث ندم عيل ما صنع به و أأعاده 

فرمه أأموالا و أأكرثمه أأولدا و أأرفعا شأأان و أأحوالا حيت قيل أأنه جاء هل مائة و اكن من أأعظم اخللفاء مبرص دوةل و أأو 

مولود بني اتم و سقط و مات عن عدة ويل اخلالفة بعده مهنم مخسة و هو أأول من أأثري مهنم و اكنت سالطني أ فاق 

مع عظم سلطانه و قوة  امثينيعظمونه و يكرمون و يتربكون مبراسلته و ماكتبته حيت ان السلطان أأبو يزيد بن مراد الع

ليه هبدااي  و حتفا جليةل يطلب منه الترشيف و العهد بولية  -------برهانه تبسطه يف البالد و تسلطه عيل العباد أأرسل ا 

( و يف الس نة الأويل من خالفته-------الروم و التقليد ابلسلطنة جفهز هل ذكل )عيل ما ذكره حمب ادلين بن  
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امري املؤمنني و غامم املسلمني ابو الفضل عباس بن محمد بن سلامين بن أأمحد الهامشي العبايس رمحه  ابهلل خالفة املس تعني

 هللا بويع ابخلالفة بعد وادله املتولك بعهد منه يوم الثالاثء لامثن خلون من رجب س نة مثان و مثامنائة

البايس احلنفي شهاب ادلين رمحه هللا يف جامدي           أأبو         أأمحد بن محمد بن      بن تويف س نة تسع و مثامنائة

ل خرة من أأهل دمشق. اش تغل يف ش بابه كثريا و صاهر أأاب البقاء عيل ابنته و أأفيت و درس و انب يف احلمك و ويل نظر 

 الأوصياء و وظايف كثرية بدمشق مث قيض اس تقالل و ابرشه قليال و عزل و اكن حسن السرية

املمتزيين من احلنفية املربزين. محد بن خاص بن       بن        الرتيك احلنفي الفقيه رمحه هللا أأحد الفضالء أأ  و أأبو       

مع اكرث من الاش تغال ابلفقه و احلديث ليال و هنارا و كتب كثريا و مجع و درس و أأخذ يف الضو ء الال و قال السخاوي

 عنه بدر ادلين العيين و

احلنفي خري ادلين رمحه هللا اكن عاملا فاضال ويل قضاء القدس  هللا بن        بن        البابريت خليل بن عبدو أأبو      

من عينتاب و نزل القاهرة. قال العيين قدم من  الرشيف و عني لقضاء احلنفية بدمشق و لكن مل يمت هل ذكل. و يقال أأصهل

ش ية و اش تغل كثريا مث نزل ابلربقوقية يف أأايم العالء الرساي البالد الشاملية يف حدود س نة مخس و مثانني فزنل ابلرصغمت 

و لزم القايض يف العلوم و تزوج ابنته. و قال ابن جحر العسقالين اكن فاضال يف مذهبه حمبا للحديث و أأههل مذاكرا 

 ابلعربية كثري املردة ذكره السخاوي يف الضوء الالمع.



  

براهمي بن محمد بن      بن ايدمر القاهري احلنفي صارم ادلين ابن دمقاق رمحه هللا و مودله يف حدود امخلسني  أأبو        ا 

و س بعامئة. اش هتر ابلنس بة ا يل جد جده دمقاق اش تغل ابلفقه يسريا و حبب هل التارخي و اعتين به و كتب الكثري خبطه 

مام املؤرخني ابدلاير املرصية يف زمانه. و اكن يعرف العربية و حيب العلوم املادبية. و اكن مجيل العرشةكثري الفاكهة  صار ا 

يف الناس ل تراه يذم أأحدا من معارفه بل جتاوز عن ذكر ما هو مشهور عهنم ------- حسن الرد قليل  
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عهنم و يبني املعذرة بلك طريق مهم. و مع ذكل وجد يف طبقاته خط تشنيع عيل الشافعي خبطه فامتحن و طولب 

فذكر أأنه نقهل من كتاب عند أأولد الطربليس فعزره القايض  س القايض جالل ادلين الشافعي.ابجلواب عن ذكل يف جمل

ابلرضب و احلبس و اكن ذكل فلتته منه مع اتفاقهم عيل قةل وقيعته. و قال السخاوي و هو أأحد من اعمتد عليه ش يخنا 

يين حيت اكن يكتب منه الورقة الاكمةل يف انبائه. قال و غالب ما نقهل من خطه و خط ابن الفرات عنه مث معده الع 

متواليه و رمبا قدله فامي هيم فيه حيت يف اللحن الظاهر و قد اجمتعت به كثريا. و من تصانيفه: اترخي ال سالم و اترخي 

 الأعيان و أأخبار ادلوةل الرتكية يف جمدلين، و سرية الظاهر مرقوق، و طبقات احلنفية و 

القايض زين ادلين. من أأهل بيت العمل يوسف بن أأمحد بن حسني ادلمشقي الكفري احلنفي هريرة عبد الرمحن بن و أأبو )

و القضاء كذا أأرخ وفاته السخاوي يف الضوء الالمع. و أأرخه ابن جحر س نة ا حدي عرشة بعد مثامنائة و قال ويل القضاء 

 هو و أأبوه و أأخوه و قرات عليه-------- 

طغامس بن القراماين احلنفي مصلح ادلين رمحه هللا اكن عاملا فاضال. هل تصانيف  مصطفي بن زكراي بن أأيبو أأبو       

يل كامهل و فضهل مهنا: التوضيح رشح مقدمة أأيب الليث. قال تقي ادلين هل رشحان عليه  خمترص و تدل عيل علمه و ترشد ا 

فدس فيه  عض أأقرانه حفسدهمطول الكهام حسن و مقبول. و قال الشعراين هو رشح عظمي دخل به ا يل مرص فرأ ه ب

الكما فيه قدح يف مقام اخلليل عليه السالم و هو أأنه ذكر يف ابب ال حداث ل يس تقبل الشمس و القمر ل يس تدبر هام 

براهمي عليه السالم اكن يعبدهام. فرفع أأمره فأأفتوا بكفره و قتهل خفرج هاراب  لأن ا 

)بدمشق( رمحه هللا جفامدي ال خرة. و قد شاخ و شهاب ادلين نفي رسول بن عبد هللا القيرصي الغزي احل   و أأبو       

قيل يف شهر ربيع ال خر و لقبه رشف ادلينقدم دمشق يف حدود الس بعني مث ويل نيابة احلمك هبا يف أأول دوةل برقوق مث 

احلنفية  ----- عراق يف أأايم ابن جامعة و حصل مال كثريا بعد فقر شديد. و اكن فاضال قال العيين اكن أأحدقضاء 

 ابلش يخونية أأايم أأةمل ادلين و بعده و تويل قضاء عزة بعد موقف ادلين الرويم. و اكن همسع من ابن رميةل و ابن حبيب.(

أأمحد بن محمد بن منصور بن        الامشوين احلنفي النحوي رمحه هللا لثنيت عرشة بقيت من شوال. قال ابن و أأبو      

جحر العسقالين اكن فاضال يف العربية مشاراك يف الفنون نظم يف النحو لمية أأذن فهيا بعلو قدره يف الفن و رشهحا رشحا 

هل ا ل هللا  مفيدا و صنف يف فضائل ل ا 

 و أأبو       أأمحد بن محمد بن       بن          خطيب داراي رمحه هللا



  

 

ي بن        الرتيك  قتهل يوسف الرتكامين لأربع خلون أأبو         مريانشاه بن تميور بن طرغاتويف س نة عرشة و مثامنائة 

يف أأايم وادله و عقب بنني أأبو بكر و معر و عامثن و خليل و اجنيل و من ذي القعدة و اكن ويل خراسان مخس س نني 

ة معه ايلنكر. قال أأبو العباس ادلمشقي و اكن يف حصبته قطب ادلين املوصيل املفيت و اكن به مغرما يعد حصبته و العرش 

مغامن. و اكن تميور يقول أأنه أأفسد عقل امريانشاه و جري بينه و بني عبد القادر املراغي مباحثات و مناظرات عنده و 

ل هللا  قال و هو ودل تميور انشاه و بيهنام امور متشاهبة ل يعمل تأأويلها ا 
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و أأبو سعد عبد هللا بن عبد هللا بن سعد بن عبد هللا بن مصلح العبيس اخلادلي احلنفي املعروف ابدليري رمحه هللا. 

يل موضع بقرب يل بين عبس طائفة من عرب احلجاز و من أأهل بيت مشهور ابلعمل  نسبته ا  انبلس يعرف ابدلير و نس به ا 

و الفضل و الرايسة. و اكن عاملا فاضال و هو أأخو ش يخ ال سالم مشس ادلين بن جامل ادلين و مع قايض القضاة سعد 

 ادلين.

 

حدي عرشة و مثامنائة  أأبو بكر    بن مريانشاه بن تميور بن طرغاي الرتيك قتهل السلطان أأمحد بن أأويس يف تويف س نة ا 

 حدود كرمان و هل اثنان و عرشون س نة

اثبت بن نفري بن هبة بن        العلوي الرشيف رمحه هللا رشيف املدينة املنورة من السادات      أأبو   

براهمي بن محمد ابن معر الأنصاري احلليب احلنفي كامل ادلين رمحه هللا ليةل السبت لثالث عرشة  القامس معرو أأبو ) بن ا 

حدي و س تني و س بعامئة من بيت كبري مشهور ابلعمل و الفضل  خلت من جامدي الأخرة مبرص و اكن مودله حبلب س نة ا 

حبلب بعده و تنازع حمب ادلين بن الشحنة ا يل  تو الرايسة اش تغل و همر و انب عن أأبيه يف احلمك و ويل قضاء القضا

أأن اس تقر قدمه و اكن عارفا بطرق السعي و أأصيب يف الوقعة اللنكية يف من أأصيب مث خلص و قدم ادلاير املرصية يف 

يل أأن مات. و اكن فصيحا شهام مقداما قال ابن جحر  يعاب بأأش ياء و س نة أأربع فمل يزل حيت اس تقر يف قضاء احلنفية ا 

(-------------د بأأش ياء و ابل  املقريزي يف ذمه و رماه مث ابلعظامي حيم  

أأبو املعايل يوسف بن عبد هللا بن      بن         الساملي الظاهري احلبيت ------ رمحة هللا عليه بعد صالة العرص يوم 

و أأنه س يب فوقع عليه الرق اكن يذكر أأنه همسرقندي الأصل و اهمسه يوسف  .امجلعة يف شهر رمضان يف ثغر الاسكندرية

ليه و عرف هبذا الامس و اشرتاه برقوق و صريه من اين صكية مث وله نظر  جفلبه ا يل مرص اتجر اهمسه السامل فنسب ا 

 سعيد السعداء مث قرره أأمري عرشة
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ف اذلين ل يراعون م يف نظارة الش يخونية فأأخرج كتاب وقفها و أأراد أأن يعمل مبا فيه فأأيب ذكل كثري من أأرابب الوظاي

أأن ويل ال س تدارية الكربي و غريها من املناصب و سار سرية رشايط الأوقاف و جرت هل معهم خطوب و خروب ا يل 

يل  منية السريج و انحية شربا و حس نة بعفة و نزاهة و أأبطل كثريا من املظامل مثل وفر الشونة و كرس ادليبة و ركب ا 

هتا و هدم كنيسة النصاري و شدد يف النظر يف الأحاكم الرشعية  و عارض الأمراء كرس ما هبام من جرار امخلر عيل كرث 

و عاندمه و مل يطاوعهم عيل اعراضهم الفاسدة فبغضوه و كرهوه و قام يف مجع الأموال حملاربة تميور الأعرج فثقل أأمره عيل 

يل دمياط مث  غالب الناس فعزل من الاس تدارية. و واي ماكنه رجل يعرف اببن حنابو قبض ع ليه و عوقب و نفي ا 

انرصف يف س نة مخس و مثامنائة فقرر يف الوزارة و ال شارة فبارشها عيل عادته من التشدد و التصلب يف ادلين فقبض 

يل أأن بذل فيه خشص  يل ثغر اسكندرية و مل يزل حمبوسا ا  عليه و عوقب مث أأفرج عنه يف رمضان س نة س بع مث نفي ا 

ل دون  يسمي جامل ادلين النارص مال جزيال فأأذن يف قتهل خففقه و هو صامئ يف شهر رمضان و ما عاش بعده اخلانق ا 

عرشة أأشهر ذكره السخاوي يف الضوء الالمع و ذكره يف كتابه اذليل التام بدول ال سالم. و قال اكن طول معره يالزم 

و احرض ابن أأيب علامء و الفضالء و جيمعهم الاش تغال ابلعمل و همسع احلديث ابحلرمني و دمشق و غريها. و اكن حيب ال

يل القاهرة حفدث ابلصحيح و غريه هبا و كتب الطاق و أأكرث من التالوة و الصيام و القيام و اذلكر و الصدقة مع  اجملد ا 

 املبالغة يف حب ابن عريب  و غريه من أأهايل طريقته. و قد عظمه املقريزي جدا يف عقوده و غريها. و ابمجلةل اكن من

ل مالزمة احلق و املظاهرة ابملعروف فثقل عيل اخللق كام جرت به العادة يف  حماسن أأبناء ادلهر و مل يكن فيه ما يعاب ا 

 لك عرص.

أأبو         محمد بن عيل بن         بن            الغجدواين احلنفي مشس ادلين رمحه تويف س نة اثنيت عرشة و مثامنائة 

 هللا 
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أأبو احلسن عيل بن بريشاه بن لقامن بن طغا تميور خان الرتيك الاسرتاابدي السلطان رمحه هللا من ودل جويج قسار أأخو 

جنكزخان و هو أ خر الولت من الطغا تميورية ابسرتاابد و اكنوا أأربعة رجال عيل اضطراب املكل و ضعف حال حنو     

س نة      

 

اخلزريج الزبيدي النسابة ابن دهاس رمحه هللا. اكن فاضال عالمة احلسن عيل بن احلس ننب         بن         و أأبو 

 اعتين بأأخبار المين جفمع اترخيا عيل الس نني و أ خر عيل الأسامء و أ خر عيل ادلول

أأبو محمد حسن بن خاص بيك بن         بن      املرصي احلنفي بدر ادلين رمحه هللا تويف س نة ثالث عرشة و مثامنائة 

و نة ذكره يف املهنل فقال اكن جنداي ابرعا عاملا مفتيا يف الفقه و الأصول و هل مشاركة يف عدة علوم عن حنو س تني س  

فتاء و التدريس عدة س نني و انتفعت به الطلبة مع وجاهته عند الأاكبر من الأمراء و غريمه حبيث اكن ل ترد  تصدر لال 



  

ثالث و مثانني و س بعامئة الصحيحني مبكة. قال السخاوي ذكره  رسالته قال املقريزي بعد الثناء عليه همسعنا بقراءته س نة

نباء و سامه محمدا  ش يخنا يف ال 

من شهر ربيع ال خر  أأمحد بن أأويس بن حسني بن حسن اجلاليري السلطان رمحه هللا ليةل الثالاثء لعرش بقني      أأبو

ب بعد فرتات اجلنكزية. مكل بعد أأخيه حسني بعراق العر  ---------بتربيز و دفن بدمشقية تربيز و هو أ خر امللوك 

ببغداد و ضبط العراق و ازربيجان مث اخترص وليته عيل عراق العرب لتغلب تميور عيل ازربيجان مث بعد س بع س نني 

  --------و جعل رئيسهم أأمريا مقداما مقدما  ---------قصده تميور و توجه حنو دار اخلالفة جفهز السلطان جيشا 
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عيل مدينة سلطانية فصدق لك مهنام صاحبه الرضاب و  اي و وهجهم ا يل حماربة دجال جغتاي فتالقوا بصدقانيةسنت

يل بغداد فالبس السلطان سنتاي  سدده لنحره الس نة الاس نة فاهنزم عسكر العراق و تشتتوا يف البالد و وصل ----- ا 

املقنعة و أأشهره يف دار اخلالفة بعد أأن رضبه و أأوجعه. مث ان السلطان ملا أأيقن أأنه ل بد هل من قصده يف دايره و أأدقة 

ايبه ساملا و صف الغنمية و قال - مرفتكه دماره اس تعد للبالء قبل نزوهل و اتهب هل قبل حلوهل فتشمر للعزمية و عمل أأن ا 

يل قلعة المنجاءو أأرسل يف تميور الأ شعار و الهجا مفن ذكل ما  ---- المنجا المنجا و هجز ما خياف عليه حصبة ابنه طاهرا ا 

لنئ اكنت يدي يف احلرب شال           فرجيل يف الهزمية غري عرجاء                                    شعرهذه ترمجته 

و اقترص من بس يط فقه املقابةل و املقاتةل عيل الوجزي و مصم عيل خروج مماكل بغداد و                                  

يل تربيز و هنب هبا اذلليل  -------و تربيز مث قصد الشام يف حياة املكل الظاهر و هرب عن أأولئك  العراق فوصل تميور ا 

يل بغداد و هنهبا و سفك ادلماء و سلهبا  )سلهبا( مث ان تميور ملا خرب نصيبني  و رعي مفالهتا و حمي و العزيز مث توجه ا 

يل املوصل مهه وايض علهيا بكتابيه املدمهمة حتقق السلطان أأنه قاصد  عن حصف الوجود صور سورها و أ ايهتا وجه ا 

بغداد و فاعل فهيا ما يفعل بسائر البالد و اس تقر رأأيه أأنه ل قرار و العود أأمحد و لكن للفرار و اس تخلف علهيا انئبا 

يل الروم و اكن من مجةل ما ويص به ل يعلق عيل وجه  ور ابب و ل يسدل دون تمييدعي فرج و أأوصيه بأأمور مث خرج ا 

عرشين أألف مقاتل و أأيب فرج أأن ما يرومه جحاب و ل ما يشهر يف وجه لس يف و ل جفهز ذكل اخملاتل ملا عمل ذكل 

لهيا تميور و حارصها يف أأشهر  يسمل دار اخلالفة طوعا و اس تعد للمقاتةل جفمع ما عنده من أأهبة احملارصة فاوعي فوصل ا 

و أأكرثوا من عساكره القتيل و اجلريح فزحف علهيا برجهل و و اذلل و احلرج فثبتت مقاتلهتم  احلج و أأذاقهم لباس اجلوع

خيهل فأأخذها عنوة يف يوم الأحضي فتقرب عيل زمعه ابن جعل املسلمني قرابني و علهيم حضي و طلهبم فرادي و مجةل و 

تل حمصورااسال سبيل دماهئم هنر دجهل حيت قتل مهنم تسعني أألف نفس صربا سوي من ق   
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يل السلطان  يف أأو قتل يف مضيق أأو مات يف املاء و هو غريق مث ملا هكل تميور و أألقي يل قعر هجمن و يه متور رجع ا  ا 

العراق و معه يوسف الرتكامين الأسود و قاما عيل س ياسة املكل ابلتفاق. فاس تقر السلطان ببغداد و اس تخلص يوسف 

نرص من هللا مث وقع  و قتل أأمريانشاه و كتب الفتح عيل راايته أ ايته د و أأابد طوايفهممن جغتاي ما اس تويل عليه من بال



  

شارة بسطام و  بيهنم الشقاق قصد السلطان تربيز من العراق فرده يوسف كسريا مث حصهل يف يده أأسريامث قتهل بعد أأايم اب 

فاته اكن قصد تربيز. و اكن فطنا فهام هل مشاركة يف راثه ندميه الأس تاذ عبد القادر املراغي بأأبيات أأفاد فهيا أأن اترخي و 

العلوم و اكن حيسن عمل املوس يقي و عمل الرمل و يوثر يف احاكمه ال نصاف و العدل. و فيه يقول احلافظ الشريازي محد 

 هللا عيل معدةل السلطان أأمحد ابن أأويس حسن ايلاكين.

س ادلين املعيد رمحه هللا يف جامدي الأويل و قد جاوز الامثنني. نزل محمد بن محمد بن محمود اخلوازيم احلنفي مش    أأبو  )

مكة أأعاد مبدرسة يلبغا هبا فعرف ابملعيد و أأم مبقام احلنفية زايدة عيل ثالثني س نة.و اكن ------ س نة ثالثني و اس متر غيل 

ن احلجار ابل جازة العمة و حدث ان مات و جح مخسني جحة. و اكن عارفا ابلعربية مشاراك يف الفقه و غريه. و حدث ع

 عن العفيف النشادري و الأمني الأقشهري.(

سلامين بن أأيب يزيد بن مراد بن اودخان العامثين الأمري رمحه هللا. وله وادله س يواس ملا تسلمها بعد القايض برهان     أأبو

يل أأن قصدها تميور و فرق أأهلها و حمي ادلين من رؤساهئا و الأعيان من أأهلها و الأكياس.فويل بالدمه و مكل قيادمه  ا 

يل املدد و لبعد املدي لأنه اكن  ليه يدا لحتياجه ا  مرامس نقوشها و تركها حاوية عيل هروشها لأن أأابه مل يكن هل أأن ميد ا 

فلام  . مث خضع مع أأبيه حملاربة تميورعيل حمارصة قسطنطنية و قد شارف أأن جيعل ادلين املتحمك فهيا هو املةل ال سالمية

راي ما صدر من هجال طوائف التتار و عمل أأنه حل بأأبيه البوار أأخذ ابيق العسكر و قهقر عن ميدان املصاف و تأأخر و 

ليه فضبط املكل و ربط مث  اخنزل مبن معه ا يل هجة بروسا و ترك و غلب عيل ادرنة فاجمتع الناس عليه و سلموا زماهمم ا 

مث قتل محمد بعد ذكل مويس و نسخت الأحاكم احملمدية أأاثر الرشايع املوسوية و قتهل مويس يف هذا التارخي بأأخيه عييس 

 العيسوية فاس تقام ادلوةل العامثنية بعد أأن عوهجا زمانة الزمان
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 و أأذهبت ما اكن هبا من حماسن و ا حسان

نفي النحاس جامل ادلين بن أأبو      يوسف بن محمد بن         بن      ادلمشقي احل تويف س نة أأربع عرشة و مثامنائة 

 قطب رمحه هللا. ذكره ابن طولون يف طبقاته و قال ويل قضاء دمشق و اكنت مبارشته غري محمودة.

الفتح محمد بن محمد بن محمد بن محمد اجلزري الشافعي رمحه هللا مبرض الطاعون. و اكنت ودته يوم الأربعاء لليلتني و أأبو 

لد وادله ذكره يف طبقاته الصغري و قال و س بعني و س بعامئة بدمشق و هو أأكرب أأو  خلتا من شهر ربيع الأول س نة س بع

يل ادلاير  حف القران و هل مثان س نني و اس هتر الشاطبية و الرائية منوميت الهداية و رشع يف امجلع ابلعرش عيل مث بع ا 

مام أأيب ا حساق و املرصية و قرأأ القرأ ت من ش يوخها مث اش تغل ابلفقه و غريه حفف عدة كتب يف ع لوم خمتلفة اكلتنبيه لال 

أألفية ابن ماكل و مهناج البيضاوي و تلخيص املفتاح و املهنج يف أأصول ادلين لش يخه البلقيين و أألفية لش يخه العرايق يف 

فتاء و التدريس ش يخه ال مامعلوم   احلديث و غري ذكل و قرأأ حمفوظاته غري مرة عيل ش يخ عرصه و أأجازوه و أأذن هل ابل 

ان  برهان ادلين الانبايس و ملا دخلت بالد الروم ابرش وظايفي بدمشق و درس و أأقرأأ و احرتمته يد املنون فا ان هلل و ا 

ليه راجعون.  ا 



  

أأحد أأعيان العلامء  ابلفنون الرايضية و مجش يد بن مسعود بن محمود الاكيش الغالمة غياث ادلين رمحه هللا  )و أأبو     

يل الصنايع الطبية و صاحب ا يل أأن انهتت ا  لتصانيف يف هذين العلمني و غريهام. و أأصهل من بالد تنقلت عليه الأحوال ا 

ليه يف همامته فاتفق أأنه تويف  حصبة املكل ال  بيك بسمرقند و ساعده يف وضع الرصد. و اكن هو املعول عليه و املرجوع ا 

 حني الرشوع       و

رسالن  احلنفي الش يخ سعد ادلين رمحه هللا قتيال مبدرسة  املرزابينسعد بن خليل بن سلامين الرويمو أأبو          

ابملنش ية مبرص قتهل اللصوص. اكن خازن الكتب ابلش يخونية و اخلادم الكبري. و اكن عاملا ابرعا فاضال عالمة يف الفقه و 

 العربية و غريها و هل تصانيف يف الترصيف و غريه. قرأأ عليه ركن ادلين معر بن قدير و (

بن          السجس تاين احلنفي املكل غياث ادلين رمحه هللا  املظفر أأعظم شاه بن اسكندر شاه بن مشس ادلين و أأبو

يل اخلليفة  صاحب بناكهل من بالد الهند املعدود من علامء امللوك. اكن حنفيا ذا حظ من العمل و اخلري حمبا. أأرسل ا 

يل املس تعني ابهلل أأيب الفضل عباس بن املتولك ال  عبايس أأمري املؤمنني مبرص رسول و معه هدااي كثرية و حتف ابهرة ا 

.اخلليفة لطلب منه املنشور و الولية و السلطنة يف بالد هندس تان  
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و أأبو       خليل بن مهيانشاه بن تميور بن طرغاي الرتيك الربليس السلطان يف رجب لعرش خلون منه ابلري. و اكنت 

لست بقني من رجب س نة ست و مثانني و س بعامئة. و اكن تميور جعل عهده حملمد بن هجانكري مث  ولدته يوم امخليس

لأخيه ير محمد من أأحفاده قدهمام عيل أأولده ملا لح هل من فالهحام و ظهر رشدهام و صالهحام فلام جهم عليه رايد املوت و 

مسرتخيا ارخاء همةل فذحبه اغتباطا و سام عسكره اهاب بروحه اخلبيثة ابزجع الصوت. اكن مس تغرقا يف حبار غفلته 

ذ ذاك لك من أأولده و أأحفاده بعيد ادلار مس تقر القرار و مهنم ير محمد يف مكل قندهار فمل يكن أأقرب  احتياطا. و اكن ا 

يل دار املكل اذلي أأنشاه )الا( خليل بن مريانشاه مع ان قطان الش تاء و نواققه اكن قد بسط عيل فراش الأرض حلافه  ا 

فاس توي خليل عيل ذكل املغمن البارد من غري منازع و عديل و متكن من العساكر و سائر الأمراء و خالصته اجلند و 

أأساطني الزعامء و أأدخل عنق امجليع يف ربقته املتابعة و فتح مهم يف أأسواق الصداقة حوانيت الصاله فعاملوه بعقود املبايغة 

ليه انئهبا و عظامهئا فرشع يف متهيد فأأطلق مهم البرشة و أأحسن مهم الع  رشة. مث توجه ا يل همسرقند فاس تقبهل كرباهئا  و خرج ا 

ل بقيد ال حسانا   املامكل و تسليك املساكل و عمل أأنه ل يتقيد به ل بتفريقاملال فقيد الناس  نسان ا  و ل جيمتع هل البال ا 

يل خليل السلطان و سائر الأاكبر و  لكهم هبذا القيد فأأذعنوا هل ابلطاعة و ترك معر و زيد مث تو جه ير محمد و أأرسل ا 

الأعيان بأأنه ويل العهد قد ويص به تميور من بعده الرسير حقه فاين يغضبه و املعك ملكه فكيف يسلبه فعارضه خليل و 

به بطريق  ( ابلنتساب أأو يظفر--( )---------قال ل ختلو مس ئلتنا اي فالن ان املكل يف هذا الزمان أأما أأن يكون )

الاكتساب فا ن اكنت الأويل فمث من أأحق مين به و منك و أأويل و ذكل أأيب مريانشاه و معي شاهر خ فاما ان يقطع لك 

فيه من ولية املطالبة و يقنع مبا هو فيه من مملكته و حيفظ جانبه و اما أأن جيعلين خليفة )( ين املشاغبة و يرتك مامهنام ع

يف سلطانه فاصونه نصيبه و انئ به و ان اكنت الثانية فالكمك ل يس تقمي لأ ن املكل كام زمعوا عقمي و ان زمعت أأن جدك 

ليك أأو عول يف وصية كل و عليك  عهد ا 
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ل بطريق التغلب و اين حصل هل مكل الا ابلتغصب عيل انه قسم املامكل بني الأولد و الأحفاد  فهو من اين اس تويل ا 

ليه و مع هذا علوا حصيت من ذكل فاين نصييب من هذه البالد فاج ما اس توليت عليه و ليقنع لك مهنم مبا تقرر و فوض ا 

ان اتبعك ايب و معي اتبعتك اوصا و قال عيل الوصية و ابيعاك و ان سلاك يف ذكل طريق احلق فاملكل صيد والاويل به 

يل مباح فهو  من حاز قصب الس بق و ان هللا تعايل أأزاح علهل اذ وفقين ---لأس بابه و أأاتحه يل مباحا و من س بقت يده ا 

اويل به عيل ان كرباء ادلوةل ابيعين و من هل يف عقد املكل رشكة طاوعين  و اخترص عبد الأول املرغيناين فامي اجاب و 

قريبا  افاد و اقترص فأأصاب و أأجاد فقال نعم أأنت ويل العهد و لكن ما صادف طالعك سعد و لو ساعدك البخت لكنت

ن أأبيت و خرجت لطلب الامنء خرج وليتك مك يدك فتصري مذبذاب من التخت ف الويل حباكل أأن تقنع مباكل و ماكل و ا 

ليه من الأمراء لك رأأس و عني مث ان  ل ا يل هؤلء و ل ا يل هؤلء. مث ان اخلليل هجز جيشا علهيم الأمريحسني و مض ا 

يل احلسني أأظهر الطغيان و جاهر العصيان غري أأن ذكل اخلروج مل ل اخلرسان و ويل صاحب قندهار منكرا ا   يسمر هل ا 

ل ابلناكل حيت راسل خليل يف الصلح فأأجابه  مقره و اس تقرت به ادلار مث عاد و قرص منه ابع اجملال و مل يزده ادلهر ا 

و محل  فرج عنه ---و ابلصفح مث اختل دولته و انكرس شوكته حيت قبض عليه أأعوانه و قصد شاه رخدار املكل همسرقند 

ل أأدين يشء. و اكن معه دس هل سام  عليه ابنه ال  بيك معه بعد ما استناب و عرض خلليل مماكل الري فمل يقم هبا ا 

فسقاه فلام رأأي ذكل زوجته شاومكل قالت هل: "ذقت فقدك و ل عشت بعدك". مث أأخذت خنجرا فوضعته يف لبهتا و 

و  ها لك من رأأها وصفت شاه رخ مماكل ما وراء الهنر و خراساناتكأت عليه بقوهتا فنفذ من قفاها و احرتقت بنار 

 خوارزم و جرجان و عراق العجم و مازندران و قندهار و الهند و كرمان و مجيع بالد العجم ا يل حدود ازربيجان.

رساجيق ---------مويس ايدكو بن قتل  بن عبد القادر بن ا سالم الرتيك القنغرايت الأمري رمحه هللا و أأبو   
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ذا شاء و  و ملا فتك ايدكو توقطامش خان اس متر الناس عيل مراهمسه مدة من الزمان يويل السلطنة من شاء و يعزهل مهنا ا 

قتل  تميور خان و أأخوه شادي بيك خان مث فولد خان بن يأأمر فال خيالفه أأحد و حيسد فال جياوز ذكل احلد مفن وله 

وصلت النوبة لهذا اخلان تميور وقع اخلالف بيهنام و ختبطت الأمور فمل يسمل ليدكو قتل  تميور مث أأخوه تميور خان و ملا 

زمامه. و قال هل ل كيد هل و ل كرامة أأان الكبش املطاع فا ين أأكون مطيعا و الثور املتبوع فكيف أأصري تبيعا فالتحم بهنيي 

ذا ببدر  الشقاق و خبم من ذوي الضغينة حمنو التعاق و جرت مرثور و حمن و حروب و احس و بيامن مه عيل ذكل ا 

الودةل اجلاللية بزع مهتلال و فرع من نوايح بالد الروس مقبال و تواتر ظهور سائر أأولد توقتامش من لك هجة و 

مساكل و غلبوا من بالد برية بركة لك انحية و مماكل فتعاظمت الأمور و تفامقت الرشور و ضعف حال ايدكو و قتل 

يل أأن مات ايدكو جرحيا و أأخرجوه برساجيق من الهنر و أألقوه سلطانه تميور و ا س مترت احلروب و الشقاق بني هؤلء ا 

فقيل مات من جرح أأصابه من قادر بردي خان أأصغر أأولد توقطاميش السلطان و قيل غري طرحيا و اختلف فمين قتهل 

جشاعا همااب ذا رفعةى جوااب حسن ذكل. قال أأبو العباس ادلمشقي اكن امس شديد السمرة ربعة مس متسك البدن 

شارة  الابتسامة ذا رأأي مصيب و شهامة حمبا للعلامء و الفضالء مقراب للصلحاء و الفقراء يداعهيم بأألطف عبارة و أأظرف ا 



  

 و اكن صواما و ابلليل قواما متعلقا بأأذايل الرشيعة. قد جعل الكتاب و الس نة و أأقوال العلامء بينه و بني هللا تعايل ذريعة

و هل حاكايت جعيبة و أأخبار و نوادر غريبة و سهام دواة يف أأعدائه مصيبة و أأفاكر ماكبد و واقعات مصايد. و هل يف 

أأصول فقه الس ياسة نقود و ردود خيرج البحث عهنا عن املقصود. و اكن هل حنو من عرشين ودلا لك مهنم مكل مطاع و 

ماما حنو من عرشين   هل ولايت عيل حرة و جنود و أأتباع و اكن يف جامعات الوشت ا 
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 عاما و أأاي منه يف جبني ادلهر غرة و ليايل دولته عيل         العرص طرة

املظفر    شادي بيك خان بن     بن  و أأبو  

 

أأبو السعادات فرج )و هو اذلي أأحدث املقامات الأربعة ابحلرامني( بن برقوق بن انص تويف س نة مخس عرشة و مثامنائة 

بن عبد هللا اجلركيس زين ادلين املكل النارص رمحه هللا يف احملرم. و يل بعد أأبيه الظاهر فأأقام ا يل سادس شهر ربيع الأول 

يل أأن  ---------س نة مثان و مثامنائة خفلع بأأخيه املكل املنصور عبد العزيز مث خلع رابع جامدي ال خرة من  النارص فأأقام ا 

يف الرشع و اس تقل املس تعني ابهلل يف أأمور السلطانة و القيام بأأعباهئا و أأعاد خرج عليه ش يخ احملمودي  و قتهل بس  

 رونق اخلالفة عيل ما اكنت علهيا.

بن محمود احلليب احلنفي حمب ادلين بن الشحنة رمحه هللا حبلب يوم امجلعة لثنيت عرشة الوليد محمد بن محمد بن محمد و أأبو 

---------------------------س نة تسع و أأربعني و س بعامئة و اكنت جنازته حافةل خلت من شهر ربيع ال خر. و مودله هبا 

. اكن من أأعيان احلنفية و أأعالهمم ابدلاير احللبية و صاحب التصانيف الفائقة و التأ ليف الرائقة مهنا: كتاب روض  ----

من الأمراء مبدينة حلب مث ساهل بعض طلبة  املناظر يف عمل الأوائل و الأواخر صنفه ابلامتس الفاضل محمد مبمويس النائب

من اس باط املكل املودل صاحب حامه يف اختصاره فأأجابه يف ذكل --------- )ابملبتغي و ابل  يف اجيازه مع التذييل عليه 

الثالث و  و أأوحض ادلليل و الأحباث فامي حيل به املطلقات ايل زمنه. و هل رشح لهداية هناية الهناية و الألفية يف الفرايض

و السرية النبوية. و اكن ممن أأخذ  -----يف عرشة  ------مع زايدة مذهب أأمحد و نظم  -------------- اخترص املنظومة

عنه و لزمه يف العمل و رافقه من مرص ا يل حلب كامل ادلين بن امهامم احملقق و أأخذ عنه و لزمه مبرص هو و ابن النفيس 

و ابلشام ابن قايض شهبه و ابن الأدرعي و حبلب البدر بن سالمة.( )نشأأ حبلب يف  و الويل السفطي و ابن عبيد هللا

كنفه أأبيه حففظ القران العظمي و كتبا يف العلوم و اش تغل و حصل و أأخذ عن ش يوخ بدله و غريمه و ارحتل يف حياة أأبيه 

فتاء و التدريس قبل أأن ق  ا يل دمشق بل أأن يلتحي. و رحل بعد ميض س نة من و القاهرة فأأخذ عن مشاخيهام و أأجزي ابل 

يل القاهرة اثنيا و نزل ابلرصغمتش ية و اش هترت فضائهل فعينه أأةمل ادلين و رساج ادلين لقضاء بدله و أأثنيا  وفات أأبيه ا 

يل بعده فمل تطل مدته ان عزل و اعيد امجلال  براهمي بن العدمي فرجع قاضيا ا  عليه فوله الأرشف شعبان عوضا عن جامل ا 

فاكن جيلس عنده اعيد مث عزل و امتحن حيت اكد يقتل فنجاه هللا تعايل  مث حصل هل عند املكل النارص حطوة فامه  مث

و هو معزول عن قضاء حلب فوق انرص ادلين بن العدمي. و وصفه احلافظ ابن جحر ابل مام العالمة و قال اش تغل قدميا 



  

ثري الاس تحضار فايق النظم كثري ادلعوي حرض عند تميور يف طائئفة و نب  و متزي يف الفقه و الأدب و الفنون. و اكن ك 

من قاتل ليكون لكمة من العلامء فسأأمهم عن الشهيد من قتيل الطائفتني. فقال قال رسول هللا صيل هللا عليه و سمل: "

ليه و ذكره ابن خطيب النارصية فقهللا يه العليا  فهو يف سبيل هللا ال يف حقه ش يخنا ". فاس تحسن الكمه و أأحسن ا 

ماما عاملا فاضال زكيا هل الأدب اجليد و النظم. و صنف يف  نساان حس نا عاقال ------ الأخالق ا  و ش يخ ال سالم  اكن ا 

اكن منفردا ابلرايسة علام و معال يف بدله و عرصه ويل قضاء حلب و دمشق و  ---------الفقه و التفسري و علوم ش يت 

مامه. انهتيي. و من نظمه قوهل ملغزا القاهرة. و انهتيي أأمره ا يل  ما القول يف شعر ترك التقليد بل اكن جمهتدا يف مذهب ا 

ذا املال امجعه                                         أأهيا الناس لبنيت و يل ...اي  ورثوا قرابة فدعت  امرأأة مع مخسة ...

                                          

سداس  و اخيت و هو ايمو ابين و ا  

أأم و فأأجابه احلافظ ابن جحر بقوهل                                                                                           

و     ثلثا و سدسا سوي ما فيه الباس                                                           مهنا ارهثن غدا ...أأختان 

 ابلول ورثت أأم الرضاع كذا ابن و أأخت فهذا الأمر أأسداس

-----------------قواهما سبت عقيل بلني ----شعرو منه ما أأخرب أأنه أأول يشء نظمه قوهل   

---------------------------------------------  

---------------------------------------------  

شعرو منه قوهل   

سل اللواحظ أأخذ ابلثار  و جناته ... ----ت الورد ا جنيمم  

احلق ابلج و الس يوف عواري   يف ل ...فأأان القتيل مبا جنيت و ك   

شعرو منه   

------------------------------------  

------------------------------------  

شعرو منه   

-----------------------------------   

-----------------------------------)  

 



  

جار هللا بن صاحل بن أأمحد بن عبد الكرمي الشيباين الطربي احلنفي جالل ادلين رمحه هللا يف أ خر الس نة مبرص و أأبو 

يل  ------خبانقاه سعيد السعداء و دفن مبقربة صوفية و قد بل  الس بعني. طربي الأصل ميك  و الأهل. و اكن كثري الرتدد ا 

ماما عاملا فاضال فقهيا حمداث حدث و همسع منه الفضالء. و اكن عاقال خري دنيا و أأجاز هل مرص فأأدركه أأج هل هبا و اكن ا 

براهمي بن محمد بن يونس القواس. و اكن همسع من خليل املاليك  بن جامعة الشافعي و املوفق  -----و جامعة كثرية مهنم ا 

ر العسقالين و تقي ادلين الفايس و احلنبيل و همسع منه أأولده أأمحد و عيل و محمد و ابن جح  

يف محمد بن أأمحد بن محمد بن مجعة ادلمشقي الصاحلي احلنفي عزيز ادلين املعروف اببن خرض رمحه هللا عبد هللا  وأأبو)

ليه  فتاء و انب يف احلمك و صار املنظور ا  شوال و ودل س نة اثنتني و س بعني و س بعامئة و اش تغل و همر و أأذن هل يف ال 

نبائهمن أأه (ل مذهبه ابلشام ذكره ابن جحر يف ا   
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و أأبو       أأمحد بن          بن          بن         الرويم الكرمياين احلنفي الشاعر رمحه هللا )خبرش نة يف أ خر الس نة( 

يل الشعر و برز في يل القاهرة يف حتصيل العلوم و مال ا  ه و نظم كثريا من مشاهري بالد الروم. اش تغل ببالده مث ارحتل ا 

و حصل هل جاه عظمي و من الأشعار و القصايد. اتصل صاحب كرميان مث الأمري سلامين بن يزيد العامثين و تقرب عنده 

حشمة وافرة و نظم لأجهل كتابه املسمي ابسكندرانمه. و حيك أأنه دخل عيل بعض مشاخي الصوفية ابلقاهرة و معه 

الشعر و للفناري انك س تصري عاملا رابنيا فنشأأ كام تفرس. و حيك أأن تميور  الفناري فقال هل الش يخ أأنت تضيع معر يف

الأعرج ملا نزل ابدلاير الرومية اس تصحبه فدخل معه امحلام يوما و قال قوم من معنا يف امحلام فقال نعم هذا يساوي أألفا و 

ذا يساوي كذا. فقال هل فقومين فقال أأنت تساوي مثانني درهام. فقال تميور ما عيل من ادلزار يساوي هذا املقدار. فقال هل 

ل فأأنت ل تساوي ش يأأ. فاس تحسن تميور هذا و حضك منه كثريا مث وهب هل ما يف امحلام من  منا قومت ذكل ادلزار و ا  ا 

و معر العمر أ لت اذلهب و أ واين الفضة و اكنت ش يأأ كثريا. قال أأبو العباس ادلمشقي اكن رجال من أأهل العمل و الفضل 

لطويل و هو شاعر الروم و أأظرف من نشأأ من أأدابهئم و أألطف بلغاهئم و شعراهئم و الكمه يوازي الكم ابن نباتة و ا

احلاجري و ابن النبيه يف العريب رشح قصيدة الرصرصي املصنعة اليت خيرج من لك بيت مهنا حروف الهجاء لكها رشحا 

شعردة مفيدا شافيا حقق فيه أأنواعا من العلوم و مطلع القصي  

كس ته الضنا الاوطان يف مشخص الطعن ذي جث ادلمع مقةل ذي حزن ...ابت غري   

 و هل ديوان مشهور و كتاب مرقات الأدب و

مويس بن محمد بن محمود بن محمد الربوساوي احلنفي العالمة صالح ادلين املعروف بقايض زاده الروم رمحه         أأبو)

و اكن جده محمود قاضيا مبدينة بروسا للسلطان مراد العامثين و مات وادله محمد شااب هللا بسمرقند. اصهل من بالد الروم. 

يل بالد العراق و خراسان و اكنت أأسواق العلوم فهيا  مث ان صاحب الرتمجة اش تغل أأول يف بالده مث رغب يف الرحةل ا 

اجة يف أأثناء الغربة فدار عيل تكل كثريا من حلهيا يس تعني هبا حلانفقة و فطنت بذكل أأخت هل فوضعت بني كتبه ش يأأ 

الأقطار و لقي العلامء الكبار و أأخذ مهنم. مث سار حيت انهتيي سفره ا يل همسرقندمن بالد ما وراء الهنر و اتصل مبكل 

الوقت و صاحب البدل ال  بيك فأأقبل عليه املكل ابلحرتام و أأكرمه و أأحسن مزنهل و أأكرم وفادته  و نزهل و اش تغل دليه 



  

و ل عيب فهيم غري أأن ضيوفهم تالم  --------------عند عالمة الروم و يف ذكل يقول  علوم و قرأأ العلوم الر ايضيةيف ال

بنس يان الأحبة و الوطن و يذكر يف كتبه ابلثناء و اذلكر امجليل ذلكل. و اكن ابرعا ماهرا يف العلوم الرايضية مع مشاركة 

هو املتويل لوضع الرصد بعد وفات غياث ادلين و مات صالح ادلين قبل متامه  حس نة يف غريها من العلوم احلمكية و اكن

أأنه قرأأ عند س يد الرشيف مث تركه و جهره كأنه مل يقنع به. و قال الس يد فيه غلب عيل طبعه الرايضيات و أأيضا. و يقال 

يل ما يرد من الاعرتاض عليه يف حاشي  حبلقة رهمسها ابلقمل. و  ته و انترصأأنه طالع رشح املواقف ل و أأشار يف املواضع ا 

اكن علامء العجم يعتنون هبا و ميتحنون الطلبة بكشفها و حلها. فاكنوا هيمتون اهامتما عظامي يف طلهبا. و من تصانيفه رشح 

امللخص للجويين و رشح اشاكل ---- التأأسيس و رساةل. و ممن أأخذ عنه الأمري ال  بيك و فتح هللا الرشواين و أأبو 

(السمرقندي و فتح هللا التربيزي و  يوسف   

براهمي بن أأمحد بن محمد بن حرض ادلمشقي احلنفي رمحه تويف س نة ست عرشة و مثامنائة  يف شهر ربيع الأول و أأبو       ا 

اكنت ولدته يف شهر رمضان س نة أأربع و أأربعني و س بعامئة. ذكر السخاوي نقال عن ش يخه العسقالين و اكن اش تغل 

فتاء دار العدل. و اكن جراي مقداما مث ترك الاش تغال ابخره و عيل أأبيه و  انب يف القضاء مبرص و درس و أأفيت و ويل ا 

 افتقر.

املظفر فولد بن توقمتش بن        بن         الرتيك الرساي جالل ادلين خان رمحه هللا أأحد ملوك بلغار برية بركة و  أأبو

أأول من مكل مهنم و قاتل ايدكو ما فهيا من الأمصار من سالةل توقطامش و   
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 و انترص عليه و قهره

الرسويج احلنفي رمحه هللا بزبيد و هو وادل أأمحد بن أأمحد بن عبد اللطيف بن أأيب بكر بن      الاميين الزبيدي و أأبو      

 أأمحد مات و هو محل فسمي ابهمسه من أأهل بيت ابلعمل مشهور يف بالد المين

أأيب يزيد بن مراد بن اورخان العامثين الأمري رمحه هللا اكن أأصغر أأولد السلطان أأيب يزيد و ملا اهنزم مويس بن و أأبو      

عن تميور كسريا مث حصل يف يده أأسريا. طلب لك من أأولده لنفسه همراب و اكن مويس يف قلعة خرش نة و جري بينه و 

يل أأن قتل ابلأخرة مويس و غاب حتت الرثي بعد  خوته محمد و سلامين و أأبو عييس ما جري من نزاع و حروب ا  بني ا 

خوته ابلهكل.  أأمور و خطوب و اس تقل محمد ابملكل و السلطنة بعد أأن قيض الزمان عيل ا 

احلسن عيل بن محمد بن عيل بن عبد هللا بن طاهر بن هامش العلوي احلسيين اجلرجاين احلنفي العالمة الس يد و أأبو 

شهر ربيع ال خر بشرياز و هل ست و س بعون س نة. و اكنت ولدته بقرية طاغون من  الرشيف زين ادلين رمحه هللا يف

أأعامل اسرتاابد س نة أأربعني و س بعامئة. من مشاهري احملققني يف ال فاق املنترش اهمسه الرشيف و وصفه املنيف يف بالد 

حدي احلس نيني )مشالكهتا(  صاحبهتا النسب الكرمي و  ---------------خراسان و العراق و ل عيب فيه غري أأنه تتجاذبه ا 

احلسب املتني من رضس قاطع يف العمل و الفقه يف ادلين و هل تصانيف يف العلوم فائقة و تأ ليف يف لك الفنون رائقة 



  

يتفجر فهيا من ينابيع حتريراته أأهنار احلقايق و ينحدر من روايس تقريراته س يول ادلقايق يروي هبا غليل طاليب التحقيق 

-------------------------------------------قايص و ادلاين و يربئ عليل قاصدي التدقيق من لك حارض و ابدي )من ال

--------------------  
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 (------------------------------------  

و مهم فيه ظن حسن و  غرالأاكبر و الأصاهو ممن يعقد ابلعتقاد عليه اخلنارص و يتفق عيل فضهل الباهر و كامهل الفايق

رأأي مجيل حبيث ل يرون أأحدا من الفضالء كفوا هل و ل يعرتفون هل بعديل حيت وقع مناظرة بني ابن الأفضل و خري 

يل أأنه عليه اعرتاض  ادلين املعمل و بني مصطفي بن يوسف الربوساوي من فضالء الروم عند الوزير محمد القراماين فذهبا ا 

فرد علهيام اخلصم بأأنه برش ميكن أأن خيط  و لكن خطاؤه  لوم و قد أأفرطا و جاوزا احلد و اخطاءفامي ذكره يف كتب الع

قليل. و هل مناظرات و مباحثات مع السعد التفتازاين  يف لك فن مشافهة قد اوقد هبا يف فواده انره و تعقبات عيل ما 

ناظرات الواقعة بيهنام مناظرة يف قوهل تعايل: "أأولئك قال يف تصانيفه و مؤاخذات عليه أأظهر هبا و أأابن غواره. و من امل 

مثل لمتكهنم من الهدي و اس تقرارمه عليه و متكهنم ش هبت حامهم من  عيل هدي من رهبم" حيث قال صاحب الكشاف

يه ففهم التفتازاين منه أأنه جعل ذكل اس تعارة تبعية متثيال. أأما المتثيل فيكون اك من طريف التشب  الش ئي و ركبهاعتيل 

منزتعة من عدة أأمور و أأما التبعية فلجرايهنا أأول يف متعلق معين احلرف و تبعيهتا يف احلرف و اعرتض عليه الس يد قدس 

رسه متعلق معين لكمة هو الاس تعالء كام أأن متعلق معين من هو الابتداء  عيل ما رصح به يف املفتاح و غريه و ل 

اكلرضب و القتل و كذكل معين لكمة عيل معين مفرد اذ ل يعين به يف اصطالح يُلتبس أأن الاس تعالء من املعاين املفردة 

ن اكن ذكل املعين مركبا يف نفسه ل ما دل عليه بلفظ مفرد و ا  أأن يكون لك واحد من طريف يف التشبيه  ------- القوم ا 

الاس تعالء مش هبا به أأصاةل و ل حاةل منزتعة من عدة أأمور لزمه أأن يكون لك واحد مهنام مركبا و حينئذ ل يكون معين 

ذا مل يكن يشء مهنام مس تعارامنه فكيف يرسي  معين عيل تبعا يف هذا التشبيه املركب الطرفني لأهنام معنيان مفردان و ا 

يل الأخر. و احلاصل أأن كون لكمة عيل اس تعارة تبعية يس تلزم أأن يكون متعلق معناها  التشبيه و الاس تعارة من احدها ا 

س تعارا منه أأصاةل و تركب طريف التشبيه يس تلزم أأن يكون لك مهنام مش هبا به و ل مس تعارا منه ل تبعا و ل مش هبا به م 

 أأصاةل و تنايف 
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ذا  قطعا و ملا أأورد هذه النكتة  جعلت الاس تعارة يف عيل تبعية مل يكن متثيلية مركبة الطرفنيالالزمني لتنايف امللزمني فا 

عليه ------- منقحة واحضة املقدمات و حمققة مبنية عيل القواعد البيانية و املشهورات و ايب هل عصيبته ان يزعن مبا 

استبان عليه من احلق حجدها بعد ما استيقهنا فقال يف اجلواب أأن انزتاع لك من الطرفني من أأمور متعددة ل يس تلزم 

 مع كونه خالف ما قرره يف كتبه من أأنه ل تركبا يف يشء من طرفيه بل يف مأأخذهام ورده الرشيف قدس رسه ابن ذكل

ل أأن ينزتع كيفيته من أأمور متعددة و مبا عرف القوم المتثيل مبا وهجه منزتع من متعدد و ان وجه  معين للتشبيه املركب ا 



  

ذا انزتع من عدة أأمور فال يصح أأن ينزتع بامت ل مركبا ظاهر البطالن لأن املش به به مثال ا  منواحد  مهالش به فيه ل يكون ا 

ل فقد حصل املقصود اذلي هو املش به به و ل معين لنزتاعه من واحد اخر مرة أأخري بل جيب عيل ذكل  مهنا و ا 

ابحلقيقة التقدير أأن يكون جزءا من املش به به مأأخوذا من البعض و الأخر من بعض أأخر فيلزم تركبه قطعا فهذا املنع 

د قدل الفاضل الميين يف تومه اجامتع التبعية و المتثيلية من عبارة املفتاح لكنه ماكبرة و تلبيس خوفا من ش ناعة ال لزام و ق

 ما أأظهر فساده.مل يرصح ابن طريف المتثيلية يكوانن منزتعني من أأمور متعددة خففي الفساد يف الكمه و هذا املقدل زاده 

يل املقصد فثبتت هل بعض و احلق أأن قوهل: "عيل هدي" حيمتل وجوها ثالثة أأحدها ان يش به الهدي ابمل ركوب املوصل ا 

لوازمه و هو الاعتالء عيل طريقة الاس تعارة ابلكتابة. و اثنهيا ان يش به متسك املتقني ابلهدي ابلعتالء الراكب يف المتكن 

و الاس تقرار روح لكون اس تعارة تبعية. و اثلهثا ان يش به هيئة مركبة من املتقي و الهدي و متسكه به اثبتا مس تقرا عليه 

هبيئة مركبة من الراكب و املركوب و اعتالئه ممتكنا منه. و عيل هذا ينبغي ان يذكر مجيع الألفاظ ادلاةل عيل الهيئة الثانية و 

فيكون مجموع تكل الألفاظ اس تعارة متثيلية لك واحد من طرفهيا منزتعة عن أأمور متعددة و ل يكون يراد هبا الهيئة الأويل 

كل الألفاظ ترصفيف يشء من مفردات ت  
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منا حيمل الكمه عيل الوجه الثاين  حبسب هذه الاس تعارة بل يه عيل حالها قبلها فال تكن هناك اس تعارة تبعية و العالمة ا 

نه جعل املش به به اعتالء الراكب و يعمل من ذكل ان املش به هو المتسك ابلهدي و ان وجه الش به هو المتكن و  فا 

ثل مفعناه متثيل و تصوير فان املقصود من الاس تعارة تصوير وصف املش به بوصف املش به به. و الاس تقرار و أأما قوهل م 

منا قال و معين الاس تعالء تنبهيا عيل ان اس تعارة اللفظ اتبعة لس تعارة ملعين ليكون مفيدا للمبالغة هذا و اكن رمحه هللا  ا 

و أأدرك الغضد هللا جهي و الفخر اجلاكردي و  علامء عرصهفي مبادي العلوم يف أأوائل حاهل اش تغل ببالده عيل  

يل بالد الروم يقصد هبا جامل ادلين مث ارحتل يل بالدخراسان يقصد العالمة الرازي و اكن هبرات مث ا  الأقرساىي و اكن  )ا 

يل  (بقونية مث لزم مدة مباركشاه املنطقي و اكن ربيب القطب المتتاين. و يقال أأن مصنفاته زادت عيل مخسني مصنفا ا 

بالد مرص و مماكل الشام و لقي علامهئا و جالس فضالهئا  مث عاد ا يل شرياز فويل تدريس دار الشفاء اليت بناها شاه 

ليه  ليه راغبا فيه حسن الرأأي معتقدا يقبل عليه مبرامس التعظم و يلتفت ا  جشاع بن مظفار. و اكن شاه جشاع كثري امليل ا 

بهنهبا و غارهتا شفع بعض أأقاربه يف الس يد و أأخذ هل  -----نكية شرياز و أأطلق تميور الفتنة الل  مث دمهت .بلوازم التكرمي

الأمان و علق عيل جاري العادة عيل اببه سهام من سهام ذكل الفتان فاجمتعت بنات أأعيان البدل و نساهئم يف داره ما 

يل ما  وسعت و خلصن من الهتك و الفتك و دماره فثبت ذكل حقا عيل الرشيف للأمري من هذا الأمر فأألزم عليه اجمل  ا 

يل ما  وراء الهنر. و ذكل ما قاهل يف خطبة رشح القسم الثالث من مفتاح العلوم: "و لقد ابتليت يف أ خر العمر ابلرحتال ا 

يل موارده سبيال و أ خرون منحرفون  وراء الهنر فوجدت هناك أأقواما غطيش الأكباد حيومون حول الكتاب و ل هيتدون ا 

دليال يضيعون الأعامر و ل يس تضون  --------و قد خاضوا يف احلجج بال رشاد فمل جيدوا عيل  -----------عن 

 ابلأنوار".



  

و هناك وقع بينه و بني التفتازاين مباحثات و مناظرات ظهر هبا فضهل و كامهل و قدم عيل خصمه و رحج قوهل عيل مقاهل. 

تميور بتقدمي الس يد و قال هب أأهنام س يدان يف الفضل و احلسب لكن الس يد هل و اكن احلمك بيهنام نعامن اخلوارزيم فأأمر 

 مزية رشف النسب. 

)قال العيين يف اترخيه عامل بالد الرشق عالمة دهيره و اكنت بينه و بني السعد التفتازاين مباحثات و حماورات و مات و 

الكم الس يد س يد الالكم و الأفاضل أأهل البصاير و  مل خيلف مثهل و مما سار للناس يف حقه و خرج خمرج املثل قومهم

(عيل تفضيهل عيل السعد التفتازايناملعاين   

العقليات قد أأخذها وادلي من أأمئة عديدة أأجلهم و أأشهرمه الس يد العالمة و الأيد الفهامة جالل ادلين ادلواين أأن قال 

زين املةل و ادلين عيل اجلرجاين قدس رسه. و من املس تغين اكلشمس عن التعريف املش هتر يف الأسقاع بلقبه الرشيف 

،تصانيفه: رشح الفرايض الرساجية  
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و حواش عيل و رشح املوافق، و رساةل يف توحيد الواجب و وحدة الوجود، و حواش عيل رشح التجريد لالصهباين،

احلاجب، و حواش رشح الشمس ية، و حواش عيل الكشاف، و حواش عيل حمكة العني، و حواش عيل خمترص ابن 

عيل التوضيح، و حواش عيل رشح املطالع، و حواش عيل املطول و غري ذكل. تفقه عيل أأةمل ادلين البابريت و أأخذ 

 املعقولت عن قطب ادلين الرازي و مباركشاه املنطقي و 

براهمي الشريازي و عالء ادلين عيل م ويس الرويم و سعد و أأخذ عنه ابنه محمد بن عيل و الرشيف نور ادلين عيل بن ا 

ادلين أأبو بكر أأسعد بن محمد ادلواين و الس يد أأصيل ادلين عبد هللا بن عبد الرمحن الشريازي و محمود بن محمد الرويم و 

 خفر ادلين العجمي و حسن بن بدر ادلمشقي و فتح هللا الرشواين و عيل السمرقندي و 

 و خلع اخلليفة  
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د بن أأمحد ادلمشقي احلنفي القايض صدر ادلين املعروف اببن الاديم رمحه هللا يف شهر احلسن عيل بن محمد بن محمو أأبو 

رمضان يف مرص بعةل التولنج الرتيك و خلف دينا وافرة. و اكن مودله س نة مثان و س تني و س بعامئة. اكن فقهيا فاضال 

خلط احلسن و انب يف احلمك. و دخل و قال الشعر اجليد احلسن و ترسل و كتب ا أأديبا شاعرا لبيبا اش تغل ابلأدب

دخل حصبة  ---مرص بعد الامثمنائة و نزل ابملدرسة الصاحلية و ويل كتابة الرس بدمشق و نظر جيشها مث قضاء احلنفية هبا 

يل نزل يسري للنفقة اقرتضه من بعض أأحصابه و اكن اختص به قبل أأن  املؤيد القاهرة و هو فيقر جدا حبيث احتاج ا 

ليه قضاء احلنفية ابدلاير املرصية بعد رصف انرص ادلين بن يتسلطن و قا يس بسببه حمنا كثرية فراعي هل ذكل. و فوض ا 



  

لهيا حسبهتا. فاكن أأول من مجع بني  القضاء و احلس بة مث رصف عن احلس بة و بقي عيل القضاء. و ذكره العدمي مث أأضيف ا 

نساان حس نا فاضال أأديبا حسن الأخالق ذا نظم مليح و  القايض عالء ادلين بن خطيب النارص ية يف اترخيه و قال اكن ا 

نرث جيد. و ذكره ابن جحر من معجمه فقال همسعت من نظمه و طارحته و اكن بيننا مودة قدمية و عليه نزلت بدمشق ملا 

ء و اس ب  عليه دخلهتا. و اكن مرسفا عيل نفسه متجاهرا مبا ل يليق ابلفقهاء و قد أأصيب مرادا و ملا مد هللا هل يف العطا

شعرالنعامء مل يقابلها ابلشكر. و من مطارحاته كنت اقرتصت عيل منط قويل   

طال مفن يل مبجيء الصباح نس ميمك ينعش ين و ادلجا ...  

ذ قعدت الصباح فارقتمك ... و اي صباح الوجه فشبت هام ا   

شعرفعمل ذكل و أأنشدنيه جامعة مث لقيته بعد فانشدنيه بنفسه و هو   

و ل تطل رفيض فاين عيل ل ابلصرب كن منجدي ...اي مهتمي   

كن لشجوين راحام اي حيل  فبحق الهوي ...أأنت خلييل  

شعرو قال ابن جحر ميدحه مبهارته يف الأدب حني ويل كتابة الرس بعد الرشيف عالء ادلين    

 لهنت بصدر ادلين اي منصبا سام ... و قل لعالء ادلين فليتاداب

و لكن رأأينا الصدر للرساس با ... بهل رشف عال و بيت ومنص  

شعر و من لطايفه  

 قد حنق العاذل
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الكمه ابلزور عند املالم منييت ...     

مل يرع همسعي عاذل فيك ل يف الكم و ما دري هجال ابين فيت ...  

شعرو مهنا   

  ----ابلروح و اجلسم يف رش و يف  اي حمبوب قد مملق ... ان الهوائني

و اجلسم حوشيت ابملقصود يف كفن فيك فين  ملمدود قد مملقت ...ديك ابفالروح تف  

شعرو منه ايضا   

مفال يبغي تاليفغصن حليب ...ش هبت ابل  

 و قال يل ملت ملا ش هبتين خبالف            

شعر و قال ملغزا يف كش توات  

معينا عيل بلوغ املرام مصاحب كل تلقا ... ما رفيقك  

راه يف غاية ال هبام و ت واحض و جيل ...هو املعين   

شعرو من قصايده اخملتارة اليت أأوردها الشهاب احلجازي يف مجموعة روض الأداب قوهل   

مقليت حايك السحاب و انظريفيا  ين فليب و انظري ...اعدمت غداة الب  



  

مفن يل بقلب بعد بعدك طائر بحت مقصوص اجلناح من النوي ...و أأص   

عيد مسريي لو يرقوا لسائريب  خلفوا القلب عندمه ...فياليت من   

فال تعذلوين يف ابتذال رسايري وي و هو فاحضي ...أأحاول كامتن اله  

عيل الرمل اشاكل و حل ضاميري ثبان قد خط شعره ...حبييب ابلك   

جريايكون من الأنصار بعد هم فيه اصطبار عهدته ...و قد خانين   

النجوم الزواهر فيض و معي و  مايل يف ادليج من مسامر سوي ...أأنوح و   

و كيف و نويم مل يمن خباطري  رام ليال زايريت ... و خاطر طيف  

ا ما تقتيض عن جفيت املتقارص ا التطاول يف املدا ...فيا ليل مك هذ  

و رفقا فان اجلري فوق حماجري تعرث جندي جاراي ... و اي دمع ل  

جريهبذا التجين اكن أأوصاك ها ا ...و اي صبحمك هتوي البعاد كأمن  

تري ام عيل سري ادليج غري قادر  ما هذا الرسي أأنت راقد ...و اي جنم   

فمك بت ل ارضاك يل مبسامر ...سامرتين متلكفا  و اي بدر ان  

سواد دجاها اكن حملة انظري من حاممه قطعهتا ...ليايل وصل   

و حيث ليال الوصل بيض ادلايجر رض اجلوانب اينع ...اذا العيش حم  

 و اذ وردان تكل احلذو ----    ... و محران رضاب و ما يف وردان من مصادر

... و اذ نسمة الأحسار تس ند ما روت  
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لنا من أأحاديث الراب متواتر                                                  

 و رزقاء هاج تين  برتجيع جسعها ...عيل عود روح غب حسب مواطر

و تظهر زورا من جوي غري طاهر  ...لباك عن الغناء تظل توري اب  

فتات عيل عود تغنت حماجر حلان حيت كأهنا ...و تنتحب الأ   

بذكر اهمسها صوان لها عن مذاكر يح من ل اس تطيع تفوها ...برو  

فصار الكيم لكه ابلشاير شوقا و خوف رقيهبا ... ----برايب   

 و مك ليةل بتناهند و جفرها ...بثعبان شعر اركن اللون ابهر

بتكل الصغاير افانعش يه س صبحها خيفة و ان ...فمل يتنف  

بداها و أأخري ابلعيون الفواتر من مرامة ... تدير علينا اكوسا  

فتكرس يف احلاظ جفن خمامر جيش الصرب مين جفهنا ... و يكرس  

صدور ادلفاتر -----عيل البعد  يل ررمي بوصف جاملها ...قنعت ع  

سوي هللا مث السابقات الضوامر ... ل اس تطيع عيل النويعيل انين   



  

و عيش ميض ميض اجلوانب انرض انفك ابيك عيل اللقاء ...و اقسم ل   

شعرو مهنا   

او اي قامة البان اي طلعة الشمس يم بطرف منك و س نان ...سلبت نو  

و ان تسلت عيل نريان جهران جيت  ابدا ...ل هتمتي بسلو هم  

ينالها يف الهوي من غري برهان ةل ...ما لك من يدعي يف احلب مزن  

لنسان -----جتري ادلموع و ل  تراك ظاملة ...ايب قتادة من الأ   

 يقول صانك قليب و يه غادرة ... فقلت اوري بقلب منك صوان

فال جتوري عيل طريف حبرمان مزنةل اي مقري ...حللت يف قليب   

يك من اثن و هللا ما الغرايم ف  ها يف احلسن منفردا ...عدا وهج اي من   

احيل من الغمص يف اجنان و س نان  يل فيك اسهره ...هل تعلمني بل   

 عدمت فيك اصطباري و الرقاد معا ... مفا انتفاعي بنويم او ابجفان 

 تركية انكرت دمعا يس يل دما ... و غارطتين و قالت مدمعي قان  

 

سامعيل الكفيت و همسع عيل الصالح بن أأيب مع يل ا  ر وو اكن تال ابلس بع ا   
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-------------------------------------------------------  

-------------------------------------------------------  

-------------------------------------------------------  
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مشي العبايس رمحه هللا. بويع ابخلالفة بعد أأخيه أأبو الفتح داود بن محمد بن سلامين بن أأمحد الهاخالفة املعتضد ابهلل 

 املس تعني يوم                  من ذي احلجة س نة ست عرشة و ساممنائة

 

محمد بن عزيز بن الواعظ رمحه هللا يف جامدي ال خرة و اكن حسن اخلط  )أأبو عبد هللا تويف س نة س بع عرشة و مثامنائة

ة اليونس ية و درس خبري ماكن و اكن فاضال زكيا(كرمي النفس كتب خبطه كثريا. و ويل مش يخ  

أأبو عبد العزيز أأمحد بن عيل بن محمد بن ضوء الصفدي احلنفي شهاب ادلين بن النقيب رمحه هللا. و اكنت ولدته ليةل 

حدي و مخسني و س بعامئة و هو من أأهل القدس و اكن يؤم  الثنني لثالث عرشة بقيت من شهر رمضان س نة ا 



  

نباء و قال تقدم يف فقه احلنفية و شارك يف فنون ابملسجد الأق يص )و اكن ش يخا قاض( ذكره ابن جحر العسقالين يف ال 

 عديدة و همسع من اليافعي و خليل بن ا حساق ادلاراين و عبد املنعم بن أأمحد الأنصاري و

 و همسع منه الفضالء اكبن مويس و 

 

اللغوي الشافعي القايض جمد ادلين رمحه هللا ي الفريوزاابدي طاهر محمد بن يعقوب بن محمد بن يعقوب الشرياز و أأبو 

لعرش بقني من شوال بزبيد من بالد المين و هو قاض هبا ممتع حبواسه و دفن يف تربة الش يخ ا سامعيل احلريل و اكنت 

ودين من ولدته س نة س بع و عرشين و س بعامئة باكزرون و هو أ خر املربزين يف صناعة عيل رأأس القرن الثامن املعد

بعثة هللا لتجديد هذه املائة اكلرشيف اجلرجاين يف العلوم احلمكية و الفنون الأدبية و مشس ادلين الفناري و ويل ادلين بن 

البلقيين يف فقه الشافعية و أأبقو عبد هللا خدلون يف التوارخي و أأايم الناس و زين ادلين العرايق يف احلديث و رساج ادلين 

الكية وبن عرفة يف فقه امل  

ماما يف اللغة مع مشاركة حس نة يف سائر العلوم و اكن رسيع احلفظ أ ية فيه. و اكن يقول ل أأانم حيت أأحفظ  و اكن ا 

يل أأيب بكر الصديق و يكتب خبطه  يل أأيب احساق الشريازي و رمبا يرتفع ا  مائيت سطر يف لك ليةل. و اكن ينتسب ا 

ل أأكرمه أأه الصديقي  و جاها لها و دخل بالد الروم فأأعطاه سلطانه مال جزيال و أأانهل رتبة سنيةو اكن ل يدخل يف بدلة ا 

عظامي. و يقال أأن تميور الأعرج أأعطاه مخسة أ لف دينار مث جال يف البالد رشقا و غراب و لقي رجال العلوم جعام و عراب 

 و دخل 
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سامعيل بن عباس صاحب زبيد من  بين الرسول و انل منه القبول التام و           بالد المين و اتصل ابملكل الأرشف ا 

و التعظمي و الاحرتام  و تقدم عنده عيل أأقرن الأقران و فاق عيل رؤوس الأمثال و ذكره يف حطبة القاموس حيث   

يقول ماكل رقاب العلوم و رتبة الالكم برهان الأساطني الأعالم سلطان سالطني ال سالم غرة وجه الليايل مقر براقع 

يل الأجفان بسلها مقدل أأعناق الرباي ابلتحقيق ا لرتافع و التعايل عاقد أألوية فنون العمل لكها شاهر س يوف العدل برد الغرار ا 

 طوق امتنانه مقرط اذان الليايل عيل ما بل  املسامع ش نوف بيانه ممهد ادلين و مؤيده و مسدد املكل و مش يده شعر 

ور اميا مقباسمقباس ن من وهجه ...مويل ملوك الأرض   

مغن عن القمرين و النرباس  ه الاس ين لنا ...بدر حميا وهج  

 )من ارسة رشفت و جلت و اعتلت ... من أأن يقاس عال و هبا بقياس

بصحيح اس ناد بال البأأس( و النرباس اكبرا عن اكبر ... رووا اخلالفة  

يرويه يوسف عن معر ذي الباس عيل عن رسول مثل ما ...فروي   

و روي عيل عنه للجالس  ود حصيحا عن معر ...داو رواه   

سامعيل عن عباس ه عباس كذكل عن عيل ...و روا و رواه ا   

رحيا جنوب و شامل ...      -------عيل رايض هتب هل   



  

جنتان عن ميني و شاملو تقيل مباكنه   

سامعيل أأنه اكن عادة اخللفاء سلفا و خلفا اهنم  يل املكل الأرشف ا  اكنوا يربدون الربيد بقصد تبلي  )و حيك أأنه كتب ا 

سواه  سالهمم ا يل حرضة س يد املرسلني صيل هللا عليه و سمل فاجعلين جعلين هللا فداك ذاك الربيد فاين ل اش هتيي شيئا

ليه الأرشف ان هذ يشء ل ينطلق لساين و ل جيري به قلمي فيا هل عليك الا ما دهت لنا هذا العمر  و ل أأريد فكتب ا 

و اههل. و اكن صنف القاموس يف  جمد ادلين ميينا ابرة اين اري فراق ادلنيا و نعميها و ل فراقك انت المينو هللا اي 

يل المين و مكث بزبيد عرشين س نة و أأكرمه سالطني ادلفاق لكهم و دخل بغداد فأأجازه أأمحد بن  احلرمني مث توجه ا 

 ملظفري و دخل مرص فأأجازه املكل الأرشف       اجلركيسأأويس اجلاليري و دخل ازربيجان فأأجازه شاه جشاع بن محمد ا

شعرو دخل الروم فأأجازه أأبو يزيد بن مراد العامثين و غري ذكل و من شعره يف رواية حصيح مسمل   

 قرات حبمد هللا جامع مسمل                   جبوف دمشق الشام جوفا لسالم

ت حفاظ مشاهري اعالمعيل انرص ادلين ال مام هجبل                 حبرض   

ضبط يف ثالثة أأايم و مت بتوفيق ال هل و فضهل                    قراة  

امليك ------و يف مدح كتاب القاموس هل يقول نور ادلين عيل بن محمد   

القاموس ----جمد ادلين يف أأايمه                    من بعض أأحبر  -------  

حسر املداين حني القاموس           اكهنا         --------ذهبت حصاح   

 و قال أأبو عبد هللا الفيويم شعر

 هلل قاموس بطيب وروده                    أأمين الوري من لك معين ------- 

 نبذ الصحاح من لفظه و البحر من           عاداته يلقي حصاح اجلوهر 

شعر و قال جامل ادلين محمد بن صباح الصباحي   

عيل أأسها               فعليه منه ما حوي قاموسهالغة العلو من رام يف ال  

 مغن عن الكتب النفيسة لكها                 جامع ش تيهتا انموسها 

فهو عروسها  --------فاذا دواوين العلوم جتمعت                    يف حمفل   

 هلل جمد ادلين خري مولف                      مكل الأمئة و أأفتدته نفوسها

أأكرب تصانيفه: الالمع املعمل العجاب بني احملمك و العباب يف س تني جمدلا اخترص منه القاموس يف جمدلين، و هل و من 

 اجلاري يف رشح حصيح البخاري، و شوارق العلية يف الأرسار، رشح ---- ----تفسري القران العظمي، و منح الباري 

يل مقاصد القرأ ن العظمي، و حاصل مشارق الأنوار النبوية، و تنوير املقي اس يف تفسري ابن عباس و ادلر النظمي املرشد ا 

كورة اخلالص يف رشح سورة ال خالص، و تفسري بصائر ذوي المتزي يف لطايف كتاب هللا العزيز، و ال سعاد ابلصعاد 

النحو و ترامج أأمئة  -----ة، و ا يل درجة الاجهتاد، و عدة الأحاكم يف رشح مهدة احلاكم، و ال صابة يف أأسامء الصحاب

الكفة و املرقات الوفية يف طبقات احلنفية، و املرقات الرافعية يف طبقات الشافعية، و نزهة الأزهان يف اترخي الاصهبان، 

يل الأحاديث الزائدة عيل جامع الأصول الف للنارص بن الأرشف صاحب المين.  و تسهيل طريق املوصول ا 



  

أأخذ عن أأبيه    و قوام ادلين عبد هللا بن محمود و محمد بن يوسف الزرندي و روي حصيح مسمل عن انرص ادلين أأيب 

 عبد هللا محمد بن اجلهبل و 
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أأبو       جكر خان بن درويش بن الرتيك التتاري املكل        رمحه هللا  تويف س نة مثان عرشة و مثامنائة  

 

 

يل ما وراء الهنر مث  احلليب احلنفي رمحه هللا ابدرنة          عبد هللا محمد بن معر بن        بنو أأبو  محهل تميور الأعرج ا 

يل الروم يف أأايم السلطان مراد بن محمد فأأكرم وفوده و اغتمن وروده و نصبه معلام لبنه محمد مث وله مدرس ته ابدرنة  رحل ا 

حاش ية عيل املتوسط. فدرس و أأفاد و صنف و أأجاد. و اكن عاملا فاضال رسيع الكتابة و هل  
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أأبو بكر     بن عامثن بن محمد بن    بن     اجلييت امحلوي احلنفي رمحه هللا يف أ خر شهر  تويف س نة تسع عرشة و مثامنائة

نباء الغمر أأحد الفضالء من أأهل حامه و اكن عارفا  ربيع الأول ابلطاعون عيل ما ذكره احلافظ بن حاجر العسقالين يف ا 

حسن احملارضة طيب املناكهة. قدم حصبة عالء ادلين بن املعيل بن حامه فزنل عيل اكتب الرس بن البارزي فأأكرمه  ابلعربية

 و أأحرضه جملس السلطان و غريه من الأعيان

 

يوسف بن عبد هللا بن      بن       املارويين احلنفي رمحه هللا ابلطاعون و قد جاوز امخلسني ذكره احلافظ ابن  و أأبو

نباء و قال قدم القاهرة و وعظ الناس ابجلامع الأزهر و حصل كثريا من الكتب مع لني اجلانب و التواضع و  جحر يف ال 

من التفاسري و املواعظاخلري و اس تحضار كثري   

 

ي محمد بن أأيب بكر بن عبد العزيز بن محمد ا        املرصي الشافعي عز ادلين ابن جامعة رمحه هللا يف جامد   و أأبو  

ليه يف ادلاير املرصية  ال خرة و اكنت ولدته س نة تسع و مخسني و س بعامئة من أأهل بيت عمل مشهور. و اكن مشار ا 

 كثري التصانيف حبيث يقرب من أألف تصنيف.

بن أأمحد بن        بن        اخلوارزيم احلنفي هامم ادلين رمحه هللا و اكنت ولدته يف حدود الأربعني و      و أأبو 

ماما يف العربية حسن املعرفة ابلكشاف يقرره س بع امئة و قدم القاهرة يف ش يبته و ويل مش يخة امجلالية فدرس هبا و :ان ا 

  --------يف أأثناء درسه بتقرير 

سامعيل بن يعقوب العينتايب  احلنفي شهاب ادلين الامشاطي رمحه هللا. نزيل القاهرة        و أأبو أأمحد بن احلسن بن ا 

و هو ودل مشس ادلين محمد و       ادلين محمود و اكن مشهورا ابلفضل و العمل مذكورا وي يف الضوء الالمع ذكره السخا



  

ابلش تغال و امجلع و اخلري رافق ابن جحر يف السامع عيل بعض ش يوخه يف املس تخرج و غريه و أأثبت اهمسه يف الطبقات و 

يل غيتاب أأخري و ا يل يل العجم اترة و ا    كحاك و القاهرةاملش يخة منسواب ا 

املرداين احلنفي احملدث محيد ادلين املعروف اببن الرتكامين رمحه  بن عبد الرحمي بن عيل بن عامثن الثناء عبد امحليدو أأبو 

. هو من أأهل بيت مشهور ابلعمل هللا ابلطاعون يف مرص. و اكن مودلهفي شهر رمضان س نة مخس و أأربعني و س بعامئة

و الفضل و الرايسة و همسع من مشاخي عرصه و طلب احلديث بنفسه و همسع من جامعة و كتب الطباق. و اكن شديد 

احملبة للحديث و أأههل. و اكن أأول كثري الوظايف )قد تراس يف الناس مدة مث نزل عهنا شيئا فشيئا و احنطت رتبته و 

يل القضات و أأ افتقر و ساء حاهل و مقال جدا و هو مع ذكل عزيز  رابب ادلول لأجل دنياه. و قد النفس ل يرتدد ا 

يل اببه أأصال. و اكن يكتسب ابلنسخ و خطه كثري السقم بغري نقط  ليه اجلالل البلقيين ا حساان كثريا مفا توجه ا  أأحسن ا 

و ل شلك لرسعة يده يف الكتابة و أأرض يف أ خر معره. و اكن لزم برهان القريايف و كتب عنه و أأكرث شعره. و أأجاز هل 

ه.اذلهيب و غري   

براهمي بن محمد العقييل احلليب محمد  -----أأبو  احلنفي القايض انرص ادلين بن العدمي رمحه هللا ل حدي عرشة بن معر بن ا 

بقيت من شهر ربيع ال خر ابلقولنج الصفراوي ابلقاهرة. و مودله اكن يف شهر ربيع الأول س نة اثنتني و س تني و س بعامئة 

 مشاخيها و قدم القاهرة مع أأبيه و هو شاب فشغهل يف عدة فنون عيل عدة من حبلب و حفظ هبا القران و اش تغل عيل

املشاخي. و اكن مفرط اذلاكء كثري املزاح و الفاكهة و فرغ هل أأبوه عن تدريس املنصورية و الش يخونية و مش يخهتا 

يومئذ ابن تسع عرشة س نة و فبارشها يف حياته مث ويل قضاء القضات ابدلاير املرصية بعد رصف الأمني الطرابليس و هو 

يل  القضاء مرة اثنية و لكن مل جند سريته يف عرشة أأشهر مث عزل مث أأعيد مث عزل و قرر يف تدريس الش يخونية مث أأعيد ا 

هذه الولايت. و ملا وقع الطاعون ذعر منه ذعرا شديدا و صار دأأبه أأن يس توصف ما يدفعه و يس تكرث من ذكل أأدوية 

ذكل. مث متارض حيت ل يشاهد ميتا و ل يدعي يف جنازة لشدة خوفه من املوت. و اكن من قدر  و أأوعية و رقاء و غري

هللا أأنه سمل من الطاعون و ابتيل ابلقولنج و مات ساحمه هللا تعايل. و اكن همسع عيل املس ند أأيب حفص معر بن ايدرمش 

(و الزين العرايق و رساج ادلين الهندي و   

 

\44a\ 

( ابو زرعة أأمحد بن عبد الرحمي بن احلسني بن عبد الرمحن العرايق احلافظ ويل -------)مثامنائة  تويف س نة عرشين و

املتقنني. هل حاش ية عيل الكشاف مض فهيا خترجي أأحاديث ما مضنه  ادلين رمحه هللا من أأفاضل احملدثني و مشاهري احلفاظ

لسفاقيس. و هل كتاب رشح الهبجة و النكت و خمترص و السمني و اان بن منري و العمل العرايق و أأيب حيمن الكم ا

 املهامت، و رشح مجع اجلوامع، و رشح تقريب الأسانيد و غريها. اخذ عن وادله و البلقيين و

نعامن بن خفر بن يوسف بن      ا        احلنفي رشف ادلين رمحه هللا يف شعبان بدمشق. و اكنت ولدته و أأبو       

نباء و اكن ماهرا يف الفقه ابهرا يف ذكل و قدم  س نة ثالث و أأربعني و س بعامئة. ذكره احلافظ ابن جحر العسقالين يف ال 

 دمشق و جلس بعد انقضاء الفتنة و درس يف أأماكن و اكن أأبوه عاملا فأأخذ عنه ابنه هذا صاحب الرتمجة.



  

و أأبو العباس أأمحد بن هيود ابن       بن       ادلمشقي احلنفي شهاب ادلين ر محه هللا يف أ خر الس نة بطرابلس و اكن 

لهيا بعد الفتنة فقطهنا. و اكنت ولدته يف س نة بضع و س بعني و س بعامئة. و اكن عاملا فقهيا فاضال حنواي شاعرا ذكره  حتول ا 

نباء الغمر مث السخاوي يف الضوء الالمع و قال تكسب ابلشهادة و تعاين العربية مفهر  فهيا و احلافظ ابن العسقالين  يف ا 

اش هتر هبا و أأقرأأها الناس فانتفعوا به. و رشع يف نظم التسهيل فنظم س بعامئة بيت و مات قبل التمكيل و من أأشعاره 

 شعر

 ما شئمت أأهيا العزال قوالوا                     طعم املالم بذكر احلب معسول

 عذب دلي عذايب يف حمبهتم                  فقرصوا يف مالم الصب او ط يلوا

يل السلون منسول   نعم صدقمت ابن احلب هملكة                 لكن لساين ا 

 و لست أأول من الغرام به                    و ل حدييث دلي احلفاظ جمهول

 قد هام قبيل يف عزة كرّثها                    و مات قيس بلييل و هو مشغول

 و ذللت عبةل قبيل لفرتها                     و مل يكن فيه لو ل الوجد تذليل

قدمي عهد بطي الطرس جمهول                  -----و يف مجيل حديث مع   

 و جاء يف نسوة قطعن من شغف            حبسن يوسف أأيدهين تزنيل

 و قال كعب و قد ابنت سعاد حوي         ابنت سعاد فقليب اليوم متبول

 اي راحلني بقلب 
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قد جين تلفي                قفوا فوادي فهو اليوم مسؤول                   

 اي قلب ماكل ل تلوي هيل جسد            كسوته سقام ما عنه حتويل

ليس فيمك فؤاد الصب مكبولفدتمك لك جارحة                أأ  أأهل احلجاز  

قول أأليس فيمك رسول هللا و هو بمك              و عنمك قيهل للناس من  

 صيل ال هل عيل اخملتار ما رصحت            و رق و زيد من الرمحن تبجيل

شعر و منه  

 أأري الأحبة عن شكر اي قد عدلوا               و بني أأهل الهوي يف الوصل ما عدلوا 

 قلوا فوادي و لكن حرقوه جوي                   ما ابمهم خربوا بيتا به نزلوا 

الوري سفكوا          ام مه كذكل ما زالوا و مل يزالوا اي ليت شعري ديم دون  

ابلناس مك أأرسوا و مك قتلوابل لو رايت غداة البني ما صنعوا                   

 اي حادي العيس قف ابلقوم اهنم                  من جرم نصل رموا يف القلب ما نصلوا

و ما جواهبم عهنا اذا س ئلوا سائلهم                      -----سلهم مبا حللوا   

 هكذا قسوة الأحباب ما برحت                  ام ادل من الأجبال قد جبلوا 



  

شعرومنه   

 راموا صاليح بلويم سكتوا                  قد حركوا حبل جمنون و ما عقلوا

 مك اجحوا مبالم بصب انر جوي               رضوا و ما شعروا اي بئس ما فعلوا 

ا ابين مفتون و قد صدقوا                و ما خفي عهنم فوق اذلي نقلوا راو   

 أأهل احلجاز و ان جاروا و ان جهروا        مه بغييت قطعوين اليوم ام وصلوا

 مهم عيل لك من الاكئنات عيل              و دوهنم لك من حيفي و ينتعل

عهنم بد و ل حول  ان اكن عين مهم بد فديهتم                  فليس يل  

 ان اكن من قصدمه قتيل هبجرمه           عيل اذلي قصدوا من جهرمه حصلوا

 عليك اي ابن هيوذا مدهحم ابدا               لعل ميحو كتااب لكه زلل

 

حدي و عرشين و مثامنائة  براهمي بن محمد بنتويف س نة ا  سامعيل ا  رمحه بن         ادلرنبدي مكل رشوان          أأبو ا 

هللا. اكن ييل مماكل رشوان عن أأبيه وراثة و حيمك فهيا ابحلق و حيفظه عن اجلورس ياسة و ملا توجه تميور اللئمي ا يل ذكل 

ليه و يزيد يف أأمور ذكل  ال قلمي )ما( استشار القايض أأاب يزيد. و اكن ذا ماكنة عنده يفضل عيل أأراكن دولته ابلقرب ا 

 العنيد يف انه

 

\45a\ 

هو هل عامهل يتحصن منه حمصورا ام يفر ام يقابهل. فقال هل الفرار يف رأأي أأصوب و التحصن و معل غري ذكل يطيعه أأو 

التحصن يف اجلبال الشواهق أأوثق عندي و اجعب فقال ليس هذا برأأي مصيب اجنو أأان و أأترك رعييت ليوم عصيب و 

ذا دع  و لكين  ت اقاتهل ابحلرب و الرضب اقابهلة و ل عزميت امورمه و اضعت الرعيماذا أأجيب يوم القيامة رب الربية ا 

ليه رسيعا و أأمتثل بني يديه سامعا لأمره مطيعا. فا ن ردين ا يل ماكنيت و قررين يف ولييت فهو قصدي  و غاييت و أأتوجه ا 

ذ ذاك علهيم و عيل البالد من  ن أ ذاين أأو ‘زلين أأو حبس ين أأو قتلين فتكفي الرعية مؤنة القتل و الهنب و الاسار فيويل ا  ا 

خيتار ها مث امر ابل قامات جفمعت و اذن للجيوش فتفرقت و متنعت و امر اخلطباء أأن تقرؤوا فوق املنابر ابهمسه و رضب 

ليه بأأطيب حال و أأثبت قدم و ملا وفد عليه و متثل بني يديه  ادلرامه و ادلاننري بوهمسه. مث محل التقادم و اخلدم و توجه ا 

لينالوا أأنواع الغرايب و الطرف و عادة التتار يف تقدميهم اخلدم أأن يتقدموا بني لك جنس تسعة  قدم الهدااي و التحف و

ليه الكرامة و الرفعة. فقدم الوايل من لك جنس من من أأجناس ما قدمه هذا العدد و من املامليك  بذكل عند املهدي ا 

و العبد الطايع فأأجعب تميور هذا الالكم و وقع من قلبه فقال املتسلمون ذلكل أأين اململوك التاسع فقال ه ---------مثانية 

يل  بأأحسن مقام و قال هل بل انت ودلي و خليفيت يف هذه البالد و معمتدي يف رعييت مث خلع عليه خلفة سنية و رده ا 

دس ته مس تبرشا ببلوغ الأمنية و جنا هبذا التدبري امجليل و خلص رعيته من نزول العذاب و التنكيل و اس متر عيل 

يل نزل به املوعود من ال جال فانتقل ا يل رمحة هللا تعايل و جوار الرب اجلليل و مكل بعد تكل  الرفاهة و حسن احلال ا 

 املامكل ابنه الأمري خليل.



  

يونس بن محمد بن عبد هللا امحليدي الاسكندري احلنفي القايض جامل ادلين رمحه هللا يف جامدي الأويل و أأبو       ) 

يل  يقال لها أأم محيد. نشأأ ابلسكندرية و تفقه حيت برع مث ويل قضاء احلنفية مدة.(  -------نسبته ا   

أأبو         يوسف بن محمد بن            بن    الرتكامين الأسود رمحه هللا مكل تويف س نة اثنتني و عرشين و مثامنائة 

 بالد و ازربيجان من السالطني البارانية
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قبلها قال أأبن  821س نة بن شوغان الميين الزبيدي احلنفي رمحه هللا و قيل  --------د بن عبد هللا عبد هللا محمو أأبو 

ليه الرايسة يف مذهب أأيب حنيفة رمحه هللا و درس بزبيد و أأفاد و قال غريه اكن عاملا مفتيا حمققا يف علوم  جحر انهتت ا 

 كثرية و هل زهد كثري.

د بن محمود احلافظي البخاري احلنفي الزاهد جالل ادلين خواجه ابرسا رمحه هللا يوم امجلعة بن محم الفتح محمد بن محمدو أأبو 

لست بقني من ذي احلجة ابملدينة املنورة و صيل عليه مجع كثري من الناس مهنم العالمة الفناري و دفن يف جوار مشهد 

ليه و من مجةل أأحصا ب الش يخ هباء ادلين و خليفته من بعده و لقنه اذلكر عباس. و هو من كبار العارفني ابهلل املنقطعني ا 

اخلفي و أأذن هل ابلتعلمي و تربية املريدين ادلاخلني يف طريقته و وهبه بركة النفس و صفة الربخ و قال هل مبحرض من 

ليك و يل من مشاخي طريقتنا هذه و مجيع ما اكتسبته يف هذه الطريقة سلمت لكها ا  جعهتا  أأحصابه الأمانة اليت وصلت ا 

فيك و قال يف أ خر حياته و هو غايب املقصود و من ظهوري وجوده و تربيته بطريق اجلذبة و السلوك و لو اش تغل 

بذكل يتنور منه العامل مث انه رمحه هللا خرج من بدله لأداء جحة ال سالم و زايرة روضة الرسول عليه السالم من طريق 

يل أأن بل  بيت هللا احلرام و أأمت املناسك ابلامتم  نسف و صفانيان و ترميذ و بلخ و نيسابور. و زار املزارات املتربكة هبا ا 

يل املدينة و مات هبا بعد زايرة  ل محمول مث توجه ا  الروضة الكرمية. و هو من ودل مث مرض و مل ميكنه طواف الوداع ا 

ليه. و هل تصانيف يف التفسري  و احلديث و الأصول و من مجةل ذكل حافظ ادلين الكبري الفقيه و ذلكل عرف ابلنس بة ا 

طاهر محمد بن محمد بن احلسن بن عيل كتاب فصل اخلطاب، و كتاب الفضول الس تة. و اكن أأخذ عن حافظ ادلين أأيب 

 الطاهري و 

و أأخذ عنه الياس بن حيي بن محزة الرويم املفيت و معني ادلين أأمحد بن محمود البخاري و أأبو القامس محمد بن مسعود 

اري و سلامين بن س يف ادلين املناري و البخ  

نباء الغمر و قال قرأأ الفقه و سكل طريق الزهد و جح. و ملا أأراد أأن يرجع رأأي النيب صيل هللا عليه  )و ذكره ابن جحر يف ا 

مات( جح يف هذا العام و أأنت مهنم و أأمره أأن يقمي ابملدينة فأأقام هبا وو سمل يف النوم فقال هل ان هللا قد قبل اك من   

 
\46a\ 

أأبو احملاسن تغري برمش بن يوسف بن عبد هللا بن         الزيين الرتكامين احلنفي تويف س نة ثالث و عرشين و مثامنائة  

رمحه هللا ليةل الأربعاء مس تأأهل احملرم ابلقاهرة و دفن يف صبيحهتا ابملعالت و قدم القاهرة شااب و داخل الأمراء الظاهرية 

لقاهرية و حصب جامعة من الأتراك مبرص و اس تفاد بذكل جاها و شأأان عند أأعيان الناس و رتبة املكل و خالط الفضالء ا



  

ناكر املنكرات اجملمع علهيا و  املويد مدرسا ابجلامع اذلي بناه ابلقلعة. و خترج به جامعة من اجلراكسة و كتب هل مرسوم اب 

يكون هل علهيم. بل رمبا تعرضوا عليه بأأيدهيم و لكن اكن الظفر لعوام أأمر احلاكم مبعونته يف ذكل فنالته هبذا السبب الس نة ا

و اكن حمبا لأهل مذهبه و أأهل احلديث متعصبا للطائفتني مالزما للس نة و لكنه اكن كثري اخلط عيل الش يخ حمي ادلين 

بكتاب النصوص يف بل ربط مرة  بن عريب رمحه هللا و حنوه مبالغا يف ذكل حبيث صار حيرق ما يقدر عليه من كتبه

عدامه فصار يعلن بذكل و يبال  فيه و ذنب لكب و اس تفيت يف ذكل البلقيين و غريه  فأأفتوه بذمه و ذم كتبه و جواز ا 

فنفق بذكل سوقه عند املوافقني هل و كسد عنه أأخرين حفصل هل بذكل عند أأهل عرصه من أأضداده ما  ------جعل دأأبه 

الناس يصدع  ه و عضهم منه فمل يكرتث هبم و انترص علهيم. و ابمجلةل اكن من خيارل يليق من الكهمم فيه و حطهم علي

ابحلق و ل حيسن مدارات أأهل الفسق و لكنه لو أأمسك عن أأمر أأبن العريب و مقالته لاكن أأحسن من ذكل و أأنفع هل 

ليه أأمثاهل و ل يضيق عن ه نطاقه. قال السخاوي يف الضوء يف ادلنيا و ال خرة فان ذكل امر يقرص عنه ابعه و ل يبل  ا 

قامته ابحلرمني الرشيفني و انتفع أأهلهام به كثريا. و اكن قد اش تغل يف بالده بفنون من العمل و اكن  الالمع اكن أأكرث ا 

 يس تحرض كثريا من املسائل الفقهية و غريها لكنه مل يكن ابملاهر. و قرأأ ابلقاهرة عيل جالل ادلين التباين و

 

ود بن ارسائيل بن عبد العزيز بن        السلجويق احلنفي بدر ادلين ابن قايض سامون رمحه هللا. اكن أأحد محمو أأبو      

أأجداده ابن أأيخ السلطان عالء ادلين من أ ل سلجوق و وزيرا لهذه ادلوةل. و أأبوه اكن أأمريا عيل عسكر املسلمني يف 

يده مث أأايم السلطان مراد العامثين و اكن فتح قلعة ساموة عيل   
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يل بالد مرص  ويل قضاهئا فودل هل الش يخ بدر ادلين صاحب الرتمجة و اش تغل يف العلوم و حفظ القران العظمي مث ارحتل ا 

مع ابن مع أأبيه مؤيد بن عبد املؤمن و مكث بقونية يكتسب العلوم و أأتقن عمل الرايضيات و النجوم. و رافق الس يد 

يل الرشيف يف داير مرص مث حصب الس   يل تربيز لال رشاد مث عاد ا  يد حسني اخلالطي و خدمه برهة فأأرسهل الش يخ ا 

يل أأن مات مس تخلفا هل يف ماكنه و خلقته جفلس فهيا حنو س تة أأشهر مث قدم حلب  مرص و لزم حصبة الس يد اخلالطي ا 

يل يرثه مث دعاه صاحب جزيرة ساقز فأأسمل عيل يده و اكن من مجةل مريديه يل قونية مث ا  يل مدينة ادرنة و مث ا  . مث جاء ا 

يف الفتنة و تفرقت أأولده يطلب لك مهنم املكل و السلطنة أأدرك وادليه حيني مث ملا اكن الاكئنة عيل السلطان أأيب يزيد 

وله الأمري مويس بن أأيب يزيد قضاء عسكر و ملا قتل حبس الش يخ مع أأههل و عياهل ببدلة ازنيق و عني هل لك شهر أألف 

يل بالد التتار فصده اسفنداير عن ذكل خوفا من  درمه مث ملا خلص من احلبس قصد الأمري اسفنداير عيس أأن يصل ا 

يل السلطان  السلطان و بعثه ا يل زعرة من بالد الروم و اجمتع عنده أأحصابه و أأحباؤه فريش به بعض احلساد املفسدين ا 

لعرص و اكن أأشدمه تعصبا عليه و أأكرثمه مبالغة أأنه يف قصد اخلروج فاخذ و حبس مدة مث قتل و صلب بفتوي علامء ا

و بن محمد اخلوايف قال القطب امليك يف كتاب اعالم الاعالم ابعالم بيت هللا احلرم انه ظهر و ادعي السلطنة فيه حيدر 

ين. مجع مجعا من مريديه فأأرسل السلطان محمد عسكرا لقتاهل فقتل من مريديه حنو من ثالثة  الاف نفر و أأمسك بدر ادل

و اكن يريم بسوء الاعتقاد و هل رسائل تشري ا يل يشء من ذكل. و قد مجع بني الفصولني الاسرتوشنية و العامدية مجعا 



  

ل بأأصهل و أأما هو فال يوثق بنقهل ملا حييك عنه من  ضيق فيه العبارة و أأخفي الاشارة و هو متداول بني العلامء ل يؤخذ ا 

ذا يي. احنالل العقيدة ان حص ذلكعنه أأنهت  و ل خيفي ما فيه لأن ذكل الاحنالل مع عدم حصته عنه ل يرض يف حصة النقل ا 

لهيا ففي غري  ذا اكن داعيا ا  يل بدعته مطلقا. و ا  ذا مل يكن داعيا ا  اكن ثقة لأن أأهل الشأأن ل خالف بيهنم ان املبتدع ا 

 ذكل احملل خاصة و الظاهر أأن ذكل افرتاء  
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يل أأبناء عرصه و أأعالمه و قلام خيلو أأمثهل عن احلسد و الريم ‘أأنه فاق عيل أأقرانه و أأمثاهل و تقدم عليه من احلساد و ملا 

ابحنالل العقيدة فان لك ذي نعمة حمسود. و قد قال الغزايل اس تصغر من ل حيسد و ل يقذف و اس تحقر من ابلكفر و 

ل تفردمه ابلعلوم و فضلهم. و أأما أأان فمل أأر شيئا و ليس ادلاعالضالل ل يقرف. و ابتيل بذكل كبار العلامء لكهم  ليه ا  ي ا 

به. و اكن الس يد الرشيف يثين عليه و يصفه ابلعمل و الفضل. و روي أأنه وقعت  -----من كتبه حيت أأحمك فيه بيشء و 

يل ب در ادلين مناظرة بتربيز بني علامهئا عند تميور و مل ينفصل البحث عن يشء فأأشار الش يخ مشس ادلين اجلزري ا 

ليه  فأأرسل تميور حفمك بني اخلصمني فريض به من هل و من عليه و أأذعن العلامء حلمكه و اعرتفوا بفضهل. فأأقبل عليه تميور ا 

ابلتكرمي و التعظمي و وهبه أأموالا جزيةل و حتفا و هدااي جليةل.  و من تصانيفه: لطائف ال شارات يف الفقه و رشحه 

زنيق، و جامع الفصولني، و عنقود اجلواهر رشح كتاب املقصود يف الرصف، و كتاب التسهيل صنفها و هو حمبوس اب

و واردات الكهام يف التصوف، و غري ذكل. أأخذ عن وادله مبادي العلوم و أأخذ النحو و الرصف عن مرسة القلوب 

املنطقي و الفقه عيل أأةمل ابلقاهرة عيل مباركشاه  ---يوسف بن       و النجوم عن فيض هللا         و قرأأ العقليات 

ادلين البابريت. و أأخذ التصوف عن الش يخ حسني اخلالطي و احلديث مبكة عن جامل ادلين الزيلعي. و قرأأ القران عيل 

 املويل الشاهري و قرأأ عليه فرح بن املكل الظاهر برقوق سلطان مرص و 

مشس ادلين غفره هللا يف جامدي الأويل. ذكره ابن جحر ) و أأبو عبد هللا محمد بن محمد بن حسني اخملزويم الربيق احلنفي 

نباء الغمر و قال اكن مشهورا مبعرفة الأحاكم مع قةل ادلين  .( ------و قد ابرش عدة أأنظار و  --------و كرثة يف ا   

امثن خلون من أأبو أأمحد ش يخ بن عبد هللا احملمودي املكل املويد ادلين رمحه هللا لتويف س نة أأربع و عرشين و مثامنائة  

احملرم. مكل مرص و مقدم اجلراكسة و سلطان هذه الطائفة ابملامكل املرصية وثب عيل املكل النارص فرح بن الظاهر مث 

ليه املس تعني ابهلل عيل العادة السلطنة و لقبه املكل املؤيد يف شعبان همسة مخس عرشة و اس متر عيل  بعد مدة فوض ا 

يل أأن مات. و أأقمي مقامه ودل مث جعل  -------و هو صغري ابن س نتني و جعل مدبر اململكة ه املكل املظفر أأمحد ذكل ا 

يل أأن مات   السلطنة هل عيل الاس تقالل و خلع املظفر يف شعبان و لقب املكل الظاهر فدام ا 
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 لست خلون من ذي احلجة و أأقمي بعده ودله املكل الصاحل محمد

ن ارسالن بن نصري البلقيين الشافعي القايض جالل ادلين رمحه هللا يف شوال. و بن معر ب    الفضل عبد الرمحن و أأبو 

من أأعيان الشافعية مبرص و أأاكبرمه يف ذكل العرص. ويل قضاء القضات ابدلاير املرصية  -----مودله يف شهر رمضان س نة 

ليه رايسة الشافعية اش هترت برهة من الزمان مث عزهل املس تعني ابهلل عنه. اكن فقريا عالمة ذكيا قوي احملافظ ة انهتت ا 



  

. و من تصانيفه: يف اخلصايص النبوية، و اهمسه و طار ذكره خصوصا بعد موت وادله. و اكن حسن السرية يف قضائه عفيفا

فهام ملا وقع يف البخاري من ال هبام، و تفسري القران، و رشح احلاوي.  ال 

 

في انرص ادلين رمحه هللا مبكة. و اكنت ولدته هبا يف جامدي الأويل عيل حسني بن أأمحد بن محمد بن امليك احلنو أأبو )

س نة اثنتني و أأربعني و س بعامئة أأو اليت بعدها. اكن عاملا فاضال صاحلا دينا كثري الرحةل دخل داير مرص و الشام و المين 

انب الغريب من املسجد احلرام و غري مرة. و أأخذ عن علامهئا و همسع من فضالهئا و ويل تدريس مدرسة عامثن الزجنييل ابجل

القراءة الصحيح لك س نة يف أأواخر معره  ------النظر يف وقفها و انب يف احلمك هبا. و اكن يعمل املواعيد ابملسجد احلرام 

يل مات و هو ممتع حبواسه و اكن همسع مبكة من العز بن جامعة و ادلميوطي و همسع الزين العرايق و تفقه مبكة عيل الضياء  ا 

 احلنفي و بدمشق عيل الصدر بن منصور القايض و 

التربيزي اجلريخ ا        الزاهر  ادلين رمحه هللا ( يعقوب بن عامثن بن محمودو أأبو       

 

امليامن محمد بن أأيب يزيد بن مراد بن اورخان العامثين السلطان حمي ادلين رمحه هللا. و اكنت ولدته س نة س بع و و أأبو 

و ثبت قدمه يف املكل و اس تقر عليه و متكن منه و اس تقل ابلسلطنة بعد حروب و أأمور جرت بينه س بعني و س بعامئة 

خوته س نة ست عرشة فاكنت مدة اس تقالهل تسع س نني. مات حتف أأنفه يف أأوائل قال أأبو العباس ادلمشقي  و بني ا 

ليه عيل يل ابنه مراد  و قال القطب امليك اكنت يد قوجقار يف هدااي املكل املويد و انتقل املكل  الس نة او بيشء دش ا  ا 

وفاته مبرض ال سهال فتكون هل مرتبة الشهادة و حسن املال كام اكنت هل السعادة و مجيل الفعال و محيد اخلصال. و اكن 

ع ملاك جشاعا بطال مقداما جماهدا يف سبيل هللا قد بذل نفسه يف الغزاء و اجلهاد و همدها أأحسن همادها و افتتح عدة قال

 و بالد و من ذكل قسطمونية و سامسون و اسكب 

و اق شهر و غرها و خرج عليه محمد بن عالء ادلين الأمري مكل بالد قرامان و احرق بروسا دار مكل بين عامثن فرجع 

و السلطان و قصده و وقع املصاف يف نوايح قونية. و اكنت بيهنام وقعة عظمية اجنلت عن اهنزام الأمري محمد فقبض عليه 

يل ملكهام و مقر عزهام و هل  يل السلطان فعاتهبام عتااب لينا و عين عهنام و ردهام ا  عيل ودله مصطفي و محال أأسريين ا 

عامرات و أأفعال خريات. و هو أأول من محل الرصة لأهل احلرمني من سالطني أ ل عامثن و عاش سعيدا و ميض لسبيهل 

يل ربك الرجع ي محيدا ملا بل  اجهل املسمي و ان ا   
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أأبو      محمد بن         بن         بن       القراماين  املكل انرص ادلين رمحه هللا تويف س نة مخس و عرشين و مثامنائة 

 قتل يف حمارصة انطاكية و هو من ملوك قرامان

 

براهمي بن أأمحد الأقرصاي احلنفي         ادلين رمحه هللا يف أأ و أأبو  وائل احملرم بعةل القولنج هللا محمود بن محمد بن ا 

الصفراوي و صيل عليه مبصيل ابب الوزير و دفن برتبة وادله ابلصحراء. و مودله اكن س نة بضع و س بعني و س بعامئة 



  

ماما عالمة ذكيا مشاراك يف فنون عديدة حسن احملارضة  و التودد مقراب عند امللوك مفن دوهنم قامئا بقضاء ابلقاهرة. اكن ا 

حواجي من يقصده كثري العقل دّرر و أأفيت بعد ما اش تغل و تفقه و همر و لزم العلامء و الأمئة و درس ابليمتش ية مث اتصل 

ابملكل املؤيد فعظم قدره و قرره يف تدريس الكشاف و همسع رشح ال اثر للطحاوي يف مدرسة و ازدادت مزنلته عند 

ليه الناس و ترددوا  يل ادلرجات العيل فمل ميهل حيت املكل الظاهر و جح مع أأخيه حيي. و رجع ا  يل اببه و حتدثوا برتقيه ا  ا 

كذا ذكره السخاوي و أأثين عليه و اكن لزم عز ادلين بن جامعة و قرأأ عليه أأخوه أأمني ادلين الأقرصاي و عوجل ابلوفات   

و أأبو        محمد بن محمد بن خايل بن هالل احلارضي احلنفي عز ادلين رمحه هللا ابلطاعون حبلب. اكن عاملا فاضال 

نباء    صاحلا قال الربهان احملدث ويل القضاء فسار مسرية مجيةل ذكره ابن جحر يف ال 
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أأبو محمد مصطفي بن محمد بن أأيب يزيد بن مراد العامثين الأمري رمحه هللا خرج عيل تويف س نة ست و عرشين و مثامنائة  

ن أأنواع الفتك و المتزيق مث قبض عليه و قتل أأخيه السلطان مراد يف بدلة ازنيق و جرت أأمور م  

بن هنازع بن هبة بن        العلوي احلسيين الرشيف رمحه هللا رشيف املدينة  عزيزو أأبو          

 

يوسف حسن بن عالء ادلين بن          بن           اخلوارزيم احلنفي الصويف رمحه هللا ليةل الثنني عيد و أأبو 

العطار من أأحصاب الش يخ هباء ادلين البخاري نيان و هو ودل الش يخ عالء ادلين الأحضي و دفن جبفا  

 

)أأبو         يعقوب بن رسول بن أأمحد بن جالل التباين احلنفي رشف ادلين رمحه تويف س نة س بع و عرشين و مثامنائة 

احلديث. و اكن  -----لعربية و هللا يوم الأربعاء لأربع عرشة بقيت من صفر و مودله س نة س تني و س بعامئة. همر يف ا

يس تحرض كثريا من فروع احلنفية مع براعته يف العربية و املعاين و البيان و العقليات و بشاشة الوجه و طالقة اللسان و 

نية و غريها و ذكره الس يوطي يف طبقات النحات و أأثين عليه كرم النفس. درس مبدرسة اجلاي. و ويل مش يخة الش يخو 

ات كثرية يف فنون عديدة. اكن يرشع فهيا مث يقطع و ل يمكهل و رأأيت هل قطعة عيل رشح العمدة لبن دقيق مث قال هل مؤلف

 العيد(

 

محمد بن ا حساق بن       بن          اخلوارزيم       أأبو   
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كة و جاورها مدة )ذكره يف سلخ شهر ربيع الأول. اكن عاملا ابلنحو نزل ماحلنفي مشس ادلين رمحه هللا مبكة يوم امخليس 

الس يوطي يف حسن احملارضة و بغية الوعات يف طبقات اللغويني و النحات و( قال الفايس اكن ذا فضل يف العربية و فيه 

فادة و النظر فأأم )انب( مشس ادلين املعيد يف  دين و خري و سكون و اجنامع عن الناس كثري التصدي لالش تغال و ال 



  

يل مكة و مجع شيئا يف فضائلها و فضائل الكعبة. و اكن ذا فضل يف العربية و  ال مامة مبكة س نني و دخل الهند و عاد ا 

مام احلنفية مشس ادلين املعيد(  متعلقاهتا و غري ذكل )و أأظن أأخذها عن صهره ا 

و أأبو      محمد بن محمد بن شهاب بن يوسف اخلوارزيم الكردوي احلنفي حافظ ادلين بن الزباز رمحه هللا منتصف شهر 

يل بالد بلغار و قرمي  رمضان و قد نيف عيل الامثنني و قيل يف شهر ربيع ال خر. اش تغل ببدله يف مبادي العلوم مث ارحتل ا 

و مماكل الروم و خالط علامهئا و جالس فضالهئا و درس عيل العلامء العظام و انظر الكرباء الأعالم و من مجلهتم مشس 

يقال أأنه فاق عليه يف مسائل الفروع و ان اكن هو فوقه يف غريها من املعقول و املسموع و ادلين محمد بن محزة الفناري و 

اكن قبل ذكل قد صنف كتابه يف الفتاوي و تفطن مبا يف املسائل الفروعية من املثالث و املثاين و قعد عيل عوارب 

ليه. و اكن هل القبول التام حني  كواهل املباين فقصده اجلم الغفري لالس تفادة دليه و اش تغل عنده امجلع الك ثري ابلستناد ا 

نزل بلغار و غريها يف برية بركة من بالد ال سالم و أأكرمه ملوكها و خوانيهنا و انل مهنم التعظمي و الاحرتام و اكن بينه و 

تكل البالد مرجعه  بني عصام ادلين بن عبد املكل املرغيناين من أأحفاد صاحب الهواية رقابة يف العمل و نفاسة و قد اجتاز

من احلجاز و قايس يف دروهبا أأنواع الناكل لكرثة الهرج و املرج بني ملوكها و مشارفة نظاهما ا يل الاختالل لقرب ذكل 

شعر  الزمان من فتنة تميور ادلجال الفتان و يف ذكل يقول  

يل سلطاهنا بركة  قد كنت اهمسع ان اخلري وافر                  يف حصراء تعزي ا 

ركت انقة ترحايل جبانهبا                      مفا رأأيت هبا يف واحد بركةب  

شعرو أأيضا   

يف يدي حافظ  ميت حيفظ الناس يف بدلة                    مصاحلها   

 حفافظها صار سلطاهنا                        سلطاهنا ليس ابحلافظ

جازة لأمحد بن فضل احلاجرتخاين و خال صة صورة تكل ال جازة ان املعبود عز سلطانه و عيل شأأنه مل و كتب خبطه ا 

خيل قط قطرا و ل عرصا و ل مرصا عن ثقة قام ابحلق و ممن برع و ارتفع يف هنر الزمان و حاز قصبات الس بق يوم 

 الربهان و فاق حبيازة الربهان عيل أأجالء الأقران عامل ل يشق غباره 

ح به عيل ما ذكره أأبو العباس ادلمشقي و هل يف كتابه الفتاوي الكم يشري ا يل ذكل )و هو أأحد من أأفيت بكفر تميور و رص 

قال ان أأمئة خوارزم أأفتوا يف زمان استيالء اعرج همسرقند عيل بالد ال سالم( -------  
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يل توسل النيابة من العصات لعلمه بأأهنم سامعون للكذب أأاكلو ن للرشات. يؤمن عثاره مل جيعل عيل الرشيف وس يةل ا 

العامل الفقيه و العامل النبيه مولان رساج املةل و ادلين أأمحد بن الفاضل الاكمل الش يخ احلاجرتخاين  متعه هللا بتقواه يف 

ابلبدلة الكرمية قرمي حامها هللا املكل الرحمي رشفين حبضور جملس ادلرس س نني مع أأنه اكن من أأوله و أأخراه ملا حططت 

املتبحرين و شارك و ساوي يف ال فادة عيل املناظرين املس تفدين و قرر و كرد حيت تعود هل املطلوب و أأفاد و اس تفاد و 

يل ال عادة فقرأأو همسع علّيمشارق الأنوار )و املصابيح(  أأجاد و صار هل عمل العبادة غذاء و عادة حبيث ل حيتاج بفضل هللا ا 



  

خمترص القدوري يف الفقه و املغين و املنتخب و كتاب الهادي يف يف احلديث و الاكيف و املصفي و الهداية و املنظومة و 

 الأصول و املفصل يف النحو. هذا و من تصانيفه كتاب يف مناقب ال مام أأيب حنيفة و كتابه املعروف ابلفتاوي الزبازية 

 و تفقه عيل وادله انرص ادلين محمد بن شهاب الزباز و

فيجي و أأمحد بن محمد ابن عربشاه و أأمحد بن فضل احلاجرتخاين و رشف ادلين و أأخذ عنه حمي ادلين محمد بن سلامين الاك

 بن كامل ادلين القرميي و

 تويف س نة مثان و عرشين و مثامنائة 

عبد هللا محمد بن عبد هللا بن سعد بن أأيب بكر بن مصلح ادليري احلنفي القايض مشس ادلين رمحه هللا ببيت املقدس  أأبو

حلجة. و اكنت ولدته س نة أأربع و مخسني و س بعامئة و هو من أأهل القدس الرشيف اش تغل و و قيل قبلها يف ذي ا

( الفضالء و انظر العلامء و اس تدعاه ----------------واظب عيل الاش تغال و برع يف الفنون الكامل و همر و فاق )

ليه الاش تغال فقرأأ ببدله املكل املؤيد ا يل مرص فقرره يف قضاء احلنفية و وله مش يخة املؤيدية. اكن أأ  بوه اتجرا و حبب ا 

يل الشام و همر يف املذهب و اش هتر بقوة اجلنان و طالقة اللسان و القيام ابحلق و دخل القاهرة مرارا, و اكن  مث رحل ا 

 حسن القامة هماب اخللقة فلام مات )انرص ادلين محمد بن العدمي طلبه املؤيد من القدس حفرض و ويل قضاء احلنفية مث

يل أأن مات ببيت املقدس. كذا ذكره ابن جحر و اكن بيهنام ما يكون بني الأقران. مث قال و مل عزل  و اس تقر ابملش يخة ا 

يل احلديث ل رواية و ل دراية و حدث ابلبخاري عن اتج ادلين املقديس بسامعه من املكل الأوحد و  --يكن هل التفات ا 

منا همسعه م --- ن وزيره و احلجار و وجد سامعه للثالثيات و بعض الكتاب فقط(  الوزراء فغلطوه و قالوا ا   
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النحوي العالمة بدر ادلين رمحه هللا من  -------اخملزويم ادلماميين املاليك  ------محمد بن أأيب بكر بن معر بن        أأبو

و دخل بالد المين و الهند و لقي العلامء مشاهري العلامء الأعيان و أأاكبر الفضالء الرحةل يف البدلان. جال يف الأقطار 

 الكبار و انل ال كرام من سالطني تكل ادلاير.

 أأبو        محمد بن عبد هللا بن سعد بن أأيب بكر املقديس احلنفي القايض مشس ادلين 

 

 

أأبو بكر       بن عيل بن محمد بن محمود القونوي احلنفي     تويف س نة تسع و عرشين و مثامنائة   
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ماما     عاملا فاضال متبحرا ابرعا اكمال من بيت مشهور ابلعمل و ادلين رمحه هللا و مودله س نة ثالثني و س بعامئة و اكن ا 

. أأخذالفضل  

 و أأجاز هل الش يخ زين ادلين العرايق و رساج ادلين البلقيين و نور ادلين الهيمتي و



  

 

لس يد الرشيف        ادلين رمحه هللا رشيف مكة ولهيا س نة س بع حسن بن جعالن بن رميثة بن محمد العلوي ا      أأبو )

و تسعني و س بعامئة بعد أأخيه عيل بن جعالن و اكن خريا صبورا صاحب حياء كثري اخلري و الصدقات و املعروف و 

ل قاض شافعي و معر املارس تان  ال حسان جعل مبكة يف أأايمه قاض من احلنفية و قاض من املالكية و مل يكن فهيا قبهل ا 

اذلي اكن من أأوقاف املستنرص ابهلل العبايس قد خرب و دثر و اكن يف اجلانب الشاميل من املسجد احلرام فاس تأأجره من 

يل مائة عام بأأربعني أألف درمه بوزن مرص عيل أأن يرصف الأجرة يف عامرة القايض جامل ادلين بن ظهرية الشافعي  ا 

يل ال  جارته فعمره عامرة حس نة و جدد فيه ما حيصل النفع الباميرس تان و ان هيدم ما حيتاج ا  هدم و يرمم و أأن ينتفع به مدة ا 

للفقراء و جدد به ايواان و ----------- و وقفجميع ذكل عيل الفقراء و املساكني و املريض املنقطعني ل يزجعهم أأحد و 

ذا خال عن جعل النظر عيل ذكل لودليه براكت و أأمحد مث من بعدهام من ذرية اذلكور و ا لظهر للأرشد فالأرشد. و ا 

و املس تحقني عاد الانتفاع مهم و كتب بذكل كتاب وقف عيل الصورة املرشوحة و حمك بصحته الس يد ريض املريض 

ادلين أأبو حامد محمد بن عبد الرمحن الفايس قايض املالكية هبا و أأمنا حمكه فيه لأن مهنم من ذهب غيل جواز وقف املنافع 

و الشافعية.( دون احلنفية   

 

حفص معر بن عيل بن فارس بن         الكناين املرصي احلنفي الفقيه العالمة رساج ادلين قاري الهداية رمحه هللا و أأبو 

فس شهر ربيع ال خر و قد نيف عيل الامثنني. اكن يف أأول أأمره خياطا ابحلس ينية مث رغب يف العمل و كسب الكامل و 

ليهاش تغل مكبا عيل الاش تغال و   برع يف الفقه و غريه و فاق عيل الأمثال و همر يف العلوم الفقهية حيت صار مشارا ا 

معول عليه يف مذهب احلنفية و ويل مش يخة الش يخونية و كرثت تالمذته و أأحصابه و طلبته و همر ال خذون عنه و وفر 

ماما ابرعا يف الفقه و الأ  ليه املس تفدون منه. و ابمجلةل اكن ا  صول متقنا مقدما يف العربية و النحو )النجوم( مع املستندون ا 

مشاركة حس نة فيي فنون كثرية. قال ابن امهامم فيه س يدي ال مام بقية اجملهتدين و خلف احلفاظ املتقنني تغمده هللا برمحة. 

 أأخذ الفقه عن عالء ادلين الرساي

 

يخ س يف ادلين محمد بن محمد البكمتري و أأمني و أأخذ عنه العالمة محمد بن عبد الواحد الاسكندري ابن امهامم و الش  

براهمي بن محمد ادليري و  براهمي الأقرساي و ا   ادلين حيي بن محمد بن ا 

 

محمد بن أأيب بكر بن          بن            ادلمشقي احلصين العالمة تقي ادلين رمحه هللا و أأبو          

 

ي احلنفي و القلجو ممن أأخذ عنه شهاب ادلين أأمحد بن عبد هللا   
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براهمي بن محمد بن عبد هللا الاميين احلنفي الزاهد شهاب ادلين بن العرب تويف س نة ثالثني و مثامنائة  أأبو العباس أأمحد بن ا 

يل اخلانقاه  رمحه هللا ليةل الأربعاء لليلتني من شهر ربيع الأول ابلقاهرة و صيل عليه العيين يف مجع عظمي ابلرميلية و أأعيد ا 

يل بالد الروم فسكهنا فاودل صاحب الرتمجة و  دفن يف جوار الش يخ أأةمل ادلين رمحه هللا. أأصهل من المين مث انتقل أأبوه ا 

و نشأأ بربوسا نشأأة حس نة عيل قدم جيدمث قدم القاهرة و هو شاب و نزل بقاعة الش يخونية و اش تغل فهيا و نسخ 

و يبكر متع بأأحد بل اختار العزةل مع املواظبة عيل امجلاعات و امجلعة. ابلأجرة مدة مث انقطع عن الناس ابللكية فمل يكن جي 

ايبه و ل جيرتئ أأحد عيل الالكم معه لهيبته و  لهيا بعد اغتساهل لها ابملاء البارد صيفا و ش تاء و ل يلكم أأحدا يف ذهابه و ا  ا 

ليه و وقاره. و تورع جدا حبيث انه مل يقبل من أأحد شيئا و ميت اطلع عيل أأحد من ا لباعة حاابه لكونه عرفه مل يعد ا 

للخوف من ذكل اكن يتنكر و يشرتي بعد العشاء الأخرية قوة يومني أأو ثالثة مبرة. و أأقام عيل هذه الطريقة أأكرث من 

ثالثني س نة. قال العيين و ثبت ابلتواتر أأنه أأقام أأكرث من عرشين س نة ل يشرشب املاء أأصال و اكن يقيض أأايمه ابلصيام 

يف طريقته. و اكن امجلع يف جنازته موفورا مع أأن أأكرث الناس  ياهل ابلقيام. و كراماته كثرية و مل يكن يف عرصه من يدانيهو ل 

ليه و نزل السلطان من القلعة و محلوا نعشه عيل الأاثبع و الأمنةل و  ل يعرفه و ل يعمل بسريته فلام تسامعوا مبوته هرعوا ا 

رتوها ابغالء الأمثان. فاتفق انه حسب ما اجمتع منه فاكن قدر ما تناوهل من املعلوم من أأول تنافسوا يف ثياب بدنه و اش

يل أأن مات ل يزيد و ل ينقص. و عد ذكل من الكرامات ذكره السخاوي يف الضوء الالمع. و اكن قرأأ  ما نزل ابخلانقاه و ا 

 عيل خري ادلين سلامين بن عبد السالم الش يخونية و غريه 

(---------------------------------------------------------------)  
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براهمي بن         بن           القاهري ا          رمحه هللا و أأبو         محمد بن ا   

 

حدي و ثالثني و مثامنائة   س ادلين أأبو           محمد بن        بن        بن          الربماوي ا         مشتويف س نة ا 

 رمحه هللا

 

أأمحد بن         بن           بن          اخلوارزيم احلنفي املقري جامل ادلين رمحه هللا مبدينة بروسا من و أأبو         

محمد بن       السلطان من أأحفاد تميور بسمرقند يف حياته  بالد الروم. اكن أأحد القرائني املشهورين اجملودين و اكن امام

مام مدرس ته بعد وفاته و نقل عنه أأبو العباس ادلمشقي يف النوادر حاكية جعيبة طويل اذليل و معمل  أأولده و مماليكه و ا 

النيل تركناها ذلكل        
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أأبو محمد بن عيل بن        بن     احلسيين البخاري احلنفي مشس ادلين رمحه هللا تويف س نة اثنتني و ثالثني و مثامنائة  

سا صاهنا هللا من الرض و البؤسا )البأأساء(.  أأصهل من أأهل ما وراء الهنر ودل ببخارا و قدم الروم و اس توطهنا )و بربو

. و اكن عاملا عارفا تقيا نقيا عامال زاهدا ورعا قام برتبية املريدين و رصف معره عيل أأخذ عن مشس ادلين الفناري و(

لتام و صار معتقدا خلواص و العوام(. و قام يف العبادة و الطاعة و التنسك )و انل القبول ا  

 حلقته لال رشاد بوصية صاحبه حسن بن 

الطيب محمد بن أأمحد بن عيل بن        احلسيين املغريب الفايس املاليك احلافظ تقي ادلين رمحه هللا نزيل مكة و  أأبو

مام السادات و ش يخ العل امء الأعالم و صاحب التصانيف اجلليةل مورخها البارع الناقد العالمة و قايض القضات و ا 

 املعروفة بني الأانم مهنا اترخي مكة سامه العقد يف اترخي البدل الأمني و 

 روي عن أأيب املعايل عبد هللا بن معر الصويف و 

 و روي عنه أأحلافظ جنم ادلين معر بن فهد الهامشي امليك و 

براهمي  جلندري الوزير   ابشا بن عيل ابشا بن خليل ابشا بن        اا   
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 تويف س نة ثالث و ثالثني و مثامنائة

دريس بن عبد هللا بن يعقوب القراماين النكدي احلنفي الأسود رمحه هللا يف شهر ربيع الأول بالرنده       أأبو يعقوب بن ا 

يل بالد الشام و قدم القاهرة و خالط الفضالء  و اكنت ولدته س نة تسع و مثانني و س بعامئة. اش تغل يف بالده مث ارحتل ا 

يل ان انتقل  و جالس العلامء و همر يف الأصول و العربية و املعاين و البيان مث رجع ا يل لردنه و أأقام هبا يدرس و يفيت ا 

كراما زائدا. و من تصانيفه كتاب رشح املصابيح، و  ا يل رمحة هللا تعايل. قال ابن جحر العسقالين اكرمه املكل       ططر ا 

الهداية، و ارشاق التوارخي و  حوايش  

اخلري محمد بن محمد بن محمد بن عيل ادلمشقي الشافعي مشس ادلين بن اجلزري رمحه هللا حضوة يوم امجلعة مخلس و أأبو 

خلون من شهر ربيع الأول أأو ال خر مبدينة شرياز و دفن بدار القران اليت أأنشأأها و اكنت جنازته حافةل. و اكنت ولدته 

حدي و محسني و س بعامئة. حفظ القران العظمي بدمشق ليةل و صيل س نة  السبت مخلس بقني من شهر رمضان س نة ا 

يل ادلاير املرصية و مجع  أأربع و س تون و صيل به س نة مخس و س تني و مجع الس بع س نة مثان و س تني و جح مث ارحتل ا 

القرأ ت العرشة و الثين عرشة و الثالث عرشة. مث عاد ا يل دمشق و همسع احلديث من احصاب ادلمياطي و الابرقويه. و 

يل اسكندرية و همسع من عن الأس نوي و غريه أأخذ الفقه  مث قدم القاهرة و قرأأ هبا الأصول و املعاين و البيان و رحل ا 

سامعيل بن كثري س نة أأربع و س بعني و  فتاء ش يخ ال سالم أأبو الفداء ا  أأحصاب ابن عبد السالم و غريمه و أأذن هل ابل 

قراء و قرأأ عليه مجع كثري مث ويل --ضياء ادلين ) الش يخ ( س نة مثان و س بعني و البلقيين س نة مخس و مثانني مث جلس لال 

قضاء الشام س نة ثالث و تسعني مث دخل مماكل الروم ملا انهل من الظمل فزنل مبدينة بروسا دار املكل اجملاهد أأيب يزيد بن 

يل فأأةمل عليه القرأ ت العرشة  مراد العامثين يل بالد ما وراء الهنر فزنل كنش مث ا  هبا جامعة كثرية مث أأخذه تميور معه ا 



  

همسرقند مث بعد وفاته خرج مهنا عائدا و دخل هرات و يزد و اصهبان حيت وصل شرياز فقرأأ عليه يف لك مهنا جامعة 

لهيا الأمري محمد قضاء املدينة ونواحهيا فبقي بعضهم الس بعة و بعضهم الهرشة  عليه عيل كره منه حيت فتح هللا عليه و أألزمه ا 

يل البرصة مث جاور مكة و املدينة س نة ثالث و عرشين. و الف يف التفسري و احلديث و الفقه و القرأ ت و  خفرج مهنا ا 

 النحو و غريها و ملا اختذ تميور الولمية بسمرقند
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ليه خرض بن جالل ادلين مما قدمه عيل رؤساء البدل حيت عيل الرشيف الس يد الس ند و ملا وفد بال د الروم كتب ا 

شعرأأنشدها يف أأبيات مهنا   

 لو اكن يف اببه للنظم مفخرة                  الفت يف مدحه أألفا من الكتب

 لكنه البحر يف لك الفنون أأهدأأ درايل البحر      من الأدب 

ليه اجلزري شعر فكتب ا   

مك عقد يف حيل الأدبيف در نظمك حبر الفضل ذو جلب          و در نظ  

 ادلر يف البحر معهود تكونه                  و البحر يف ادلر هذا غاية العجب 

نه عاد ا يل شرياز و تويف هبا ا يل رمحة هللا تعايل و اكنت جنازته مشهودة تبادر الأرشاف و اخلواص و العوام ا يل محلها  مث ا 

ك مبن تربك هبا. و تقبيلها و مسها و اكن من مل ميكنه الوصول يترب   

و من مجةل تصانيفه كتاب احلصن احلصني يف ادلعوات املأأثورة و خمترصه، و كتاب النرش يف القرأ ت العرش، و غاية 

التيسري يف العرشة، و طبقات القراء الكربي و طبقات القراء  -----املهرة يف الزايدة عيل العرشة، و كتاب التقريب، و 

و املقدمة فامي عيل القاري أأن يعلمه، و نظم طيبة ثالثة أأسفار، و اجلوهرة يف النحو، الصغري، و رشح املصابيح يق 

يل بن احلسن ادلمشقي احلنفي القايض و أأيب محمد عبد ‘النرش و غري ذكل. و روي عن أأيب املعايل محمد بن أأمحد بن 

ابرهمي بن  الوهاب بن يوسف بن ------- و أأيب بكر عبد هللا بن ايدغري الشمس املعروف اببن احلبذي و أأيب ا حساق ا 

أأمحد بن عبد الواحد الشايم و أأيب عبد هللا محمد بن محمد بن معر الأنصاري املرصي و أأيب احلسن عيل بن أأمحد بن عبد 

احلنفي و أأيب العباس أأمحد بن محمد بن الواحد احلنبيل و أأيب عبد هللا محمد بن عبد الرمحن بن عيل بن أأيب احلسن املرصي 

سامعيل بن كثري و خرض  بن مسمل املرصي احلنفي و عامد ادلين أأيب الفداء ا   

سامعيل و أأبو الفضل ا حساق و بناته فاطمة  و روي عنه بنوه أأبو الفتح محمد و أأبو اخلري محمد و أأبو بكر أأمحد و أأبو البقاء ا 

 و عائشة و سلمي و 

حلنفي العالمة ابن البدر رمحه هللا ليةل امجلعة منتصف حسن بن         بن          بن         الهندي او أأبو       

ماما عاملا  جامدي ال خرة حبامه ابملدرسة املعزية عن حنو س بعني س نة من أأهل دمشق مث نزل حامه و اس توطهنا. و اكن ا 

متني و  عالمة حمققا مدققا ذا فنون عديدة و أأقوال سديدة ممتكنا من العقليات مع فصاحة و حسن تقرير و زهد و ورع

 غري ذكل من احملاسن. درس يف الفقه و الرصف و العربية و الأصول و غريها و حصب جامعة 
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 من العلامء الفحول مهنم الس يد الرشيف اجلرجاين يقال أأنه لزمه ثالثني س نة و أأخذ عن زين ادلين احلوايف

 و 

في مشس ادلين رمحه هللا يف جامدي ال خرة شهيدا محمد بن أأمحد بن سلامن بن الشايم الأورعي احلنعبد هللا و أأبو )

يل مذهب الشافعي و ويل قضاء بعلبك و  نباء تفقه عيل مذهب أأيب حنيفة مث انتقل ا  ابلطاعون غريبا ذكره ابن جحر يف ال 

ه غريها مث عاد حنفيا و انب يف احلمك و درس و أأفيت و اكن يقرأأالبخاري جيدا و يكتب عيل الفتوي كتابة حس نة و خط

لهيا طعن و مات. و اكن أأخذ عن أأيب الرضا و البدر املقديس و (مليح و توجه ا يل مرص يف أ خر معره فعن د وصوهل ا   

الفضل عباس بن محمد بن أأيب بكر بن سلامين القرييش الهامشي العبايس املس تعني ابهلل رمحه هللا يف جامد ال خرة  وأأبو

جعل عهده لودله أأمحد و لقبه املعمتد عيل هللا مث خلعه عن ولية العهد و ابلسكندرية ابلطاعون. و اكن وادله املتولك 

يل ابنه أأيب الفضل عباس و لقبه املس تعني ابهلل فقام ابخلالفة بعده مث متكن من السلطنة و اس تقل بتدبري أأمورها و  عهد ا 

لأمراء و أأعيان اململكة ابلسمع و الطاعة و بأأعباء اململكة و         ادلوةل بعد ما قتل فرج بن برقوق و حلف هل ا         

دارة            عيل هنج  يل ما اكن عليه من القوة و احلول و ا  الوفاء فأأقام يترصف التولية و العزل و أأعاد به اخلالفة ا 

 . و اكن عزل عن قضاء القضاتالاس تقامة و العدل. و ل أأعمل أأحدا من خلفاء بين العباس مبرص حصل هل ذكل يف عرص

جامل ادلين البلقيين من أأاكبر الشافعية و اكنت مدة خالفته حنو مثان س نني و من ذكل مدة اس تقالل حنو مثانية أأشهر مث 

فوض أأمور السلطنة لش يخ احملمودي عيل العادة و لقبه املكل املؤيد يف شعبان س نة مخس عرشة و مثامنائة مث خلع من 

يل أأن ماتاخلالفة يف ذي احلجة س نة ست عرشة و سري ا يل و ويل اخلالفة أأخوه املعتضد   الاسكندرية و مل يزل هبا ا 

يل املس تعني هدااي فاخرة و حتفا ابهرة  أأبو الفتح داود. و اكن السلطان أأعظم شاه بن اسكندر شاه مكل الهند أأرسل ا 

ليه  يطلب منه الترشيف ابلنشور و العهد بولية مماكل الهند ليس تقمي وليته علهيا رشعا فأأنعم هل املس تعني بذكل و أأرسل ا 

ابلعهد و اخللعة و أأوصاه ابلعدل و ال حسان و أأن يكون أأموره عيل هنج الرشع. و اكن ذكل س نة أأربع عرشة و مثامنائة و 

.قانت اخلالفة يف نظره من احلشمة و الاحرتام و أأعادت سالف الأايم  
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يوم  لقيرساين احلنفي العالمة صدر ادلين ابن العجمي رمحه هللاأأمحد بن محمود بن محمد بن عبد هللا او أأبو           

السبت لأربع عرشة خلت من رجب ابلطاعون و اكنت ولدته س نة س بع و س بعني و س بعامئة. قال ابن جحر العسقالين 

س بة مرارا و نظر . ويل احل اكن ابرعا فاضال حنواي فقهيا متفننا يف علوم كثرية معروفا ابذلاكء و حسن التصور و جودة الفهم

 اجلوايل و درس بعدة مدارس و ويل مدرسة الش يخونية.

 

 و أأ بو    حيي ين يوسف بن      بن      الرساي احلنفي رمحه هللا نزيل مرص شارح التلخيص

 

ايض اتج البغدادي احلنفي القأأبو العباس أأمحد بن محمد بن معر      بن محمد النعامين تويف س نة أأربع و ثالثني و مثامنائة 

مام أأيب حنيفة رمحه هللا(. قال أأبو العباس ادلمشقي ملا حارص تميور  ادلين رمحه هللا غرة احملرم )بدمشق و هو من ذرية ا 

بغداد يف اشهر احلج ثبت املقاتةل من أأهلها و أأكرثوا من عسكره القتيل و اجلريح خفنق ذلكل و زحف برجهل و خيهل و 



  

يل زمعه بأأن جعل املسلمني قرابني حضي مث أأمر لك من هو يف دفرت ديوانه حمسوب أأخذ ها عنوة يوم الأحضي فتقرب ع

فسقوا لك واحد من مجرة سلب الروح و عساكر من اجلند منسوب أأن يأأتيه من رؤوس أأهل بغداد براسني  ----وايل 

يف تكل امليادين و مجع رؤوسهم املال اكسني مث اتوا هبم فرادي و مجةل و جاروا سبيل دماهئم هنر ادلجةل و طرحوا أأبداهنم 

فبين هبا ميادين فقتلوا من أأهل بغداد حنو من تسعني أألف نفس صربا و بعضهم ملا جعز عن حتصيلهم قطع رؤوس من معه 

من الشام و غريها ارسي و من جعز عن رؤوس الرجال قطع رؤوس رابت احلجال و من مل يكن معه رفيق اصطاد من 

ذا مل ميكهنم اخلروج عن ربقة الطاعة و  وجده يف طريق و افتدي نفسه بعدو أأو صديق و مل يلتفت ا يل شفيق و شقيق ا 

 ل يقبل مهنم

 

\54b\ 

عدل و ل شفاعة و هذا العدد املذكور سوي من قتل و هو حمصور أأو قتل يف مضيق أأو مات يف ادلجةل و هو غريق 

و ابق فاحتوشوه من لهتم النائب فرج فانه ركب سفينة فقد ذكر أأن خلقا أألقوا أأنفسهم يف املاء و ماتوا غريق و من مج

اجلانبني ابلسهام جفرحوه و انقلبت به السفينة و أأدركه الغرق كذا أأخربين القايض اتج ادلين أأمحد النعامين احلنفي احلامك 

 ببغداد، انهتيي. 

ماما فقهيا حنريرا كبري احملل ابهر الفضل ذا مشاركة يف الفنو ن و ابع طويل يف عدة من العلوم. ويل و اكن عاملا فاضال ا 

و أأخذ عهنم. همسع مس ندا أأيب حنيفة من مجع املويد أأاب قضاء بغداد للسلطان أأمحد و اكن همسع احلديث و لقي املشاخي 

 احلسن حيدر بن محمد بن حيي العبايس البغدادي احلنفي و 

 

ن صدقة الشافعي وو روي عنه أأمحد بن جحر العسقالين احلافظ صاحبه و أأبو احلسن عيل ب  

 

الفضائل محمد بن محزة بن محمد بن محمد الرويم القونوي احلنفي العالمة مشس ادلين الفناري رمحه هللا يف رجب مبدينة  أأبو

حدي و مخسني و س بعامئة و هو من أأعيان  بروسا و دفن قدام جامعه اذلي أأنشأأه هبا. و اكنت ولدته يف صفر س نة ا 

و من أأفاضل احملققني و أأماثل املدققني )و اكن ذا رضس قاطع يف العمل و رأأي متني( مع زهد و العلامء و أأعالم الكرباء 

ل من كسب يده. و اكنت  ورع اكمل و صالبة يف ادلين. و اكن مع أأهبته العظمية و جالةل قدره ل يأألك و ل يلبس ا 

مالبسه رثة و عاممته صغرية عيل زي مشاخي الصوفية. و اكن يعمل القز و اكن صاحب ثروة عظمية و جاه واسع و هيبة 

و شوكة ابهرة. و اكن هل عبيد ل حيصون و اثين عرش مملوك مهنم يلبس الثياب الفاخرة و الفراء النفيسة و يف بيته جوار 

ذا خرج  ا يل ل حيصني و أأربعون مهنن يلبسن االقالنس اذلهبية. و اكنت داره بني املدرسة و بني دار السلطان أأيب يزيد. ا 

يل اجلامع. و يقال أأنه رد شهادة السلطان يف حادثة فسأأهل  امجلعة ازدمح الناس عيل اببه حبيث ميتل  من الناس الطرق ا 

نك ترتك امجلاعة فبين قدام القرص جامعا و مل ترتك امجلاعة بعده أأصال. و اكن مفيت اململكة و قايض عن ذكل فقال  ا 

مدرسة مناسرت مث انه وقع بينه و بني السلطان وحشة فرتك تكل املناصب و  القضات يف ادلوةل العامثنية و مدرسا يف

يل بالد قرامان فأأكرمه صاحب تكل اململكة و عني للك يوم أألف درمه و لطلبة العمل معه   دخل ا 
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يل ما اكن عليه من املناصب. و اكن بعض  يل أأن اس تدعاه السلطان فأأجاب و عاد ا  الوزراء حيقد مخسامئة و مل يزل هبا ا 

عليه و يعاديه فقال يوما أأرجو من هللا تعايل أأن اصيل عيل هذا الأمعي فقال الش يخ هو جاهل ل حيسن الصلوة عيل 

امليت و أأرجو من هللا أأن يشفيين و يعميه و ميوت فأأصيل عليه. فاتفق أأن السلطان قبض عيل ذكل الوزير و كحهل و 

يقال أأنه نبش أأس تاذه عالء ادلين الأسود فوجده كام وضع مع أأنه مر عليه زمان  . ومات بعد أأن معي و صيل عليه الفناري

مديد يدقق بذكل أأن الأرض هل تأألك حلوم العلامء فسمع صوات من هاتف يقول هل صدقت أأمعي هللا برصك. و هل نظم 

يل الش يخ عبد اللطيف القديس و هو شعر أأرسهل ا   

خبري طريق جل عن لك قامئ    قدمت بالد الروم اي خري قادم              

يل ملكه هيدي به لك عامل   مفنذ فتوح الرزم مل يأأت مثهل                  ا 

 عيل مسكل اخملتار من سائر الوري          ا يل حرضة الغفار من لك عامل

ذا عبد اللطيف بن غامن  يلقب زين ادلين قد حص اكمال                يسمي ا 

طالب                 و لكن تقصريي بلزوم لزم  لعمرك أأن ابن الفناري  

شوق شديدلأرضه               ل قيض بقااي العمر هذا غرامي و قد حثين  

 و انتظر اخملدوم يف القدس راجيا             مجلع جيمع الرس عن لك هامي

 فقم و اس تمل خريا يفي بعرصان                و سمل هل ما دمت حيا بقامي

ض و اغتمن و اخدم سبيال لعارف       تنل بقية تعلوا عن لك خادمو ار   

شعرفأأجابه الش يخ بقوهل   

مام العرص أأكرم حازم                   و أأنت ضياء ادلين بل أأنت مشسه  أأل اي ا 

 بعلمك ساد الناس اي خري عامل                ركبت حميط العمل يف سفن التقي

ذا ما كنت أأمنت  ففقت عيل ادلقران جاث وقامي               فأأنت ا 

منا   و أأيقظ يقظان هبا لك انمئ                  فان غبت ل خيفي ضياك و  ا 

لهيي أأن يدمي بقاك  حرضت فأأنت الشمس يف أأفق عامل         سأألت ا 

 تفيض عيل الطالب جن و ادم             لعمرك ششعري يف جوابك

ذا مات منك بنظرة         كنظم حلسان و كف حلامت          قرييض ا   

ذا قيل أأنه   فال بد أأن ختفوه عن لك انظم              فا ين ل اس تحي ا 

 أأجاب مدحي ابن الفناري بن غامن         

يل داير مرص و الأخذ عن علامهئا  و اكن رفيق الس يد الرشيف اجلرجاين و محمود بن ا رسائيل ابن قايض سامون يف رحلته ا 

علوم من فضالهئا قال الس يوطي لزمه ش يخنا العالمة حمي ادلين و اكن يبال  يف الثناء عليه و ميدحه جدا. و و تلقي ال

 قال احلافظ ابن جحر العسقالين اكن عاملا عارفا ابلعلوم العربية و علمي املعين و 
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و ارتفع بالد الروم فويل قضاء مدينة بروسا  و البيان و عمل القراءة. كثري املشاركة يف الفنون و رحل ا يل مرص مث رجع ا يل

قدره عند ابن عامثن جدا و حل منه احملل الأعيل و صار يف معين الوزير و اش هتر ذكره و شاع فضهل. و اكن حسن 

السمت كثري الفضل و الافضال و ملا دخل القاهرة يريد احلج اجمتع به فضالء العرص و ذاكروه و ابحثوه و شهدوا هل 

يل الغاية حيت يقال أأنه اكن عنده من النقد مبائة و مخسني أألف دينار. و خلف عرشة  ابلفضيةل مث رجع و اكن قد أأثري ا 

أ لف جمدل من الكتب و جح س نة اثنتني و عرشين فلام رجع طلبه املؤيد فدخل القاهرة و اجمتع بفضالهئا مث رجع ا يل 

يل بالده مث جح س نة ثالث و ثالثني عيل طريق أأنطاكية و اكن قد أأصابه رمد و أأرشف عيل العمي  القدس فزار مث رجع ا 

حفج هذه احلجة شكرا هل س بحانه عيل ذكل. قال كتب يل خبطه ابل جازة ملا قدم بل يقال أأنه معي مث رد هللا تعايل برصه 

 القاهرة. 

ت و سامها أأمنوذج العلوم و هل و هل تصانيف فائقة عيل الغاية مهنا رساةل ايت فهيا مبسائل من فنون و أأورد علهيا ا شاكل

عرشون قطعة منظومة لك قطعة مهنا مس ئةل من فن مس تقل و عري أأسامء تكل الفنون بطريق الألغاز امتحاان لفضالء 

دهره فمل يقدروا عيل تعيني فنوهنا فضال عن حل مسائلها عيل أأنه قال فهيا ذكل جعاةل يوم مما تبرصون. و رشح مفتاح 

يقرص عن فهمه ين القونوي رشحا وافيا و مضنه من معارف الصوفية ما مل تسمعه الاذان و الغيب للش يخ صدر ادل

(. و رشح الفرايض الرساجية رشحا لطيفا، وهل ال نس يف رشح مفتاح غيب امجلع و الوجود احالأذهان )و سامه مفت

هل ثالثني س نة. و هل تفسري سورة كتاب كبري يف أأصول الفقه شهري سامه بفصول البدايع يف أأصول الرشايع و أأقام يف مع

الفاحتة، و تعليقات عيل رشح املواقف مضهنا مواخذات لطيفة عيل الس يد الرشيف و هل غري ذكل رساءل و حواش 

فتاء و التدريس و القضاء عن التبييض. و اكن أأخذ علوم  عن وادله محزة و  -----بقيت أأكرثها يف املساودة منعه شغل ال 

الء ادلين عيل بن معر الأسود و جامل ادلين محمد بن محمد الأقرساي و ابلقاهرة عيل الش يخ أأةمل ادلين تفقه ببالده عيل ع

 البابريت و 

دريس بن عبد هللا النكدي   الأسودو أأخذعنه حمي ادلين محمد بن سلامين الاكفيجي و يعقوب بن ا   
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  -------- البخاري و محمد بن و يعقوب القراماين الأصفر و مشس ادلين محمد بن عيل احلسيين

(---------------------)  

بقرية ماهان من نوايح كرمان مخلس بقني من رجب و دفن هبا               امريخاوندبو       و أأ   

السري ( -----)ترمجة امري خاوند صاحب   

براهميتويف س نة مخس و ثالثني و مثامنائة   اللكس تاين احلنفي العالمة رمحه هللا أأبو       أأمحد بن عامثن بن عامثن بن ا 

ليه طلب احلديث  و ابتداء يف لست بقني من جامد الأويل و اكنت ولدته س نة اثنتني و س تني و س بعامئة. حبب ا 

و قرأأ ابيق  و هلام جرا ما فرت و ل دان. قال ابن جحر لعهل قرأأ البخاري أأكرث من أأربعني مرةالقراءة من س نة تسع و س بعني 

الس تة و اعتين ابلطب و دار عيل الش يوخ و أأفاد الطلبة مث قال أأفادين كثريا و همسعت الكثري بقرأأته و قد قرأأ الكتب 



  

أأيضا قطعة من أأطراف املس ند و قطعة من املعجم تعليق التعليق و هل يف ذكل مهة عالية جدا و قرأأ عيل عيل كتاب 

ذا همسع قراءته الأوسط و غري ذكل و هللا يدمي النفع به. و قد اش تغل يف  العربية كثريا و مل ميهر فهيا. فاكن بعض الش يوخ ا 

يقول أأجذم تسمل. و مل حيصل هل يف مدة معره وظيفة تناس به. و قرأأت خبطه أأخذت عمل الفقه عن الش يخ عز ادلين 

الغامزي و الرازي و جالل ادلين التباين و مشس ادلين بن ايخ اجلار و غريمه. و عمل العربية عن الش يخ مشس ادلين 

 الش يخ رساج ادلين بن معر و الش يخ شهاب ادلين الصهنايج و الش يخ عبد امحليد الطرابليس و أ خرين. 

الوفاء        بن         بن           بن          اخلوارزيم الصويف رمحه هللاو أأبو   
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 و ممن أأخذ عنه حسني الكربوي من أأحفاد جنم ادلين و 

بن عبد هللا بن يوسف بن هشام املرصي النحوي         ادلين رمحه هللا و أأبو       امحد   

 

هريرة عبد الرمحن بن عيل بن عبد الرمحن بن عيل )بن هامش ادلمياطي( التفهين احلنفي القايض زين ادلين رمحه هللا و أأبو 

ية بقرب دمياط( و هو قايض يف شوال مسموما عيل ما قيل. )و اكن مودله س نة س بعامئة و أأربع و س تني بتفهمنا قر 

احلافظ ابن جحر العسقالين لزم الاش تغال مفهر يف الفقه و العربية و املعاين و قضات احلنفية يف ادلاير املرصية. قال 

 اش هتر اهمسه و انترش صيته و انب يف احلمك مث ويل تدريس الرصغمتش ية و مش يخة الش يخونية  مث قضاء احلنفية. 

وه و هو صغري فقدم مع أأمه القاهرة و اكن أأخوه هبا فزنل بعنايته يف مكتب الأيتام برصغمتش ية مث و قال السخاوي مات أأب

يل عرافهتم و أأقرأأ بعض بين اتراك تكل اخلطة و نزل يف طلبهتا و حفظ القدوري و غريه و لزم الاش تغال و دار  تريق ا 

العربية و املعاين و املنطق و غريها و تصدي للتدريس عيل الش يوخ و همر يف الفقه و أأصوهل و التفسري و أأصول ادلين و 

فتاء س نني و انب يف احلمك من الأمني الطرابليس مث عن الكامل بن العدمي و صار من أأفاضل طلبة الش يخونية حني  و ال 

يذكر أأنه أأن ويل بعناية مش يخة الرصغمتش ية بعد أأن تنازع فهيا و الرشف التباين. و اكن اكن الكامل ش يخها و مل يلبث 

حبث عن اجلالل التباين وادله يف درس الفقه هبا فغضب منه خفرج منه منكر اخلاطر و دعا هللا أأن يوليه التدريس حفصل 

هل ذكل و أأخرج ابنه مث ملا اس تقر الشمس بن ------- يف مش يخة ---------- اس تقر عوضه فبارش ها مبارشة حس نة ا يل 

أأن رصف ابلعيين س نة تسع و عرشين و قرر يف الش يخونية بعد قارئ الهداية و انفصل عهنا ابلصدر بن العجمي و أأعيد 

يل أأن مات. و يقال أأن أأم ودله   س نة ثالث و ثالثني و اس متر قاضيا ا 

ليه رايسة أأهل  . و قال ش يخنا اكن حسن العرشة---------------) كثري العصبية لأحصابه عارفا بأأمور ادلنيا و قد أأنهتت ا 

و قد أأخذ عن احلم الغفري من ش يوخنا مفن دوهنم اكبن امهامم و تلميذه س يف ادلين و جاللته مس تفيضة  مذهبه. قلت و

نه قال فيه ما فيه حتامل. انهتيي الكم السخاوي. و اكن من ش يوخه خري  لكهم يذكرون حسن أأوصافه. و أأما العيين فا 

و بدر ادلين محمود اللكس تاين و ----------ادلين   
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حسن بن أأيب بكر بن أأمحد بن القديس احلنفي بدر ادلين رمحه هللا نة ست و ثالثني و مثامنائة تويف فهيا أأبو    دخلت س  

لثالث خلون من شهر ربيع ال خر. قال ابن جحر العسقالين اش تغل ابلعمل قدميا و اكن فاضال يف العربية و غريها. و ويل 

يف العرف العلية و أأثين عليه و قال الس يوطي صنف رشحاعيل  بعد التفهيي. و ذكره ابن طولونمش يخة الش يخونية 

 شذور اذلهب لبن هشام

 

براهمي بن شاهرخ بن تميور بن طرغاي الرتيك التتاري مكل الفارس من هجة أأبيه ولهيا من رجب س نة عرشة و أأبو  الفتح ا 

يل أأن مات و هل اثنتان و أأربعون س نة. و اكن الثاين من بين وادل هو مثامنائة ا   

 و أأبو
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 دخلت س نة س بع و ثالثني و مثامنائة تويف فهيا 

عبد هللا محمد بن أأيب بكر بن محمد بن سالمة املارديين احلنفي بدر ادلين رمحه هللا يف صفر و هل اثنتان و مثانون س نة  أأبو)

نبو مل خيلف بعده  اء الغمر اش تغل ببدله مدة و حبلب مثهل و مودله س نة مثان و مخسني و س بعامئة. قال ابن جحر يف ال 

لقي أأاكبر املشاخي و حفظ عدة خمترصات و همر يف الفنون و شغل الناس و قدم ا يل حلب مرارا فاش تغل هبا مث درس يف 

يل  يل امد فأأقام هبا مدة مث افرج عنه فرجع ا  أأماكن و أأقام هبا عرش س نني مث رجع و ملا غلبت البارانية عيل ماردين نقلوه ا 

و درس يف عدة مدارس مث حصل هل فاجل قبل موته بنحو عرش س نني فانقطع مث خف عنه و صار ثقيل  حلب فقطهنا

و أأجبته عهنا. و اكن فقهيا  -------احلركة. و اكن حسن النظم و املذاكرة و اجمتعت به يف حلب و مدحين بقصيدة 

عة و قد ذكرت هل ترمجة حس نة يف معجمه(و البيان و أأخذ عن ش يوخنا و جامفاضال صاحب فنون يف العربية و املعاين   

سامعيل بن أأيب العز ادلمشقي القايض شهاب ادلين ابن الكشك رمحه هللا يف صفر           أأبو  أأمحد بن محمود بن ا 

ليه رايسة أأهل الشام يف زمانه و اكن شهام قوي النفس مس تحرض الكثري من ابلشام و هل بضع و مخسون س نة انهتت ا 

ليه نظر اجليش يف ادلوةل املويدية و بعدها مث رصف عهنام معا مث الأحاكم. ويل ق ضاء احلنفية اس تقالل مدة مث أأضيف ا 

أأعيد لقضاء الشام و عني لكتابة الرس فاعتذر عن ذكل و مل يقبل و اكن بينه و بني ابن جحي معاداة يبال  لك مهنام يف 

نباء الغمر.اكن أأجود من ابن جحي ساحمهام هللااخلط عيل ال خر و لكنه    تعايل ذكره احلافظ ابن جحر يف ا 

 

عيل بن نرص بن القامس بن        العلوي احلسيين التربيزي الس يد معني شاه قامس الأنوار رمحه هللا يف و أأبو         

 أأوائل شهر ربيع ال خر جبردجام و هل ديوان جيد أأكرثه يف التصوف و النصاحئ.

 

بر اهمي بن رشف بن        الميين الزبيدي احلنفي رشف ادلين رمحه هللا. أأحد مشاخي القراءة  سامعيل بن ا  و أأبو         ا 

النحو ابلمين و ش يخ حنات عرصه بزبيد و اكن ماهرا يف النحو و الرصف و اللغة مع مشاركة حس نة يف الفقه حبيث ملا 



  

قدم البدر ادلماميين زبيد مل يكن هبا من حياذيه سواه يف العربية. فاكن ذلكل يبال  يف احرتامه و ينصفه و يعرتف بفضهل و 

 تقدمه يف فنه كذا ذكره السخاوي و قال أأفاده يل بعض فضالء المين. و اكن لزم الرساج عبد اللطيف الرشيج 

 و ممن أأخذ عنه العفيف النارشي و 

 أأبو بكر     بن عيل بن جحة بن      امحلوي احلنفي الأديب تقي ادلين الأزراري رمحه هللا يف شعبان
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نباء الغمر هو الأديب الفاضل شاعر الشام. اكن يف ابتداء أأمره يعقد الازرار و اكن حيضب ابمجلرة مث تعاين  قال يف ا 

النظم و تولع اول ابلزجال و املواليا و همر فهيام و فاق أأهل عرصه. مث نظم القصايد و مدح الأعيان و دخل دمشق و 

يل القاهرة و مدح القايض خفر ادلين مدح برهان ادلين بن  جامعة بقصيدة اكفية جعيبة و قرظها هل فضالء عرصه و رحل ا 

بن ماكنس و غريه و عظم قدره يف ادلوةل املويدية و شاع ذكره و قرر يف ديوان ال نشاء. قال و همسعت من نظمه كثريا و 

نشائه. و لقيته حبامه س نة ست اياب و اكن بيننا مودة أأكيدة و  معظم رشحه عيل بديعيته و مجةل من ا  و ثالثني ذهااب و ا 

 هللا مسؤول أأن يرمحه و نعم رجل اكن.

فارس عبد العزيز بن أأمحد بن محمد بن أأيب بكر احلفيص املغريب التونيس السلطان املتولك رمحه هللا )جفأأة يوم عيد و أأبو 

الأحضي ينتظر صالة و قد تطهر قرب جبل و انرشيس من أأعامل تلمسان (. من مشاهري ملوك بين حفص ابفريقية و 

أأقوهمم عامدا و أأطومهم ابعا و اكن كثري الغزوات وافر اخلريات حمبا للعمل و أأههل و معظام لأهل الفضل لفضهل. طلب من 

ليه بنسخته منه )و أأحتف به ويل ادلين عبد  الش يخ شهاب ادلين بن جحر العسقالين احلافظ رشحه للبخاري فأأرسل ا 

بن خدلون مقدمة كتابه املوسوم بكتاب العرب و ديوان املبتدأأ و اخلرب يف أأايم العرب و العجم و الرببر و من الرمحن 

 عارصمه من ذوي السلطان الأكرب(. 

كرام العلامء و أأهل  قال عبد هللا الرتجامن قد أأقام س نة العدل يف مجيع رعاايه و ساسهم ابلكتاب و الس نة. و من مناقبه ا 

فاكنوا يقصدونه من  رشفاء و أأهل بيت الرسول عليه السالم و املبالغة يف تعظميهمو بذل جزيل العطاء مهم.الصالح و ال 

مشارق الأرض و مغارهبا مفن أأقام ببالده و مملكته عني هل راتبة تكفيه و من ارحتل عهنا أأجزل صلته و أأكرم وفادته. و أأما 

نصافه من الظامل للمظاوم فهو أأمر مشهود معلوم ح يت اكن قواده و خواصه يسلكون طريقته يف العدل و ل يزال يتعاهد ا 

و أأبطل  ---------------------- و ينجز احاكم اجلناايت و أأهل السجون يف غالب أأحيانه فيرسح من يس تحق ذلكل

 تعايل و اكنت اجلبااي كثرية اخلارجة عن قانون الرشيعة ما مبلغه يف لك عام مخسة و ثالثون أألف دينار تركها لوجه هللا

 مس مترة منذ دهر طويل و وقف أأوقافا كثرية من مجةل ذكل خزانة الكتب يف جامع الزيتونة من 
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تونس و مجع هبا دواوين مفيدة يف علوم عديدة و وقفها وقفا مؤبدا لأهلها و الطالبني لها و مارس تان تونس و مل يس بقه 

فريقية أأحد من امللوك املتقدمني و ل املتأأخرين و الزتم يف حياته فداء مجيع من يرد ملرسا تونس من الأساري  بذكل يف ا 

مرسومه لتجار النصاري ابلوعد للك من جي  مهنم ما يقدر من  بالد النصاري من بيت املال و قرأأ  املسلمني اجمللوبني من



  

يل س بعني و يف لك ش يخ و كهل من الأر الأساري  نه و وضع يف لك شاب مهنم س تني دينارا ا  بعني ا يل امخلسني. مث ا 

أأوقف ذلكل أأوقافا كثرية و أأحباسا عريزة لفداء الأساري بعد وفاته و قدم للنظر فهيا أأمني الأمناء أأاب عبد هللا محمد بن عز 

 و

ل فيه و من ل املكل يف موضع معلوم ل يباع ا   و أأابح للناس معل الصابون و أأطلق مهم ال ذن بعد أأن اكن ممنوعا ل يعمهل ا 

نه أأسقط اخلراج عن املسلمني و اكنت دوةل بين  معل ذكل خفية و ظهر عنه معهل عوقب عليه يف ماهل و بدنه. مث ا 

فريقية يشاركون ادلوةل يف جمابهيا و  يل الزوال و اكن أأعراب ا  حفص ابملغرب قد اختلت اختالل عظامي و أأرشفت ا 

يل أأن يتحمكون عيل ملوكها. و اكنت لولت البالد تسلط علهيا ل  يذعنون املكل ابلطاعة و مهم مع ملوكهم أأخبار و وقايع ا 

تداركها هللا هبذا السلطان و قهرمه به و فتح فتوحات عظمية مهنا مدينة طرابلس الغرب و قسطنية و بسكرة من بالد 

فريقية و واجهل و دنلكة و عوامس من بالد الصحراء و فتح مدينة طرقوشة جبزيرة صقلية عنوة و هدم سورها و ايت  ا 

ليه صاحهبا بطاعته  يل تلمسان و اس تويل علهيا و قصد فاس فلام شارفها وجه ا  مبغامن كثرية ل حتيص )و انهتيي يف غزواته ا 

سائته و انكفأأ راجعا و حلقته يف طريقه بيعة أأهل فاس و ابيعه صاحب  و هدااي جليةل فقبل ذكل و اكيف عنه و عفا عن ا 

و غرب ( ا يل غري ذكل من أأفعاهل امحليدة. و ابمجلةل اكنت أأايمه غرة يف مفرق دوةل بين حفص الأندلس و انتظم هل مكل امل

 هو اكلربهان القاطع ادلال عيل شوكهتم أأو حممك النص و مكل بعده حفيده املنترص محمد بن املنصور بن أأيب فارس 

بن محمد بن عيل اجلرجاين احلنفي الرشيف رمحه  محمد بن عيلدخلت س نة مثان و ثالثني و مثامنائة تويف فهيا أأبو          

 هللا
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بكر محمد بن محمد بن محمد        بن          الهروي اخلوايف احلنفي الش يخ زين ادلين رمحه هللا ليةل الأحد لثنتني و أأبو 

اف من بالد مضت من شوال         و اكنت ولدته منتصف شهر ربيع الأول س نة س بع و مخسني و س بعامئة خبو 

خراسان و هو عارف الوقت و ش يخ الزمان و اكن ذا ابع طويل يف العلوم الظاهرة و الباطنة و قدم راخس يف اتباع 

ليه املنهتيي يف مراقبة اخلواطر و دوام التبتل ا يل هللا تعايل و تربية املريدين و  الكتاب و الس نة و طريقة امجلاعة. و اكن ا 

رشاد السالكني و طريقة الق . و هل جماهدات صدرت منه و خوارق و كرامات حكيت عنه. و أأجاز هل الش يخ نور وما 

جازته أأنه ملا اس تحق اخللوة و قبول الواردات الغيبية و الفتوحات اس تخرت هللا تعايل و  ادلين املرصي و كتب يف ا 

أأدخلته يف خلويت املعهودة اليت من فهيا عيل مبا من بفضهل و يه س بعة أأايم ففتح هللا س بحانه عليه أأبواب املواهب من 

يل حقيقة التوحيد و احنلت منه فئود التفرقة يف شهود  عنده يف الليةل الرابعة و ازداد يف الرتقيات عيل درج املقامات ا 

ليه عيل لسان أأهل احلقيقة جبمع امجلع و هو لقوة  امجلع قبل متام املدة مث ظهر هل لوامع التوحيد احلقيقي اذلايت املشار ا 

ليه متاما و يبقيه دواما و جيعهل اس تعداده و هو بعد يف الرتيق  و الزايدة و اين عيل رجاء من هللا تعايل أأن يأأخذ منه ا 

ماما هذا و حيك عنه أأنه قال ملا أأخذت هذه ال جازة خرجت ا يل خراسان و نسيت كتاب ال جازة ببغداد مث  للمتقني ا 

انتقل ا يل رمحة هللا و دخلت خلوته فوجدت فهيا الكتاب بعينه و ل رجعت ا يل مرص بعد زمان مديد و صادفت الش يخ 

ل يف حروف يسرية. و ل أأدري أأنه أ فرس مبا جري عيل فكتبه و وضعه يف اخللوة يل  تفاوت بينه و بني ما كتبه أأول مرة ا 



  

و كون احلجرة مفتوح أأو هو نسخة بقيت من حني رتهبا لأجيل و ل شك أأن من كرامات بقاء ذكل الكتاب مع طول املدة 

 الباب يدخلها لك احد. 

ايه عيل رشوط  يل بغداد فسأأهل مين رجل يقال هل اتج الكيالين فأألبس ته ا  و اكن ش يخي أألبس ين اتجا عند مراجعيت ا 

يل معهودة  بني أأهل الطريقة فرأأيت يف املنام أأن التاج يشكو ا   
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أأسامهئم مث جعلتين ال ن يف رجل مشغول ابمخلر فطلبت الرجل و  و يقول لبس ين من أأاكبر الطريقة فالن و فالن و عد

.-----و وجدته سكران فأأخذ رفيقي التاج من رأأسه   

جازة كتهبا لبعض أأحصابه و قال )  يل الكرم الوايف زين ادلين اخلوايف ثبته و هل ا  يف أ خرها كتب هذه احلروف العبد الفقري ا 

يل ذروة مقامات المكل من أأهل احلقيقة تذكرة للودل الاعز الس يار أأمحد هللا تعايل عيل قوانني أأهل الطريقة و أأو  صهل ا 

حدي و عرشين و مثامنائة  السمرقندي فتح هللا عليه أأبواب احلقايق و عرفه المتزي بني الروحات و ادلقايق يف رجب س نة ا 

ملعروف خبواجه ابرسا رمحه يف بعض نوايح هرات صنيت عن ال فات و ذكره الش يخ محمد بن محمد احلافظي البخاري ا

امجلهور و شفاء الصدور صفوة العلامء و العرفاء  -------. و قال يف وصفه ذو العمل النافع و العمل الرافع هللا يف رسائهل

ا يل هللا س بحانه عيل  -------املعرفة ان جه منا جه احلقيقة ساكل مساكل الرشيعة و الطريقة  -------رافع اعالم الس نة قامع 

قة اليقني س يدان و مولان زين املةل و ادلين(. طري  

و اكن يف مس ئةل ال مان و التصديق و ال ذعان عيل رأأي الش يخ نظام الهروي يف أأنه ل بد فيه من التسلمي حيث يقول  

 شعر

-------------------------                            ---------------------------------  

-------------------------                            ---------------------------------  

خراسان ان يف قصية حواف رجال قد منحه هللا الطاف عاملا عامال قال أأبو العباس ادلمشقي همسع تميور يف بعض قدماته 

امالت مع هللا ابلصدق انطقة صادقة ومعكبريا فاضال ذاكرا مات مزاهرة ظاهرة و مقامات طاهرة ابهرة و ماكشفات 

و احصب معه فئته فقالوا للش يخ  -----يف خطرية القدس اعيل وكر فقصد  -------يدعي الش يخ زين ادلين أأاب بكر نظاير 

ليه  ليك يقصد رؤيتك و يرجو بركتك فمل يفه الش يخ لفظه و ل رفع ذلكل حلظه فوصل ا  ان تميور قادم عليك و واصل ا 

ليه أأحد و دب ونزل عن فرسه و دخل  عليه و الش يخ مشغول حباهل عيل عادته جالس يف فكره عيل جسادته فلام انهتيي ا 

منساك عيل رجليه فوضع الش يخ عيل ظهره يديه قال لو ل أأنه رفع يديه عن ظهري برسعة خللته انرض و ان السامء 

وقعت عيل الأرض و أأان بيهنام رضفت اشد رض مث انه جلس بني يدي ذكل املنتخبعيل ركبيت الأدب و قال هل عيل سبيل 

الاس تقهام و الانصاف اي س يدي و ش يخي مل ل اتمرون ملكمك ابملعروف و ل تهنونه عن املنكر و الاعتساف فقال بل 

ليه فلام مل ايمتروا سلطانك عليه خفرج من عنده و قد قامت منه احلربة و قال ملكت ادلنيا و رب  امرانه و قدمنا بذكل ا 
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 بشكل عام هذه الصفحة غير واضحة



  

. هكذا أأورد هذه اكن يقول مجيع ما نلته من السلطنة بدعوة الش يخ مشس ادلين و مهة الش يخ زين ادلين( الكعبة )و

يل الش يخ زين ادلين اخلوايف و ظين أأن هذه القضية وقعت بينه و بني الش يخ زين ادلين التايبادي و قد  القصة و نس هبا ا 

لقب و الكنية غري أأن ذكل مقدم الوفات. و من تصانيفه: تقدم ذكره و الكهام من مشاخي هرات متفقان يف الامس و ال

 كتاب مهنج ال رشاد، و الأوراد الزينية يف التصوف و الوصااي القدس ية و

 و اكن أأخذ التصوف عن اىلش يخ نور ادلين عبد الرمحن املرصي و شهاب ادلين السريايح و 
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حمي بن عزيز املرزيفوين و عبد املعطي املغريب املاليك و محمود و أأخذ عنه عبد اللطيف بن عبد الرمحن القديس و عبد الر 

-و محمد بن صاحل اللكيبويل ابن الاكتب صاحب كتاب  -------الس ندي و كامل ادلين بن امهامم و مصلح ادلين بن الوفاء 

و جامل ادلين أأبو امليامن أأمحد بن محمد السمرقندي  ----  

 

بن محمد بن محزة بن محمد الرويم الفناري احلنفي      أأبو احلسن محمد شاه تويف فهيا دخلت س نة تسع و ثالثني و مثامنائة

ليه تدريس ن يف العلوم. و اكن زكيا مفرط اذلرمحه هللا من أأفاضل علامء الروم املربزيادلين  اكء عاملا فاضال فوض ا 

ذ ذاك ابن مثاين عرشة س نة فاجمتع عنده يف أأول درسه علامء البدلة و فضالء  سلطانية بروسا يف حيوة وادله و هو ا 

فشهدوا هل ابلفضيةل و أأقروا هل ابملعرفة و الطلبة و طارحوه مبسائل يف فنون خمتلفة فأأجاب عن لك مهنا بأأحسن أأجوبة 

ال طالع. و حيك أأنه ما جعز يف ذكل اليوم عن جواب غري واحد من الطلبة و يقال أأنه بيك من مزةل الاخفام و ايت وادله 

ل سوال فالن فقال وادله لو مل يكن هو بعد مت ام ادلرس و قال كنت تقول أأن الفاسق ل تكون عاملا و ما أأتعبين اليوم ا 

فاسقا لاكن فضهل فوق ما رأأيته. و اكن خفر ادلين العجمي وقتئذ معيد درسه. و من تصانيفه: امنوذج العلوم و رشح جعاةل 

اس بة فامي ذكره من الالغازات و حل مشالكت مسائلها و نظم عقيب لك قطعة يوم لبيه عني فيه أأسايم الفنون و بني املن

.مهنا قطعة أأخري و أأكد بعضها و أأجاب عن بعض فأأيت بأأجوبة حس ين  

 و اكن اش تغل يف العلوم عيل وادله و

 و أأخذ عنه ابنه احلسن احلليب و 

براهمي بن أأمحد بن أأيب بكر امليك احلنفي رمحو أأبو  ه هللا يف حادي عرشي شهر رمضان مبكة و دفن عبد هللا محمد بن ا 

ابملعاله بقرب وادله قريبا من الفضيل بن عياض و اكنت جنازته مشهودة و تأأسف الناس عيل فقده و مودله هبا يف شهر 

ربيع الأول س نة س بعني و س بعامئة. و يعرف ابملرشدي و يكين أأبو عبد هللا و أأبو احملاسن و أأبو حامد. و نشأأ هبا و 

القران الكرمي و تفقه و طلب احلديث بنفسه و دخل القاهرة و بالد المين و غريها. و أأخذ عن خلق كثري و  حفظ

ماما عاملا عالمة متوددا حسن احملارضة كثري أأجازوا هل و لبس اخلرقة و أأفيت و درس و حدث و انتفع به الناس  و اكن ا 

سالةل و اكن حمببا للطلبة مجيال هميبا  ---------طاها يف لك النوادر و النكت حافظا لكثري من الأشعار و اللغة يتعا

خفيف الروح بشوشا دينا صاحلا صاينا حمبا لبن عريب و أأثين عليه ابن جحر و غريه و قال مل يتأأخر عنه يف مكة من ) هل 

سامعيل معرفة ابلفقه و النحو مع ادلاينة و الصيانة نظريه. و قال املقريزي و ل أأعمل مبكة مثهل. و اك ن لبس اخلرقة مع ا 



  

فتاء و التدريس و وصفه  اجلربيت و لزمه و تشلك به و لزم اجملد اللغول كثريا و انتفع به يف اللغة و غريها.و أأذن هل ابل 

ابل مام العامل العامل العالمة الأوحد اسد املناظرين أأسد الناظرين و ابل  يف وصفه و أأجاز هل الزين العرايق و وصفه بقوهل 

الش يخ العامل الفاضل املفنن احملققاملدقق و ذكر أأنه قرأأ عليه مجةل من تصانيفه و أأجاز هل الاس نوي و أأبو البقاء الس بيك و 

تفقه عيل بدر ادلين حسن بن خاص بيك و الشهاب العبادي و العالء السريايم و الس يف السريايم و العالء الرويم و 

يري و ابن صديق و ابلقاهرة من أأيب رزين و التنويخ و ابن الشخنة و خلق همسع مبكة من الأميوطي و أأيب الفضل الهو 

 كثري.

حسني         بن        بن      بن         بن        اخليويق الصويف املعروف ابلكربوي رمحه هللا. اكن و أأبو         

خي عرصه و من احصاب الش يخ أأيب الوفاء رمحه هللا و هو من أأاكبر مشا -------------------من ودل الش يخ جنم ادلين 

  --------------------------------------------------------------و قال  ------اذلي رشح املثنوي  اخلوارزيم رمحه هللا 

يلو أأبو        أأن  محمد بن مسعود بن معر بن عبد هللا التفتازاين ابلطاعون هبرات و اكن بسمرقند يالزم حصبة تميور ا 

 مات مث انتقل هرات (
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أأبو        عصمة هللا بن       بن        بن             دخلت س نة أأربعني و مثامنائة تويف فهيا   

 الطاليب اجلعفري البخاري ا         الزاهد رمحه هللا ببخارا

 

يف  محه هللا تقريبا و اكنت ولدته حبلباقبغا بن عبد هللا العدميي مولمه احلليب احلنفي س يف ادلين ر و أأبو         

و س بعامئة و هو من فتيان كامل دين معر بن العدمي. و اكن دينا خريا مالزما للخري مع العقل و  س نة مثانني حدود

يل موله        و همسع بعض الصحيح حبلب عيل عيل بن صديق و ع بأأوقاف و أأقطاع من س يده. تفقه ا  السكون و التقن  

منه الفضالء و و حدث و همسع  

براهمي احلليب احلنفي املعروف ابن الربهان رمحه هللا تقريبا حبلب. و اكنت ولدته و أأبو        حسني بن عيل بن امحد بن ا 

هبا و نشأأ يف فضل و عمل و صالح. حفظ القران الكرمي و كتبا و تكسب ابلشهادة و درس ابلس يفية حبلب. و اكن من 

لني و تساهل ذكره السخاوي و ابن طولون يف الغرف العلية و همسع بعض الصحيح من عيل بيت عمل و خري لكنه يذكر ب

 بن صديق و 

أأمحد بن حيي بن مرتيض بن       الميين الزبيدي رمحه هللا       أأبو   

 

ربيع  محمد بن أأمحد بن محمود بن أأمحد ادلمشقي القايض مشس ادلين املعروف اببن الكشك رمحه هللا يف شهرو أأبو      

الأول بدمشق و ودل هبا يف حدود س نة مثامنائة و نشأأ هبا يف كنف أأبيه و تفقه به و بغريه و ويل قضاهئا بعد أأبيه يف شهر 

 ربيع الأول س نة س بع و ثالثني و مل تطل مدته أأن رصف ابلرشيف ركن ادلين و مات معزول.



  

 
\61a\ 

 
حدي و أأربعني و مثامنائة أأبو          بر تويف س نة ا  بن         احلليب ا         املعروف اببن          اهمي بن محمد بن ا 

 العجمي رمحه هللا من أأعيان علامء حلب و من مشاهري يف داير الفرس و الرتك و العرب

 

اسكندر بن       بن         بن          الرتكامين رمحه هللا من ملوك ابرانيس ببالد العجم قتهل ابنه قباد أأبو   

 

براهمي بن         الرويم احلنفي عالء ادلين صاحب الاسوةل رمحه هللا يف شعبان بو و أأ  احلسن عيل بن مويس بن ا 

حمققا جدليا حديد الطبع قوي الفطنة شديد ابلقاهرة )و قيل يوم الأحد لعرش بقني من شهر رمضان(. اكن فاضال عاملا 

ابرعا يف علوم كثرية غري أأنه  م عارفا ابجلدل عاملا يف املعقول و املنقولاكء )قال ابن جحر اكن عالمة حنواي مفننا يف العلو اذل

اكن رشس الأخالق رسيع الانفعال دخل القاهرة س نة مثان و عرشين فقرر ش يخا ابلأرشفية اجلديدة مث أأخرج مهنا و 

يل القاهرة و حرض جملس احلديث ابلقلعة فوقعت منه فلتات لسان مث  اعتذر عهنا مث رجع ا يل دخل بالد الروم مث رجع ا 

يل القاهرة و جري عيل سننه يف احلدة و الرشاسة. و جري هل مع علامهئا بعض الوقايع مث انه  الروم يف البحر مث عاد ا 

يل أأن مات ( حرض جمالس الس يد  مرض و ارشف عيل السالمه بسقط من رسيره و أأبطل وركه و انقطع بسبب ذكل ا 

ع مباحثهتام و حفظ مهنام أأحبااث كثرية يف فنون ش يت مع أأجوبهتا. و اكن يلقهيا و يعجز اجلرجاين و السعد التفتازاين و همس

النظار عن أأجوبهتا مث انه رتهبا يف كتاب وضعه عيل س تة فصول و خامتة الأول يف التسمية و الثاين يف أأخبار النبوة و 

 املنطق. و قد اعتين الفضالء هبا و تداولوها أألثالث يف الفقه و الرابع يف الأصول و اخلامس يف البالغة و السادس يف

يل بالد  ابلبحث و القرأأة و اجلواب و اجلرح و الرشح و النقد و القدح. و اكن أأتقن ببالده عدة من العلوم مث ارحتل ا 

د العجم و لقي الكبار مث قدم القاهرة فويل املش يخة الارشفية و لزم زماان الرشيف اجلرجاين و أأخذ عنه و عن السع

و خلق كثري.التفتازاين   

احلسن عيل بن محمد بن محمد بن محمد     البخاري احلنفي عالء ادلين رمحه هللا مخلس خلون من شهر رمضان. و و أأبو 

يل الأقطار و أأخذ عن العلامء الكبار و برع يف ملعقول و املنقول و  اكنت ولدته س نة تسع و س بعني و س بعامئة. رحل ا 

مام عرصه و عال مة وقته و اكن مع ما اش متل عليه من العمل و الفضل عيلصار ا   
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يل أأبناء ادلنيا يل الغاية لزهده و ورعه و  غاية يف الورع و الزهد و التحري و عدم الرتدد ا  )و دخل الهند فعظمه امللوك ا 

قامة هبا فأأيب و غزير علمه. مث قدم مكة و أأقراء هبا فأأقرأأ هبا و قدم القاهرة و انل هبا التعظمي و ال كر  ام و سأأهل السلطان ال 

يل الشام(  قراء هبا و أأخذ عهنا غالب أأهلها و اكن ممن أأفيت بكفر تميور. أأخذ  . و قدم القاهرة و تصدرتوجه ا  ن أأبيه و ‘لال 

و السعد التفتازاين و معه  



  

 و أأخذ عنه عالء ادلين بن حيي السمرقندي و جالل ادلين احمليل و الضياد 

 محمد بن محمد بن محمود بن        البخاري احلنفي عالء ادلين رمحه هللا يوم امخليس اثلث عرشي شهر عبد هللاو أأبو )

بدمشق و قيل ابملزه و قد قارب الس بعني. اكن من أأهل ادلين و الورع و هل قبول عند ادلوةل و أأقام مبرص مدة  رمضان

اكن يقرر الفقه عيل املذهبني و انتفع الناس به كثريا مث حتول ا يل طويةل. و اكم كثري الأمر ابملعروف و الهنيي عن املنكر و 

 دمشق فاغتبطو ا به. و اكن يتقن علمي املعاين و البيان و يذكر أأنه أأخذهام عن السعد التفتازاين ( 

 لعرش ليةل الثننيالفضل أأمحد بن عيل بن قرطاي بن          املرصي احلنفي شهاب ادلين ابن بكمتر رمحه هللا و أأبو 

خلت من ذي القعدة ابلقاهرة يف الطاعون و اكنت ولدته هبا يوم الأحد لثالث عرش خلت من شعبان س نة ست و 

مثانني و س بعامئة. س بط محمد بن بكمتر السايق نشأأ ابلقاهرة يف ترف زائد و نعمة سابغة و ثروة ظاهرة من أأقطاع و 

 لك يوم فامي قيل و مع ذكل فال يزال يف دين كثري لكونه يقتين أأوقاف كثرية جدا حيت أأن غلته تزيد عيل عرشة داننري

الكتب النفيسة ابخلطوط املنسوبة و اجللود املتقنة و غري ذكل من ال لت البديعة و القطع املنسوبة اخلط. و قد اش تغل 

يقة ايقوت. و أأكرث النظر يف يف يف الفنون و برع يف الفقه و برع يف الكتابة و فنوهنا حيت فاق يف املنسوب ل س امي يف طر 

يف فنوهنم فيقرون بأأنه أأحسن مما اكنوا  التارخي و الأدبيات و أأتقن صنايع عدة حيت انه اكن يقرتح لأحصاب الصنايع أأش ياء

يريدون معهل. و قال الشعر اجليد و اكن ذا ذهن وقاد مع السمن اخلارج عن حبيث ل حيمهل الأجياد اخليل و عنده من 

عات بقدر ما عنده من خضامة اذلات مع جودة خاطر و وجاهة عند الأاكبر و هو من افكه الناس حمارضة و لطافة الصنا

أأحالمه اندرة و أأبشهم وهجا و أأظهرمه وضأأة. و ابمجلةل اكن أأديبا شاعرا حسن احملارضة حمبا يف الفضائل و التحف صبيح 

نفاق يضيع ما عنده الوجه لطيف اجملالسة ا يل غري ذكل من حماسن ش يت غري أأنه اك و لو يف غري حمهل و ل ن مرسفا يف ال 

يزال يس تدين و يرصف. و قد قطن القدس و دمشق زماان و ملا مات محل جنازته مثانية أأنفس مهنم أأربعة ابخلشب اذلي 

شعريسمونه فواب. و من نظمه   
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هالأزاهر نرجس              مبا خص من ابريز و جلين فتسلطن ما بني  

 مفد اليه الورد راحة مقتدر                   فأأعطاه تربا من قراضة عينه

شعرو منه   

براهمي ادري               يف احلشامنه رضاما  ان ا 

 ليت قليب تلقاه                انل بردا و سالما 

شعرو منه   

بييبرعي هللا أأايم الربيع و روضها                 هبا الورد يزهو مثل خد ح   

 و اين وحق احلبيب ترحيل                   سوي ملاكن ممرغ و خصب 

و  ---------و اكن يقول انه همسع عيل بن اجلزري حديث قص الأظفار و كتب عن ابن   



  

 

النرص برس باي بن عبد هللا ادلمقايق س يف ادلين املكل الرشف رمحه هللا يوم السبت لثلث عرشة خلت من ذي بو أأ و 

ن يوم الأربعاء لثنيت عرشة ليةل بقيت من شهر ربيع ال خر س نة مخس و عرشين و مثامنائة. فاكنت مدة احلجة تسلط

سلطنته ست عرشة س نة و ثالثة أأشهر و مخسة أأايم و هو الثامن من ملوك اجلراكسة مبرص أأخذ من بالد جركس و بيع 

يل الشام فاشرتاه الأمري دمقاق الظاهري انيب يل الظاهر برقوق فقربه و اعتقه  يف بالد قرمي و جلب ا  ملطية و قدمه ا 

يل ان ودله يل أأن مات ططر و ويل ابنه املكل  فصار يرتيق ا  املكل املويد مقدم أألف و جرت عليه نكبات و ذكل ا 

الصاحل محمد و صار ااتبكه و مدبر ملكه جاين بيك الصويف فغلب عليه برس باي و جسنه ابلسكندرية و قام مقامه و 

مور املكل من غري مشارك مث خلع الصاحل و تسلطن و طالت وليته و حسنت أأايمه و اكن عاقال مدبرا س يوسا استبد بأأ 

ذا وقار و سكينة متجمال يف ملبسه و موكبه حمبا مجلع املال. و معر ابلقاهرة املدرسة الارشفية و مه من أأحسن مدارس 

و جدد الكسوة امحلراء اه رسايقوس و وقف عليه أأوقافا كثرية مرص و وقف علهيا أأوقافا كثرية و معر جامعا عظامي خبانق

داخل الكعبة و كساها من داخل عيل يد الزين عبد الباسط انظر اجليش و أأزال القدمية و اكنت حملمد بن قالون و 

 أأرسل الأمري مقبل القويري لعامرة أأماكن ابملسجد احلرام اكن قد اس تويل علهيا احلراب حسن بناها و جدد
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كثريا من أأسقف املسجد احلرام و اكن قد اتلكت أأخشاهبا و سطم الكعبة و اكنت الأخشاب اليت تربط فهيا الكسوة قد 

اتلكت و ذابت قفلها و وضع عوضها أأخشااب جديدة حممكه مبسامر كبار من حديد و أأحمكه غاية الاحاكم و أأحمك و 

املفروش يف ابطن الكعبة و جدراهنا من داخل لتخر به و تقلعه و أأصلح الأساطني اليت يف جوف الكعبة و قلع الرخام 

جدده برخام جديد و أأعاد ما اكن منه حصيحا غري منكرس. و ذكر ش يخ الكعبة أأنه همسع رصيرا يف سقف الكعبة فتتبعوا 

حدي الأسطواانت اليت تقابل الباب قد مال رأأسها عن حملها فأأعادها و أأحمكها و معر ذكل  عامرة حس نة و ذكل فوجدوا ا 

كتب امس السلطان املكل الارشف برس باي يف لوح رخام نقرة و نقشه ابذلهب و ركبه يف صك البيت و معر ابب 

اذلي يف أأرض احلجر يف ابطنه و ظاهره و أأعاله و أأسفهل و معر عدة عقود ابملسجد احلرام و رمم اجلنايز و معر الرخام 

اليت يه علهيا و ن من اجلانب الشايم يف الصف الثالث و أأحمك الأساطني البوايق و زاد ثالثة يف عرض اليت يف الصح

جدد عدة أأبواب ا يل غري ذكل من اخلريات. و من مناقبه أأنه أأخذ بدل قربس و ارس ملكها و هو يف دار ملكه ابلقاهرة مل 

بن الأرشف. يتحرك و ملا تويف تويل املكل يف يومه ودله املكل العزيز جامل ادلين أأبو احملاسن يوسف   

تويف س نة اثنتني و أأربعني و مثامنائة أأبو عبد هللا الفضل محمد بن أأمحد بن محمد زوق بن مرزوق التلمساين املاليك احلافظ 

 رمحه هللا

 و هل كتاب املزنه النبيل رشح خمترص اخلليل

ن رمحه هللا من كبار املالكية مبرصو أأبو      أأمحد بن       بن         بن          البساطي املاليك القايض مشس ادلي  



  

عبد هللا عبد اللطيف بن محمد بن أأيب الفتح بن          الكرماين احلنفي العالمة زين ادلين رمحه هللا تقريبا. اكن و أأبو 

ماما عاملا فقهيا فاضال دينا خريا سلمي العقيدة  ات بديعة حسن )الطريقة و اكن من اقران السعد التفتازاين و هل عليه تشنيعا 

و تقريعات بليغة يف مباحث التوحيد و مسائل ال مان قد ابل  يف رده و توهني رأأيه و مل يقنع بذكل حيت حمك بكفره و 

منا كفره  احنالل دينه. و صنف يف بيان فساد ما أأورده ل عيل هنج الس نة و طريقة السلف تصانيف. قال ابن امهامم و ا 

ب عن تكل الاعرتاضات و التكفري عالء ادلين البخاري تلميذ السعد و صاحبه. و لوضوح املس ئةل و وضوح املقام و أأجا

يف رسد هذا اجلواب طول و قد رده العالمة ابن امهامم و صاحبه كامل ادلين بن أأيب رشيف. قال حفيد التفتازاين قد هتور 

عقد جملسا مملوا بفحول الأماثل من السلطان شاهرخ أأن ييف حق العالمة بلكامت وقيحة و مقالت قبيحة و المتس من 

ليظهر أأن تكل العقيدة ابطةل مفات قبل ذكل جفأأة. هذا الكمه و هو معقود لنرصة جده و التعصب عيل خصمه و رده. و 

قد وصفه العالمة أأبو العباس ادلمشقي بقول الش يخ الفقيه زين ادلين احلنفي رمحه هللا قال و ذكر يل أأن اذلين ختلصوا يف 

لهيا بعد ارحتال تميور عهنا  فتنة تميور من القتل من أأهل جسس تان هبزمية أأو غيبة أأو بنوع لطيفة من هللا تعايل تراجعوا ا 

أأرادوا أأن جيمعوا هبا فاضلوا يوم امجلعة و ما ------- اليه حيت ارسلوا ايل كرمان من دمهم عليه. و هل مصنف يف برهان 

مس ئةل ال ميان و أأن التصديق ال مياين غري التصديق املزياين.( و أأن ال ية قطعية ادللةل و أأخري يفالامتنع   
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احلنفي العالمة غياث ادلين رمحه هللا يف محمد طاهر بن أأمحد بن محمد املدين   أأبو  )تويف س نة ثالث و أأربعني و مثامنائة 

ين من أأهل بيت اخلجندية الطاعون و مودله يف رجب س نة ست و مثامنائة ابملدينة و هو حفيد العالمة جالل ادل

و علو امهمة. و دخل القاهرة غري مرة و ابملدينة. اش تغل يف الفنون و برع يف العربية و عرف جبودة اذلهن و قوة اذلاكء 

 اكن أأخذ عن وادله و همسع عيل الزين املراعي و(

هللا ليةل امجلعة لعرشة خلت من بن خليل القاهري احلنفي الأديب غرس ادلين رمحه  ----خليل بن أأمحد بن         أأبو

شعبان و اكنت ولدته يف رجب س نة س بع و مثانني و س بعامئة ابلقاهرة و نشأأ هبا و قرأأ القران و اش تغل ابلنحو و الفقه 

و غريهام. و اكن فاضال أأديبا ابهر الأدب فايقا فيه عيل أأقرانه مربزا فيه جدا. و اكن مفننا ظريفا كيسا حسن الصوت 

دا. و اكن يلبس لباس اجلند و زهيم و طارح الأدابء و مدح )و مدح(. و لبن جحر العسقالين احلافظ يف حقه ابلقران ج

ليه شعر  كتبه جوااب عن لغز أأرسهل ا 

 أأمولي غرس ادلين اذلي                    هل مثر الأداب دانية الهدب

 و من لح حيت يف ذري الرشق فضهل       فأأجري دموع احلاسدين يف الغرب

شعرو من نظمه قوهل   

 جعوزة حد بأأعانيهتا                            تبسمت قلت اسرتي فاك

 س بحان من بدل ذاك الهباء                  بقبح أأحداق و أأحامك

شعرو منه قوهل   

 خلييل قد جعنا مجيعا فبادرا                  لبست فالن مرسعني و سريا



  

 و ان جتدا قرقوش ية فاحراي هبا               لنحوي و ان مان العجني فطريا

شعرو منه قوهل   

 وافيت حمبوب قليب يف جبايهت يوما و صادف معيارا به اقرتان

 فاخلف الوعد ملا جئت منتجزا و راح ميطل حقا ظاهرا وجبا

شعر و منه قوهل  

 خلييل ابسطا يل الانس اننيفقري يف حب الفواين

 و ان جتد امرا ما او قياان خذ اين للمدامة و القيايم

و هل غري ذكل. و من ش يوخه يف النحو انرص ادلين البارنباري و أأخذ عن العز بن جامعة و لزم البدر البس تيك كثريا يف 

 عمل الأدب. 
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 من أأعيان اجلربيين ا احلليب ا         العالمة عالء ادلين بن خطيب النارصية رمحه هللااحلسن عيل بن محمد بن سعد  أأبو

 حلب و مشاهر علامهئا املتويل قضاء القضات هبا

 

 و من تصانيفه ادلر املنتخب يف اترخي حلب و

عبد الرمحن بن محمد بن أأمحد بن        البسطايم ا          أأبو  
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 احلنفي مشس ادلين بن اي دغدينب ا       ملرصي أأبو عبد هللا محمد بن أأيب بكر)و مثامنائة تويف س نة أأربع و أأربعني

املعروف اببن اجلندي رمحه هللا مس هتل احملرم ابلقاهرة و مودله هبا حفظ القران الكرمي و اش تغل ابلعمل و أأخذ عن جامعة 

ل ابليسري و اكن عاملا فايقا عيل أأقرانه مقبال عيل  و أأتقن العربية و اش تغل عليه يف ذكل جامعة و انتفعوا به و مل حيدث ا 

هال خريا دينا عفيفا نزهيا. و اكن بيده خزانة كتب املدرسة الارشفية و مش يخة احلضور مبدرسة جوهر همسحا س شأأنه 

الاللء ابملضع. و اكن همسع الصحيحني و السنن و غري ذكل عيل جامعة من املشاخي و أأخذ عنه رشف ادلين الس بيك و 

 غريه من الفضالء.(

الركين    العباس أأمحد بن معر بن        بن         أأبو
8
احلنفي القايض العالمة شهاب ادلين رمحه هللا و قيل س نة  

اثنتني و أأربعني حبلب. قال بدر ادلين الفري يف حقه الش يخ احملقق و ال مام املدقق حس نة الليايل و الأايم و قرة عني 

املسلمني و ال سالم هل يف حتقيق العلوم قدم عال و أأش تات معال و خاطره جتول يف أأوسع اجملال فيربز نفايس لل و 

عرائس جامل و [ايت بسحر حالل و حبرز لل فضائهل مثل احليص كرثه و خاطره يغرق من حبره. اكن عندان ابلشام مدة 

                                           
8

دي شهاب الدين. هل هو صاحب الترجمة أم غيره و في الكشف أن الغزي توفي أبو         أحمد بن عمر بن            الهندي الركني الدولتابا

  ------------أصله من غزنين  -----سنة 



  

و هو حمب معنقد غري شان و ل متعقد لطيف اذلات و الطباع خبالف  و أأقام يدرس ابجلامع الأموي يف كتب عدة

سمل عيل و تردد ا يل و همسع مين و أأخذ عين و ذكرت حبضوره قول ابن عباس و تبعه  غالب من يأأيت من تكل البقاع. مث

الشعيب جبواز صلوة اجلنازة بغري طهارة فاس تفاده و تلقاه ابلقبول مث ايده بقول أأيب حنيفة رمحه هللا تعايل جبواز التميم لها 

مع وجود املاء و اهنا عنده ل تبطل ابلقهقهة و علل ذكل بأأهنا عنده صالة من وجه و دعاء من وجه و مثبت معه يف غري 

براهمي شايه، و البحر  ذكل. و من تصانيفه: كتاب ال رشاد يف النحو، و رشح الاكفية لبن احلاجب، و مصباح فتاوي ا 

 املواج يف التفسري، و رساةل يف مناقب السادات و رساةل عقيدة و شهابية

 و أأخذ عنه الصفي بن نصري و 

----د بن أأمحد بن محمد بن محمد العمري امليك احلنفي يوم امجلعة حادي عرش شهر ربيع ال خر مبكة و دفن ابالوفاء محم أأبو)

. و اكن مودله هبا س نة ست و تسعني و س بعامئة و يعرف اببن الضياء كأخويه و اكن يف العمل دون أأخويه. و تويل  ---

فهد و غريه. و اكن أأجازه ابن صديق و اجملد الفريوزاابدي و امجلال  القضاء و ال مامة و اخلطابة بوادي النخةل و ذكره ابن

 بن ظهرية و أ خرون.(  

احلسن عيل بن خليل بن        بن       الطرابليس احلنفي القايض عالء ادلين رمحه هللا ابلقدس أأبو  

 

 أأبو         أأمحد بن عبد هللا بن عوض بن محمد الرشواين الاردبييل احلنفي شهاب ادلين رمحه هللا
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لثالث عرشة خلت من شهر رمضان ابل سهال ادلموي و القولنج و الرصع. و اكنت ولدته يف صفر س نة ليةل الأربعاء 

حدي و تسعني و س بعامئة و هو من أأهل القاهرة و من أأهل بيت يف العمل و الفضيةل. تعمل اللغة الرتكية و تقرب هبا عند  ا 

رة. اش تغل قليال يف الفقه و العمل و انب عن التفهين مفن بعده يف احلمك. و قال أأخوه بدر ادلين ادلوةل و اكن مجيل الصو 

محمود بن عبيد هللا حفظ النافع و درس ابليمتش ية برغبته هل عهنا فلام مات عادت الوظيفة هل. قال السخاوي اكن قليل 

ايان برمحته و فضهل.البضاعة يف الفقه و املصطلح و ذلكل حفظت عليه عدة أأحاكم فاس دة ساحمه هللا و ا   

اخلليفة أأمري املؤمنني أأبو الفتح داود بن محمد بن سلامين بن أأمحد القريش الهامشي تويف س نة مخس و أأربعني و مثامنائة 

 العبايس املعتضد ابهلل رمحه هللا يوم الأحد لأربع خلون من ششهر ربيع الأول ابلقاهرة طالت مدة وليته و طابت أأايم

خالفته و اس متر حنو ثالثني س نة و اكن ويل اخلالفة بعد أأخيه املس تعني ابهلل يف ذي احلجة س نة ست عرشة و مثان 

مائة و اكن نبيال ذكيا فاضال جليال حيب العلامء و يعلرش الفضالء و اكن دينا خريا كثري العبادة ورعا زاهدا من صاحلي 

و يف الس نة الأويل من خالفته ---اخللفاء   

 

\65b\ 

 



  

مام املسلمني أأيب الربيع سلامين بن محمد بن سلامين بن أأمحد الهامشي العبايس رمحه  خالفة املكتفي ابهلل أأمري املؤمنني و ا 

 هللا. بويع ابخلالفة بعد أأخيه املعتضد بعهد منه يوم الأحد لأربع خلون من شهر ربيع الأول س نة مخس و أأربعني و مثامنائة.

أأمحد بن عيل بن عبد القادر بن محمد املرصي ا         املؤرخ تقي ادلين املقريزيرمحه هللا. و اكن    تويف فهيا أأبو       

مام وقته يف  ولدته س نة تسع و س تيني و س بعامئة من أأفاضل املتأأرخني و أأماثل املتبحرين يف التوارخي و أأايم الناس و ا 

ذكره الس يوطي يف أأحسن احملارضة يف أأحوال مرص و القاهرة و هذه الصناعة ابدلاير املرصية. ويل مدة حس بة القاهرة 

عده من املؤرخني يف تكل اململكة. قال ابن جحر اكن حنفيا فتحول شافعيا و قال قامس امجلايل يف وصفه ش يخنا ال مام 

مام املتأأرخني و بقية احلفاظ العارفني شهاب ادليمنتع هللا حبياته و أأعاد علينا من براكته. رأأيت يف تذكرته ما  العامل العالمة ا 

ما تيرس يل من ترامج من تسمي به مهنم عيل حنو ما قصد من كتبه من الرتامج الأمئة احلنفية فأأحببت أأن احلق بلك امس 

ال قتصار عيل من ذكر هل تصنيف حبا لتباعه و جربا لقرص ابعي بطول بطول ابعه )قال يوسف بن لغري بردي. اكن 

كثرية غري ذكل مهنا: من حرر اترخي الزمان و أأجل حتف اخرتعها كتاب السلوك(. و هل تصانيف ش يخنا املقريزي أأتقن 

 اتعاظ احلنفاء بأأخبار الفاطميني اخللفاء، و السلوك مبعرفة دول امللوك و التارخي الكبري و

 

 و أأخذ عنه أأبو احملاسن يوسف لغري بردي و 

 

سف بن محمد بن محزة بن محمد الرويم الفناري احلنفي ا      ادلين رمحه تويف س نةست و أأربعني و مثامنائة أأبو        يو 

هللا بربوسا و هو قاض هبا. من أأهل بيت كبري مشهور ابلعمل خرج منه جامعة من الفضالء العلامء الأرشاف و الرؤساء و 

ماما عاملا فاضال درس أأخيه محمد شاه بسلطانية بروسا مث ويل قضاهئا. تفقه عيل وا دلهاكن ا   
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 و أأخذ عنه خري ادلين خليل بن قامس القسطموين و 

 

محمد بن احلسن بن عيل بن       القريش التميي البكري       الشاذيل         تويف س نة س بع و أأربعني و مثامنائة أأبو

مخس و س بعني و  يف شهر ربيع ال خر       و اكنت ولدته س نةاحلنفي الصويف الفقيه الواعظ مشس ادلين رمحه هللا 

و قال الش يخعبد الوهاب بن  .س بعامئة ذكره الس يوطي يف أأحسن احملارضة و اثين عليه و قال اش هتر اهمسه و شاع ذكره

صاحب الكرامات الظاهرة و أأمحد الشعراين يف طبقات الصوفية يف ترمجته من أأجالء مشاخي مرص و سادات العارفني 

املقامات السنية و امهمم الفخمية صاحب الفتحالأفعال الفاخرة و الأحوال اخلارقة و   
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املوفق و الكشف اخملرق و التصدر)التصور( يف موارد القدس و الرتيق يف معارج املعارف و التعايل يف مرايق احلقايق. 

جات الهناية و و القدم الراخس يف در اكن هل الباع الطويل يف الترصف)التصوف( النافذ و اليد البيضاء يف أأحاكم الولية 

الطور السايم يف الثبات و المتكني. و هو أأحد من مكل أأرساره و قهر أأحواهل و غلب عيل أأمره. و هو أأحد أأراكن هذه 

الطريقة و صدور أأواتدها و أأاكبر أأمئهتا و أأعيان علامهئا علام و معال و حال و مال و زهدا و حتقيقا و همابة. و هو أأحد من 

يل الوجو  د و رصفه يف الكون و مكنه يف الأحوال و أأنطقه ابملغيبات و خرق هل الفوائد و قلب هل الأعيان و أأظهره هللا ا 

ليه أأظهر عيل يده العجايب و أأجري لسانه الفوائد و نصبه قدوة للطالبني  حيت تلمذ هل جامعة من أأهل الطريق و انهتيي ا 

. و قصد ابلزايرة من سائر الأقطار و حل من مشالكت خلق من الصلحاء و الأولياء. و اعرتفوا بفضهل و أأقروا مباكنته

القوم أأحوال. و اكن نضيفا ظريفا مجيال يف بدنه و ثوبه و اكن الغالب عليه شهود امجلال. و اكن من ذرية أأيب بكر 

مل حيط الصديق. و قد أأفرد الناس ترمجته ابلتأأليف مهنم الش يخ نور ادلين عيل بن معر التونيس و هو جمدلان و احلق أأنه 

منا يذكر بعض أأموره عيل طريقة أأرابب التوارخي و أأهل الطبقات. و اكن رفيقه يف  علام مبقام الش يخ حيت يتلكم عليه و ا 

. و اختيل س بع س نني مل خيرج يف خلوة حتت الأرض و دخلها و هو ابن أأربع عرشة الكتاب ابن جحر العسقالين احلافظ

يخ من تكل اخللوة حيت همسع هاتفا يقول اي محمد اخرج و انفع الناس ثالث س نة. قال الش يخ أأبو العباس مل خيرج الش  

هنا اثبتة ابلكتاب و الس نة و نقض العادة عيل سبيل الكرامة  ايمك و كرامات الأولياء أأن تنكروها فا  مرات. و اكن يقول ا 

اهل الولية جائز عند أأهل الس نة و امجلاعة. و قد دعي أأبو حنيفة ريض هللا عنه يوما فزنلت عليه مائة من السامء من 

. و نقل عن أأيب احلسن الشاذيل أأنه س يظهر مبرص رجل ممجد احلنفي املذهب الشاب النائب اهمسه محمد بن حيث ل يعمل

بيضظمي و عيل خده الأمين خال و هو أأ احلسن يكون فاحتا لهذا البيت و يش هتر يف زمانه و يكون هل شأأن ع  
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اللون مرشاب حبمرة و يف عينه حور و يريب يتامي فقريا. و اكن يقول احلنفي خامس خليفة من بعدي. فاتفق أأنه أأخذ 

الطريقة بعد أأن خرج من اخللوة عن انرص ادلين بن املبلق عن جده شهاب ادلين بن املبلق عن الش يخ ايقوت عن 

 املريس عن أأيب احلسن الشاذيل.

رض امالء الش يخ زين ادلين العرايق و و اكن رمحه هللا أأخذ عن          ابن هشام و ح  

 و ممن أأخذ عنه أأبو العباس أأمحد بن محمد بن عبد الغين السويس و 

 

احلنفي زين ادلين املعروف ابلش يخ ابكري رمحه هللا ليةل بكر       بن احساق بن خادل بن          الكختاوي و أأبو 

علامء مبرص و أأحد أأاكبر الفضالء يف ذكل العرص. ويل من مشاهري الالأربعاء لثالث عرشة خلت من جامد الأويل 

الش يخونية حبمك وفات البدر القديس و انتفع به جامعة. و سعي عليه الش يخ عالء ادلين عيل بن        الرويم فمل جيب 

 و يف ذكل يقول الشهاب املنصوري املعروف ابلهاهمس شعر

أأيب بكر عيل الرويم ما أأصبح ادلين يف عز و تعظمي               الا بنرص  



  

 ان الامام أأاب بكر فضائهل                     معت مفا عاقل مهنا اجملروم

 و احلق أأن أأاب بكر سام و عال                عيل عيل بتفضيل و تقدمي

 فمك تقايس اي رويم عاملنا                     و هل يقاس دليك الباز ابلبوم

و كيف تطلب موجودا مبعدوم                  طلبت رتبة ابلعمل مدعيا      

 أأمل تك قبل ذا ابلرشفية يف                  عيش و معلوهما يف خري معلوم 

 فأأخرجوك جبهل اكن منك و ما              الفوك اهال لتدريس و تعلمي 

 و صدك الناس حيت رصت ترضب يف      ارض فارض و اقلمي فاقلمي

ا ما نعرفه               و ل تك ظاملا يف مظلوم فاقعد و ل تعد طور  

 

براهمي بن محمد بن معر العقييل احلليب احلنفي القايض املعروف اببن العدمي رمحه هللا ليةل الأربعاء و أأبو        أأمحد بن ا 

ابلقاهرة و ويل  منتصف شوال و هو من بيت مشهور ابلعمل و الرايسة حبلب و أأخو كامل ادلين بن العدمي قايض احلنفية

 قضاء حلب و ويل عدة مدارس
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و محدت سريته و حدث و همسع منه العلامء و الأمئة الكرباء. ذكره السخاوي يف الضوء الالمع و قال و اكن حمافظا عيل 

احد من امجلاعة و الأذاكر و مل يكن اتم الفضيةل مع اش تغاهل يف صغره و قد حدث و همسع منه الأمئة. و أأخذ عنه غري و 

أأحصابنا و أأثين عليه الربهان احلليب. و قال احلافظ ابن جحر العسقالين يف اجملمع املؤسس لقيته حبلب س نة ست و ثالثني 

جازة من معر بن اميهل و مويس بن فياض و من مسموعاته عيل  و همسعت عليه من عرشة احلواد و غري ذكل. و اكن هل ا 

براهمي بن صاحل جزء اجلابري و عيل بن محمد بن عيل بن أأيب سالمة مسلسالت التميي و   بعض ش يوخه عن ا 

 

تويف س نة مثان و أأربعني و مثان مائة شهاب ادلين أأبو     معر بن         الهندي ادلولتاابدي اجلونفوري رمحه هللا 

 صاحب التصانيف من متون و حوايش و رشوح
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 محمد بن محمد بن عبد هللا بن سعد العبيس ادليري احلنفي مشس ادلين عبد هللاتويف س نة تسع و أأربعني و مثان مائة أأبو 

رمحه هللا ليةل السبت لثالث عرشة خلت من جامدي ال خرة يف البيت املقدس. و مودله هبا س نة س بعني و س بعامئة و 

زي. و قدم القاهرة مرارا. فأأخذ عنه الكثري من الفقه و همر و مت نشأأ هبا و حفظ القران العظمي و بعض الكتب و لزم وادله

شعراتمة  و حسن تودة. و جح و عاد مريضا فطال به املرض حيت مات. و من شعره  و اكن ذا فضيةل  



  

  -------أأصبحت يف حبمك مغرما                      و عنمك و هللا ل 

 ان شئمت قتيل فياحبذا                        القتل يف حبمك سهل

لك املين                   و زاده اي ساديت فضل من مات فيمك انل  

  ------فواصلوا ان شئمت اودعوا                      فلك ما ل قمية 

 من رام سلواين فذاك اذلي                   ليس هل بني الوري عقل

حلديث عيل أأيب احلسني بن العال و و اكن تفقه عيل وادله و الكامل الرسحيي و أأخذ العربية عن احملب بن الاكيش و همسع ا

 غريمه.

الغالب محمد بن تميورخان بن تميور قطلع بن تميور مكل خان بن روخسان القزاين اخلان الكبري رمحه هللا(و أأبو )  

… 
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 تويف س نة مخسني و مثامنائة

 صفر من ودل أأسامعيل بن حامد بن معر بن محمد بن أأمحد بن محمد النعامين البغدادي احلنفي رمحه هللا بدمشق يف     أأبو)

أأيب حنيفة رمحه هللا. اكن فاضال ويل قضاء دمشق و احلس بة هبا و واكةل بيت املال. قال التميي فيه معر بن محمد بن محمد 

بن محمد بن معر بن محمد بن اثبت بن عامثن بن محمد بن عبد الرمحن بن مميون بن محمود بن حسني بن محدان بن يوسف 

عيل بن حامد بن أأيب حنيفة رمحهم هللا.(    بن اسام  

أأمحد بن عبد هللا بن عطاء بن        القرميي احلنفي الس يد رمحه هللا بقسطنطنية و قربه معروف يزار. من        أأبو

أأفاضل دهره و أأماثل علامء عرصه اش تغل ببالده و درس و أأفاد و صنف و أأجاد و صار ابرعا يف عدة من العلوم. مث 

يل قسطنطنية ارحت يل مماكل الروم فويل تدريس مدرسة مرزيفون مث ارحتل ا  يل أأن مات هبا. و اكن ل ا  و اس توطهنا ا 

يل قوهل. و اكن عني هل لك يوم مخسني درهام. و سأأل  ليه و يصغي ا  السلطان محمد بن مراد الفاحت يعظمه و جيلبه و مييل ا 

ورة ابلعلامء و أأهل الصالح و الفضالء حيت قالوا أأهنا اكنت هبا مرة عن أأحوال قرمي فقال الش يخ اكنت بدلة عظمية معم

. و قد أأدركنا أأواخر ذكل. فقال السلطان و ما اكن سبب خراهبا؟ قال حدث هناك س امتئة مفت ))و ثالمثائة مصنف(( 

عيل مجيع البدن وزير أأهان العلامء و مه مبزنةل القلب من البدل ففسد حامهم و تفرقوا و ميت عرضت للقلب أ فة اس تولت 

حضار الوزير محمود ابشا فلام حرضي حيك هل ما جري بيهنام و قال أأن خراب املكل من الوزراء. فقال  فأأمر السلطان اب 

الوزير ل بل من امللوك فقال و مل ذكل قال لي يشء اس توز مثهل فقال صدقت. و اكن هل هبا جمالس وعظ و تذكري 

للس يد عبد هللا ه حواش عيل رشح اللبحيرضها اخلاص و العام. و من تصانيف  
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و حواش عيل التلوحي و املطول، و رشح العقايد للتفتازاين و غري ذكل. و اكن أأخذ العمل عن رشف ادلين بن كامل ادلين 

 القرميي و



  

يوم الأحد  ---- املظفر شاهرخ بن تميور بن طرغاي بن ترلك   الرتيك اجلغتاي معني ادلين غفره هللا الباري و دفنو أأبو 

لست بقني من ذي احلجة بباغ زاغان من نوايح هرات خبراسان. و اكنت ولدته س نة تسع و س بعني و س بعامئة لأربع 

وله بالد خراسان فولهيا يف حياته مدة س بع س نني و مل جيعل فيه عرشة خلت من شهر ربيع الأول. و اكن وادله تميور 

ه. بل عدل ا يل غريمه و جعلها يف أأحفادمه. غري أأن التقدير اكن ميض عيل ررمه و ولية العهد و ل يف واحد من أأولد

ظهر الأمر عيل خالف رأأيه و رهمسه. و قامت احلروب بني أأولده عيل ساق و كرث بيهنم املنازعة و الشقاق مث اجنيل عن 

سعادة شاهرخ حيث غلب علهيم و أأابدمه و ورث دايمه و مكل بالدمه فصفي هل مكل خراسان و ازربيجان و جرجان و 

عراق العجم و بالد خوارزم و ما وراء الهنر. و طالت أأايمه و اكنت مجةل مدة اس تقالهل ثالث أأربعني س نة و مكل 

خراسان بعده حفيده عالء ادلوةل بن ابيس نغر و مكل فارس و عراق العجم محمد بن ابيس نغر و ابنه ال  بيك بالد ما 

ا للتورة اجلنكزية و ممش يا لها عيل الرشيعة احملمدية و كذكل باس ادلمشقي اكن تميور معتقدوراء الهنر. و قال أأبو الع 

أأولده و أأحفاده و لك قبايل جغتاي و اخلطا اللئام ميشوهنا عيل قواعد ال سالم و ذلكل أأفيت بكفر تميور حافظ ادلين ابن 

شاهرخ أأبطلها و أأمر والكء ادلوةل أأن جيروا عيل الزباز و الش يخ عالء ادلين البخاري و من هجات أأخري. و قيل أأن 

مقتيض الرشع الهبيي معلها قال وما أأظن ذلكل حصة فا ن ذكل عندمه يه املةل الصحيحة و لو اتفق أأنه مجع مرازبه و 

ليه حيصةل امحلر  مواذبه يف دسكر ه و علق أأبواهبا و اطلع علهيم من منظره و فتح علهيم شيئا من هذا الأمر حلاصلوا ا 

حدي و مخسني و مثامنائة ت أأبو       عبد الرحمي بن محمد   بنويف س نة ا   

 

\69b\ 

 
 بن        القاهري احلنفي ابن الفرات رمحه هللا

 

براهمي بن أأمحد بن محمد بن محمد املدين احلنفي برهان ادلين رمحه هللا يف رجب صيل عليه ابلروضة و دفن و أأبو  محمد ا 

ز الس بعني و اكنت ولدته هبا س نة تسع و س بعني و س بعامئة من بيت اخلجندية املشهور و قد جاو  ابلبقيع ابملدينة.

ابملدينة املنورة خرج منه علامء فضالء و هو أأحد الأفاضل الأعيان و الأماثل ا         ذكره الس يوطي يف أأعيان الأعيان 

 و الكزن و الألفية و الاكفية و برع يف العربية و العظميو قال السخاوي يف الضوء الالمع و قال نشاابملدينة و حفظ القران 

تعاين الأدب و كتب اخلط اجليد و أأنشأأ عدة رسائل و خطب حبيث انفرد يف بدله بذكل و مجع لنفسه ديواان و درس و 

حدث و أأفاد و اس تفاد و صنف و حرر و أأجاد. و اكن يرتاسل مع همسيه الربهان الباعوين و لقيه البقاعي فكتب عنه و 

زمع أأن جيد شعره قليل ينتقل فيه من حبر ايل حبر ومن جلة ايل قفر و هو ابلعربية غري واف و كثري منه سفساف و رمبا 

ذا قال يف الغرام أأجاد و ذكر  منا هو يف مدح الناس و ا  انتقل من احلضيض ايل السها كأنه ليس هل.       قال السخاوي ا 

شعر هلأأنه رأأي هل عيل بعض الاس تدعاأ ت مكتواب قو  

 اجز مهم ابقامه هللا لكام                        رويت عن الأش ياخ يف سالف ادلهر

 و مايل من نرث و نظم برشطه                 عيل رأأي من يروي احلديث و من يقري 



  

 و أأسأأل احساان من القوم دعوة               حتقق يل الأمال و الأمن يف احلرش

حمبا للفوائد كثري النوادر و امللح ذا كرم زائد و  رعا انظام انثرا كيسا حسن اجملالسة لطيف احملارضةمث قال و اكن فاضال اب

اداب و غرايب. و اكن جح غري مرة و أأفاد الطلبة ))و رشح عيل أأربعني النووية(( و تال ابلس بع عيل حيي التلمساين 

 الرضير و غريه

يب طاهر و أأخيه      ادلين أأيب    و أأخذ الفقه و النحو عن وادله جالل ادلين أأ   

 و همسع البلقيين و ابن صديق و املراغي و أأجاز هل التنويخ و ابن اذلهيب و

محمد بن أأمحد بن       بن          امحلوي احلنفي انرص ادلين بن املعشوق رمحه هللا يف رجب و ودل حبامه و أأبو      )

لقران العظمي و اش تغل عيل علامء عرصه ببدله و تفقه هبا و برع و همر. و س نة مثان و س تني و س بعامئة و نشأأ هبا حففظ ا

و يكرث من تالوة القران العظمي و قرأأ الصحيحني قرأأة جيدة حس نة. و اكن حرض جمالس الشمس اكن يكتسب ابلتجارة 

 الهيمتي و قرأأ مجمع البحرين و أألفية ابن ماكل عيل القايض عالء ادلين القصايم و ممن أأخذ عنه امجلال بن السابق.

الشاوي احلنفي املس ند اتج ادلين رمحه هللا. ودل يوم امجلعة لثلث عبد الوهاب بن محمد بن طريف القاهري و أأبو        

عرشة خلت من شوال س نة ست و س تني و س بعامئة ابلقاهرة و نشأأ هبا. و اكن خريا دينا ثقة جيد احملارضة حسن 

و التواضع و أأس ند و همسع منه الفضالء و ذكره السخاوي و أأثين عليه و اكن يف ابتداء أأمره  املعارشة كثري الرب و املعروف

شافعي املذهب مث حتول حنفيا بواسطة أأخيه ملار غبه الش يخ أأةمل ادلين يف التحنف ف تبعه هبذا عيل و همسع دروس 

ايج و الصدر محمد بن عيل بن منصور احلنفي الأةمل يف الفقه و همسع احلديث يف صغره عيل جامعة مهنم امجلال عبد هللا الن

 و ابن امللقن و غريمه
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محمد حسن بن أأيب بكر بن محمد بن عامثن املارديين احلنفي بدر ادلين بن سالمة رمحه هللا حبلب بعد س نة مخسني و أأبو 

ة مباردين. و اكن أأبوه مدرسا هبا فانتقل صاحب الرتمجة مهنا و ساح يف تقريبا. و اكنت ولدته س نة س بعني و س بعامئ

البالد و جح و جاور و همسع و أأفاد و اس تفاد مث قدم حلب و أأقام هبا و اكن ساذجا سلمي الصدر و تكسب ابلشهادة و 

خاه بدر ادلين محمد بن حدث و همسع منه الفضالء و الأجةل. و اكن حيفظ الكزن و املنار و العمدة و احلاجبية و شارك أأ 

 سالمة يف الطلب و اش تغل عليه كثريا و همسع مبكة الصحيح عيل ابن صديق و امجلال بن ظهري و

براهمي بن أأيب بريد بن         بن          الهندي احلنفي العالمة برهان تويف س نة اثنتني و مخسني و مثامنائة أأبو          ا 

ماما حمققا عالمة مدققا ش يخ زمانه عامل أ وانه من أأفراد علامء عرصه الأفاضل و فضالء  ادلين رمحه هللا ابلقاهرة. و اكن ا 

ابجلوهرية ابلقاهرة و اش هتر ذكره دهره الأماثل. قدم مكة حفج و أأخذ هبا منه اجلم الغفري و امجلع الكثري مث قدم مرص فزنل 

ه يف فنون متعددة. مث قرره الظاهر يف مش يخة و انترش صيته و خربه و قصده الفضالء و أأخذوا عنه و اش تغلوا عند



  

احلنفية ابلقانبائية حبمك وفات التفهيين و دام هبا مدة. و اكن ذا شلك حسن و همست مجيل خري دينا كثري الأدب وافر 

 الفضائل.

 و ممن روي عنه مبكة قاضهيا برهان ادلين بن ظهرية و 

أأبو تغري برمش بن عبد هللا النارصي اجلاليل س يف ادلين الفقيه رمحه هللا ليةل امجلعة لثالث خلون من شهر رمضان 

ببيت املقدس و قد زاد عيل امخلسني. و اكن يزمع أأن أأابه اكن مسلام فسرسق مث ملكه جالل ادلين و قدم به حلب و 

 تنقلت به الأحوال و صار 
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يل ادلاير الرومية و هجز الغزو رودس و ويل نيابة القلعة و حصل هل جفاء  خيالط أأرابب ادلول يف أأمورمه و وجه رسول ا 

يل أأن مات. و اكن قد اعتين ابحلديث و طلبه و يعرف  يل القدس فأأقام بطال ا  من السلطان و احنراف عنه حيت نفي ا 

ابلفقيه و قد وصفه احلافظ ابن جحر العسقالين بصاحبنا الفاضل احملدث احلافظ. و قال السخاوي و ابمجلةل اكن فاضال 

اكرا جبمةل من الرجال و التارخي و أأايم الناس مشاراك يف الأدب و غريه حسن احملارضة حلو املذاكرة جيد اخلط فصيحا ذ

 عارفا بفنون الفروس ية حمبا يف احلديث و أأههل مس تكرثا من كتبه فردا يف أأبناء جنسه مع زهو و اجعاب و تعاظم. انهتيي.

شعرصيدة يف أأحد و مخسني بيتا مهنا و قد مدحه محمد بن حسن بن عيل النوايج بق   

 ااي ديك حبر حييل عن الهنر                  و لفظك و رام الكوكب ادلري

 فيا فارس ال سالم اي س يف دوةل             به قطعت أأوصال داعية الكفر

 ميينك فهيا المين و الأمن و املين              و يرساك خصب يف الربية ابليرس

نا من حنو اليك مس ندا          بيوم نوال عن عطاء و عن برشو مك قد روي   

 فيا جود تغري برمش لعفاته                           ترفق لئال يغرق الناس يف حبر

 مقر كرمي عامل و حمدث                                فصيح بلي  فارس النظم و النرث

يناجيك عن رسي هبا عامل الرس        يف النفس حاجات و فيك ماكرم               

 فعش و ابق و اسمل و اغن و اغمن و جد و سد     و دم و ارق و اسعد ابلهنا مدي العمر

ي حديث الفضل منك عن ادلهرو نل فوق هام ل جنم العز رفعة                      لريو  

رص ادلين الفاقويس و الشمس ابن املرصي و الزين و اكن لقي بدمشق ابن انرص ادلين و حبلب الربهان احلليب و همسع ان

 الزركيش و شهاب ادلين بن جحر العسقالين و

محمد بن شهاب ادلين محمد بن محمد بن يوسف الهروي اخلوايف احلنفي رمحه هللا يف ذي احلجة و مودله يف       و أأبو )

ن الأعيان و ابن خليل يف الروض البامس فقال شهر ربيع الأول س نة س بع و س بعني و س بعامئة. ذكره الس يوطي يف أأعيا

ودل بتكل البالد و حفظ القران و أأخذ عن كبار الأعيان من أأهل ذكل الزمان بتكل البدلان. و همسع احلديث عيل مجع من 

نطق و العلامء و همر و نبع يف الفنون العلمية اكلأصلني و الفقه و احلديث و التفسري و املعاين و البيان و العربية و امل 



  

احلمكة و الهيئة و الهندسة و احلساب و غري ذكل. و اكن صوفيا عاملا عامال فاضال خريا دينا وقورا معظام عند ملوك 

و كشف املشالكت و ايضاح املعضالت مع ادلين املتني بالده مفن دوهنم ذا حرمة وافرة و عزة ظاهرة يقصد يف املهامت 

يل أأن قال أأظنه مل يفته من فنون و زايدة اليقني و سعة الباع و كرثة الا طالع. و اكن عارفا ابلطب و هل فيه يد طويل ا 

العمل يشء. قدم القاهرة لأجل احلج و حرض جملس النارص محمد بن السلطان و هو مشحون ابلعلامء الأفاضل جفاري فيه 

نصافه و عزير علمه أأنه مل يتجاوز مع لك انسان مهنم  ذ لو أأدخل الفحول يف فنوهنم. و اكن من ا  عن فنه اذلي عيل ذهنه ا 

عليه يف مبحثه فنا غري فنه لنكشف حال الباحث معه. و أأثين عليه ش يخ ال سالم السعد بن ادليري و العالمة حمي 

لهيم و يعول علهيم وضع كتااب يف العربية حنو اربع  ادلين الاكفيحي و غريهام. و ابمجلةل اكن من كبار العلامء اذلين حيتاج ا 

كتاب. و صنف يف املنطق حنوه يف يوم واحد أأو أأقل و هذا يدل عيل رسوخ اتم س يف ليةل واحدة من غري مراجعة كراري

و علو مقام. و هل حاش ية عيل مهناج البيضاوي، و حاش ية عيل الطوالع، و حاش ية عيل رشح املفتاح للتفتازاين، و 

الس يد الرشيف اجلرجاين و همسع منه تصانيفه. و أأخذ عن  حاش ية عيل العضد. و أأخذ الأصلني و العربية و املعقولت عن

محمد بن عبد املؤمن بن محمد البخاري خال العالء و مؤيد بن عبد الأول و الرساج الربهانيني و غريمه. و أأخذ عنه مشس 

 ادلين الرشواين و غريه.( 

احلافظ شهاب ادلين ابن جحر رمحه هللا يف الفضل أأمحد بن عيل بن عيل بن محمد بن محمد الكناين العسقالين الشافعي  أأبو

 ذي احلجة ابلقاهرة و اكنت ولدته س نة ثالث و س بعني و س بعامئة
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من مشاهري احلفاظ و أأعيان احملدثني و أأحد أأعالم املتأأخرين عاين الأدب يف أأوائل و نظم الشعر فبل  فيه الغاية مث طلب 

يه و تقدم يف مجيع فنونه و فاق عيل أأقرانه و مل يكن يف احلفظ مثهل يف أ وانه احلديث فسمع الكثري و رحل يف طلبه فربع ف 

ليه الرحةل و الرايسة يف علوم احلديث و معرفة فنونه يف ادلنيا  بأأرسها و مل يكن هل يف ذكل نظري يف مشارق و انهتت ا 

ة. و عرف اببن جحر لقب به لكرث ماهل الأرض و مغارهبا لكها و خمت به الفن و أأميل أأكرث من أألف جملس و أألف كتبا كثري 

)لكرثة( و ثروته و غرازة نقوده أأو جلودة ذهنه و صالبة رأأيه أأو لمتكنه و كامل وقاره و قيل غري ذكل. و ذكره الس يوطي 

شاعر العرص انه حرض جنازته فأأمطرت السامء عيل نعشه و يف حسن احملارضة و غريه و قال حدثين الشهاب املنصوري 

شعر املصيل و مل يكن زمان مطر فأأنشدت يف ذكل الوقت قد قرب ا يل  

و اهندم الركن اذلي اكن مش يدا من احلجر قد بكت السحب عيل قايض القضات ابملطر               

قال ابن امهامم قال ش يخنا قايض القضات شهاب ادلين العسقالين ل حييص الأمئة اذلين رشبوا ماء زمزم لأمور انلوها. قال 

رشبته يف بداية طلب احلديث أأن يرزقين هللا تعايل حاةل اذلهيب يف حفظ احلديث مث جحجت بعد مدة يقرب من و أأان 

 عرشين س نة و أأان أأجد يف نفيس املزيد عيل تكل الرتبة. فسأألت رتبة أأعيل مهنا فأأرجوهللا تعايل أأن اانلها

شعر و مدحه أأمحد بن مباركشاه الأديب بقصيدة أأولها)  

مقبل أأم مدي                    و تعطف قد اللمعانق أأم يداابرتز خدا لل   



  

ذا ما خال ركنا من اخلال اسودا  و مهنا و مل ل يكون الوجه قبةل عاشق        ا 

 فيا لهف قليب و يه تقبهل يف لظي            عيل قبس من خدها قد توقد

داو جمنون طرف يف ش بابيك هربة            بسلسةل من دمعه قد تقي  

و ل غداو لو لح لاليح بديع جاملها                 ملا راح فيه اليوم يلحي   

 لها طلقة أأهبيي من التشمس هبجة           اكن شهاب ادلين يف وهجه بدا 

 ومهنا و مك رمت محمود الأايدي فمل أأجد      بعرصي رئيسا غري أأمحد أأمحد(

ري، و تعليق التعليق، و هتذيب الهتذيب، و تقريب التقريب، و لسان و من تصانيفه: فتح الباري يف رشح حصيح البخا

املزيان، و ال صابة يف الصحابة، و نكت ابن الصالح و رجال الأربعة و الألقاب، و تبصري املنتبه بتحرير املشتبه، و 

نباء الغمر، و رص عن قضات مرص، و ادلرر الاكمنة يف أأعيان املائة ااملدرج، و رفع ال  تقريب املهنج برتتيب  لثامنة، و ا 

، و خنبة الفكر يف مصطلحات أأهل الأثر و رشهحا، و الاكف الشاف يف خترجي أأحاديث الكشاف، و أأسامء الش يوخ

ادلراية يف خترجي أأحاديث الهداية، و اخمليص اجملزي يف خترجي أأحاديث الوجزي، و خترجي أأحاديث الأذاكر، و أأسامء رجال 

بذل املاعون يف فضل يف اذلب عن مس ند أأمحد، و اخلصال املكفرة لذلنوب املتقدمة و املتأأخرة، الأربعة، و القول املسدد 

  -----------و رساةل يف ، و مقدمة الهدي الساري، الطاعون
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ابلويل العرايق و  -----و اكن   

 

بن          الرويم املنتشاوي  بن          محمد   خرض شاه بن عبد اللطيفتويف س نة ثالث و مخسني و مثامنائة أأبو 

يل داير مرص و لقي علامهئا و جالس  احلنفي رمحه هللا مبدينة بروسا اش تفل ببالده عيل علامء ذكل العرص مث ارحتل ا 

يل بالد الروم و درس يف مدرسة فضالهئا  و بقي فهيا حنو مخس عرشة س نة و برز يف برز يف عدة من العلوم مث عاد ا 

هام لك يوم مث عرض عليه السلطان مراد تدريس مدرسة اليت أأنشأأها بربوسا خبمسني درهام فأأيب بالط خبمسة عرش در 

ذا زاد علهيا يشوش قلبه. و اكن قانعا ابلقليل خشن العيش راضيا عليه  و اعتذر بأأنه وزع مخسة عرش درهام ملصارفه فا 

ليه لك يوم بعد ادلرس كثري التواضع متخشفا كثري العبادة مدمي الاش تغال ابلعمل. و اكن هل  عيل حامر هل بس تان يذهب ا 

اياب. و هل تصانيف مهنا حواش عيل املهناج، و حواش  و اكن يشد ثوبه عيل قدامه و يضع عليه كتابه و يطالعه ذهااب و ا 

 عيل التجريد، و حواش عيل التلوحي و

 

براهمي بن مويس بن          بن          الكريك احلنفيو أأبو           برهان ادلين رمحه هللا  ا   

 

براهمي بن ظهري السلموين احلنفي برهان ادلين رمحه هللا يوم الثنني لثالث خلون من صفر         أأبو براهمي بن محمد بن ا  ا 

ابلطاعون و مل يمكل الس تني و صيل عليه من الغد مبصيل ابب النرصة ابلرتبة املعروفة هبم من أأهل القاهرة. نشأأ يف طلب 



  

العمل و حتصيهل و عرق ابلفضيةل و انب عن التفهيين و يل الشهادة ببعض الروادين و غري ذكل من املناصب. و اكن 

 ماهرا يف املبارشة ذا وجاهة

 أأخذ عنه ابنه بدر ادلين محمد بن ظهري و

 أأبو 
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السلطان رمحه هللا يوم      طرغاي بن شاهرخ بن تميور بن طرغاي الرتيك السمرقندي احلنفي املكل ال  بيكو أأبو       

لامثن خلون من شهر رمضان بسمرقند قتهل ابنه عبد اللطيف عيل يد عباس بن      . و اكنت ولدته يوم الأحد     

ل حدي عرشة بقيت من جامدي الأويل س نة اثنتني و تسعني و س بعامئة بسلطانية. و اكن اسن أأولد أأبيه نشأأ يف اايم 

ل لأجهل العرس املشهور اذلي مل يتفق مثهل لأحد قبهل من كبار امللوك املتقدمني و مل يسمع أأنه جده الطاغية و تزوج و مع

ن أأابه  املكل شاهرخ ملا مكل همسرقند و غريها من بالد ما وراء الهنر اس تخلفه علهيا حصل بعده لواحد من املتأأخرين. مث ا 

ابن أأخيه عالء ادلوةل بن ابيس نغر بن شاهرخ و قام يف  مث ملا تويف أأبوه غلب عيل هرات و ما ولها من بالد خراسان

املكل مبساعدة جدته هل و قياهما معه عيل ابهنا ال  بيك فلام بلغه اخلرب مجع العساكر و توجه ا يل هرات و دخلها بعد أأن 

يل همسرقند ))و صفا هل مماكل خراسان و  مث  ما وراء الهنر((هزم عالء ادلوةل و أأعوانه و اس تويل عيل خزاين وادله و عاد ا 

نه جعل عهده لبنه عبد العزيز و قدمه عيل أأ  يه الأكرب عبد اللطيف وايل بلخ من هجة وادله. فتوحش ذلكل عبد ×ا 

اللطيف و خرج من طاعته و قصدع بعساكره و جنوده و جري بينه و بني وادله حروب انكرس فهيا عبد اللطيف و عاد 

يل احلرب اترة أأخري و وقع بيهنام حرب ويل فهيا ال  بيك مهنزما وادله ا يل همسرقندغري مكرتث به لأنه  نه رجع ا  ابنه مث ا 

نه قتهل يف خرب طويل. و حييك أأنه قال حني  كسريا مث حصل هو و ابنه عبد العزيز يف يد عبد اللطيف موثقا اسريا مث ا 

ا يل ذكل الأمد و هللا ل يعيش بعدي  أأمر بقتهل وهللا لقد علمت أأن هاليك عيل يده من يوم ودل و لكن أأنسانيه القدر

. و اكن ذكيا قوي احملافظة كثري احملفوظات عاملا فاطنا بديع الفضل معل بسمرقند من الأشهر س تة مث يقتل رش قتةل

رصاداعظامي و مجع لأجهل علامء الفن من سائر الأقطار و رتب مهم الرواتب الكثرية. فاكن ممن اجمتع عنده من علامء الشأأن 

و أأمئة الفن غياث ادلين مجش يد بن مسعود بن محمود بن       الاكيش صالح ادلين مويس بن محمدبن محمود الرويم 

 ومعني ادلين الاكشاين و غريمه من علامء الهندسة و الهيئة و سائر الفنون 
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ذا همسع بفاضل و عامل ل  يل من يسمعه من علامء الأمصار و ا  الرايضية حيت أأمت س نة أأربع و أأربعني و هو مع ذكل يلتفت ا 

ليه مبجال مكرما. قال يف املهنل الصايف يف هذا مع علمه الغزير و فضهل اجلم و اطالعه الكثري  يزال حيتال حيت يس تقدمه ا 

يل الغاية يف الأصلني و الفقه و املعاين و البيان و اللغة   و التارخي و أأايمو ابعه الواسع يف هذه العلوم مع مشاركة جيدة ا 

ليه الرباعة يف ذكل العمل. و حيك أأنه  الناس. و أأما الهيئة و الهندسة و التقاومي الفلكية فهو ممن يرضب به املثل و انهتت ا 



  

سأأل بعض حواش يه ما يقول الناس يّف و أأحل عليه. فقال يقولون أأنك ما حتفظ القران. فدخل من وقته و مل يزل يكرر 

الرشيف رساج ادلين عبد اللطيف الفايس قايض احلنابةل مبكة قدمت عيل يف أأقل من س تة أأشهر. و قال  حيت حفظه

ليه رحبين و أأكرمين غاية ال كرام يل ال  بيك فلام وصلت ا  و أأخذ حيادثين و يسأألين عن  شاهرخ يف بعض سفرايت فوهجين ا 

لفظ كأنه رأ ه فذهل عقيل كيفية احلرم الرشيف و مثال الكعبة و احلجر و غري ذكل. و أأان أأصف هل لكه فال يكرر مين ال

من ذاكئه املفرط و تعجبت غاية العجب من كرثة حفظه للشعر و التارخي و أأايم العرب و أأحوال العامل و هو مع ذكل 

يعتذر بقةل املعرفة ابلعربية. و جري ذكر أأرشاف مكة من بين حسن فقال بعض من حرض عنده ام هؤلء جوار فأأنشد 

شعريف احلال   

ن أأن يكون هل                ام من الرتك او سودأأ جعامءل حتقرن امرأأ م  

بناء أ ابء منا أأهمات الناس أأوعية                      مس تودعات و للأ  فا 

امللوك و مشهور بذكل بني فضالء العرب و الفرس و الرتك. و هل الرصد املشهور علامء ابمجلةل هو معدود يف كبار و 

يل ال ن.اجلديد و الزجي املسطور السدي د و مدرسة كبرية بسمرقند بناها و أأخري ببخارا ابقيتان ا   

 

براهمي بن الشريازي احلنفي تويف س نة أأربع و مخسني و مثامنائة أأبو  ادلين رمحه هللا ليةل  ------احلسن حيدر بن أأمحد بن ا 

دته بشرياز يف حدود مثانني و الثنني ل حدي عرشة خلت من شهر ربيع الأول ابلقاهرة و دفن بباب الوزير, و اكنت ول

 س بعامئة
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براهمي و حريان و وادلهتم فأأكرهمم املكل الأرشف برس باي و أأنزهل مبزةل التاج و الس بع  مث قدم القاهرة و يف حصبته أأخواه ا 

يل أأن أأخرجه الظاهر جقمق منه و أأمر دم هب وجوه خارج القاهرة و أأنعم عليه بأأقطاع بعض الأرايض و اس متر هناك ا 

ليه غراء بعض املفسدين و رميه مبا هو برئ مهنز مث ظهر هل براءة مما نسب ا  يل القلعة و أأخد  اب  فندم و طلب الش يخ ا 

خباطره و أأنعم عليه مبا يقوم بكفايته و سكنه ابلقرب من زاوية الش يخ أأمحد الرفاعي مث أأعطاه مش يخة زاوية قبة النرص 

لهيا و يل وفاته. و اكن يعرف بش يخ التاج و الس بع وجوه. و اكن ذا شلك  عن الش يخ محمود الاصهباين فتوجه ا  سكهنا ا 

حسن منور الشيبة حلو اللفظ فصيح العبارة حسن احملارضة مع كرثة العبادة و ادلين املتني و الفقه و سالمة الباطن. )و 

سن حلو احملارضة حافظ كثري من د التفتازاين. و اكن ذا شلك ح ابلسع ----------------ضوء الالمع ذكره السخاوي يف ال

ليه الرايسة يف فن املوسقي و الأحلان و صنف فهيا مع ادلاينة و كرثة الصلوة. و  الشعر فصيحا ابلرتكية و العجمية. انهتت ا 

رشحا ممزوجا و قدم بالد  ---------------ذكره الس يوطي يف البغية و قال اكن عالمة املعاين و البيان و رشح ايضاح 

و مرص و الروم.( خراسان  

يل ال فاق و لقي   و هل مصنفات مشهورة يف عمل املوسقي. و اكن تسكل عيل أأبيه و عيل غريه من كبار املشاخي و رحل ا 

-------التفتازاين و أأخذ عهنام و         و عنه كبار العلامء خبراسان و العراق و اجمتع ابلس يد الرشيف اجلرجاين و السعد 

-------------  



  

عبد اللطيف بن طرغاي بن شاهرخ بن تميور الرتيك السمرقندي املكل غفره هللا يف شهر ربيع الأول بعد بو         و أأ 

ل القليل و قتهل احلسني  س تة أأشهر من اكئنة أأبيه. فظهر صدق فراس ته فيه حيث عاجهل سوء الرحيل و مل يمتتع بدبياه ا 

( . و يقال أأن ذكل أأمر مطرد يف لك من -------يل طاقة مدرسة من حوايش ال  بيك عيل ابب همسرقند و صلب رأأسه)ع

ن ويل يعجل يف س تة أأشهر  عدي عيل وادله. و يف ذكل املعين شعر ابلفارس ية أأن من عدي أأابه ل يصلح للمكل و ا 

 للهالك. 

ن الضياء رمحه هللا البقاء محمد بن أأمحد بن محمد بن محمد القريش العدوي املليك احلنفي القايض جامل ادلين ابو أأبو 

)ل حدي عرشة بقيت من ذي القعدة مبكة و مودله هبا لتسع خلون من حمرم س نة تسع و مثانني(. من أأهل بيت مشهور 

مبكة خرج منه جامعة من العلامء احلنفية )نشأأ مبكة و حفظ القران العظمي و كتبا يف الفقه و غريه. و أأخذ عن علامء عرصه 

لهيم. و اكن ش يخا و نب  و همر يف عدة فنون  و أأفيت و درس و ويل قضاء مكة و اكن من أأعياهنا و رؤساهئا املشار ا 

فادة  ماما فاضال قايض قضات مكة مفتهيا و رايسها. و اكن مالزما لال  و نرش العمل و شغل و اشغال حبيث ل عالمة ا 

لقاء درس مع دين و خري و و عفة و أأمانة. ذكر  ل يف تصنيف أأو مطالعة و ا  ه الس يوطي يف أأعيان الأعيان و قال يري ا 

يل أأن رضب يف العلوم بنصيب وافر و انفرد ابلش يخوخة يف مذهبه ببالد احلجاز و ويل قضاء  تفقه و أأخذ عن جامعة ا 

مكة(. و اكن عاملا فقهيا فاضال حمداث كثري املعارف مج الفضائل واف اخلريات. اش تغل و اس تفاد و درس و أأفاد و همسع و 

يل  حدث و روي و صنف. و من تصانيفه: ا        املعنوية رشح املقدمة الغزنوية، و البحر العميق يف مناسك احلج ا 

---------،البيت العتيق، و الشايف يف اختيار الاكيف، و رشح اجملمع و رشح أأصول الزبدوي  
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الرشاج الكناين و أأخذ عن العز بن جامعة املسجد احلرام عن بدع هجةل العوام، و التفسري و غري ذكل. تفقه عيل وادله و 

 و الشمس املعيد و غريمه.

 

قتهل أأبو  محمود بن قاغان بك بن ايلباك بن منكيتميور الرتيك الشيباين املكل          ادلين اخلان رمحه هللاو أأبو         

 اخلري خان. و هو أ خر من ويل ادلشت من ملوك بين شيبان بن جويج و مشاهري خوانيهنم

 

براهمي القريش الأموي ادلمشقي احلنفي شهاب ادلين ابن عربشاه رمحه هللا  و أأبو العباس أأمحد بن محمد بن عبد هللا بن ا 

ماما عاملا فاضال فقهيا أأديبا شاعرا انظام عارفا  حدي و تسعني و س بعامئة بدمشق. اكن ا  يف رجب. و اكنت ولدته س نة ا 

التوارخي و أأخبار العرب و العجم و الرتك و احلروب الواقعة بني امللوك. جال يف  بأأايم الناس و أأحوال القرون املاضية و

الأقطار و لقي العلامء الكبار و تنقل يف بالد العراق و الروم و خراسان و ما وراء الهنر و املغل و الرتك و برية الربكة و 

ء الهنر حنو مثان س نني و ببالد الروم حنو و قطع س يحون و اجمتع مبشاخي و علامء ل حيصون و مكث مبا وراخوارزم 



  

عرش س نني و ابلربية حنو أأربع س نني. و رأأي ملوك اجلغتاي و اخلطا و ملوك العجم و الروم و الرتك و أأولد توقتامش و 

 خوانني ايدكو. كام أأفصح يف قصيدته اليت أأنشأأها لبيان حاهل و كرثة حهل و ترحاهل حيث يقول شعر

منمك                    و من نس يب أأنساب سعد و عامثن  أأل انين اي أأهل خلق  

خواين  و مسقط رايس يف دمشق و قد ميض      هبا جل اساليف و أأهيل و ا 

مبا جري                    قيض يل بتغريب ادلاير و اقصاينو لكام حمك ال هل   

 و احرجين ذا ادلهر يف صوجلانه            ل طوار ادوار و كرث دوراين

طلب العيل       عيل بعد أأوطاين و قةل أأعواين فقضيت غصن العمر يف  

و حني تري ابلروم قايد هجاين              فطورا تري ابلصني سايق انقيت  

 و طورا تريين ذا ثراء و اترة                 الوك الرثي فقرا و اكمت اجشاين

ملعايل غري واه و ل واينو يف لك أأطواري تراين متشبثا              بذيل ا  
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 اابكر درس العمل هجدي و طاقيت             و اخدم أأهل الفضل يف لك أأحياين

ليه من مكل و ل سلطان و ل أأمري و ل عامل و ذكر يف رشح هذه القصيدة و احلاصل اين مل اخل بروية أأحد ممن يشار  ا 

ل و اكن هل فيه نصيب من التدريس و اخلطابة و و ل ش يخ و ل كبري عيل حسب ما يتفق و مل يبق م ن العلوم فن ا 

خبدمة السلطان أأيب الفتح محمد بن عامثن و أأقرأأ  و الرتمجة و غري ذكل. مث اتصلال مامة و الكتابة و الوعظ و التصنيف 

يل الرتيك نظام و مرثا و هو يف  ست جمدلات و تفسري أأولده مهنم السلطان مراد و ترمج هل جامع احلاكايت من الفاريس ا 

و تعبري القادري نظام. و اكن يكتب عنده ا يل ساير الأطراف عربيا و فارس يا و تركيا و غري ذكل. لك ذكل مع أأيب الليث 

و النقلية من الفقه و الأصلني و املعاين و البيان و البديع و النحو و الترصيف و اللغة  يف العلوم العقلية ما هل من الرباعة

غري ذكل. و أأثين عليه الأمئة و كبار احلفاظ اكحلافظ شهاب ادلين بن جحر العسقالين و تقي ادلين املقريزي و  و الشعر و

جالل ادلين الس يوطي و غريمه. حيت وصفه بعضهم بقوهل ال مام العالمة أأحد أأفراد ادلهر يف الفضل و النظم و النرث و 

الأعيان و السخاوي يف الضوء و غري ذكل. و ذكره الس يوطي يف أأعيان عمل املعاين و البيان و التبديع و النحو و الرصف 

ليه و لزمه يف أأبو عبد هللا محمد بن محمد البخارميالالمع قال ملا قدم عالء ادلين  ع الركب الشايم و نزل دمشق انقطع ا 

لنظم الرايق و النرث الفايق و الفقه و الأصلني و املعاين و البيان و التصوف و غريها. و تقدم يف غالب العلوم و أأنشأأا

شعرصنف نظام و نرثا. و من أأشعاره البدبعة   

 الس يل يقلع ما يلقاه من جشر                 بني اجلبال و منه الأرض تنفطر

البحر تنظره               قد امضحل فال يبقي هل أأثر حيت توايف عباب  

شعرو منه   

لعيش موصول بقطعا شئت من صيت و صوت         حفبل افعش م  



  

 و خيط العمر معقود مبوت

شعرو منه   

 مقيص من القطن من حةل                    و رشبة ماء قراح و قوت

 ينال به املرء ما يبتغي                        و هذا كثري عيل من ميوت

شعرو منه   

ل سمل فبقدر ما                 تكون صعود املرء فهيا لسقوطه (--------- ----- ) و ما ادلهر ا   

 مفن اكن أأعيل اكن أأويف هتشام                وفاء مبا قامت عليه رشوطه

شعريف امس يوسف يف قوهل  -------و هل   

 وهجك الزايه كبدر                    فوق غصن طلعا

 و اهمسك الزايك ةمشاكت
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ذن هللا أأن ترفعاسامه )سامء( ملعا           يف بيوت أأ               

تلق احلسن فهيا مجعا      ----عكسها   

و من تصانيفه الفايقة : مرأ ت الأدب يف عمل املعاين و البيان و البديع سكل فيه اسلواب جعيبا بديعا نظم فيه التلخيص و 

، مة يف النحومعهل قصايد غزلية لك ابب من قصيدة مفردة عيل قافية وقف علهيا احلفاظ ابن جحر و اس تحس هنا، و مقد

و العقد الفريد يف التوحيد، و جعايب املقدور يف النادر تميور، و فاكهة اخللفاء و مفاكهة الظرفاء، و خطاب ال هاب 

الناقب و جواب الشهاب الثاقب، ))و عقود النصيحة و رشهحا((، و منهتيي ال رب يف نعت الرتك و العجم و العرب. و 

انت أأيت فيه ابلعجايب و الغرايب. و هل غري ذكل تأأليف فايقة و قصايد راقية و أ خر ما صنفه كتاب عيل لسان احليوا

أأشعار و مقطعات. و اكن قد حرض جملس الس يد اجلرجاين و همسع دروسه و قرأأ النحو و الرصف عيل تالميذه و جود 

افظي و ابجلرجانية نور محمد بن محمد احل القران عيل الش يخ مشس ادلين ابن اجلزري و همسع عليه احلديث و همسع ببخارا

هللا اخلوارزيم و ابلربية حافظ ادلين بن الزباز و بسمرقند عصام ادلين بن عبد املكل املرغيناين و ابن معه عبد الأول بن 

و ابدلاير الرومية العالمة مشس ادلين الفناري و برهان ادلين حيدر بن محمد اخلوايف و بدمشق أأاب عبد هللا محمد        

البخاري و  بن محمد  

 

أأمحد بن       بن       بن         الرويم احلنفي مشس ادلين الأسود رمحه هللا يف أأواسط شعبان بربوسا من        أأبو 

علامء ادلوةل العامثنية اكن بليد الفهم كثري الاش تغال دامي التعمل شديد الاجهتاد يف الطلب حفصل جانبا صاحلا من العمل ))و 

ن مهنا مدرسة السلطان أأيب يزيد بن مراد بربوسا(( و أأفاد كثريا من الطلبة و صنف تصانيف مهنا: درس يف عدة أأماك



  

حواش عيل احلوايش الرشيفية للشمس ية، و حواش عيل رشح العقايد النسفية، و حواش عيل رشح الشمس ية 

 للتفتازاين، و حواش عيل رشح رساةل الأهبري يف املزيان حلسام ادلين الاكيت

براهمي بن شاهني امللطي احلنفي زين ادلين رمحه هللا يوم الثالاثء لأربع خلون من         أأبو عبد الباسط بن خليل بن ا 

 شوال من أأهل القاهرة. و اكن عزيزا رئيسا كرميا انفذ اللكمة
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بعده و بعث املكل الأرشف عيل اجلاه واسع العطااي كثري امهمة. و اكن هل نظارة اجليوش يف أأايم املكل الظاهر ططر مفن 

برس باي عيل يده كسوة للكعبة. فأأزال الكسوة القدمية و كيس اجلديدة. و بين مدرسة عيل ابب العجةل عيل يسار ادلاخل 

يل املسجد احلرام و حالوي  للفقراء يف غاية الاس تحاكم و اكنت تعرف ابلباسطية و مدرسة ش بابيك مرشفة عيل ا 

يل العمرة بقرب خف. و اكن هل مدرسة عظمية ابلقاهرة و املسجد احلرام و سبيال و حف ر برئا عيل الثنية عيل يسار اذلاهب ا 

أأخري بدمشق و بعزة و غري ذكل. و اكنت هل عيل مجيع هذه املدارس أأوقاف كثرية مبرص تغل مغال كثريا. و اكنت هل 

أأعدها مهم و اكنوا يسقون املاء العذب لكام  -------------حسابة للفقراء تنصب يف الطريق ليس تظلوا حتهتا. و اكنوا حيملون 

ليه و يطعمون اخلزب الطري يل مكة ذهااب و  احتاجوا ا  و اكن يطبخ مهم يف املناهل و يذحب مهم الغمن يف اذلهاب من مرص ا 

قامة هبا. و أأصلح كثريا من دروب احلجاز و اكن متوليا عيل أأوقاف كسوة الكعبة مبرص فع اياب و يف مدة ال  مرها و مناها ا 

يل أأن فاضت و كرثت يف أأايمه ا يل غري ذكل من حماسن كثرية هل و خريات.  ا 

 

و اخلليفة أأمري املؤمنني أأبو الربيع سلامين بن محمد بن سلامين بن أأمحد القريش الهامشي العبايس املس تكفي ابهلل رمحه هللا 

د فبقي علهيا مس مترا تسع س نني و س بعة أأشهر و س تة و ليةل امجلعة سلخ ذي احلجة. و اكن ويل اخلالفة بعد أأخيه املعتض

عرشين يوما. و اكن دينا صاحلا عابدا زاهدا كثري العبادة دامي الصمت حسن السرية كثري الصلوة من عباد اخللفاء و 

صلحاهئم. و اكن املكل الظاهر جمتق السلطان معتقدا فيه يعظم أأمره و يعرف قدره و يويف حقه و        مس تحقه و ملا 

توفاه هللا س بحانه محل جنازته بنفسه و ميش ا يل رمسه مث ابيع أأخاه محزة و اكن املس تكفي مل يعهد لأحد يف الس نة 

 الأويل من خالفته.
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مام املسلمني خالفة القامئ ابمر هللا  أأيب البقاء محزة بن محمد بن سلامين بن أأمحد الهامشي العبايس رمحه أأمري املؤمنني و ا 

ابيعه السلطان ابخلالفة يوم امجلعة غرة احملرم و لقبه القامئ بأأمر هللا س نة مخس و مخسني و مثامنائة. هللا.  

 

لس بع  -----بن أأيب يزيد بن مراد العامثين احلنفي السلطان عالء ادلين رمحه هللا يوم  أأبو اخلري مراد بن محمدتويف فهيا 

دته س نة ست و مثامنائة و ويل السلطنة بعد أأبيه و هل مثان عرشة س نة و اكنت ولو هل تسع و أأربعون.  خلون من احملرم

حدي و ثالثني س نة. و اكن ملاك مطاعا مقداما جشاعا فاتاك بذول واسع العطااي كثري اخلريات مج الصدقات. و  مفلكها ا 



  

سادات من خزينته مثل عني لأهل احلرمني من خاصة ماهل يف لك عام ثالثة أ لف و مخسامئة ذهبا و للرشفاء و ال اكن 

ذكل. و همد املامكل و أأمن املساكل و أأعيل قواعد ال سالم و أأذل الكفار و غزا طوايف ال فرجن و هزم مجوع النصاري و 

أأذل مجوهحم. و قال مكل انكروس و هذمه و أأرس مهنم خلقا كثريا. و هل غري ذكل غزوات و فتوحات كثرية مهنا افتتح 

قباهل و شهامته  نه ملا رأأي جنابة ابنه الأمري محمد و ملح يف غرته سعادة و عرف ا  بالد همسند و قلعة موره و غري ذكل. مث ا 

ليه السلطنة برضاه و اختار لنفسه التقاعد و الفراغ عهنا و نزل مدينة مغينسا مث انه ندم عيل ذكل لأمور أأوجبته  فوض ا 

يل يل دس ته بعد س نتني و بعث ابنه ا  يل أأن تويف  و حوادث يطول رشهحا فعاد ا  مغينسا و تسمل السلطنة و قام بأأعباهئا ا 

 ا يل رمحة هللا تعايل.

بن الصباع رمحه هللا  عيل بن محمد بن          بن           املاليك نور ادلينأأبو           

 

براهمي بن شاهرخ بن تميور الرتيك السمرقندي رمحه هللا قتهل أأبو اخلري خان الأ  أأبو وزبيك و مكل الفتح عبد هللا بن ا 

خزاينه و س يب أأولده و قراينه و تزوج ابمرأأته           بنت ال  بك. و جعل بالد ما وراء الهنر لبن مع أأبيه أأيب سعيد 

يل ادلشت. و اكن عبد هللا ابن مع ال  بك و ختنه لبنته و خليفته عيل مملكته ويل  بن معر بن          بن تميور و رجع ا 

بعد بالد ما وراء الهنر  
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 ما قتل عبد اللطيف ابنه من عقبه مفكل حنو س نة و نصف

بكر         بن محمد بن          بن          املرصي الس يوطي الشافعي كامل ادلين رمحه هللا ودل جالل ادلين و أأبو 

 احلافظ و اكن عاملا فاضال

 و هل حاش ية عيل العقايد العضدية و

 

حدي عبد هللا محمد بن اخل و أأبو ) ليل بن عييس بن عبد هللا البابريت احلنفي القايض مشس ادلين رمحه هللا مسموما يف ا 

امجلادين ابلقدس الرشيف و دفن عند وادله برتبة ما           و مودله يف س نة مخس و مثانني و س بعامئة. ابرش نيابة 

ن هل أأقدام و سطوة و عزل عن القضاء يف احلمك ابلقدس مث ويل القضاء اس تقالل و طالت مدته و ابرش بشهامة و اك

يل أأن مات.( حدي و مخسني و اس متر ا   س نة ا 

حدي  و أأبو       محمد بن ابيس نغر بن شاهرخ بن تميور الرتيك رمحه هللا يف ذي احلجة ابسفرائني و اكنت ولدته س نة ا 

اق العجم بعد جده شاهرخ مث قصد نغر بن تميور مكل ببالد فارس و عر س  و عرشين و مثامنائة و هو غري محمد بن ابي 

فأأخذ منه أأخوه ابلوتني و  ------------خراسان و قاتل أأخاه ااب القامس اببر و هزمه مرتني. و اكنت النوبة الثانية عليه. 

 قتهل. و اكنت مدة وليته ست س نني.

العيين رمحه هللا ليةل الثالاثء لأربع  محمد محمود بن أأمحد بن مويس بن أأمحد احلليب احلنفي القايض العالمة بدر ادلينو أأبو 

خلون من ذي احلجة ابلقاهرة. و اكنت ولدته بعينتاب يوم          لثالث بقني من شهر رمضان س نة اثنتني و س تني و 



  

س بعامئة. اش تغل ابلعلوم و همر يف فنون و برع يف الفقه و احلديث و العربية و جال يف بالد الشام و داير الروم و مرص 

دخل القاهرة و لقي علامء الوقت و فضالء العرص و اس تفاد مهنم و أأفاد و همسع و حدث و صنف و أأجاد. و ويل و 

حس بة مرص مرارا و قضاء قضات احلنفية هبا. و أأخذ عنه اجلم الغفري و همسع منه امجلع الكثري و اس تفاد منه الأاكبر و 

شهاب ادلين بن جحر العسقالين ثالثة أأحاديث لأجل  جالسه املشاهر. قال السخاوي بل همسع عليه ش يخنا احلافظ

مع ما بيهنام مما يكون بني املعارصين غالبا. و اكن هو يس تفيد من ش يخنا و اكن رسيع الكتابة غاية يف  بعينتابالبدلانيات 

مية و للك هذه الصناعة حيت أأنه كتب خمترص القدوري يف ليةل واحدة. و اكن بينه و بني ابن جحر منافسة و رقابة عل 

عيل صاحبه يف تصانيفه و اعرتاضات و تعريضاتمهنام تعقبات   

 
\77a\ 

 
صابة العني فارجتل  يف جمالس مشافهة و حماورة فيه حيك أأن الش يخ شهاب ادلين قال بناء سقط أأو ارشف أأن ذكل من ا 

يف سرية املكل املويد هل من و انتقد ابن جحر عيل العيين ما  بل ملا يف البحر من اخلسة و الوهن.الش يخ بدر ادلين 

الأشعار و زمع أأنه جرد من أأبياته الركيكة الغري املوزونة حنو أأربعامئة بيت و مجعه يف تصنيف سامهقذي العني من نظم 

غراب البني. و قال يف كتاب هل سامه انتقاض الاعرتاض  ملا أأةملت رشيح عيل اجلامع الصحيح كرثت الرغبات فيه من 

منه نسخة لصاحب املغرب أأيب فارس عبد العزيز بن أأمحد احلفيص و أأخري لصاحب املرشق امللوك فاس تنسخت 

و بني غلطه يف رشحه فبحثت  شاهرخ بن تميور و نسخة للمكل الظاهر سلطان مماكل مرص.حفسده العيين فكتب يف رده

 رشحه مبا امتثل عليه من عن اعرتاضاته عيل و معلت ذكل الكتاب. و حيك أأنه ذكر لبن جحر ترجيح رشح العيين عيل

البديع و غريه فقال هذا يشء نقهل من رشح ركن ادلين و قد كنت وقفت عليه قبهل و لكن تركت النقل لكونه مل يمت و 

ذلكل مل يتلكم العيين بعد ذكل القطعة بيشء من ذكل. و رشح العيين للجامع الصحيح حافل يف مبناه اكمل يف معناه 

ا و أأورد ترامج الروات عيل كاملها و بني الأنساب و اللغات و الاعراب و نكت املعاين و البيان ساق فيه الأحاديث بامتهم

و أأكرث الأس ئةلو البديع و فوائد الفقه و العربية من احلديث 
9
و الأجوبة. و ذكر فيه أأنه ملا دخل البالد الشاملية قبل  

ه بغرايب النوادر املتعلقة بذكل الكتاب فرشحه مبرص بعد الامثمنائة مس تصحبا فيه هذا الكتاب ظفر هناك من بعض مشاخي

ذن مصنفه هل و تعقبه يف مواضع  ال ايب و اس متد فيه من فتح الباري لبن جحر و اكن يس تعريه من الربهان بن خرض اب 

حدي و عرشين جمدلا.منه.  من اجلامع الأزهر خبطه يف ا   

منا ويل هبا )قال ابن جحر يف رفع ال رص عن قضات مرص ودل حبلب  ن أأابه مل يكن من عني اتب و ا  يف الس نة املذكورة و ا 

نباء الغمر القضا لهيا و أأنه ذكر هل هو ذكل و ذكر يف حوادث س نة تسع عرشة من ا  مالت املنارة اليت يثبت عيل ء فنسب ا 

ا من حوالهيا. و اكن الربج الشاميل بباب زويةل للجامع مع املؤيدي و اكدت أأن تسقط و اش تد خوف الناس مهنا و حتولو 

ذ ذاك ش يخ احلديث شعرابملؤيدية و قلت يف ذكل بيتني و أأنشدهتام يف جملس املؤيد هام  العيين ا   

 جلامع مولان املويد -------                    منارته احلسن تزهو و ابذلين

                                           
9
 في النسخة األصلية: األسؤلة  



  

 تقول و قد مالت علهيم متهلوافليس عيل حسن أأرض من العني

شعرضب و اس تعان من غريه فنظم هل بيتني و هام فقيل هل أأنه عرض بك فغ  

ذ جليت              و هدهما يقضاء هللا و القدر  منارة كعروس احلسن ا 

ل خسة احلجرقالوا أأصيبت بعني قلت ذا غلط               ما افة الهدم ا   

كبار و قرأأ كتبا يف الترصيف و قال السخاوي يف ذيهل عيل رفع ال رص اش تغل ابلعلوم من سائر الفنون عيل العلامء ال  

النحو و املعاين و البيان و التفسري و احلديث و الفقه و الأصول و همسع غالب الكشاف عيل الفقيه عييس بن اخلاص بن 

تقان  --------محمود السهاري و قال يف موضع أ خر قرأأ عليه من الزهراوين  و الكتاب أأجازه هبا هو  --------و و ا 

التسرتي و اتج ادلين الكردوي و برع يف هذه العلوم مجيعها و ابرش النيابة عن وادله يف قضاء  اجلاربردي و الشمس

يل بدله عينتاب مث ارحتل ا يل حلب فقرأأ الزبدوي و همسع الهداية و بعض  الاخسكيث عيل امجلال يوسف بن امللطي مث عاد ا 

أأخذ املال مفن خالف ما يرمس به أأخذ بضاعته غالبا مث جح بعد وفات وادله و زار بيت املقدس. و اكن يف حسبته يعذر ب

ماما عاملا عالمة ل ميل من املطالعة و الكتابة. كتب خبطه مجةل و صنف الكثري و قلمه  يل السجن. و اكن ا  و أأرسل هبام ا 

و  أأجود من تقريره. و كتابته ظريفة حس نة حيت اس تفيض عنه أأنه كتب القدوري يف ليةل و انه افتتحه وقت الغروب

 ------و اكن يرصح بكراهة  ------. و معر جماورة ملسكنه ابلقرب من اجلامع الأزهر و معل لها خمته مع طلوع الشمس

العرشة و التواضع.  ------و أأفيت و درس  --------رافضيا يسب الصحابة ريض هللا عهنم  ---------يف اجلامع الأزهر 

--------------رشح الطحاوي  ------همسع عليه ---------من القدماء الكامل  ----و ممن همسع  ------أأخذ عنه الفضالء من 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ماما عاملا عارفا ابلعربية و الترصيف و غريها حافظ  مع عفة و حشمة و مروة و عصبية و داينة. و قال الس يوطي اكن ا 

يل الغاية و رمبا --------- بال  للغة رسيع الكتابة معر مدرسة بقرب اجلامع الأزهر و وقف هبا كتبه. و أأما نظمه مفنحط ا 

شعروزن و قال النوايج ميدحه   

منطقي و بياين  -------------اي قايض القضات مناقبا                         

ين عليك الناس رشقا و مغراب            فال زلت محمودا بلك لسان (  و أأث  

قال الأمري جامل ادلين القاهري يف كتاب حوادث ادلهور يف مدة الأايم و الشهور اكن ش يخنا املقريزي أأتقن من حرر  

 يف اترخي الزمان و أأجل حتف اخرتعها كتاب السلوك       و لأم يأأت بعده من يعول عليه يف
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ذا به كثري من الغلطات و الأوهام  ل الش يخ بدر ادلين العيين رمحه هللا فنظرت فامي معهل يف تكل الأايم فا  هذا الفن ا 

ل بعد تعب لختالف الضبط و عدم التحرير و ذكل لكرب س نه و اختالط ذهنه. و من  حبيث ل ميكن الاس تفادة منه ا 

مام الطحاوي و أأسامء رجاهل، و رشح  تصانيفه الفايقة: معدة القاريء رشح حصيح البخاري، و رشح معاين ال اثر لال 

رشح الهداية، و رمز احلقايق رشح كزن ادلقايق، و املس تجمع يف رشح اجملمع، و ادلرر الزاهرة رشح البحار الزاخرة، 



  

السخاوي، و الشواهد الكبري، و طبقات احلنفية، و رشح حتفة امللوك، و رشح الشواهد الصغري، و رشح عروض 

 طبقات احلنفية، و طبقات الشعراء، و خمترص اترخي ابن عساكر، 

ذ  )و رشح حتفة امللوك، و رشح قطعة من سنن أأيب داود يف جمدلين. و رشح مراح الأرواح و هو أأول تصانيفه و هل ا 

ح العوامل املائة و رشح اللكم الطيب لبن القمي، و رش  ذاك تسع عرش س نة، و كشف اللثام رشح السرية لبن هشام،

لعبد القاهر  اجلرجاين و رشح عروض ابن احلاجب، و خمترص الفتاوي الظهرية، و خمترص احمليط يف جمدلين سامه 

الوس يط، و حواش عيل رشح أألفية ابن ماكل لبن املصنف، و حواش عيل التوضيح و حواش عيل رشح الشافية 

النحوية، و مقدمة يف الترصيف، و أأخري يف العروض، و سرية للجاربردي، و فوائد عيل رشح اللباب، و التذكرة 

و اثلثته خمترصة منه و معجم ش يوخه يف جمدل، و الأنبياء، و اترخي كبري يف تسع عرش جمدلا و أأخري يف مثان جمدلات 

خمترص اترخي ابن خلاكن، و فوائد عيل الكشاف و تفسري أأيب الليث و البغوي، و اترخي الأاكرس ة ابلرتكية، و زين اجملالس 

و مشارق الصدور يف املواعظ و الرقايق يف مثان جمدلات، و كتاب يف النوادر و سرية املكل املؤيد نظم و نرث، و سرية 

 الظاهر ططر، و سرية الأرشف برس باي و تذكرة متنوعة.(

و اكن أأخذ الفقه و غريه عن جرب ئيل بن صاحل البغدادي و أأةمل ادلين البابريت و ركن ادلين الرتيم و مياكئيل الرهاوي و 

خري ادلين القصري. و همسع احلديث عيل زين ادلين العرايق و امجلال امللطي و العالء الرسايم و الرشف بن الكوكب و 

عييس بن اخلاص بن محمود الربماوي و البدر  محمود بن محمد العيشايب الواعظ و الشمس محمد املراغي و أأمحد بن محمد 

الرساج البلقيين و ---------ل السمين و شهاب بن خاص السريايم و الكام  

 و أأخذ عنه اجلم الغفري مهنم مشس ادلين السخاوي و حسن بن بدر ادلين ابن قليقةل احلنفي و 

 

أأبو       عبد اللطيف بن عبد الرمحن بن أأمحد بن عيل الأنصاري الشايم القديس ا  تويف س نة ست و مخسني و مثامنائة 

ابن غامن رمحه هللا يوم امخليس غرة شهر ربيع الأول مبدينة بروسا و دفن عند الزاوية و قربه معروف يزار و  العارف     

يتربك به و عليه قبة. و اكنت ولدته ابلقدس الرشيف ليةل امجلعة الوفية للعرشين من رجب س نة ست و مثانني و 

ملني مع ما فيه من كرثة اجملاهدة و الرايضات و امجلع بن العلوم و مشاهر الصوفية الاكس بعامئة من أأاكبر املشاخي العارفني 

الظاهرة و الباطنة و الكرامات الباهرة. و روي أأن اش تغال هذه الطريقة بدفع الرض و جلب النفع و معاونة ال خوان و 

منا ظهر من الش يخ عبد اللطيف من طريق الش يخ عبد العزيز و ل  مساغ ذلكل يف مقابةل الأعداء و أأهل العدوان ا 

الطريقة الزينية. و اكن اش تغل ابلعلوم الرشعية و حصل جانبا صاحلا من العلوم العقلية و النقلية مث غلبه الزهد و الورع و 

يل  يل التصوف فاتصل خبدمة املشاخي و أأجازه الش يخ عبد العزيز لال رشاد مث ملا وصل الش يخ زين ادلين اخلوايف ا  امليل ا 

و أأكرمه القدس أأنزهل يف بيته  
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يل احلجاز مفنعه الش يخ زين ادلين و أأمره  ليه و أأراد أأن يسافر معه ا  و قام خبدمة مدميا لصحبته و حصل منه ميل عظمي ا 

وادلته و اكنت مريضة و وعده مبرافقته مرجعه من احلج فرافقه ا يل خراسان بعد عوده و قعد أأربعينيات عدة  ابلقيام خبدمة



  

جام عند مرقد الش يخ أأمحد النامقي و اكن يعرض ما يرده من الأحوال عيل ش يخه زين ادلين بطريق و قعد للخلوة مبدينة 

ليه اب يل بالد الشام و داير  ل جازة ابل رشاداملراسةل. مث وردت هل أ خر الأمر اية النرص فعند ذكل كتب الش يخ ا  فارحتل ا 

مث الش يخ صدر  خ جالل ادلين الرويم فرأأيته عرايانالروم و دخل دمشق و قونية. قال ملا دخلت قونية زرت قرب الش ي

ادلين القونوي جفذبين من زييل من داخل الش بابك عيل مرقده. مث الش يخ مشس ادلين التربيزي فالمتس مين أأن أأصيل 

فصليت عليه مث توهجت ا يل بروسا فسمعت يف أأول يوم من سفري و أأان عيل فريس هاتفا يقول ينتظرمك أأهل عليه 

يل أأخر املدينة  فأأرسع و دخلت بروسا يف أأول شعبان و قعدت للخلوة مع جامعة من العلامء من أأول العرش الأخري منه ا 

 شهر رمضان فسمعت يف أأول يوم من تكل املدة ينشد بيتني هام شعر

 عيل زين عزي اي حبايب همجعا               جنيا عيل هنج عيل كونه نوع كونه

كفاه جري جمري هنيي حني عونه            عفا لك رمس جاز رسي ميت عين   

يل أأول  و يقول هذه مجعية يف اخلبة ل يوجد مثلها يف ادلنيا و قد أأشار يف ذكل البيت بأأول حرف من لك لكمة منه ا 

حرف من أأسامء رجال السلسةل و مه عبد اللطيف القديس عن زين ادلين احلوايف عن عبد الرمحن الشسرتي عن 

عن معر السهروردي عن معر النجيب ود الاصفهاين عن نور ادلين عبد الرمحن املرصي يوسف العجمي عن محم

السهروردي عن أأمحد بن محمد الغزايل عن أأيب عيل النساج عن أأيب عيل الكراكين  عن أأيب عامثن املغريب عن أأيب عيل 

كريخ عن عيل بن مويس الفارموي عن أأيب عيل الرودابري عن عن جنيد البغدادي عن رسي السقطي عن معروف ال

يل أأن ينهتيي بن جعفر بن محمد بن عيل بن حسني بن عيل بن أأيب طالب  ريض هللا عن أأبيه عن جده صاغرا عن اكبر ا 

يل أأمري املؤمنني عيل ريض هللا عنه عن رسول هللا صيل هللا عليه و سمل و قد س بق صورة ماكتبة و مقارضته مع  ا 

 الش يخ مشس ادلين
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مة الروم. و من تصانيفه كتاب التحفة يف بيان املقامات و املراتب و كتاب كشف الاعتقاد يف الرد عيل الفناري عال

 مذهب ال حلاد

مام املدرسة ال رشفية و أأبو ) عبد هللا محمد بن كزلبغا بن الرتيك القاهري احلنفي الش يخ انرص ادلين بن اجلندي رمحه هللا ا 

املشهورين. ودل ابلقاهرة نشأأ هبا و حفظ القران العظمي يف ضغره مث اش تغل ابلعمل و قرأأ اجلديدة ابلغربانيني و أأحد القراء 

و غري ذكل. و تعاين القراات و دأأب يف حتصيلها و أأخذ فامي ذكرانه من الفنون عن جامعة يف الفقه و العربية و الأصول 

و بعد صيته و قصده الناس للأخذ عنه و انتفعوا من العلامء و مل يزل مواظبا يف فن القراات حيت همر فهيا و شاع ذكره 

 به و همسع الكثري ابملدرسة الباسطية عيل بن اجلزري و عرض عليه من حفظه مجيع الشاطبية و الرائية.

معر       بن قديد           املليك احلنفي ركن ادلين رمحه هللا مبكة لثنيت عرشة بقيت من شهر رمضان. و أأبو           

ماما ابرعا عالمة فاضال عارفا ابلأصول و النحو و الترصيف و الفقه و و مودل ه س نة مخس و مثانني و تسعامئة. اكن ا 

املنطق و احلمكة و اجلدل و املعاين و البيان و البديع و غري ذكل. منقطعا عن أأبناء ادلنيا طارحا للتلكف حفظ القران 

و جح مرارا و جاور و دخل مع وادله الكرك و اسكندرية و تقدم فهيا  العظمي يف صغره و تاله عيل قراءة أأيب معرو و همر



  

يف الفنون و اكن من املربزين يف الرصف و النحو معدودا من أأمئهتا و هل فهيام يد طويل و أأنظار دقيقة و الكم جيد مع 

قراء و خترج به جامعة و هل حواش و تعاليق و فو  فهام بسهوةل. و تصدر لال  ائد. و ذكره ابن اخلليل يف متانة و ايصال للأ

الروض البامس و ابل  يف مدحه و الثناء عليه و أأكرث. و قرأأ القران عيل تقي ادلين احلالوي و لزم العز بن جامعة مدة 

و حرض و درس الشهاب بن الهامئ. أأخذ العروض عن الشمس الأس يوطي و تفقه عيل الرساج تزيد عيل عرشين س نة 

بخاري و البدر بن الأقرصاي و سعد ادلين خادم اخلانقاه الش يخونية و غريمه. و أأخذ عن س يف قارئ الهداية و العالء ال 

 ادلين احلنفي و مشس ادلين بن سعد ادلين.

عبد هللا حسن بن محمد بن عبد هللا بن سعد ادليري احلنفي القايض زين ادلين رمحه هللا يف ذي احلجة. و دل و أأبو       

امنائة. اكن عاملا فاضال أأديبا مشاراك يف العلوم و نظم و نرث و حبث يف العلوم عيل أأخيه يف رجب س نة ست عرشة و مث

عبد السالم بن أأمحد البغدادي و غريهام. ------و  سعد ادلين ----------قايض   

ربع خلون من أأبو عبد الرمحن بن محمد بن عبد هللا بن سعد بن عبد هللا القديس احلنفي أأمني ادلين ادليري رمحه هللا لأ 

( ----------------ذي احلجة و مودله اكن قبل عرشين و مثامنائة. حصل العلوم و فاق الأقران و ابرش القضاء نيابة عن   

املكل الظاهري سعد جقمق بن عبد هللا اجلركيس العاليئ الظاهري املرصي ويف س نة س بع و مخسني و مثامنائة أأبو ت

ن صفر ابلقاهرة و هو العارش من ملوك اجلراكسة ابدلاير املرصية اشرتاه عالء س يف ادلين رمحه هللا لس بع خلون  م

لهيام. و اكن خاصكيا عند الظاهر و ساقيا عند  يل الظهر برقوق فعرف ابلنس بة ا  ادلين عيل بن اينال اليوسفي مث انتقل ا 

يل أأن ابنه النارص مث أأمري عرشة مث خان ندادا يف دوةل املويد مق مقدم الألوف مث ويل  احلجابة الكربي يف اايم الأرشف ا 

صار اتباك لبنه املكل العزيز أأيب احملاسن يوسف و مدبر ملكه يف أأايم سلطنته. و ل زال يقوي أأمره و الأقدار تساعده و 

ليس للعزيز ا ل الامس اجملرد من املعين من لك وجه حيت خلعه من السلطنة بعد ما ميض حنو من مخسة أأشهر و 

س نة اثنتني و أأربعني و مثامنائة خفرج عليه الأمري قرمقاس فقاتهل  نه يوم الأربعاء لعرش بقني من شهر ربيع الأولتسلطن ماك

تغري برمش مث انئب الشام اينال احلمكي و هجز علهيام العساكر  مث انئب حلب -----مث ظفر به و جسنه ابلسكندرية مث 

فأأخذ و أأعطا و أأقدم وسطا و أأرسل خلعا و مراس مي للس يد براكت بن  و ظفر هبام و قتلهام و بعد ذكل صفا هل الوقت

لهيا الأمري رسدون احملمدي لنظارة احلرمني و تشييد العامير هبام و جعهل أأمريا عيل  حسن بن جعالن بولية مكة و أأرسل ا 

خراج ما عيل مخسني فارسا من الرتك يقميون مبكة و أأمره بعامرة الكعبة و ترمميها و كسوهتا مث بعث مبرا مس تتضمن الأمر اب 

بقاء كسوته فقط. و اكن متواضعا حمبا للفقراء و العلامء و  الكعبة من كسوة شاهرخ بن تميور و كسوة الأرشف برس باي و اب 

لهيم. و اكن عفيفا طاهرا          و الزيل من املنكرات و  يل تربية الأيتام و املس تضعفني و ال حسان ا  الصاحلني و مييل ا 

ادلعوي عنده ملنعمل يف ملوك اجلراكسة قبهل و ل بعده أأعف منه. و اكن عيل قاعدة الأتراك ل ي  
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ملن س بق. و اكن يذاكر مبسائل فقهية و يتعصب أأيب حنيفة ريض هللا عنه و اكن وليهتمكل مرصا حنوا من مخسة عرش 

ر ادلين أأيب السعادات عامثن فقعد هل البيعة و لقب مث ملا اش تد به مرضه خلع نفسه من السلطنة و سلمها لبنه خف ----



  

 من احملرم و مات بعد اثنيت عرش يوما و تبدل مأأنوا. و ذكل يوم امخليس لتسع بقنياملكل املنصور و ريض به الناس و اط

 عيشه الأخرض ابملوت الأمحر و مل جيد هل من دون هللا أأنصارا. و اختذ حتت الأرض بعد ختت املكل قرارا.

املقديس احلنفي املقرئ شهاب ادلين رمحه هللا يف جامدي الأويل  العباس أأمحد بن أأمحد بن محمود بن مويس امهاميمبو و أأ 

بدمشق و اكن يعرف ابلشوميي و يف الشام ابلقديس. قرأأ القران عيل جامعة و أأتقن غاية ال تقان و همر عيل الغاية و 

يل الشام تصدر يف القرأأة و علوهما و تصدي فهيا ل قراهئ ا. فانتفع به امجلع الكثري و اجلم الغفري من أأولده و غريمه. و حتول ا 

يف س نة مخس و عرشين ابس تدعاء محمد بن منجك ل قراء بنيه فقطهنا و تكسب بكتابة املصاحف فهيا. و اكن متقنا لها 

ن الهامي و العامد بن رشف و ماهرا هبا مقصودا من ال فاق بسبهبا. و اكن قرأأ عيل العالء بن اللفت و أأخذ عن اب  

 

براهمي بن عيل بن خليل اجلندري الرويم رمحه هللا وزير السلطان محمد العامثين الفاحت         أأبو خليل بن ا   
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عبد الرمحن بن محمد بن أأمحد بن              البسطايم احلنفي ا          تويف س نة مثان و مخسني و مثامنائة أأبو         

ين رمحه هللا ادل  

 

عيل بن         بن        بن          الزيدي الش يخ رشف ادلين رمحه هللا بزيد. و اكن عاملا فاضال ذا حظ و أأبو        

يف العلوم العقلية و النقلية و الظاهرة و الباطنة كثري التصانيف مهنا: احللل املطرز يف املعمي و اللغز و منتخب ذكل، و 

رشح القصيدة البورصية، و موطن و حقايق التعامل، و ديوان أأشعار، و قصايد كبار. كزن املراد، و   

حامد محمد بن أأمحد بن محمد بن محمد القريش العدوي العمري امليك احلنفي ريض ادلين رمحه هللا يف شعبان مبكة و أأبو 

حدي و تسعني و س بعامئة و نشأأ هبا عظمي مث تاله ابلس بع مبرص مث اش تغل حففظ القران ال ودل هبا يف شهر رمضان س نة ا 

ابلعمل و تفقه و دخل القاهرة بعد ذكل مع أأخيه و شاركه يف كثري من مشاخيه يف الهداية و غريه. و مل يزل جمهتدا يف 

يل أأن برع و همر و اش هتر ابلعمل و الرايسة و ويل قضاء مكة بعد وفات أأخيه قايض القضات هباء ادلين أأيب  التحصيل ا 

. و اكن عاملا فاضال فقهيا رشح كزن ادلقايق. و اكن تفقه عيل وادله و رساج ادلين الكناين نة أأربع و مخسنيالبقاء س  

 القاري. و أأخذ عن العز بن جامعة و الربهان بن صديق و أأخرون. 

و مودله س نة و أأبو عبد هللا محمد بن محمد بن قوام بن          ادلمشقي احلنفي قوام ادلين رمحه هللا يف ذي القعدة 

مثامنائة ش يخ احلنفية بدمشق و قاضهيا. قال الس يوطي اكن عاملا فاضال ابرعا صاحلاخريا دينا عفيفا نزهيا. و ذكره ابن خليل 

يف الروض البامس و أأثين عليه خريا. و قال أأفيت و درس و ويل قضاء دمشق من غري مامر ة و ابرشه بعفة و نزاهة و 

 محدت سريته.
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محمد بن أأمحد بن أأيب يزيد بن محمد الرساي مث الرويم الأقرسايئ احلنفي ة تسع و مخسني و مثامنائة أأبو        تويف س ن

مام السلطان  حمب ادلين ابن مولانزاده رمحه هللا. بقي من أأبيه صغريا وجنب بعده كبريا فقدم عيل الأقران حيت صار ا 

 

الأندليس الغرانطي ا          رمحه هللا. مكل غرانطة بداير الاندلس      محمد بن عامثن بن        بن     و أأبو        

 من ملوك بين

 

براكت بن حسن بن جعالن بن رميثة العلوي امليك الرشيف رمحه هللا أأحد رشفاء مكة من بين          أأبو  

هللا أأحد مشاهري ملوك بين مرين يف  عنان فارس بن         بن          بن         املريين امللقب ابملتولك رمحهو أأبو 

 املغرب الأقيص. مكل س نة مخس و مخسني بعد أأيب ا حساق مث مكل بعده ابنه أأبو سامل.

بن      بن        بن         الاكشغري الصويف الش يخ سعد ادلين رمحه هللا مبدينة هرات من قواعد بالد           أأبو

ي ال خرية من كبار مشاخي الصوفية يف عرصه و مشاهري أأعيان تكل الطائفة يف خراسان يوم الأربعاء          من جامد

 دهره.

 

عبد هللا عبد السالم بن أأمحد بن عبد املنعم بن محمد البغدادي احلنفي العالمة احملقق عز ادلين رمحه هللا يف شهر و أأبو 

 رمضان.

العلوم عن مشاخي بغداد و برع يف فقه احلنفية و )ودل س نة مثانني و س بعامئة و قيل س نة ست و س بعني و أأخذ أأنواع 

الشافعية و احلنابةل و الأصلني و العربية و املعاين و البيان و البديع و املنطق و احلمكة و اجلدل و غري ذكل حبيث اكن 

لبة و احامتل يقرئ لكها ابل تقان. و اكن مع تفننه يف العلوم خريا زاهدا منقطعا عن الناس ذا غصة و صرب عيل أأشغال الط 

 جنامه مع طالقة لسان و صفاء بيان و مل يعنت ابلتصنيف غال قليال. و من شعره 

 رشابك اخملتوم يف انيه محرا عذابك من انيه فليت اايمك قبل انقضاء العمر يف اتيه

( من احلفاظ هباو دخل القاهرة س نة ست عرشه فأأخذ عمل احلديث   

يل مخس أأعالم النقباء الأجةل يف دهره. و من تصانيفه رشح حديث بين ال سالم عمن أأعيان العلامء احلنفية يف عرصه و 

ل أأنه ومه يف بعض الأحاكم عيل مذهب الشافعي. و هل قال ابن عبد ال  سالم و هو كتاب نفيس مش متل عيل فوائد ا 

 مخمس قصيدة الشافعي و مخمس قصيدة الش يخ عبد القادر
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رايق و همسع منه و من الرشف بن الكويك و امجلال احلنبيل و جامعة و أأخذ عنه برهان أأخذ احلديث عن ويل ادلين الع

براهمي بن محمد ادليري و احلسني بن عيل احلسيين و أأمحد بن عبد هللا القلجي و محمد بن معر بن محمد بن مسعود  ادلين ا 

  



  

مام املسلمني أأبو البقاء محزة بن محمدو خلع  بن سلامين بن أأمحد القريش الهامشي العبايس القامئ  اخلليفة أأمري املؤمنني و ا 

بأأخيه يوسف بأأمر هللا رمحه هللا يوم              من جامدي الأخرية   

 و يف الس نة الأويل من خالفة
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مام املسلمني  أأبو احملاسن يوسف بن محمد بن سلامين بن أأمحد القريش الهاخالفة املستنجد ابهلل  مشي أأمري املؤمنني و ا 

العبايس رمحه هللا بويع ابخلالفة بعد أأخيه القامئ بأأمر هللا يوم         من جامد الأخرية س نة تسع و مخسني و مثامنائة 

 ابلقاهرة.

عيل بن         بن             بن          العجمي ا بدر ادلين رمحه دخلت س نة س تني و مثامنائة تويف فهيا أأبو       

سامعيل بن       غاية . حصل مبادي الهللا يل بالد الروم و نزل قسطمونية فأأكرمه والهيا الأمري ا  علوم يف بالده مث ارحتل ا 

ال كرام و أأحسن نزهل مث قدم مدينة ادرنة مث بروسا و ويل مدرسة السلطان أأيب يزيد هبا و انظر علامء زمانه و ابحث 

مرغوب الكتابة كتب  هيم. و اكن حسن اخلط جيد التحريرمعهم حبرضة السلطان محمد حبيث ظهر فضهل علهيم و كامهل دل

خبطه تفسري الكشاف خبط حسن و نسخ نسخة حصيحة مهنا تنافس فيه الفضالء لأجل ذكل. و هل حوايش عيل 

  ----------------------------------------------------احلوايش 

 و اكن أأدرك الس يد الرشيف اجلرجاين و أأخذ عنه

-----------------------------------------------------------------      

----------------------------  
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محمد بن حسن بن عيل بن        العلوي ا          الس يد الرشيف        ادلين رمحه هللا تقريبا و أأبو        

 

براهمي بن يوسف بن        الرويم او أأبو        . اكن موجودا ----------لتوقايت احلنفي جامل ادلين رمحه هللا يوسف بن ا 

تقريبا. و اش تغل ابلفنون فربع و قدم دمشق و اس توطهنا و  بدمشق يف الس نة املاضية ودل س نة س بع و مثانني و س بعامئة

فادة ابجلامع و انتفع به غري واحد. و صنف يف الفقه و غريه و اكن ليه ابلعمل فتصدر لال  صدرا أأديبا. و ذكره  قد أأشري ا 

 السخاوي يف الضوء الالمع و بيض لعام وفاته و أأورده المتميي كذكل يف طبقاته.

 

حدي و س تني و مثامنائة تويف فهيا  أأبو القامس اببر بن ابي س نغر بن شاهرخ بن تميور الرتيك املكل ظهري دخلت س نة ا 

و دفن ابملدرسة الشاهرخية ابملشهد املقدس يف جوار عيل  ادلين رمحه هللا يوم        لأربع بقني من ربيع ال خر بطوس

من جانب القبةل. و اكنت ولدته هبرات لثالث عرشة بقيت من رجب س نة مخس و بن مويس الريض ال مام رمحه هللا 



  

عرشين و مثامنائة. فاكنت مدة معره مخس و ثالثني س نة و تسعة أأشهر و مكل خراسان حنوا من عرشة س نني. و هو 

امللوك التميورية خبراسان و اكنت بينه و بني أأخيه محمد بن ابيس نغر حروب و وقايع مث صفت هل خراسان بعد قتهل و أأحد 

يل احملاربة حيت أأصلح  -----بن         كذكل بينه و بني ابن معه السلطان أأيب سعيد بن محمد أأكيدة و منافرات أأدت ا 

بن معر ظهري ادلين أأول ملوك الهند من أأولد تميور و جد السالطني بيهنام الش يخ عبيد هللا الشايش و هو غري اببر 

 التميورية هبا و س يأأيت ترمجته.

العباس أأمحد بن محمد بن عبد الغين بن       القاهري السويس احلنفي العالمة العارف شهاب ادلين رمحه هللا يوم و أأبو 

ني و ساداتالثنني لحدي عرشة خلت من جامدي ال خرة من أأفراد السالك  
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أأهل الكشف و اليقني و صاحب املاكشفات و كرامات حكيت عنه و جامع العلوم دينية و معارف حمكية أأخذت منه. 

لهية متجرد النفع اخللق و تربية املريدين  ماما عالمة يف العلوم الظاهرة العقلية و النقلية و هام غاية يف املعارف ال  و اكن ا 

ما وصل  تعايل و كرثة اجملاهدات و العبادات حيت قيل أأن الش يخ مشس ادلين احلنفي العارف من دوام التبتل ا يل هللا

ل مبدده و بركته. و اكنت بيهنام حمبة أأكيدة جدا و أألفة سديدة. و انتفع به خلق كثري من السالكني  ل مبالحظته و ما ةمل ا  ا 

ذلين اكنوا يف مرص و القاهرة. و قال صاحب الش يخ مشس و ذكره الس يوطي يف حسن احملارضة يف مجةل أأاكبر الصوفية ا

ليه و ااته يوما و معه تأأليفه التحرير يف أأصول الفقه فنظر  ادلين احلنفي و اكن يقال أأنه أأعظم منه و اكن ابن امهامم يردد ا 

ل أأنه ل ينتفع به أأحد فاكن الأمركام قالفيه الش يخ أأبو العباس  و قال هو كتاب مليح ا   

 

براهمي بن        بن         ا          )الشافعي( ابن جامعة رمحه هللا صاحب التصانيف او أأبو  سامعيل بن ا  لفداء ا 

 الكثرية و التأ ليف الشهرية

 

أأمحد بن عبد الرمحن بن محمد بن شهاب ادلين ادلمشقي احلنفي         ادلين بن قايض جعلوان رمحه هللا من         أأبو

فية و أأاكبر الفضالء و الأمئة من أأهل بيت مشهور ابلعمل و الفضل و الرايسة. و اكن أأبوه قايض مشاهري العلامء احلن 

 جعلوان و اكتب الرس بدمشق و وادل قايض القضات عالء ادلين احلنفي بدمشق الشام

 

العارف كامل  محمد بن عبد الواحد بن عبد امحليد بن مسعود املرصي الاسكندري احلنفي العالمة احملققو أأبو        

 -------------------ادلين بن امهامم رمحه هللا يوم امجلعة لس بع خلون من شهر رمضان ابلقاهرة. و اكنت ولدته س نة مثان 

و تزوج اببنة قايض و اكن وادله من أأهل س يواس قدم القاهرة فويل نيابة احلمك مث ويل قضاء الاسكندرية  .ابلسكندرية

هنا صاحب الرتمجةاملالكية هبا فودل هل م  
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ليه اجملهتد ال مام املتفق عليه  و هو البحر العالمة النحرير الفهامة قبةل التحقيق و كعبة التدقيق و الس يد امهامم اخملتلف ا 

اس تاذ أأمئة زمانه قدوة أأجةل اوانه قطب الأعالم ركن ال سالم و زين الأانم املش هتر صيته املنترش سيبه يف صفحات الأايم 

 ممر الشهور و الأعوام املعقود عليه يف الفضل و الكامل اخلنارص و املشهود هل بعلو الرتبة و همسو احلال عند الأاكبر و عيل

و هل اليد الطويل يف اخلالف و الأصاغر. و اكن فقهيا أأصوليا فروعيا مفرسا حافظا حمداث حنواي لغواي منطقيا جدليا 

ليه و يف الالكم و الن -----املذهب و الباع  ذا حرض يف حمفل اكن هو املشار ا  ظر و الأدب. واكن فارسا يف البحث ا 

املعول عليه يف الأصول و الفروع و املعقول و املسموع مع غاية من ال نصاف يف لك ذكل و سلوك السمت املقتصد و 

ة طيبة النغمة مع لأحد و عيل أأحد و اكن حسن اللقاء و السمة و البرشة النري  ترك التلكف و الاعتساف و التعصب

لهيم(( ا يل غري ذكل من احملاسن امجلة  الوقار و الهيبة و التواضع املفرط ))و الانكفاف عن عن اختالط الظلمة و الرتدد ا 

اليت هو يف لك مهنا أأوحدي و يف الاطالع عيل مكنون أأرسارها أأملعي. و قد حتقق فيه رشايط الاجهتاد و أأس بابه و 

و اببه غري أأنه مل يظهر منه دعواه و ان عرفه حلسن قوهل و حفواه لفرط التواضع و التجنب عن انفتح عليه مضايق طريقه 

جعاب احلال طيب هللا مأأواه ))ميض لسبيهل و مل خيلف من مياثهل و يقارنه يف العلوم يف بالد مرص و  ماكيد النفس و ا 

انزةل و ل عيب لأنه مما ل ينبغي هل. و أأما  و ل يف العراق و خراسان و الروم(( غري أأن شعره اكن يف رتبةالشام 

ن اكن هل فهيا مشاركة اتمة و رتبة عالية و حظ يف سلوك ميادهنا و ركوب رحالها و قوة مصارعة مع  املعقولت احلمكية و ا 

ل أأنه مل يبل  فهيا شأأن احلكمي املطلق و مل يطلع مهنا عيل حقيقة   احلق. و هو مع أأفاضل املش تغلني هبا و مشاهري رجالها ا 

ذكل اثبت عيل طريقة الس نة جمانب عن البدعة حصيح املذهب سلمي العقيدة عن مناكر ال راء و راكيك الأهواء و بالاي 

أأولئك البدع سلمه هللا و البدع من القول ابعتبارية الوجود و اماكن الصفات و زايدهتا عيل اذلات و غري ذكل مما أأحدثه 

ه ابلرشع أأنقذه مهنا بربكة حسن متسك  
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و ال نصاف املتني و سلوكه طريقة السلف الصاحلني و الأمئة الكرباء املاضني و متكنه من معرفة لطايف مذاههبم و املبين

شعربقصيدة يه ظرايف نظايف مشارهبم و قد مدحه الشهاب املنصوري   

 زيه كخد اخلود روض  أأنف                فاد مع الطل عليه لكف

ذا متايلت                     رشب سطت سكرا علهيم قرقف  كأمنا الأغصان ا 

 كأمنا ادلولب ثالكء غدت                   تندب جشوا و ادلروع تذرف

 كأمنا القمري فيه قاري                       صبحا و أأوراق الغصون مصحف

 كأمنا لك حامم مهرة                          حيمهل لك غصن أألف

 كأ منا رحي الصبا معشوقة                     و الروح يصبو حنوها و يعطف

 كأمنا زهر الرايض أأعني                        فاحتة أأجفاهنا ل تطرق

هنا من النجوم أألطف  فال تش به ابلنجوم لطفها                      فا 



  

 و ل تقس ابلبدر وجه ش يخنا                فانه عند الكامل ل يكسف

 حبر حّضم يف العلوم زاخر                    س يف صقيل يف احلقوق مرهف

 سل عنه يف العمل و يف احلمل معا              فهو أأبو حنيفة و الأحنف 

 ل اثنيا عطفا و لس تكربا                     و ل أأخو جعب و ل مستنكف

 ل يطرق الكرب ل شامئال                     و ل هيز جانبيه الصلف 

 فهو من اخلري و أأنواع التقي                  عيل اذلي اكن عليه السلف

 فلو حلفت أأنه قطب الوري           لصدق الناس و بر احللف 

 اي دوحة العمل اليت قد انيعت                 مثارها و الناس مهنا تقطف

 اي س يدا به الأانم تقتدي                     اي رمحة به البالء يكشف

 ل زلت حمروس اجلناب لقيا                يف رشف ل يعريه رسف

الس يوطي يف حسن احملارضة يف أأحوال مرص و القاهرة و يف بغية ادلعات يف طبقات  و ذكره الش يخ جالل ادلين

لعمل فانتفع به خلق كثري و اكن نبهيا عالمة يف اللغويني و النحات و قال تقدم عيل أأقرانه و برع يف العلوم و تصدي لنرش ا

الفقه و الأصول و النحو و الترصيف و املعاين و البيان و التصوف و املوسقي و غريها حمققا جدليا نظارا و اكن يقول أأان 

ل أأقدل يف املعقولت أأحدا. و قال الربهان الأنبايس من أأقرانه لو طلبت جحج ادلين ما اكن يف بدلان من يقوم هبا غريه و 

اكن هل نصيب وافر مما لرابب الأحوال من الكشف و الكرامات. و اكن جترد أأول ابللكية فقال هل أأهل الطريق ارجع فا ن 

 للناس حاجة 
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خمالطة الناس أأخربين بعض الصوفية من أأحصابه لعلمك و اكن يأأتيه الوارد كام يأأيت الصوفية لكنه يقلع عنه برسعة لأجل 

اكن عنده يف بيته اذلي مبرص فااته الوارد فقام مرسعا. قال احلايك و أأخذ بيدي جيرين و هو يعدو يف مش يه و أأان أأنه 

يل أأن وقف عيل املراكب فقال ما كل واقفون ههنا فقالوا أأوقفنا الرحي و ما هو ابختياران. فقال هو اذلي  أأجري معه ا 

لوارد فقال يل لعيل شققت عليك. فقلت اي و هللا و انقطع قليب من  و هو اذلي يوقفنا قالوا نعم مث أأقلع عنه يسريمك

اجلري فقال ل تأأخذ عيل فا ين مل أأشعر بيشء مما فعلته. و اكن يالزم لبس الطيلسان كام هو الس نة و يرخيه كثريا عيل 

وا أأن صالة وهجه وقت حضور الش يخونية. و اكن خيفف احلضور جدا و خيفف صالته كام هو شأأن الأبدال فقد نقل

فتاء مجةل و ويل الوظايف  تدريس الفقه ابملنصورية و بقبة الصاحلية الأبدال خفيفة. و اكن أأفيت برهة من معره مث ترك ال 

رشفية بقرب املشهد النفييس. مث نزل عهنا لش يخنا الش يخ س يف ادلين احلنفي تلميذه ملا قرره الأرشف برس باي و ابل

الرويم مث رغب عهنا و اس تقر بعد ذكل يف مش يخة الش يخونية فبارشها مدة أأحسن ش يخا يف مدرسةعوضا عن العالء 

يل أأحد من الأاكبر و أأرابب ادلوةل مث رغب عهنا ملا جاور ابحلرمني و اس تقر بعده ش يخنا حمي ادلين  مبارشة غري ملتفت ا 

الاكفيحي و اكن أأحد الأوصياء عيل و ملا فرغ عن مش يخة الارشفية يف حيوة واقفها و أأعرض عهنا مجةل و حصل الغالء 



  

العظمي ابدلاير املرصية يف أأايم املكل الظاهر حقمق لتوقف النيل اس تدعي السلطان اكتب املامكل التاج بن املقييس و أأمره 

يل الش يخ كامل ادلين و سمل عليه من  -------------بكتابة قامئة ابلف اروب مقحا )  س بعة داننري(. و قال أأذهب هبا ا 

و قل هل يفرقها عيل من خيتاره من الفقهاء فامتنع من ذكل و قال قل هل أأنت ما تدخل هجمن الا و ابن امهامم معك عندي 

ليه و قل هل أأن مات  يل السلطان كام همسعه فأأحل عليه فبلغه ما قال فقال ارجع ا  يصال اجلواب ا  ليه و توقف يف ا  فرجع ا 

لي السلطان فصاحبنا الش يخ أأمني  ------أأن ه فصمم عيل املنع. و قال هل أأحد من الفقراء من اجلوع يبقي يف ذمتك فرجع ا 

ليه و اعلمه.  ادلين يتويل ذكل فرجع ا 
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و هل تصانيف فائقة معتربة رايقة تلقته العلامء ابلقبول و تداولته الفضالء و الفحول مهنا: كتاب  فتح القدير للعاجز الفقري، 

يف الفقه، و التحرير يف الأصول و ما يتعلق به من املعقول و املنقول، و حاش ية عيل رشح الهداية و زاد الفقري خمترص 

عراب س بحان هللا و حبمده س بحان هللا  البديع لبن الساعايت، و املسايرة يف العقايد املنجية يف ال خرة، و كراسة يف ا 

 العظمي.

مه يف الأصول و غريها و انتفع به و ابلقايض حمب ادلين و اكن تفقه برساج ادلين معر بن عيل الكناين قاري الهداية و لز 

أأيب الوليد محمد بن محمد احلصيب ابن الشخنة ملا قدم القاهرة س نة ثالث عرشة و لزمه و رجع معه ا يل حلب و أأقام عنده 

يل أأن مات. و أأخذ عن جامل ادلين امحليدي القايض ابلسكندرية و الش يخ زين ادلين الاسكندراين احلنف ي. و التصوف ا 

عن زين ادلين اخلوايف و القراءة عن اذلرابتين و الأصول عن البساطي و همسع احلديث عيل أأيب ذرعة بن العرايق و ابن 

 جحر العسقالين و جامل ادلين احلنبيل و مشس ادلين الشايم و

 و أأجاز هل املراغي و ابن ظهرية و رقية املدينة و

براهمي بن عيل بن أأيب و س يف ادلين محمد بن محمد البكمتو أأخذ عنه قامس بن قطلوبغا امجلايل  ري احلنفي و محمد بن ا 

الصفاء القديس و أأمحد بن مباركشاه و خرض بن شامف النوروزي و حسن بن عيل احلصين و أأبو الفضل بن الشخنة و 

 ابن أأمري احلاج و رمحة هللا الس ندي و غريمه

نفي مشس ادلين رمحه هللا يف ذي احلجة اكن عاملا فقهيا عالمة من أأفراد بن فضل هللا بن أأمحد اخلوارزيم احل و محمد )

يل بالده. ذكره الس يوطي يف أأعيان الأعيان(  العلامء الأاكبر قدم القاهرة و أأفيت و أأفاد و انتفع به الناس يف الفنون و عاد ا 

احلنفي شهاب  مايصادلالأنصاري املرصي  أأمحد بن عيل بن محمد بن ميكتويف س نة اثنتني و س تني و مثامنائة أأبو         

املعروف بقرمقاس رمحه هللا يوم امخليس لأربع عرشة بقيت من شهر ربيع ال خر ابلقاهرة و صيل عليه الأمني ادلين 

الأقرصاي أأصهل من دماصقرية ابلرشقية من ادلاير املرصية. ودل ابلقاهرة س نة تسعني و س بعامئة و نشأأهبا نشأأة حس نة 

ان و حفظ اخملتار و املنظومة يف الفقه و املنار يف أأصوهل و احلاجبية  يف النحو و انب يف القضاء عن التفهيين و فقرأأ القر 

صول العيين مفن بعدهام و حدث ابليسري و همسع منه الفضالء. و اش تغل يف الفقه عيل امجلال يوسف الرضير. و يف الأ 



  

و خمتهام عيل الانبايس أأومهام عيل املطرز و اثنهيام جه عيل الغامزي عيل الزين طاهر و همسع سنن أأيب داود و سنن ابن ما

 عيل اجلوهري و حرض و دروس العز بن جامعة يف العربية و غريها و
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براهمي املرصي ا           احلنفي العالمة شهاب ادلين بن مباركشاه الأديب  و أأبو         أأمحد بن محمد بن حسني بن ا 

شهر ربيع الأول. و اكنت ولدته يوم امجلعة لعرش خلون من شهر ربيع الأول س نة ست و مثامنائة. اش تغل رمحه هللا يف 

 مهنا قوهل بأأنواع العلوم و برع فهيا و تفنن و تعاين يف الأدب و متزي و فاق و مجع جماميع و علق تعاليق و هل أأشعار رايقة

 شعر

و غرية اوطأأتين جهبة الأسد    يل يف القناعة كزن ل نفاد هل                 

أأحدا               و ل ضنينا مبيسور عيل أأحد -------أأميس و أأصبح ل  

شعرو مما مدحه شهاب ادلين أأمحد بن جحر و يذكر خمته البخاري من قصيدة أأولها   

و تعطف قدا للمعانق ام يدا                   ابرتز خد اللمقبل أأم مدي   

شعر و مهنا  

ذا ما خال ركنا من اخلال اسوداو مل ل   يكون الوجه قبةل عاشق               ا 

 فيا لهف قليب و يه تقلبه يف لظي            عيل قبس من خدها قد توقدا

 جمنون طرف يف ش بابيك هدبة               بسلسةل من دمعه قد تقيدا

اليوم يلحي و ل غداو لو ل لالح بديع جاملها                      ملا راح فيه   

 لها طلعة اهبيي من الشمس هبجه             اكن شهاب ادلين يف وهجه بدا

شعر و مهنا  

 و مك رمت محمود الأايدي فمل أأجد             بعرصي رئيسا غري أأمحد امحدا

يل الرشيف صالح ادلين الأس يوطي يطارحه يف كرمي فقال  شعرو كتب ا   

           و راح من ش يخه ابلسعد مقردانجتارس العبد حسب الاذن منك هل

ذ كنت عبدا رقيقا رصت مأأذوان  ملكت ريق مبا اس تديت من كرم             ا 

يقبل الأرض اليت مدت امالنا سامحهتا يد الاطامع و يهنيي انه متسك بقوة الطباع و قال اي اماما انت رشفت املعناين و 

زال. املعايل كل وصف يف الاحايج قد ايت مثل الغ  

شعرفأأجابه الرشيف   

 اتمل الطرف ما اهديت من امل            اظهرته بعد ما قد اكن حمزوان 

 و قد اجبت و مل احضك جايزة               بذا رضيت و ما قدمت موزوان



  

ت املس تطاع فقلت راق يل ماجئعيل ما ش نف الأسامع و امتثلت املرسوم املطاع و طارحت امليسور  و بعد فقد وقفت

فيه بالكمياكللأ  يل فقلت اذ جودت نظام منتقي جاد مبال.و هل غري ذكل اشعار و قصايد و جماميع و فوائد و تعاليق و 

ليه و اكن اش تغل عيل كامل ادلين بن امهامم و ابن  تصانيف مهنا كتاب يف مناقب الليث بن سعد و مجع التذكرة املنسوبة ا 

 ادليري

د بن أأمني القاهري احلنفي انرص ادلين املعروف اببن خاصبيك رمحه هللا يف جامدي عبد هللا بن محمو أأبو          )

ليه. ودل س نة مثان أأو س بع و س تني و س بعامئة و قيل بعد الس بعني و حفظ  الأويل و خاص بيك معه و عرف ابلنس بة ا 

فية ابن ماكل مث أأخذ يف الاش تغال و املنار و أأل القران العظمي مث حفظ بعض الاملام لبن دقيق العيد و خمترص القدوري 

بذاكء و فطنة و يقظة و فهم جيد. و اكن خريا دينا فاضال فقهيا حس نا هميبا بني حسن السمت و امللتقي. أأخذ الفقه و 

 احلديث عن جامعة من أأعيان عرصه مهنم الرساج الكناين و ويل ادلين العرايق و
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لبقاء محزة بن املتولك بن املس تكفي بن احلامك العبايس القامئ بأأمر هللا رمحه هللا اأأبو  ةو مثامنائ تويف س نة ثالث و س تني

س نة أأربع و مخسني. و اكن شهام ابلسكندرية و دفن عند شقيقه املس تعني بويع ابخلالفة بعد أأخيه املس تكفي بن املتولك 

صارما أأقام أأهبة اخلالفة قليال. مث ان اجلند خرجوا عيل السلطان املكل الأرشف اينال فقال اخلليفة معهم و حدثته نفسه 

يل القلعة فعاتبه يف ذكل فغضب القامئ منه و قال  بطلب املكل ابلس تقالل و اهنزم اجلند و فتك بأأعياهنم املكل و طلبه ا 

فاس تفيت يف ذكل فقال قايض قضات الشافعية عمل  خلعت نفيس عن اخلالفة و عزلتك عن السلطنة و اكنت فلتة منه

ادلين البلقيين و اكن حريصا عيل مجر اخلالفة ا يل صهره و ختنه يوسف بن املتولك ملاكن ابنته عنده قد بدأأ خبلع نفسه 

فاخنلع و ثين بعزل السلطان و هو غري خليفة فمل ينفذ عزهل و حمك بصحة خلعه دون العزل و ذكل يف جامد ال خرة س نة 

الفة أأخوه أأبو احملاسن يوسف بن املتولك و املستنجد ابهلل.تسع و مخسني مث صري ا يل الاسكندرية و بويع ابخل  

براهمي بن عيل بن مويس العلوي الاردبييل رمحه هللا السالطني الصفوية و ش يخ طائفة من  و أأبو           جنيد بن ا 

طايفة  ( و صاحب سلسةل----------ابردبيل )الصوفية من ودل الش يخ صفي ادلين ا حساق بن جربئيل صاحب الزاوية 

من املشاخي و أأول من ظهر مهنم بطريق التصوف و املش يخة. و ملا مات خلفه صدر ادلين مويس ابنه ماكنه. و اكن 

و ملا عاد تميور من بالد الروم دخل عليه وزاره فالمتس منه الش يخ ان يطلق من معه من امللوك تعتقده و تزورونه 

يل الش يخ جنيد و جلس ماكن  أأساري املسلمني ففعل فصار الروميون يعتقدونه و ذريته من بعده. مث وصلت النوبة ا 

اسالفه يف الزاوية و كرث مريدوه و أأتباعه فتومه منه املكل هجانشاه بن يوسف الرتكامين صاحب ازربيجان  فنفاه. فتوجه 

يل داير بكر و تفرق الباقون عنه و التجأأ امللوك البايندرية و تزوج خبدجية بنت حسن بن  الش يخ يف طائفة من أأحصابه ا 

براهمي مكل  عيل البايندري و قوي أأمره و كرث مريدوه مث قصد قتال الكرج لينال ثواب اجلهاد فتومه منه الأمري خليل بن ا 

ليه فانكرس الصوفيون  رشوان فندب طائفة من اجلند ا 
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 و قتل الش يخ جنيد و تفرق أأحصابه

الن العلوي الرشيف رمحه       ادلين رمحه هللا رشيف مكةبن حسن بن جع محمد بن براكتو أأبو            

 

براهني الرويم السفرحيصاري احلنفي العالمة خري ادلين رمحه هللا و أأبو  يوسف خرض بن جالل ادلين بن صدر ادلين بن ا 

بيع الأول بقسطنطنية و هو قاض هبا و دفن يف جوار أأبو أأيوب الأنصاري ريض هللا عنه. و اكن ولدته مس هتل شهر ر 

س نة عرشة و س بعامئة بسفرحيصار و نشأأ بربوسا. و هو أأحد أأعيان علامء الروم و من مدرس هيم املربزين يف العلوم حيت 

اكن يقال انه مل يكن هبا بعد الش يخ مشس ادلين الفناري اعمل منه ابلعربية. و اكن كثري احملبة للعمل شديد الاهامتم بطلبه 

وي احملافظة ماهرا يف النظم ابلعربية و الفارس ية و الرتكية. و قد رصف أأوقاته يف الاش تغال مس تقمي الطبع رسيع الفهم ق

ابلعمل و ادلرس و التصنيف و العبادة. اش تغل بربوسا عيل محمد بن ارمغان املش هتر مبولان ياكنو صاهره و تزوج بنته و 

ده رجال فاضال قدم من بالد العرب و هبت علامء ويل تدريس بدله مث أأخشصه السلطان محمد بن مراد الفاحت و انظر عن

ذ اكن أأجداده أأمراء و  الروم يف املناظرة فأأقطعه مرات. و اكن شااب يف حنو ثالثني س نة من العمر عيل لباس اجلند ا 

قضات. فرس به السلطان و طرب ذلكل و وقع مباكن رفيع عنده و وله التدريس مبدرسة جده السلطان محمد بن أأيب يزيد 

حدي املدرس تني املتجاورتني ابدرنه مث وله قضاء قسطنطنية أأول ب ربوسا خبمسني درهام عامثنيا للك يوم مث وله تدريس ا 

يف ال سالم و ذكره السخاوي يف الضوء الالمع و قال تفقه و اش تغل و برع يف النحو و ما فتحت فاكن أأول قاض هبا 

اد و صنف و مجع فأأجاد و قدم مكة فلقيه ابن عوم املغريب هبا س نة الرصف و املعاين و البيان و غريها. و درس و أأف

شعرتسع و مخسني و مثامنائة. و من نظمه من نوع املسزتاد   

 اي من مكل الانس بلطف امللاكت              يف حسن الصفات          

 حركت جنوين بفنون احلراكت       اي جنة ذات

 العارض و احلال و اصد امنك خفت            اطراف حمياك

 و اخلبة كيف احتجبت ابلشهوات 
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من لك هجات       

يف القلب ناكت كتبت ابلعبارات               ان ضاق عيل الوسع عبارات لسان ل عربة فهيا  

 حتيك نكبات                                          قد سال عيل اببك أأهنار دموعي

يل السائل اويل احلس نات        يوم العرضاتليال و هنارافارمح ع  

 كراعدة الوصل وصلها خبالف                        فالوعد كفاين و الصب يري ذلته يف الفلوات

 من ذكر فرات                                        لو مر عيل تربيت من جسمك ظل 



  

عد وفااي مونس رويح حييت من القرب عظايم و رفات    من ب  

ذا نقل من فيه مثال             حيكيك بلطف من شاربه اخلرض روي يف الظلامت   يف حظي ا 

 عن عني حيات         

شعرو هل قصيدة مطلعها قوهل   

 لقد زاد الهوي يف البعد بيين                  و بني البني بعد املرشقني

شعر و خامتهتا قوهل  

جعاةل ليةل أأو ليلتني             الا اي أأهيا السلطان نظمي         

 مع الاش تغال يف أأايم دريس                 و ما فارقت شغيل ساعتني

يل السلطان فعرضها عيل الكوراين فاعرتض علهيا بأأن زاد لزم غري متعد و كتبه عيل ظهرها فطولب ايجلواب  و أأرسلها ا 

" مرضايف قلوهبم مرض فزادمه هللاعنه فكتب حتته قوهل تعايل: "
10
.  

ليه تلميذه محمد بن احلسن بكتابة قوهل ـعايل: " ماانو حيك أأنه أأشار ا  ذا تليت علهيم أ ايته زادهتم ا  "و ا 
11
فاس تحسن منه  

: أأرجوزة يف العروض، و أأخري يف العقايد، و حاش ية عيل احلاش ية التفتازانية عيل الكشاف. و اكن ذكل. و من تصانيفه

الفناري و حيدر بن محمد اخلوايف و محمد بن ارمغان و خترج به.تفقه عيل وادله و عيل العالمة   

و أأخذ عنه مشس ادلين أأمحد بن مويس اخليايل و مصلح ادلين مصطفي بن صاحل القسطالين و مصلح ادلين مصطفي 

 بن يوسف الربوساوي و خري ادلين املعمل مشس ادلين بن اخلطيب

 دخلت س نة أأربع و س تني و مثامنائة

)تويف فهيا أأبو          محمد بن عامثن بن سلامين بن رسول الرتكامين املرصي الكرادي احلنفي حمب ادلين املعروف اببن 

خوته و حفظ القران و كتب يف  الأشقر رمحه هللا يف رجب و ودل بعد الس بعني س نة مثانني و س بعامئة. اكن أأجنب ا 

أأهل ادلوةل و غريمه قوي الرأأي مسعود احلراكت. و قال العلوم. قال ابن جحر اكن حسن املعرفة بلأمور خبريا بعرشة 

نساان حس نا دينا رئيسا معظام يف ادلوةل مع السكون و الوقار و العقل و احلشمة موصوفا ابل مساك مع  السخاوي اكن ا 

يل أأمد حصبة السلطان بعد استيذانه يف ذكل فنظر يف  الرثوة. انب يف احلمك ابلقاهرة عوضا عن ابن جحر حني توجه ا 

الأمور بس ياسة و عفة و صدور سرية. و قال الس يوطي يف أأعيان الأعيان ويل كتبة الرس و نظر اجليش و مش يخة 

خانقاه رسايقوش. و اكن أأجاز هل ابن اجلزري و تلكم فيه حني ويل املش يخة بقةل الأهلية حفمهل ذكل عيل الاس تدعاء 

راءة اجلالل امللوي و غريه و اس تدعي بعده الشمس الرشواين حملقق عرصه الشمس البساطي و صار يأأخذ عنه العلوم بق

و عنده  -----و صار يقرأأ عليه يف العقايد و غريها و رمبا قرأأ عليه يف فقه احلنفية أأيضا حفصل بذكل أأهلية حس نة و 

 مشاركة لطيفة. و همسع عيل الزين العرايق.(         

براهمي بن عباا حساق أأبو   ابرهمي بن ا حساق بن ا  د النابليس العينوس ياحلنفي برهان ادلين رمحه هللا يوم امجلعة لعرش بقني ا 

من احملرم. و اكنت ولدته ابلقدس الرشيف يف رجب س نة اثنتني و تسعني و س بعامئة و نشأأ هبا فقرأأ القران و اش تغل 

                                           
10

 
11

 



  

معرفة الرشوط و نظم الشعر يف الفقه و التفسري و ابرش قراءة احلديث ابملسجد الأقيص و كتب خبطه الكثري و متزي يف 

شعر املتوسط و الغالب عليه فيه اجملون مع اخلري و السمت احلسن و التواضع و التقنع بتجليد الكتب و من نظمه قوهل  

 يف وجه جيس اايت مبنية                    فاجعب الاايت
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 حسن قد حوت سوار

عارضه قد خري الشعراءفنون حاجبه مع صاد مقلته                   ونور   

شعرو منه   

 ان املقل ويج                        اذاب قليب و لوعه

 ابيك عليه جبهدي                      هجد املقل دموعه 

شعرو منه يف صور الشهادة ابلس تفادة   

 افهم مسائل س تة و اشهد هبا                 من غري رؤايها و غري وقوف 

و اكن أأخذ الفقه و التفسري عيل القايض سعد ادلين ابن ادليري و وادله و احلديث عن مشس ادلين بن و هل غري ذكل. 

 انرص ادلين و زين ادلين عبد الكرمي بن          القلق شدي و غريمه

 

الشافعية و محمد بن أأمحد بن        بن         ا        احمليل الشافعي جالل ادلين رمحه هللا من كبار و أأبو         

 أأعالهمم و صاحب التصانيف يف فنون كثرية.

 

عبد الرحمي بن أأمحد بن          بن         ا          زين ادلين رمحه هللا و أأبو             

 

فا محزة بن عيل بن        بن         احلليب الصاحلي احلنفي القايض عز ادلين رمحه هللا. اكن عاملا فاضال عار و أأبو        

ماما يف مسائل القضاء. و اكن ذا شلك حسن و هو أأحد نواب احلمك بدمشق و اكن ل يتويل نيابة القضاء الا  ابملذهب ا 

 بتعزيز و ترك القضاء مدة

 

. اكن عاملا فاضال مشهور شكر هللا بن أأمحد بن           بن           الرشواين احلنفي الطيب رمحه هللاو أأبو        

        مسموع القول يعتين بشأأنه السلطان محمد بن مراد الفاحت و أأرسهل رسول ا يل صاحبالفضل مقبول
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يل مثل ما صدر منه ))و اكن طبيبا حاذقا يف صناعته ذا مروة اتمة مع معرفة ابحلديث و  قرامان ليحلفه انه ل يعود ا 

قرأأ احلديث عيل علامهئا و أأجازوا و شهدوا ابلعمل و  التفسري و العلوم العربية و أأقام مبرص مدة مرجعه من احلجاز و

(----------------------------------الصالح((  و هل كتاب مهنج الرشاد ابلفارس ية أأحتفه للسلطان )و اكن  

 

 ادلوةل بن ابيس نغر بن شاهرخ بن تميور الرتيك يف أأول ذي احلجة هبرات من أأولد تميور الأعرج و اكن ييل بعضو عالء 

( بعد وفات وادله مث ملا مات جده حارب معه ال  بيك و غلب عيل هرات و قصد خراسان ----من هجة )بالد خراسان 

يل أأخيه املكل اببر بن ابيس نغر. مث ملا جراتلاكئنة عيل  فتوجه ال  بيك دلفعه و دخل هرات فهرب عالء ادلوةل و التجأأ ا 

يل أأن اهنزم من السلطان أأيب سعيد فمل  ال  بيك و أأولده من هجة ابنه عبد اللطيف. غلب عيل خراسان مرة أأخري ا 

يل أأن مات.  ينتظم هل حال بعد ذكل ا 

 

أأبو نرص اينال بن عبد هللا العالئ املكل الأرشف س يف ادلين رمحه هللا دخلت س نة مخس و س تني و مثامنائة تويف فهيا 

ملوك اجلراكسة ابدلاير املرصية جلبه التاجر عالء  يوم امخليس منتصف جامدي الأويل ابلقاهرة و هو الثاين عرش من

يل أأن صار يف أأايم الأرشف ادلين ا يل مرص فاشرتاه املكل الظاهر برقوق و اعتقه ابنه النارص  فرج و تنقل يف ادلوةل ا 

يل أأن تس الكربي مث جعهل أأاتباك -------------برس باي أأمري مائة و مقدم أألف و وله الظاهر جقمق  لطن و اس متر ا 

صبيحة يوم الثنني مثان مضني من شهر ربيع الأول س نة س بع و مخسني بعد خلع املكل املنصور خفر ادلين أأيب السعادات 

عامثن بن الظاهر و مت أأمره يف املكل و مكل مثان س نني و شهرين و أأايما. مث خلع نفسه و عقده لودله املكل املويد شهاب 

ت بعده بيوم. و اكن طويال خفيف اللحية حبيث عرف ابينال الأجرد. و اكن قليل ادلين أأيب الفتح أأمحد بن اينال و ما

ل أأن مماليكه سأأت سريته يف الناس   الظمل متحرزا عن السفك متجاوزا عن اخلطاء و التقصري ا 
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ذي القعدة ببلخ و دفن  نرص محمد بن محمد بن محمد بن محمد احلافظي البخاري احلنفي الزاهد نرص ادلين رمحه هللا يفو أأبو 

 هبا. من كبار مشاخي الصوفية يف عرصه و مشاهري العلامء يف وقته و هل تصانيف يف التصوف.

 

أأبو       يونس بن فارس بن         بن         املرصي القاهري القادري دخلت س نة ست و س تني و مثامنائة تويف فهيا 

اكنت ولدته س نة ثالث و مثامنائة. و اكن عاملا فاضال ورعا زاهدا من  احلنفي رشف ادلين رمحه هللا يف أأواخر صفر. و

عباد هللا الصاحلني و جح كثريا ماش يا و راكبا و كتب اخلط احلسن. و تزنل يف صوفية الارشفية أأول ما فتحت. و 

لكزن رواية و دراية و حصت الصوفية و أأخذ عهنم. و اكن عيل طريقة حس نة و حفظ ااش تغل بقراءة احلديث   

و عرضه عيل بعض الأفاضل و حرض أأكرثه عند الرساج قاري الهداية. و من مجةل ش يوخه يف احلديث احلافظ ابن انرص 

 ادلين ادلمشقي و 



  

 

عيل بن محزة بن عبد املكل بن الطويس الشاعر املعروف ابلأزري رمحه هللا سفراين و هل مثانون س نة اكن        أأبو

و الظاهرة و الباطنة. و اكن وادله من جامعة رسبداران و هل تصانيف مهنا  لوم العقلية و النقليةشاعرا فاضال جامعا بني الع

 جواهر الأرسار و سعي الصفاء و جعايب الغرايب و طغراي هاميون و 
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قي ابن أأبو السعادات سعد بن محمد بن عبد هللا بن سعد العبيس ادلمشدخلت س نة س بع و س تني و مثامنائة تويف فهيا 

ادليري احلنفي القايض سعد ادلين رمحه هللا ابلقاهرة يف شهر ربيع الأول و اكنت ولدته يف رجب س نة مثان و س تني و 

. من أأهل بيت العمل و الفضل و القضاء و  ----------------------------------------------س بعامئة ابلقدس الرشيف 

ليه رايسة احلنفية يف و هل مش يخة املؤيدية و قضاء احلنفية ابلقاهرة زمانه الرايسة. انهتت ا   

-----------------------------------------------------------------------------------------  

-----------------------------------------------------------------------------------------  

-----------------------------------------------------------------------------------------  
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حلاح  ذكره السخاوي يف ذيهل عيل رفع ال رص و ابل  يف الثناء عليه و قال اكنت وليته لقضاء احلنفية بعد امتناع منه و ا 

ماما عاملا عالمة جيدا يف اس تحضار مذهبه قوي احلافظة حيت بعد  عليه و عزل نفسه غرية مرة مث أألزم و أأعيد و اكن ا 

من الفضالء و الأمئة مقتدرا عيل الاحتجاج ملا يرومه ذا عناية يف العمل  ةكرب س نة رسيع ال دراك شديد الرغبة يف املباحث

. و عنده من اتمة ابلتفاسري و املواعيظ حيفظ من متون الأحاديث ما يفوق الوصف غري ملزتم للصحيح من ذكل

و طالقة اللسان يف التقرير ما يعجز عن وصفه لكن مع الاسهاب يف العبادة. و صار منقطع القرين مفخر الفصاحة 

العرصين ذا موقع و جالةل يف النفوس و ارتفاع عند اخلاص و العام عيل الرؤس حبيث أأنه عرض عيل لك من الش يخ 

بأأنه ل حيسن التقدم مع وجوده و قدم ابن امهامم  كامل ادلين بن امهامم و الأمني الأقرصاي عوضا عنه فامتنع لك مرصحا

يل بيته ابلسالم عليه يف املؤيدية و عقد مرة جملس يف الصاحلية فس ئل به  مرة من احلج فأأول من ابتدأأ قبل وصوهل ا 

 يف قضية تتعلق حبمك حمك به القايض سعد ادلين فأأجاب بقوهل أأان أأفتيت و لالأمني الأقرصاي عن يشء اكن أأفيت به 

شعور عندي بكون الاس تفتاء يتعلق حبمك مولان قايض القضات فاذلي عندي أأن مشاخينا املتأأخرين لو اكنوا يف هجة و 

هو يف هجة اكن عندي أأرحج و أأوثق. و اكن ابن جحر يثين عليه و يبال  يف مدحه قال و مل يشغل نفسه ابلتصنيف مع 

شعرمن نظمه قوهل  كرثة اطالعه و حفظه و لهذا اكنت مؤلفاته قليةل. و  

 اي رب عبدك قد زلت به القدم               و شف اخلوف مما اكن و الندم

 فاغفر هل و جتاوز عن جرميته                 فالعفو دأأبك اي ذا احلمل و الكرم



  

شعر  و قوهل عقيب فطره يف ليايل رمضان  

اي واقيهاي مطعم عبده و اي ساقيه                    اي حافظ نفسه و   

 يرجوك ملا لعلمه لقيه                        أأن جتعل خري معره ابقيه 

شعر و من شعره  

 روح الروح براحات الأمل                    و تعلل بعيس مث لعل

 و احمتل اوصاب دهر كدر                  فغريق البحر ل خييش البلل

و اترك الشكوي و دع عنك امللل    و ابد البلوي بوجه طلق                   

 مفعافات رصوف ادلهر ل                    تبعد البلوي و ل تدين الأجل

ذا ضاق الأمر بك فقل                   قدر هللا و ما شاء فعل   و ا 

 ما تنايه احلطب الا و انهتيي                و بدا النقص به حيت ةمل

شعر و منه   

روه اصبت به                 و اس تقبل الصعب ان فاجاك ابللنيل جتز عن املك  

 لك
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 املصايب يف ادلنيا هتون سوي           مصيبة عرضت للمرء يف ادلين

شعرو منه   

 مل أأنس أأين قالت و قد ازف النوي           افديك ابلأموال بل ابلأنفس

ت كذا فعل اجلواري الكنس ما ذا الفراق فقلت انت اردته                قال  

 و اكن نرث دموعها جند ودها                  طل عيل ورد يه من نرجس

شعرو منه   

 ذهب الأويل اكن التفاضل بيهنم              ابحلمل و الافضال و املعروف

عانة                 املظلوم او ل غاثة امللهوفيتجشمون متاعبال    

نعهم                 للسائلني و ظمل لك ضعيف و ايت اذلين الفخر فهيم م   

يرتددون مع الهوي                      قد أأعرضوا عن اثر التلكيففرتامه   

 ما بني جبار و ابعث فتنة                    و خماتل خبداعه مسعوف

 و املس تقمي عيل الطريقة اندر                 ما ان تراه بني مجع الوف

نك ل تقل ل بديل                 مهنم لرفع كرهية و خموففاسمل بدي   

 و ارفع بربك ل تكن مستبدل                ذا ضنة و فظاظة  برؤف



  

 فهو اذلي جتري الأمور حبمكه                يف سائر التدبري و الترصيف

 فلمك جال عن حنادس كربة                  فدخلها من بعد مس حتوف

ذلي يريج ليوم معاوان               يف رفع أأهوال و طول وقوفو هو ا  

مام املرسلني                الس يد اخملصوص ابلترشيف  مث الشفاعة من ا 

شعرو قال الأديب النوايج ميدحه   

حزت قايض القضات ماثرا             خبدمة عمل يف الوري ماهل حدلقد   

و يف فكل العليا حبدمة سعد       و كوكب عمل الرشع أأصبح طالعا          

يل أأن قال صار رأأس احلنفية و  و حماس نه كثرية و فضائهل عزيزة و ذكره الس يوطي يف اعيان الأعيان و ابل  يف الثناء عليه ا 

ليه يف وقته مع الصالح املفرط يستسقي به الغيث. و ويل قضاء القضات فسار فيه ابلسرية الاليقة من ردع  املشار ا 

نه رأأي يف النوم أأنه يقرأأ الأسامء احلس ين الأمرا قامة احلق فهيم. و هل تصانيف و الشعر احلسن الكثري قيل ا  ء و الأاكبر و ا 

فعرب بأأنه يعيش تسعا و تسعني س نة و اكن كذكل. حفظ القران العظمي و هو صغري و كتبا كثرية يف الفقه و غريه مهنا 

يل  خمترص ابن احلاجب الأصيل. و اكن رسيع احلفظ مفرط اذلاكء فعين به أأبوه و أأعانه هو بنفسه و أأكب عيل الاش تغال ا 

أأن فاق الأقران. و اش هتر مبعرفة الفقه حفظا و تزنيال للوقايع و اس تحضارا للخالف و اكن وادله يقدمه عيل نفسه يف الفقه 

ماما عالمة و جبال عاليا يف اس تحضار املذهب قوي احلفظ رسيع ال د راك شديد الرغبة يف املباحثة يف )و ابمجلةل اكن ا 

و هيبة و صيت ابهر و شهرة اكمةل اعرتف هل ابلتقدم ابن العمل و املذاكرة به ذا عناية ابلتفسري و ذا همابة و عفة و عداةل 

-------------------------------------------------------------------------امهامم و أأمني ادلين الأقرصاي و غريهام و اكن 

(. و ويل عدة وظايف ببالده و قدم القاهرة مرارا و ويل مش يخة املؤيدية ابلقاهرة عوضا عن            -  

 و ابرشها و انتفع به الناس يف الفتاوي و املواعيد و الأشغال مع طالقة اللسان و حسن الوجه و 
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ادلاينة و الصيانة. و ويل قضاء ادلاير املرصية عوضا عن بدر البرشة و لني اجلانب و فرط التواضع مع الوقار و املهابة و 

ذ رشط عيل نفسه أأن يبطل استبدال  ادلين العينتايب فبارش بشهامة و همابة و رصامة و عفة. أأحبه الناس و ل س امي ا 

يل أأن ميض اثلث س نة من وليته و حصل للأوقاف من ذكل رفق كثري  فية يف و معرت أأوقاف احلن الأوقاف فدام ذكل ا 

وليته و كرث متحصلها بعد أأن اكد يتاليش أأمرها بكرثة ما يباع عن انقاضا و استبدالا ابذلهب و الفضة و من تصانيفه: 

يل كتاب املرتدين سكل فيه مسلكه يف  رشح العقايد النسفية، و التمكةل عيل رشح الهداية للرسويج من كتاب ال ميان ا 

للأموات، و السهام املارقة يف كيد الزاندقة،  كب الرسات يف وصول ثواب الطاعاتاتساع النقل و كرثة الفوائد، و الكو

و فتوي يف احلبس ابملهم و أأخري يف هل تنام املالئكة أأم ل و هل منع الشعر خمصوص ابلنيب صيل هللا عليه و سمل أأم 

سة يف مدح النيب صيل هللا عليه و سمل. و عام يف مجيع الأنبياء، و منظومة سامها النعامنية فهيا موادل بديعة، و قصيدة مخم 

-----------مشس ادلين ادليري و همسع مبرص عيل أأيب اخلري بن احلافظ  صالح ادلين العالئ )اكن أأخذ عن وادله القايض 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------)  



  

براهمي   و محمد بن محمد  ---------و حدث ابلسامع و ال جازة مرارا عن العالئ و غريمه. و أأخذ عنه أأخوه برهان ادلين ا 

 بن الشخنة القايض و قامس بن قطلوبغا و

 

براهمي بن محمد بن          الرشواين املكل رمحه هللا برشوان ويل الأمر بعد واو أأبو          حدي و خليل بن ا  دله س نة ا 

عرشين و مثامنائة و طالت أأايمه و خرج يف أأايمه الش يخ جنيد الصفوي ي ظهر عز و النصاري ابلكرج مفنعه اخلليل عن 

 ذكل فأأيب فأأرسل عسكرا يف رده و وقع حرب و انكرس جند جنيد و قتل هو و تفرق أأحصابه  
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يم احلنفي مشس ادلين بن خازن الكتب ابلش يخونية يوم الثنني عبد هللا محمد بن سعد بن خليل بن سلامين الروو أأبو 

لعرش بقني من شعبان و ودل بعد الس بعني و س بعامئة. قال الس يوطي اكن عاملا ابلفنون من الفقه و النحو و الترصيف و 

يل أأحد. و  غريها متصداي لنفع الطلبة مقامي ابخلانقاه الش يخونية. و اكن خازن كتهبا ماكن وادله و ما تزوج قط و ل تردد ا 

و اكن العالمة الاكفيجي يعظمه و يعتقد و يثين عليه و قرأأ عليه جامعة و انتفعوا به و حصبته س نني فمل أأر عليه ما يكره 

قرأأ عليه الكثري يف العربية قراة حبث اكلاكفية لبن احلاجب و رشهحا للمصنف و املتوسط و الشافية و همسعت عليه الكثري 

ثا كرشح العقايد للتفتازاين و تلخيص املفتاح و بعض خمترص ابن احلاجب الأصيل. و اكن أأخذ عن معر بن يف الفنون حب 

 قديد و عبد السالم البغدادي

 

 تويف س نة مثان و س تني و مثامنائة 

و اكنت حسن بن عيل بن محمد بن عيل امحلوي احلنفي القايض بدر ادلين بن الصفوان رمحه هللا يف احملرم.        أأبو 

ولدته س نة ثالث و مثامنائة ذكره الس يوطي يف اعيان الأعيان و أأثين عليه و السخاوي يف بغية العلامء و الروات. و قال 

س يكيث و منظومة النسفي و تفقه و همسع احلديث و جح و قدم القاهرة و حرض دروس الأعيان مث حفظ اخملتار و الاخ 

يل بالده مث قدم القاهرة مرة اثني ة. مث ويل قضاء بدله مث قضاء ادلاير املرصية عن حمب ادلين بن الشخنة. و اكن عاد ا 

نساان صاحلا اتم العقل متواضعا حمبا للمذاكرة يف مسائل العمل و الأدب ذا مشاركة يف الأصول و غريه مع حفظ جانب  ا 

اكن حرض دروس مشس ادلين بن  صاحل من الفقه. و وصفه رشف ادلين املناوي بأأنه من أأهل العمل و التضلع ابلأصول و

ادليري و رساج ادلين الكتاين و لزم ابن امهامم و قرأأ عليه نصف التحقيق رشح الاخس يكيث و همسع عليه ابقيه مع بعض 

احلس ين قايض حامه و همسع حصيح مسمل عيل مشس ادلين رشح أألفية احلديث و أأخذ الفقه عن انرص ادلين محمد بن عامثن 

 الأشقر و
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صاحل بن معر بن أأرسالن بن نرص الكعاين البلقيين الشافعي العالمة عمل ادلين رمحه هللا يوم الأربعاء مخلس بو       أأ 

حدي و تسعني و س بعامئة. حامل لواء مذهب الشافعي يف مدرسة مبدرسة اتيتباي و  خلون من رجب ومودله س نة ا 

عادته و تفر  ------د ابلفقه و اخذ عنه اجلم الغفري و أأحلق الأصاغب ابلأاكبر قضاء القضات بعد ويل ادلينو تكرر عزهل و ا 

و هل كتاب التجرد و الاهامتم مجع فيه فتاوي وادله و حتفة  . و أألف تفسري القران و ةمل التدريب لأبيه --------------

(---------------------------------الأمني فامي يقبل القول بال ميني و اجلوهر )الفرد فامي خيالف فيه احلر و العبد 
12

 

 

و أأبو املظفر محمود بن محمد بن جالل ادلين بن توقطامش الرتيك التتاري القزاين اخلان غفره هللا مكل قزان و ما يلهيا من 

بن محمد و حروب مع الروس ية أأابن فهيا الشجاعة و معه أأخاه يوسف البدلان عيل الغدرة بأأبيه محمد خان الكبري و قتل 

أأظهر النجدة و أأرس يف أأايم أأبيه مكل املسكوب و اصيل بن          استباح عسكره س نة تسع و أأربعني و مثامنائة يف 

يل قرمش مث أأطلقه ملصلحة اقتضته  نوايح سوزدل و محهل ا 

 دخلت س نة تسع و س تني و مثامنائة 

براهمي بن محمد بن قرمان رمحه هللا غرة احملرم املرحو تويف فهيا ) (م املغفور السعيد الشديدأأبو ا حساق ا   

حيي بن          بن           بن          الرشواين الس يد     ادلين الزاهد رمحه هللا أأو س نة مثان مبدينة ابكو         أأبو 

ذكل الاقلمي. و اكن يقول ادعو هللا تعايل ببقاء السلطان خليل و من بالد رشوان و اكنت ولدته مبدينة شامخوام مداين 

منا هو يف مدة حياته ره لن بقايئل معطو  ل حنو تسعة أأشهر .ا  و اكن اتم اخللقة و  .فاكن الأمر كام قال حيث مل يبق بعد ا 

ذ مر به الش   يخ ابن عز ادلين اخللويت صاحب جامل حسن الوجه مليحا من أأولد املكرثين و بيامن هو يلعب ابلصوجلان ا 

انبة و شاهد أأ  يلدبه و كامهل فدعا هل بال  (. فرأأي الس يد حيي يف منامه واقعة تغري هبا  -----هللا  )و أأن يصلح حاهل  ا 

يل الش يخ صدر ادلين و لزم خدمته و أأبوه اكره ذلكل و منكر للش يخ ل ذنه هل فيه حيت يقال أأنه قصد  أأحواهل فالتجأأ  ا 

هالكه مث انه تعطل رجاله بربد أأصابه و حصل هل وجع شديد نه الش يخ فأأخرب مبرضه و ختلف عن امجلاعة فسأأل ع  ا 

و قال مق اي ودلي فقام و قد زالت عنه العةل فلام وقف عيل ذكل وادله زاد اناكره فدخل عليه ليةل من الكوة و أأخذ بيده 

صابة  عليه و عناده. و قال لأي يشء دخل من الكوة الباب دون أأن اكن من أأهل الورع و الزهد فقيل انه خاف من ا 

وك هو قيل اناكرك عليه فتاثر من ذكل و لزم حصبة الش يخ و قام خبدمته و روي أأن شوك يف الطريق فقال أأي ش

 الش يخ أأمره خبدمة ودله
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س نة ليحصل هل بذكل اجملاهدة مث بعد هذه املدة أأمر الس يد حيي خبدمة وادله يف ذكل و ملا مات  يف نعهل و طهوره مدة

يل ابكو و أأقام  ليه و اجامتعهم عليه حيت يقالالش يخ صدر ادلين انتقل الس يد ا  أأنه  هبا و اس توطهنا و كرث أأقبال الناس ا 

بل  عددمه حنو عرشة أ لف نفس و أأنه حسده الش يخ ابن عز ادلين يف ذكل حيت خرج من شامخو و نزل ابكو ذلكل و 

                                           
12

فوق النص األصلي: ---------- و أخيه جالل الدين أبي الفضل عبد الرحمن و النحو من شمس الدين محمد بن إبراهيم الشنطوفي و األصول 

 عن عز الدين بن جماعة و سمع أبا الفضل العراقي و الشهاب بن حجر و غيرهم و أخذ عنه السيوطي و 



  

منا اش هتيي يوما واحدا يف تكل املدة ط عاما فبارش ودله الأكرب حييك أأنه مل يتناول الطعام يف أ خر معره حنو س تة أأشهر و ا 

حتصيهل و اهمت غاية الاهامتم و أأحرضه بني يديه كام عينه فلام أأخذ منه لقمة جعل يقرر املعارف الالهية و ترك اللقمة 

تغذي براحية بعض الرتايقات س نني و ل بعد يف ان التغذي براحية هذه اللقمةفقيل هل يف ذكل قال ان لقامن احلكمي   

 

أأمحد بن مويس بن         بن     الرويم ا        احلنفي العالمة مشس مثامنائة تويف فهيا أأبو        دخلت س نة س بعني و

ادلين املعروف ابخليايل رمحه هللا مبدينة ازنيق من بالد الروم و هل ثالث و ثالثون س نة. و اكن كثري الرايضة حنيفا عيل 

هبامه و يدخل فهيا ل مرة و يكتفي ابلقليل و  الغاية حيت اكن حيلق س بابته و ا  يده ا يل عضده. و اكن ل يأألك يف اليوم ا 

ل  اكن عاملا فاضال تقيا زاهدا متورعا طويل الصمت دامئ التفكر كثري الاش تغال ابلعمل مالزما عيل العبادة و ل يتلكم ا 

ل مرة واحدة انظر مصلح ادلين بن يو عند  سف يف اجلامع فأأقطعه. و اكن املباحثة يف مس ئةل علمية. و مل ير أأنه حضك ا 

يل أأن مات اخليايل خوفا من  يسميه ابن صاحل البخيل ابلنس بة ا يل جده و يقال أأنه ما انم عيل الفراش بعد ذكل ا 

الانقطاع أأن يكن مناظرة و ملا مات قال أأان اس تلقيالن عيل ظهري. و اكن كتب كتبا كثرية كتفسري البيضاوي و التلوحي 

وامش أأحبااث لطيفا و أأفهاما دقيقة و من أأشهر تصانيفه حاش ية رشح العقايد النسفية كتاب صغري و كتب خبطه عيل اله

 احلجم كبري الفهم لطيف العبارة دقيق ال شارة حصيح العربية سلمي الس ياق عن الراككة
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ش هتار الشمس يف وسط ل اك الزمان و ذلكل طار يف الأقطار و انترش يف الأمصار و اش هتر أأهل البتصانيف غخبالف 

الهنار و تداوهل الأذكياء و تلقاه ابلعتبار و تداولوه ابلقراءة و ال قراء و الرشح و التحش ية و البحث و التعليق عليه غري 

و أأصل الرس و الكم أأن الكمه فهيا عيل الظاهر املشهور بني املتفلسفة و القرش دون ما هو لب املعرفة و مخ احلمكة 

و اكن دقايق الأوائل و الأمئة املتبحرين  -------الفكر العميق اقتفي فيه املتأأخرين و اكتفي مبا أأوردوه عن  أأهل التحقيق و

أأول معيد ادلرس خرض بن جالل دين بربوسا مث ويل تدريس مدرسة ازنيق بعد اتج ادلين بن اخلطيب حبمك وفاته مبائة 

و ثالثني درهام عامثنيا يف لك يوم. و حيك أأنه اكن ا  ذ ذاك متاهبا للحج فعرض عليه الوزير محمود ابشا تكل املدرسة فأأيب 

بل السلطان سلطنة ما تركت احلج فعرض الوزير جوابه عيل السلطان غري زارتك أأنت و و ملا أأحل عليه قال لو أأعطيتين 

ليه التدريس عيل أأن خيلف عل  يل أأنأأنه ترك ذكر السلطنة فأأجعبه ذكل و ازداد فيه رغبة و حمبة و فوض ا   يه من يريده ا 

ل اليسري من الس نني و حلق ابللطيف اخلبري. و ابمجلةل اكن من مفاخر  يعودمن احلج مث انه ملا عاد من احلج مل يلبث ا 

يل الوزير يعرض به ابن احلاج حسن حني  علامء الروم املشاهري يف العلوم و فضالء ادلوةل العامثنية. و من شعره ما كتبه ا 

شعر من قوهل ويل مرادية بروسا  

 أأجعوبة يف ل خر أأايم     تبديك حصة طفرة النظام

 و فساد ----- احلكمي لهنا يف الان قطع مسافة الاعوام



  

و من تصانيفه حواش عيل أأوائل حاش ية الرشح القدمي للتجريد و رشح نظم العقايد لش يخه خرض بن جالل ادلين و غري 

يل بروسا ولزم خرض بن اجلالل و لقن اذلكر من الش يخ زين ادلين.ذكل. و اكن قرأأ مبادي العلوم عيل وادله مث ا نتقل ا   

سامعيل بن  القراماين  ----و أأخذ عنه غياث ادلين        اجلليب و ابن معه أأمر هللا بن محزة السهروردي و كامل ادلين ا 

. ------احمليش   

ماما يف علوم كثرية عبد هللا محمد بن سلامين بن أأيب بكر احلس ين اجلزويل السماليل أأبو)  الرشيف رمحه هللا ابفوغال. اكن ا 

يل فاس بعد مخس و س بعني س نة من وفاته و هو  ----و فنون مجة زاهدا عابدا كثري العبادة دامئ التبتل. قال الفايس  ا 

يل أأطراف العامل دلعوة اخل طري كام وضع و اكن هل أأحصاب يالزمونه لق و و يغتمنون حصبته و قد بعث كثريا مهنم ا 

ال رشاد ا يل هللا. و صنف كتااب يف الصلوات عيل النيب صيل هللا عليه و سمل و سامه دلئل اخلريات و شوارق الأنوار 

يف ذكر الصلوة عيل النيب اخملتار و أ ية يف اببه يواظب عيل قرأأءته يف املشارق و املغارب خصوصا يف بالد الروم. و لها 

بن عيل بن يوسف الفايس القصوي سامه مطالع املرسات جبالء دلئل أأمحد رشوح أأحس هنا رشح املهدي محمد بن 

 اخلريات و النسخة املعتربة من نسخها نسخة صاحبه الش يخ أأيب عبد هللا محمد بن السهييل الصغري.

لعدول سعد العبيس احلنفي ادليري زين ادلين رمحه هللا أأحد أأعيان اعبد اللطيف بن محمد بن عبد هللا بن  -----و أأبو 

ابرش نيابة احلمك عن ابن معه اتج ادلين ادليري و هو وادل الش يخ رشف ادلين يونس بن عبد اللطيف أأحد الفضالء اكن 

 موجودا يف حدود س تني و مات قبل وادله

لقدس العزم عبد هللا بن محمد بن محمد بن العبيس القديس ادليري احلنفي جامل ادلين رمحه هللا يف شهر ربيع الأول ابو أأبو 

( ------------------------------------------------------و مودله   

املرصي احلنفي املؤرخ انرص ادلين بن الفرات رمحه هللا ليةل عيد  عبد هللا محمد بن عبد الرحمي بن عيل بن احلسنو أأبو 

 الفطر و هل اثنتان و س بعون س نة. اكن عاملا فاضال لهج ابلتارخي
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رخيا كبريا جدا و اكن أأجاز هل أأبو احلسن البيدجني و همسع من أأيب بكر بن الصناج و همسع منه شهاب ادلين بن فكتب ات

 جحر العسقالين و

حدي و س بعون و مثامنائة تويف فهيا أأبو          سامعيل بن          بن           بن       دخلت س نة ا  محمد بن ا 

ه هللا أأحد ملوك غرانطه من بالد الاندلوس ابملغرب من بين  الاندليس الغرانطي املكل ا        رمح  

 

حيي بن محمد بن          بن         القاهري املناوي الشافعي    ادلين رمحه هللا من كبار العلامء الشافعية و و أأبو    

 قايض قضاهتم ابدلاير املرصية و صاحب التصانيف يف الفتاوي و غريها

 

نشأأ يف كنف أأبويه ن محمد بن عيل بن         املرصي احلنفي حافظ ادلين رمحه هللا يف عرش شعبان املعايل أأمحد بو أأبو 

متانقا سلمي الفطرة عدمي و حفظ القران و اش تغل و اس تفاد و انب يف القضاء و أأجاد و درس و أأفاد. و اكن فاضال ابرعا 



  

بة الربقوقية و غري ذكل. كتب عيل الهداية يف درسه الرش و اس تقر بعد وادله مشس ادلين يف تدريس الاجلهمية و خطا

بعض أأش ياء و خطبا لنفسه. و اكن قرأأ عيل السخاوي الأربعني النووية و لزمه يف غريها. و أأخذ عن أأبيه و الأمني 

 الاقرصاي و التقي الشمين و س يف ادلين و ابن عبيد هللا و التقي احلصين و 
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ن محمد بن جالل ادلين الرتيك التتاري القزاين اخلان رمحه هللا اكن مكل قزان و توابعها س نة خليل بن محمود بو أأبو       

براهمي خان و غلب عليه  مبعونة معه و تزوج أأمه )أأمة( قامس بن مثان و س تني بعد وادله محمود خان مث خرج عليه أأخوه ا 

 محمد فاكنت مدة دولته حنو مخس س نني 

 

أأبو العباس أأمحد بن أأيب بكر بن صاحل بن معر الرويم املرعيش احلنفي مثامنائة تويف فهيا  دخلت س نة اثنتني و س بعني و

شهاب ادلين رمحه هللا. و اكنت ولدته مبرعش س نة ست و مثانني و س بعامئة و قرأأ هبا القران و حفظ بعض اخملترصات 

ذن هل ابل   يل عينتاب و تفقه عيل علامهئا مث رحل ا يل حلب بعد ا  و التدريس و قرا هبا عيل جامعة و برع يف فتاءمث رحل ا 

ليه رايسة العمل هبا يف  فتاء و التدريس حبلب. و انهتت ا  الفقه و الأصول و العربية و شارك يف عدة فنون و تصدر لال 

مام علامهئا يف وقته و عرض عليه املكل الظاهر جقمق قضاهئا فامتنع تزنها عيل ضيق عيش و رقة حال. و لزم  زمنه و ا 

التدريس و انتفع به الطلبة و هل كتب كثرية مهنا: كنوز الفقه يف املذهب و نظم العمدة يف العقايد و زاد علهيا و مخس 

سالمة املارديين و همسع عليه الربدة. و اكن قرأأ الكشاف عيل معر بن   البلحي و همسع يف املغين عيل مشس ادلين محمد 

 الصحيحني و 

 

براهمي بن خييش        أأبو  بن         بن        الرويم ا       الزاهد اتج ادلين رمحه هللا يف صفر مبدينة بروسا و دفن ا 

عند زاويته هبا. و اكن فقهيا ابرعا يف العلوم الظاهرة مث رغب يف التصوف و خدم مشاخي الطريقة و جلس يف اخللوات و 

صيته و كرث أأحصابه حيت حيك عن بعض خدامه أأنه قسم اش تغل ابلرايضة و أأذن هل ابل رشاد و تربية املريدين فارتفع 

للطالبني يف ليةل من الطعام مائة و عرشين قصعة. و اكن أأخذ عن الش يخ خليفة القونوي و التصوف عن الش يخ عبد 

 اللطيف بن غامن القديس و
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ين رمحه هللا يوم السبت لعرش بن عبد هللا اجلركيس النارصي املرصي املكل الظاهر س يف ادلو أأبو سعيد محمد شقدم 

خلون من شهر ربيع الأول ابلقاهرة و هو الثالث عرش من ملوك اجلراكسة ابدلاير املرصية و هو رويم الأصل اشرتاه 

يل أأن جعهل الأرشف اينال ااتباك لودله خفلعه بعد مخسة أأشهر و مخسة أأايم من  املكل املويد و أأعتقه و تقلب يف ادلوةل ا 

تسلطن يف ماكنه يوم الأحد ل حدي عرشة ليةل بقيت من شهر رمضان س نة مخس و س تني فاكنت مدة وفات أأبيه و ل 



  

وليته حنو ست س نني و نصف. و اكن حمبا للخري و كيس الكعبة يف أأول وليته عيل العادة و أأرسل منربا من خشب 

 فركب و خطب عليه اثين ذي احلجة س نة ست و س تني و ويل بعده خش تاشه الااتبك ب لباي

 

و أأبو العباس أأمحد بن محمد بن محمد بن حسن المتميي ادلاري املرصي الاسكندري احلنفي العالمة تقي ادلين الشمين رمحه 

حدي و  هللا ليةل الأحد لثالث عرشة بقيت من ذي احلجة ابلقاهرة. و اكنت ولدته ابلسكندرية يف شهر رمضان س نة ا 

فتحول حنفيا و قدم لصحايب من أأهل املغرب. و اكن مالكيا عيل مذهب أأبيه و جده مثامنائة و هو من أأولد متمي ادلاري ا

يف صغره و أأهمسعه الكثري و أأجاز هل اجلم الغفري و برع يف الأصلني و  به وادله اعتينالقاهرة مع وادله و أأخذ عن علامهئا و 

و انتفع به خلق كثري ))و اكن عالمة منقطع الفقه و املعاين و البيان و التفسري و احلديث و النحو و الرصف و الشعر 

القرين رسيع ال دراك(( و درس و صنف و أأفاد و أأجاد مع اخلري و العفة و التواضع و الشهامة و حسن الشلك و الاهبة 

و  مدرسة الاللبقرب اجلبل و مش يخة ي قايتبابرتبة أأقام ابمجلالية مدة مث ويل املش يخة و اخلطابة  .و الاجنامع عن ادلنيا

طلب القضاء احلنفية س نة مثان و س تني ابلقاهرة فامتنع. و قال الس يوطي يف حقه احملدث املفرس الأصويل املتلكم 

مام ال  يف زمانه و ش يخ العلامء يف أ وانه شهد بنرش علومه العاكف و البادي و ارتوي من حبار  نحاةالنحوي البياين احملقق ا 

فهو حبره احمليط و كشاف دقايقه بلفظه الوجزي الفايق عيل الوس يط و البس يط.  و أأما التفسري .الصاديفهومه الظامن و 

ليه و املعول يف حل مشالكته و فتح  ه نعامن فلو رأ   عليه و أأما الفقهته مقفالو أأما احلديث فالرحةل يف الرواية و ادلراية ا 

قربه و عمل أأنه نصري الالكم فلو راه الأشعري لقربه و  . و أأمامينا و الفي قولها كذابلأنعم به عينا أأو رام أأحد مناظرته لأنشد 

برباهينه ادلين  
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. و أأما النحو ا يل حمجةو جحجه املهذبة املرتبة. و أأما الأصول فالربهان ل يقوم عنده حبجة و صاحب املهناج ل هيتدي معه 

ما املعاين فاملصباح ل يظهر هل نور عند هذا ليال. و أأ فا به غ فلو أأدركه اخلليل لختذه خليال أأو يونس لنس بدرسه و ش

ليه املقاليد ابطال الكفاح ا يل غري ذكل من علوم معدودة و فضائل مأأثورة و ماذا يفعل املفتاح مع من الف املصباح ت ا 

شعر مشهورة  

 هو البحر ل بل دون ما علمه البحر ... هو البدر ل بل دون طلعته البدر

رتبة ... هو ادلر ل بل دون منطقه ادلرهو النجم ل بل دونه النجم   

 هو العامل املشهور يف العرص واذلي ... به بني أأرابب الهني  افتخر العرص

 هو الاكمل الأوصاف يف العمل والتق  ... فطاب به يف لك ما قطر اذلكر

 حماس نه جلت عن احلرص وازدىه ... بأأوصافه نظم القصائد والنرث

 قال و هل نظم حسن أأنشدين منه ما قاهل حني تويل الظاهر ططر و نوه انه مات و أأفسد الأتراك و هو شعر



  

ذا مات ذا املكل ساوي الوري  يقول خلييل العدا امضرت                     ا 

 فقلت سل هللا ابقاه                           و يكفينا الظاهر املضمرا

شعر يفي و امدحهو كتب يل تقريظا عيل رشح الألفية و مجع اجلوامع اتل   

 دل مبن اكن للفضائل أأهال ... من قدمي ومنذ قد اكن طفال

 ومبن حاز سوددا وارتفاعا ... وماكان عال السامك وأأعىل

 عامل العرص من عال يف حديث ... وزاك يف القدمي فرعا وأأصال

 عمل الرشد ذخر أأهل املعاين ... كزن عمل يوليك طال ووبال

وكسا ادلهر منه اتجا حمىلمجل هللا منه طلعة عص ...   

 قد ترىق من العلوم حمال ... وتبوا من الهداية نزل

 انل يف العمل ذروة اجملد فامتا ... ز بقدح من العلوم معىل

 توج الفقه حني أألف رشحا ... وكساه ابلبهتاج وحىل

 جل عن مثهل فمك أأوحض املش ... لك حىت اكتىس ضياء وجىل

.. أأو رأ ه اخلليل وافاه خاللو رأ ه النعامن أأنعم عينا .  

 وهمسه يف الأانم أأفضل يف التف ... ضل واحلق أأنه الفرد فضال

 ذو حمل مثل الهالل عالء ... وضياء اكلبدر حني جتىل

 أأغرب الوصف أأن يب ... ات قدمي البناء يف اجملد الك

نه انل أأهال  من يكن أأصهل الكامل فا ن ان ... ل كامل فا 

ر ... ض جلني ويف التقوم أأغىلذو بنان ميطرن درا عىل أأ   

 ولسان كأنه لفظ حسبا ... ن فس بحان من حباه وأأوىل

ل  ليس فيه عيب سوى أأنه يل ... س خيون اخلليل عهدا وا 
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 ما طلبنا لعلمنا أأنه ما ... كل يف اجملد واملاكرم مثال

كل احلزن يف اجلالةل سهال ...   م ادلهر يف ارتفاع فقد أأحضذف  

يك لك مجيل ... وبك هللا مض للعمل مشالمجع هللا ف   

شعر و مدحه الشهاب املنصوري  

 ش يخ الش يوخ تقي ادلين اي س ندي ... اي معدن العمل بل اي مفيت الفرق

 أأنت اذلي اختاره املوىل فزينه ... ابحلسن يف اخللق وال حسان يف اخللق

ىل ... أأن علموا منك علام واحض ا لطرقمك معرش اكبدوا اجلهل القبيح ا   

 وقيهتم ابلتق  والعمل ما هجلوا ... فأأنت اي س يدي يف احلالتني تقي



  

و قال يف أأحسن احملارضة يف أأحوال مرص و القاهرة قدوة عني الزمان و انساهنا و أأوحد عرصه يف العلوم حبيث خضعت 

يعها و اب اليت فاضت يناب هل رجالها و فرساهنا و جشرة املعارف اليت طابت أأصلها فزكت فروعها و أأغصاهنا و رايض ال د

ربية ختفي او احلديث اكن عن أألفاظه الغا. ان أأخذ يف التفسري لك عنده الكشاف و افاحت زهورها و تنوعت أأفناهئ

نظامه. و لو أأدركه ل تخ ا للنعامن شقيقا أأو النحو اكن للخليل رفيقا أأو الالكم فلو رأ ه النظام الفقه عدو  مزيل اخلفاء.

أأنت يف لك موقف مقدمه و أأمامه. و الأصول فلو جاد هل الس يف لختفي يف رمده و لقطع هل صاحب املوافق لقال 

مامة و مل يقطع حبرضته لالكل حده أأو ال مام الفخر لقال ما لأحد أأن يتقدم بني يدي هذا البحر و خاطبه لسان حاهل  بال 

مام الطائفة و الرازي عيل فرقةيه عن احلق صادفة و ل خفر و قال و قلت و رثهي شعر   أأنت ا 

 رزء عظمي به تس تزنل العرب ... وحادث جل فيه اخلطب والغري

 رزء مصاب مجيع املسلمني به ... وقلهبم منه ملكوم ومنكرس

هندام ركن عظمي ليس ينعمر  ما فقد ش يخ ش يوخ املسلمني سوى ا 

 رزية عظمت ابملسلمني وقد ... معت وطمت مفا للقلب مصطرب

قاطبة ... ويضحك الفاجر املرسور والغمر تبكيه عني أأويل ال سالم  

 من قام ابدلين يف دنياه جمهتدًا ... وقام ابلعمل ل يأألو ويقترص

 لك العلوم تناغيه وتنشده ... ملا قيض: همال يأأهيا البرش

ذ اكن يف لك عمل أ ية ظهرت ... ا   
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 وما العيان ةمن قد جاءه اخلرب 

رسوخ سواها ماهل ظفر ابع طويل يد علياء مع قدٍم ... لها  

 النقل والعقل حقًا شاهدان رضًا ... بأأنه فاق من يأأيت ومن غربوا

 أأابن عمل أأصول ادلين متضحًا ... ومك جال ش هبًا حارت هبا الفكر

 ويف الكتاب ويف أ ايته ظهرت ... أ ايته حني يتلوها ويعترب

 حمقق اكمل ال لت جمهتد ... وما عىس تبلي  الأبيات والسطر

احلديث أأايديه قد انترشت ... أ اثرها وشذا فياهحا العطرويف   

 قد توج الفقه ابلرشح املفيد وقد ... حلته ابلسريا أأحباثه الغرر

 أأنعم بنعامن عينًا حني يذكر يف ... أأحصابه الش يخ دامت فوقه ادلرر

 يسطو بس يف عىل الرازي مفتخرًا ... دلى الأصول ما يف القوم مفتخر

ذا أأعيت به الفكرالكمه يف علوم الع رب أأمجعها ... مغىن اللبيب ا   

 والنظم يف الرتبة العلياء فضلته ... حبكيه فيه انسجام القطر والهنر



  

 عىل هدى الأقدمني الغر مهنجه ... علامً وقوًل وفعاًل ما به نكر

 نقي عرٍض تقي ادلين ل دنس ... يشينه، ل ول يف شأأنه غرب

ليه قضاء العرص خيطبه ... فرده خائبًا زهدًا به حرص سع  ا   

ن خفروا ن طالوا وا   هل ماكرم أأخالق يسود هبا ... أأاكبر العرص ا 

ن كرثوا ن قلوا وا   وجود حامت جيري من أأانمهل ... لوافديه وا 

جامع لك الورى والنص والنظر  هل فصاحة حسبان وشاهدها ... ا 

ن هل ... لك احملاسن وال حسان ما جفروا  لو حيلف اخللق ابلرمحن ا 

 مع الورى منه عمل ماهل مدد ... ومن فوائده ما ليس ينحرص

 ولك أأعيان أأهل العرص مرتفع ... ابلأخذ عنه لعلياء ومفتخر

 املهنل العذب حقًا للورود مفا ... عن غريه مهم ورد ول صدر

 ش يخ الش يوخ ول أأوحشت من سكن ... ول عفا ل ربع زانه اخلفر

ن قربواحياتك احلق يف ادلارين اثبتة ...  ما العاملون بأأموات وا   

ما انرشًا لهدًى ... أأو انفعًا لفىت قد مسه الرضر  قطعت معرك ا 

 غرست دوحة عمل للورى فهم ... من مس تظل ومن داٍن هل المثر

يضاح مشلكة ىل ا  أأو حل معضةل...  ومك قصدت ا   
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 طارت هبا الرشر

وخيتربومل تش نك ولايت القضاء فال ... تراع من حاسب حيىص   

 ومن يكن معره التقوى بضاعته ... فال خياف، ونعم العمر والعمر

 حزت العال يف الورى علامً ومنقبه ... سوى اذلي كل عند هللا مدخر

 أأبرش بروحٍ ورحيان ودار رضًا ... ورمحة وصفاء ما به كدر

 أأبرش وبرشاك صدق ما هبا ريب ... كام هبا يشهد التزنيل والأثر

ن الثناء عىل هذا ملعتربيثىن عليك مجيع  اخللق قاطبة ... ا   

 يذكر املوت قرب الانتقال وما ... ةمثل موت تقي ادلين مدكر

 فاهلل خيلفه يف نسهل كرمًا ... وهللا أأعظم من يرىج وينتظر

رساع اللحوق مفا ... للقلب بعد هداة ادلين مصطرب  وهللا قيض اب 

ن ول وزردهر جعيب يطم السمع منكره ... وما به الهدى عو  

 ولك وقت ترى الأخيار قد أأفلت ... ضل الورى فلهم يف غيهتم سكر



  

 مه الأيل ترشق ادلنيا بهبجهتا ... ل مشسها وأأبو ا حساق والقمر

ن تكن أأعني ال سالم ذاهبة ... ترتى فعام قليل يذهب الأثر  وا 

يف الفقه، و حاش ية عيل الشفاء، و و من تصانيفه: رشح مغين اللبيب لبن هشام يف النحو، و رشح خمترص الوقاية 

يف احلديث و خرج هل مش يخة مشس ادلين السخاوي و خرج هل رشح نظم النخبة لوادله الش يخ كامل ادلين املاليك 

الس يوطي جزءا يف احلديث املسلسل ابلنحات و غري ذكل. و اكن أأجاز هل رساج ادلين البلقيين و زين ادلين العرايق و 

و كامل ادلين ادلمريي و الهيمتي و احلالوي و اجلوهري و املراغي. و تفقه عيل الش يخ حيي الرساي  جامل ادلين بن ظهرية

و عالء ادلين البخاري. و قرأأ القران عيل الزرانييت و لزم يف املعقول مشس ادلين البساطي. و سكع احلديث عيل ويل 

در ادلين الابش يطي وادلين العرايق و تقي ادلين الزبريي و جامل ادلين احلنبيل و ص  

 و أأخذ النحو عن مشس ادلين الشطنويف و 

الس يوطي. و أأخذ عنه أأبو املعايل أأمحد بن محمد املرصي و و حدث عن مشس ادلين السخاوي احلافظ و جالل ادلين 

 أأمحد بن حسن القاهري و عبد الرب بن الشخنة احلليب و محمد بن معر بن محزة الأنطايك و
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تويف س نة ثالث و س بعني و مثامنائة أأبو عيل هجانشاه بن يوسف بن محمد بن بريم خواجه الرتكامين الربين املكل غفره هللا 

جده بريم خواجه مث ملكوا ارزن الروم و مكل ازربيجان و ما والاها من البدلان. اكنوا أأول بداير بكر مث مكل املوصل 

اه بن تميور و ابنه أأاب بكر و تزوج ابمرأأة مريانشاه و ابنته و مجعهام يف تربيز و غريها. و أأبوه يوسف هو اذلي قتل مريانش

 ناكح واحد مث مكل بعده ابنه أأبو احلسن عيل مدة قليةل و به انقرض دوةل هذه الطائفة.

 

براهمي بن فولد الرتيك الشيباين رمحه هللا ابلفاجل من مشاهري ملوك الربية و أأاكبر اخلوانني  أأبو اخلري خان بن دولت بن ا 

الشيبانية و اكن بطال جشاعا جبارا كثري احلروب. انزتع خوارزم من يد شاهرخ بن تميور يف ش بابه و بالد ما وراء الهنر 

براهمي و فتك به و تزوج ابمرأأته ابنت ال  بيك و انعم همسرقند و بالد ما وراء الهنر لأيب سعيد بن  من يد عبد هللا بن ا 

السلطان و غلب عيل ملوك تركس تان و فرقهم شذر مذر. و ابمجلةل مل يكن قبهل يف أأحفاد  محمد بن مريانشاه بن تميور

البيضاء مثهل يف كرثة اتباعه و قوة عساكره و ملا انقضت أأايمه و مات ويل جويج خان بن جنكز خان من ملوك اخلمية 

و قتل جنوده و أأكرث أأولد أأيب اخلري       ماكنه ابنه حيدر خان بن أأيب اخلري و مل يلبث أأن قتهل أأمحد خان بن         

يل أأن أأهنض حفيده محمد بن شاه بداع بن أأيب اخلري الشيباين و مكل تركس تان و  خان فتفرقت قبائهل و مل يقم هبم قامئة ا 

 بالد ما وراء الهنر و اكن منه و ما اكن.

 

ه هللا يوم         لأربع عرشة بقيت من رجب أأبو سعيد بن محمد بن مريانشاه بن تميور الرتيك الربليس السلطان رمح

بقراابغ )و هل ----------( قتهل ابن مع أأبيه ايداكر بن محمد بن ابيس نغر بن شاهرخ يف قصاص و اكن ملاك عظمي الشأأن 



  

يد عبد من  ابهر الشوكة مكل بالد ما وراء الهنر مبعونة أأيب اخلري خان و انزتع همسرقند و خبارا و ما والاهام من البدلان

براهمي مث جاوز هنر جيحون و مكل بالد خراسان )بعد موت(  هللا بن ا 
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يل بالد العراق و ازربيجان. و اتسعت  ابن معه أأيب القامس اببر بعد منازعات و حمارابت وقعت يف حياته مث تعدي ا 

نه قصد حسن بن عيل البايندري الطويل يف جيش كثيف و حتصن سن الطويل       حفارصه مدة منه احل  ممالكه جدا مث ا 

و طال احلصار و وقع يف عسكره التفرق و ال ناكر فهجم علهيم احلسن الطويل رسيعا و قتلهم قتال ذريعا فتاليش العسكر 

ليه ابلعفو و  ن الأمري حسن عزم أأن حيسن ا  و اهنزم السلطان أأبو سعيد كسريا مث حصل يف يد العدو و أأسريا. مث ا 

يل ماكنه يف حاشيته و يؤنس بنيان الصداقة و  ال طالق و جيدد معه العهد و امليثاق و مين عليه جبز انصيته و يرده ا 

ذا ابلأمري ايداكر بن محمد التميوري يقول قد أأمكنك  هللا من العدو و اين الوفاق و ان يرفع من البني اخلالف و اشقاق فا 

ان يعاب فلنئ أأبقيت عليه ر يبقي عليك و لنئ  فكرك كل مع هذا سكون و هدو أأعيذ مصيب رأأيك أأن يصاب و مجيل

ليك و العياذ ابهلل ماكنه مناك اكن يرق كل او يصفح عنك ههيات ههيات هذا  ليه بغني الرمحة و هللا ل ينظر ا  نظرت ا 

ايك أأن تزل بك القدم فتندم  حمال فقد وقع كل جمال مفا لك اوان يسمح ابملراد الزمان و ادلهر فرص و أأكرثه غصص و ا 

ليه يف وفاته و أأطلق ال ذن يف قتهل و دقاقه  حيث ل ينفعك الندم و مل يزل به حيسن الرأأي يف رضب رقابه حيت فوضه ا 

شعرفقتهل لضغينة اكنت عليه معه   

منا ادلنيا كظل حسابة  ... أأظلتك يوما مث عنك اجنلتأأل ا   

 فال تك فرحاان هبا حني أأقبلت ... و ل تك جزعاان لها حني أأدبرت

نه مكل و ساس و مكل الأساس مث قتل رعاما بعد ما رعي عرشين عاما.و ا عترب به فا   

و أأبو الفضل أأمحد بن حسن بن         بن           املرصي القاهري احلنفي شهاب ادلين رمحه هللا لثنيت عرشة بقيت 

عقال و اجنامعا و اكن اش تغل من رجب قبل أأن يكهتل ذكره السخاوي و أأثين عليه و قال نعم الشاب فضال و داينة و 

 بعد بلوغه و حفظ كتبا و برع يف فنون و اختص ابلشمين و الاقرصاي
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الظاهري الرتيك القاهري احلنفي الأمري  يش بغااحملاسن يوسف بن تغري بردي بن  تويف س نة أأربع و س بعني و مثامنائة أأبو

أأابه املكل الظاهر أأبو سعيد برقوق و رابه و جة أأشرتي جامل ادلين رمحه هللا ليةل الأربعاء لست خلون من ذي احل

نه الأمري اجلل  يل و ا  أأحسن مثواه و أأكرمه و رقاه فوله نيابة حلب و دمشق و مات عيل نيابهتا. و أأما صاحب الرتمجة فا 

هره رأأس فضيليت الس يف و القمل اكفل مملكيت حلب و الشام و عالمة وقته وحيد عرصه و فريد د لنبيل حاويا     

. اكن عاملا فاضال كثري الاش تغال دامئ الطلب مكبا عيل التحصيل كثري الاطالع وافر  -----------------املؤرخني و ثقة 



  

و اكن مولعا ابلتارخي و لقي كثريا من املشاخي و أأخذ عهنم و همسع احلديث و روي و همسع و حدث و أأفاد و التصانيف 

صانيفه مورد اللطافة يف من ويل السلطنة و اخلالفة افتتحه بذكر مودل رسول هللا و من ت اس تفاد و صنف فأأكرث و أأجاد.

مام عرصه و خليفة  يل ا  صيل هللا عليه و سمل و وفاته مث ذكر اخللفاء الراشدين و من بعدمه من الأمويني و العباس يني ا 

يل سلطان وقته هبا املكل دهره القامئ بأأمر هللا محزة بن املتولك مث ذكر العبيدين و غريمه ممن مكل مرص  من السالطني ا 

الارشف يبف ادلين أأبو النرص اينال العالئ. و هل كتاب النجوم الزاهرة يف ملوك مرص و القاهرة ابتدائه من فتح مرص 

 يف خالفة معر س نة عرشين ا يل 

يكون ل ابلطويل اململ و ل  و هل الكواكب الباهرة خمترص النجوم الزاهرة. قال يف أأوهل قد خطل ببايل أأن اخترص كتايب

و حيتوي عيل ما مضنته فيه من الألفاظ  ابلقصري اخملل حذرا من أأن خيترصه غريي فيس تويل عيل املتعوب عليه بسهوةل

الرش يقة و ينحو عيل ترتيبه و فصوهل و اقتديت يف ذكل جامعة من العلامء الأعالم و املؤرخني يف ال سالم. و ل س امي 

نه اخترص مصنفه اترخي ال سالم بكتاب سامه سري النبالء مث اخترصه ابلعرب  الش يخ ادلين أأيب عبد هللا اذلهيب احلافظ فا 

يل وفيات الأعيان. و أأما حنو اذلهيب أأذهب و ا يل طريقته أأرغب عيل أأنين ليس  يف خرب من عرب مث اخترصه ابل شارة ا 

ةمثهل يف كرثة اطالعه و غزير فضهل و أأين ال  مثد من اخلرضم و أأين من السالف ماء احلرصم. فهو يقول و أأان اتقول و هو 

أأكحل و أأان اكتحل. و هل كتاب حوادث ادلهور يف مدة أأايم و الشهور جعهل ذيال عيل كتاب السلوك للمقريزي و هل 

 كتاب املهنل الصايف و املس تويف بعد الوايف مث اخترصه يف جمدل و سامه اذليل الشايف عيل املهنل الصايف و 

 و اكن أأخذ
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عن زين ادلين عبد الرمحن بن يوسف بن الطحان  و همسع مس ند  أأمحد بن حنبل و سنن أأيب داود و جامع الرتميذي

سامعيل بن بروس البعلبيك و شهاب ادلين و أأمحد بن عبد الرمحن اذلهيب  . ----------ادلمشقي و عالء ادلين عيل بن ا 

يوسف اجلزيي و محمد بن أأيب السائب الأنصاري و حصيح البخاري عن جامل  و مس ند ادلاريم عن زين ادلين رجب بن

البلقيين و حصيح مسمل عن أأيب ذر احلنبيل و سنن ابن ماجه عن رضوان بن محمد العقيب و مرات ادلين عبد الرمحن 

احلنفي والزمان عن أأمحد بن جحر العسقالين و أأيب احلسن عيل بن صدقة الشافعي و حيدر بن أأمحد الشريازي   

 

الليث فضل هللا بن عبد الواحد بن محمد بن محمد بن محمد اللييث السمرقندي احلنفي رمحه هللا. ودل س نة ست و و أأبو )

مثانني و س بعامئة و هو من ذرية الفقيه ايب الليث السمرقندي و من سالةل برهان ادلين صاحب الهداية من هجة أأمه. قال 

همسرقند يف وقته.(اكن أأحد الأعالم فقيه الس يوطي   

 

ايداكر بن محمد بن ابيس نغر بن شاهرخ الرتيك ليةل الأربعاء لثالث بقني من تويف س نة مخس و س بعني و مثامنائة أأبو      

صفر يف ابغزاغان من نوايح هرات فتك به ابن معه السلطان حسني بن ابيقرا أأحد مرازي تميور. و اكن مكل خراسان 



  

بعد أأيب سعيد بن محمد مبعو نة الأمري حسني بن عيل البايندري و ملكها حنو س نة. و اكن مهنماك يف الذلات غري مكرتث 

 بأأعباء املهامت فهجم عليه عدوه و كس به فانقرض عقب شاهرخ بن تميور من هجة بنيه. 

 

ين الأم احلسن عيل بن محمد بن محمد بن مسعود القريش التميي البكري البسطايم الشاهرودي العالمة عالء ادلو أأبو 

-رمحه هللا بقسطنطنية و دفن جوار أأيب أأيوب الأنصاري ريض هللا عنه ))هو من سالةل خفر ادلين الرازي ابن خطيب 

(( ودل س نة ثالث و مثامنائة ببسطام من بالد خراسان و رحل ا يل هرات و حصبة أأخهيلأجل التحصيل و اش تغل ---

يل بالد الروم و نزل  عيل علامهئا و أأخذ عن فضالهئا مث عاع ا يل وطنه مث قدم هرات س نةتسع و ثالثني مث انتقل ا 

و عني هل لك يوم مثانني درهام. قسطنطنية و اس توطهنا و تقدم عند الوزير محمود ابشا و اكن درس بقونية مث بقسطنطنية 

حثة ببالد العجم و اكن شديد الصمم عرض هل ابلروم و اكن يقول كنت أأغلظت القول عيل بعض املشاخي يف اثناء املبا

ل بنتان  فقال عاقبك هللا ابلصمم و انقطاع العقب و مل يكن هل ا 
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و حيك أأنه اجمتع عند الوزير هو و حسن بن محمد شاه الفناري و هو ل يعرفه و ذكر مصنفات عالء ادلين فقال الفناري 

فهل رأأيته؟ قال ل. قال ها هو ذا. خفجل  قد رددت عليه يف مواضع كثرية و أأنت فضلته عيل و رفعته. وفقال الوزير

ليه الأحباث فينظر فهيا و يتصدي  نه أأم ل يسمع الكمك. و اكن الطلبة يكتبون ا  الفناري. فقال الوزير ل عليك فا 

عاملا عابدا عامال. و اكن صاحب شيبة عظمية و اكن يلبس عباء و يكون عيل رأأسه اتج أأخرض. و جلواهبا. و اكن فاضال 

ي مشاخي الصوفية و دخل يف طريقهتم و أأجزي هل ابل رشاد من هجة خلفاء الش يخ زين اخلوايف. و اكن رسيع الكتابة اكن لق

و من يكتب لك يوم كراسا و اكن كثري التصانيف مولعا ابلأليف من حداثة س نه حبيث عرف به و صار مثال فيه. 

، و  املطول و عيل رشح املفتاح و التلوحي للتفتازاينتصانيفه: رشح ال رشاد و رشح املصباح يف النحو، و حاش ية عيل

رشح الربدة، و رشح قصيدة ابن سينا، و رشح أ داب البحث، و رشح اللباب، و رشح الوقاية، و رشح الهداية، و 

للس يد، و عيل رشح املطالع، و عيل  ( املصابيح، و حاش ية عيل رشح املفتاح--------------------رشح قطعة من )

، و حدايق ال ميان لأهل العرفان، و حتفة السلطان، و التحفة احملمودية، و أأنوار الأحداق، و رشح الشمس ية الكشاف

ابلفارس ية، و حاش ية عيل رشح الوقاية لصدر الرشيعة، و حاش ية عيل رشح العقايد و غري ذكل. و اكن أأخذ العلوم 

أأمحد بن محمد بن محمود الهروي. و فقه الشافعي عن  الأدبية عن جامل ادلين يوسف بن        الأوهبيي و قطب ادلين

فصيح ادلين محمد بن محمد الهروي النظايم و عبد العزيز الأهبري. و فقه أأيب حنيفة عن  

 

أأمحد بن محمد بن         بن           احلجازي الأديب شهاب ادلين رمحه هللا من فضالء ادلاير املرصية.و أأبو           

ود بن عبيد هللا بن عوض بن محمد الاردبييل احلنفي بدر ادلين رمحه هللا يوم امجلعة رابع عرشي شعبان. محمو أأبو         

و اكن مودله يف صفر س نة أأربع و تسعني و س يعامئة ابلقرب من اجلامع الأزهر. اش تغل و حصل حففظ القران الكرمي مث 



  

يل امهمة يف مساعدة أأحصابه و من يقصده. و اكن طلق اللسان اخملتار يف الفقه و أأصول الأخيسكيث و غري ذكل. و اكن عا

كثري النكت من حماسن دهره ويل تدريس بعض املدارس و انب يف القضاء عن التفهين و غريه و جح مرارا و زار بيت 

 املقدس و سافر ا يل حلب و دمياط و هل أأحباث و فوائد كثرية و اكن يعلقها
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يعلقها يف هوامش الكتب خبطه. و عرض و همسع عيل جامعة و أأخذ الفقه عن الشهاب بن حاص و هو أأول من أأخذ عنه 

فيه و يف النحو و الرصف و الأصلني و غريهام. و لزم العز بن جامعة يف فنون حيت مات و كذكل لزم  و وادله فانتفع به

ابن هشام. و أأخذ العربية عن  ----يه التفهين و قارئ الهداية. و قرأأ الأصول عيل أأيب الوليد بن الشخنة و همسع عل 

الشمس الش نطويف و غريه. و همسع قرأأة ابن امهامم يف الكشاف و الهداية و ٍقا التلوحي عيل العالء البخاري. و ممن عرض 

 عليه أأيضا الكامل بن العدمي و الس يف السريايم و غريمه.

براهمي تويف س نة ست و س بعني و مثامنائة أأبو  عبد هللا بن سعد ادليري احلنفي القايض برهان ادلين  بن محمد بنا حساق ا 

رمحه هللا ليةل امجلعة لتسع خلون من احملرم ابلقاهرة و صيل عليه من الغد و دفن ابلقرافة يف جوار الش يخ أأيب اخلري 

خرية الأقطع و البوصريي صاحب الربدة و تـأأسف الناس عليه. و اكنت ولدته لثنيت عرشة ليةل خلت من جامدي الأ 

س نة عرش و مثامنائة ببيت املقدس و قدم القاهرة مع أأبيه و هو صغري و حفظ القران العظمي مث حفظ املغين للبخاري و 

اخملتار و املنظومة و التلخيص و كذا حفظ احلاجبية يف س بع و عرشين يوما و قطعة من خمترص ابن احلاجب. ذكره 

يف اعيان الاعيان و قال همسع احلديث و تفقه و ره جالل ادلين الس يوطي السخاوي يف كتابه بغية العلامء و الروات و ذك

برع و تفنن و ويل نظر الاصطبل مث كتاب الرس مث مش يخة املؤيدية مث قضاء احلنفية انهتيي. و اكن يكتب اخلط احلسن 

رف بقوة احلافظة و و درس ابلفخرية يف حياة وادله قبل اس تكامهل مخس عرشة س نة فناب عنه يف مش يخة املؤيدية. و ع

ويل تدريس الفقه مبدرسةسودان من زادة و انب عن أأخهيفي القضاء بتفويض السلطان مث وليه اس تقالل بعد رصف 

القايض حمب ادلين بن الشخنة فبارشه مبارشة حس نة بعفة و نزاهة و أأكد عيل النواب يف عدم ال رتشاء و حسن ترصفه 

كل طريق الاحتشام مث رصف بعد مدة ابحملب ابن الشخنة و لزم مزنهل يف الأوقاف و غريها و محدت سريته و س

يل ما أألفه قبل ذكل و سلوكه مساكل ابملؤيدية يفيت و يدرس  مع الاجنامع عن الناس و التقنع ابليسري ابلنس بة ا 

افظة و حسن الاحتشام و مراعات انموس املناصب معام اش متل عليه من حسن الشاكةل و الفصاحة يف العبارة و قوة احل

 العقيدة و عدم احلوض فامي ل يعنيه. و هل نظم رقيق مفنه ارجتال قوهل شعر 

ذا ما القوم جشوا تراةمت ... عطاايه عن برش يفوح بنرشه  كرمي ا 

 جيود مبا يلقاه من لك نعمة ... و يعطي جزيال مث يأأيت بعذره

شعر و هل أأيضا  

 تباشري
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.. دم العنقود يف وقت الصبوحالصباح لنا أأابحت .           

يل لقياك ابخلرب الصحيح  و نرش الروض هيج لك صب ... ا 

 و ماء املزن صب لنا مزاجا ... خفذ برشاك من قول نصوح

ذا ما الغمي قطب كن بشوشا ... وهئي من غبوقك للصبوح  ا 

أأمحد البغدادي و رساج ادلين  و اكن أأخذ عن وادله الش يخ مشس ادلين و أأخيه سعد ادلين و عز ادلين عبد السالم بن

 معر بن عيل الكناين و شهاب ادلين احلناوي و همسع عيل الرشف بن الكويك و

و أأبو          عبد املكل بن محمد بن محمد بن محمد احلافظي البخاري احلنفي الزاهد رمحه هللا من ذرية ال مام حافظ ادلين 

 الكبري أأهل بيت فضالء علامء صلحاء

 

براهمي بن نرص هللا بن أأمحد الكناين املنرصي احلنفي القايض عز ادلين رمحه هللا يف جامدي     و أأبو       أأمحد بن ا 

الأويل. أأصهل من عسقالن و ودل مبرص يف ذي القعدة س نة مثامنائة ذكره الس يوطي يف أأحسن احملارضة و قال من أأهل 

يل أأن بل  العال ملا لك يش عيل طريقة السلف و سعي بيت يف العلوم و القضاء غريق و ابلرايسة و النفاسة حقيق م ا 

يل نفسه أأان. و ويل  يل أأن بل  منه املين و تفرد يف مذهبه مفا اكن يف عرصه من يشري ا  غريه و وقف و خدم فنون العمل ا 

لني القضاء فاجتيب س نة التواضع و التقش يف و          الناموس و ترك التلكيف. و اكن سهل الباب عدمي احلجاب 

ليه الفضالء و الفقراء و  اخلطاب حسن اجلواب لدلنيا به خفارو للكسري به اجنبار. و اكن تعتقده امللوك و الأمراء و يرتدد ا 

ليه لتواضعه املرأأة و الصغري و مل يزل عيل حاهل امجليل و سائرا من أأنواع احملاسن  هيابه لفرط دينه اجلبار و الأمري و يصل ا 

يل أأن ااته من املوت ما ل حميد عنه و حل به ما ل حذر يف أأحسن سبيل ما بني  فتاء و مراجعة ا  تأأليف و مطالعة و ا 

 منه فضحك
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 هل وجه ادلار ال خرة و أأقبل و بيك عيل فراقه مذهب أأمحد بن حنبل. و اكن أأخذ عن احملب نرص هللا و

 

براهدخلت س نة س بع و س بعني و مثامنائة تويف فهيا أأبو           براهمي بن أأمحد املرشدي امليك ا  مي بن عبد الواحد بن ا 

احلنفي رمحه هللا يوم امجلعة لعرش خلون من صفر مبكة. و اكنت ولدته هبا يوم الثالاثء منتصف صفر س نة ست عرشة 

صدقات و . اكن عاملا فاضال متقنا حفظ القران العظمي و خمترص القدوري و اكن اتليا كتاب هللا متعففا عن الو مثامنائة

 الزكوة متقنعا مع ثروة. ذكره ابن فهد و السخاوي يف الضوء الالمع و أأثين عليه

 و اكن أأخذ العمل عن أأبيه و 
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البايندري  -------بن عامثن بن قتل  زنبيل بن حسن بن عيل جشاع دخلت س نة مثان و س بعني و مثامنائة تويف فهيا أأبو 

ت بني وادله و بني السلطان محمد العامثين. و اكنت وقته عظمية يف ابيربت انكرس فهيا الأمري غفره هللا قتل يف حرب اكن

البايندرية. و اكن صاحب الرتمجة مقداما جشاعا من أأجنب أأولد أأبيه و هو اذلي ارس السلطان أأاب سعيد التميوري يف يوم 

 قراابغ.

 

في القايض رمحه هللا و اكنت ولدته س نة مخس و مثامنائة. عبد هللا بن محمد بن محمد بن سعد ادليري احلنو أأبو         

 من البيت املشهور ابلفضل و القضاء و ويل قضاء القدس و اخلليل و الرمةل غري مرة و اكن عنده فضيةل
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العالمة محمد بن محمد بن محمد احلليب احلنفي مشس ادلين دخلت س نة تسع و س بعني و مثامنائة تويف فهيا أأبو          

 املعروف اببن أأمري احلاج رمحه هللا

 

عبد هللا محمد بن سلامين بن سعد بن مسعود الرويم الربرمي احلنفي العالمة حمي ادلين الاكفيجي رمحه هللا ليةل و أأبو 

املتأأخرين و . و اكنت ولدته س نة مثان و مثانني و س بعامئة من أأعالم احلنفية امجلعة لأربع خلون من جامدي الأويل ابلقاهرة

أأعيان الأجةل املتبحرين ذكره
13

 

 

\101a\ 

 
يل . و قال يف غريه ال مام احملقق عالمة الوقت أأس تاذ ادلنيا يف املعقولتالس يوطي يف حسن احملارضة و قال هو  اش تغل ا 

يل بالد العجم و التتار و لقي العلامء الأجالء الكبار و أأخذ عهنم و دخل ا لقاهرة و أأخذ عنه أأن بل  مبل  الكامل و رحل ا 

ماما كبريا يف املعقولت لكها الالكم و  الفضالء و الأعيان و ويل مش يخة الش يخونية ملا رغب عهنا ابن امهامم. و اكن ا 

و النحو و الرصف و ال عراب و املعاين و البيان و اجلدل و املنطق و الفلسفة و الهيئة حبيث ل يشق أأحد  أأصول الفقه

لعلوم. و اكن هل يد حس نة يف الفقه و التفسري و النظر يف علوم احلديث و أألف فيه. و أأما عباره يف يشء من هذه ا

تصانيفه يف العلوم العقلية فال حييص حبيث ا ين سأألته أأن يسمي يل مجيعا لأكتهبا يف ترمجته فقال ل اقدر عيل ذكل. قال و 

                                           
13

 في أسفل الصفحة:

 و كان يكثر مطالعة الكافية في النحو و النظر في شروحها مولعا بتحقيقها و تدقيق مسائلها و أبحاثها فلذلك عرف به و اشتهر



  

ت. و اكن حصيح العقيدة يف ادلايانت حسن الاعتقاد يل مؤلفات كثرية نسيهتا فال أأعرف الان أأسامهئا و أأكرثها خمترصا

يف الصوفية حمبا لأهل احلديث اكرها لأهل البدع كثري التعبد عيل كرب س نه كثري الصدقة و البذل حبيث ل يبقي بعده 

ة س نة أأربع عرش يشء. و اكن سلمي الفطرة صايف القلب كثري الاحامتل لأعدائه صبورا عيل الأذي واسع العمل جدا لزمته  

عراب "زيد قامئ"؟  ل و همسعت منه من التحقيقات و العجايب ما مل أأهمسعه قبل ذكل. قال يل يوما ما ا  مفا لقيته مرة ا 

عراب "زيد قامئ" مائة و ثالث عرش حبثا. فقلتال أأقوم  فقلت فقد رصان يف مقام الصغار نسل )نسأأل( عن هذا فقال يف ا 

تذكرة فكتبهتا منه. و مات رمحه هللا ابل سهال شهيدا و راثه شهاب ادلين من هذا اجمللس حيت اس تفيدها. فأأخرج يل 

شعر املنصوري بقوهل  

 بكت عىل الش يخ حميي ادلين اكفيجي ... عيوننا بدموع من دم املهج

 اكنت أأسارير هذا ادلهر من درر ... تزيه فبدل ذاك ادلر ابلس بج

عوج فمك نف  بسامح من ماكرمه ... فقرا وقوم ابل عطاء من  

 اي نور أأراه اليوم منطفئا ... واكنت الناس متيش منه يف رسج

 فلو رأأيت الفتاوي ويه ابكية ... رأأيهتا من جنيع ادلمع يف جلج

 ولو رست بثناء عنه رحي صبا ... لس تنشقوا من شذاها أأديب الأرج

ذا اعرتكت ... أأبطاهل فتوارت يف دىج الر جه  اي وحشة العمل من فيه ا 

عمل من خصائصه ... أأىن ورتبته يف أأرفع ادلرج)و مل يلحقوا شأأ   

 قد طال ما اكن يقرينا ويقرئنا ... يف حالتيه بوجه منه مبهتج

 سقيا هل، وكساه هللا نور س نا ... من س ندس بيد الغفران منتسج

براهمي اخلادلي ميدحه شعر  و قال البدر حسن بن ا 

ض معيقهكل هللا حمي ادلين حبر ماكرم ... و حبر علوم ل خيا  

 فيا مجمع البحرين قد فقت حامتا ... و يف الفضل أأنت للنعامن شقيقه

فادة. و اكن يذكر أأنه اكن بينه و بني  ل وادلا بعد وادلي لكرثة ما اكن هل عيل من الشفقة و ال  قال و ما كنت أأعد الش يخ ا 

ن وادلي اكن منصفا هل خبالف أأكرث أأهل مرصه .وادلي صداقة اثبتة و ا   

لسخاوي يف الضوء الالمع و ابل  يف الثناء عليه و ذكر أأن القايض برهان ادلين بن ظهرية مع فضهل و نبهل و جالةل و ذكره ا

ليه الهناية يف حسن العرشة و املامزحة مع أأحصابه و  قدره اجمتع به و قبل يده و جلس قدامه و اس تفاد منه. قال و ا 

ل للحافظ بن جحر و لك مهنام اكن ميدح ال خر و يعرتف هل ابلعمل مالعبهتم و مالطفهتم لكنه ل يعرتف لأحد ابلعمل و  ا 

ظهار ذكل للناس. و اكن قلمه أأفصح من  يل الش يخ حمي ادلين بن عريب و يناضل عنه و ل يكرث ا  الفضل. و اكن مييل ا 

الأصلني و التفسري  لسانه و حفظه و أأحسن من حتقيقه. صار عالمة ادلهر و أأوحد العرص و اندرة الزمان و الأس تاذ يف

و النحو و الرصف و املعاين و البيان و املنطق و الهيئة و الهندسة و احلمكة و اجلدل مع مشاركة حس نة يف الفقه و 

الطب و حمفوظ كثري من الأدب. و رمبا اخرتع بعض العلوم. و قد عظم جاهه و عال صيته و عظمته امللوك مفن دوهنم 



  

ليه الهدااي السنية و ملا مات تأأسف الناس عيل فقده  خصوصا مكل ادلاير الرومية ابن نه اكن ياكتبه و هيدي ا  ---عامثن فا 

------------ )  
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ليه و ذكل  و من تصانيفه التيسري يف علوم التفسري خمترص ثالث كراريس. و اكن يقول أأنه اخرتع هذا العمل و مل يس بق ا 

و أأنفعها عيل ال طالق رشح قواعد العلوم للجالل البلقيين و أأجلها مواقع لأنه مل يقف عيل الربهان للزركيش و ل عيل 

و اخملترص املفيد )يف و رشح اكميت الشهادة و هل حمترص يف علوم احلديث و رساةل حس نة يف مس ئةل الاس تثناء ال عراب

البيضاوي و املطول و رشح  عمل التارخي و حاش ية عيل رشح الهداية و تلخيص اجلامع الكبري و اجملمع و كتب عيل تفسري

 املواقف و رشح اجلغميين يف الهيئة و غري ذكل(

حيدر بن محمد اخلوايف و عبد اللطيف بن عبد و أأخذ عن العالمة مشس ادلين محمد بن محزة الفناري و برهان ادلين 

 العزيز ابن مكل و حافظ ادلين محمد بن محمد اخلوارزيم ابن بزاز و 

سامعيل اجلوهري و أأخذ عنه يونس بن خلي ل املهمندار و رسي ادلين و عبد الرب بن الشخنة احلليب القايض و أأمحد بن ا 

براهمي بن محمد بن  و ----------------و ا   

 

العدل قامس بن قطلوبغا بن         بن            امجلايل املرصي القاهري احلنفي العالمة زين ادلين رمحه هللا لأربع و أأبو 

))و تكسب . و اكن مودله ابلقاهرة س نة اثنتني و مثامنائة و مات أأبوه و هو صغري -----بيع ال خر حبارة خلون من شهر ر 

ماما عالمة قوي املشاركة يف مدة ابخلياطة مث أأقبل عيل الاش تغال(( . حففظ القران و كتبا و نشأأ متضلعا ابلعلوم و صار ا 

اخلصم. و صنف  ------الفن طليق اللسان قادرا عيل املناظرة و متقدما يف هذا الفنون واسع الباع يف اس تحضار مذهبه 

و رشح  -------------و تصانيف كثرية تشهد بتبحره يف الفقه و احلديث و غريهام و من تصانيفه: رشح مجمع البحرين 

ض ما حفظه و غري ذكل. و عر  ------و كتاب اتج املصابيح و رشح خمترص املنار و فتاوي و رسائل و خترجيات مفيدة 

عيل العز بن جامعة و ل زم ابن امهامم و اش تدت عنايته به. و أأخذ عن اتج ادلين أأمحد النعامين قايض بغداد و الرساج 

و عز ادلين عبد السالم البغدادي و عبد اللطيف الكرماين وقارئ الهداية و احلافظ بن جحر   

 

-----------------خري ادلين رمحه هللا يف  طموين احلنفي الزاهدالقامس خليل بن قامس بن صفا بن أأمحد الرويم القسو أأبو 

يل ادرنة عن  -- و خفر  -------------قيل س نة تسع و أأربعني و قيل غري ذكل. حصل مبادئ العلوم يف بالده مث ارحتل ا 

 العجمي و أأخذ بربوسا عن يوسف بن محمد الفناري و محمد بن ارمغان و 
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بن محمد بن          بن           السمرقندي احلنفي العالمة عالء ادلين القوجشي رمحه هللا  احلسن عيلو أأبو  

بقسطنطنية و دفن يف جوار أأيب أأيوب الأنصاري ريض هللا عنه. و اكن وادله من خدام الأمري ال  بيك بن شاهرخ يقوم 

لعلوم و قرأأ عيل علامء همسرقند و غريها مث غاب اكلبازي فعرف به. و اش تغل صاحب الرتمجة يف ابرتبية طيور الصيد هل 

يل كرمان و قرأأ عيل علامهئا و برز و برع و فاق عيل أأقرانه يف العلوم العقلية و خصوصا الرايضية و  عهنا و أأخفي أأمره ا 

ليه و اعتذر عن غيبته فقبل عذره ملا أأ نه اكن يف  انقطع خربه عن خمدومه س نني كثرية حبيث مل يرد أأنه يح و ميت مث عاد ا 

حتصيل العمل. و قال بأأي هدية جئت ا يل؟ قال برساةل حللت فهيا أأشاكل القمر فقال ---- عيل هبا أأبني كل مواضع 

ليه فرأأها الأمري و أأجعب هبا جدا فتقدم عنده و ارتفع شأأنه. و اكن هو  خطائك فهيا. و اكن مولعا ابلعلوم الرايضية فدفعها ا 

نه ملا جرت الاكئنة عيل أأل  بيك الأمري من املتويل لبناء الرصد بعد وفات  صالح ادلين الرويم و اكن متامه عيل يده مث ا 

يل تربيز و اتصل ابلأمري حسن بن عيل البايندري و  هجة ابنه عبد اللطيف خرج الش يخ عالء ادلين من همسرقند و توجه ا 

ليه ابل كرام مث أأرسهل  يل السلانل منه الاحرتام و مزيد امليل ا  كرامه و ابل  يف رسول ا  طان محمد العامثين فزاد هو يف ا 

ليه فأأرسل أألسلطان لس تقباهل و أأمر  ليه بعد أأداء الرساةل فعاد ا  احرتامه و المتس منه أأن يكون عنده فعهده ابلعود ا 

كرامه و أأن يرصفوا هل يف لك مرحةل مبلغا كثريا و صاحبه يف سفر ازرجبان مث ملا وضع احلرب أأوزارها  و عاد  السلطان اب 

يل بالده وله تدريس اايصوفيا و عني هل لك يوم مائيت درمه و أأنعم للك واحد من أأتباعه و أأولده مأأخذا يتوسع به و  ا 

. و يقال أأن أأتباعه حينئذ اكنوا حنو مائيت نفس و ملا قرب من قسطنطنية اس تقبهل علامؤها و همم -------------منصبا 

اوي و ذاكر معه و تلكم يف مد البحر و جزره. و يقال أأنه اكن لقي عالء ادلين مصلح ادلين مصطفي بن يوسف الربوس

الطويس حني قصد بالد الروم فأأوصاه عالء ادلين و قال عليك مبدارة الكوجس فا ن معلوم الرجل عنده اكجملهول فعمل 

و صاهره بأأن زوج بنته من ابنه و ابنه ببنته. و من بوصيته  
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يل السلطان تصانيفه الرشح اجل ديد للتجريد، و الرساةل الفتحية يف عمل الهيئة و الرساةل احملمدية يف احلساب أأهداهام ا 

، و رساةل يف مباحث امحلد. و اكن قد جعل عرشين متنا يف جمدلة يف محمد، و حاش ية عيل رشح الكشاف للتفتازاين

ه اكن حمفوظا هل بامتمه.و اكن ل يفارقه أأصال و يقال أأنفنون خمتلفة سامه حمبوب امحلايل   

 و اكن أأخذ بسمرقند عن مصلح ادلين مويس بن محمد الرويم قايض زاده و الأمري ال  بيك و

و أأخذ عنه حمي ادلين محمد بن مصطفي العامدي و يوسف بن حسام اخلرش ين و قوام ادلين قامس بن أأمحد بن محمد امجلايل 

التوقاين و  و لطف هللا بن حسن و حمي ادلين محمد الاسلكييب  

بن            بن            بن           الشرييس احلنفي مشس ادلين ش يخ ال سالم رمحه هللا           و أأبو  

 

يونس بن عيل بن خليل بن         املرصي اخلنفي رشف ادلين املهمندار رمحه هللا ليةل امجلعة منتصف ذي القعدة. و أأبو 

لبعض الأمراء و نشأأ  دوداراامنائة ابلقاهرة و اكن جده انئبا بطرابلس و مات هبا و أأبوه و اكنت ولدته س نة عرشين و مث

العظمي و ربع العبادات من القدوري و قرأأ اخملتار و صاحب الرتمجة ابلقاهرة و اش تغل يف العلوم و جنب و حفظ القران 



  

و غريها و تقدم عند أأرابب ادلوةل مث انقطع  العمدة و داودارا عند فريورالنريوزي فأأثري  و حصل ادلور و الاقطاعات

و اخترص حيوة احليوان             و اكن عفيفا عن عهنم و لزم بيته و اش تغل مبطالعة الكتب و نظر يف التارخي و غريه 

لهيم و يكرث مصاحبهتم مهنم العالمة الاكفيجي و اكن  الش يخ قامس القاذورات ادلنيوية حمبا للعلامء و الأفاضل و اكن يرتدد ا 

يل بيته  و يكرث مصاحبته و مذاكرته و يقرئ أأولده. و اكن لطيفا بشوشا حسن احملارضة و مما نسب  بن قطلوبغا يرتدد ا 

ليه من الشعر  شعرا   

 حنن يف جملس لهو ... قد ختفقنا جمازه

 و نسجنا البسط ثواب ... فتصدق كن طرازه
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ر العسقالين و بدر ادلين العيين و ابن ادليري و حمب ادلين بن نرص هللا و اكن عرض عيل احلافظ شهاب ادلين بن جح

 و

 

سعيد متربغا بن عبد هللا اجلركيس الظاهري  املرصي احلنفي املكل الظاهر         ادلين رمحه هللا يوم امجلعة لامثن و أأبو 

اكسة مبرص. و يقال أأنه رويم الأصل ( و هو اخلامس عرش من ملوك اجلر ---------------------خلون من ذي احلجة )

يل  من مماليك املكل الظاهر جعمق أأعتقه و رابه و أأحسن تربيته و نشأأ متضلعا ابلعلوم و تقلب يف الأعامل مث أأخرج ا 

يل القاهرة يف أأايم املكل الظاهر خوشقدم فصار مقدم أألف مث أأاتبك العساكر يف دوةل املكل الظاهر بلباي و  مكة مث عاد ا 

بعد خلعه يوم السبت لس بع خلون من جامدي الأويل س نة اثنتني و س بعني و رس مجهور الناس به ملزيد عقهل و تسلطن 

و حسن فهمه و انبساطه مهم و مل يلبث أأن خلع يوم الثنني لست خلون من رجب ابملكل الارشف  دتهورايس ته و تؤ 

سخاوي يف الضوء الالمع اكن ملاك فقهيا فاضال حيفظ قايتباي فاكنت مدة سلطنته شهرين و نفي ا يل الاسكندرية. قال ال 

املنظومة النسفية و يس تحرض كثريا من املسائل الفقهية مع مشاركة حس نة يف فنون اكلتارخي و الشعر و عنده حذق و 

ئد مة و أأدب و جتمل زاذاكء و عقل اتم و جودة رأأي و تدبري و فصاحة ابللغتني العربية و الرتكية و طهارة لسان و حش

ليه و عيل ذهنه الكثري من الصنايع كعمل  يف ملبسه و مركبه و مأألكه و مرشبه و مسكنه و هل يف ذكل اخرتاعات تنسب ا 

ليه انهتت الرايسة فهيبل و يف غريه من أأنواع الفروس ية و املالعب.  القوس و السهام و املعرفة التامة بريم النشاب و ا 

اثرة و مكر و خداع و مزيد تكرب و دخول فامي يقرص عنه  لكنه اكن غري عفيف فامي يقال قاعا يف اغراض نفسه جدا مع ا 

ليه التلكم مبا ل يليق و اكن ذكل الأمر هو السبب يف  أأمثاهل و تعرض للخالف بني احلنفية و الشافعية و رمبا نسب ا 

ليه. و ق ال القطب امليك و اكن هل رسعة زوال دولته مع أأنه ملا تسلطن تواضع جدا و أأعرض عن كثري مما اكن ينسب ا 

اتم الفروس ية فائقا يف هذه الصناعة و مع ذكل ما صفي هل دهرهفضل و صالح و تودد للناس و حذاقة ببعض الصنايع   
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 يوما و رماه عن كبد قوسه أأبعد مريم و هلل عاقبة الأمور. و ابمجلةل اكن رمحه هللا معدودا يف علامء امللوك و فضالهئم.

 

براهمي بن أأمحد الأقرصايئ احلنفي أأمني ادلين رمحه هللا يف أأواخر ة مثانني و مثامنائة أأبو           تويف س ن حيي بن محمد بن ا 

ليه رايس هتم يف أ وانه  احملرم. و اكنت ولدته س نة مخس و تسعني و س بعامئة. ش يخ احلنفية مبرص يف زمانه و من انهتت ا 

بطال املظامل و مراج عة امللوك يف ذكل و مه يعظمونه و يقبلون قوهل. ويل مش يخة الارشفية و مع نرصة ادلين و ا 

فاضال فقهيا حمداث مج الفضائل كثري الرصغمتش ية و تدريس التفسري و الطحاوي يف املؤيدية و غري ذكل. و اكن عاملا 

ن جامعة و أأخذ الفقه الكاملت و همسع و حدث و روي و أأجاوت هل عائشة بنت عبد الهادي و جامعة و لزم عز ادلين ب

 و الأصول عن أأخيه بدر ادلين الأفرصايئ و رساج ادلين معر بن عيل الكناين و ابن العزني و 

 

براهمي بن محمد الساغوري و  و أأخذ عنه أأبو املعايل سامعيل اجلوهري و ا  أأمحد بن محمد بن عيل و أأبو العباس أأمحد بن ا 

براهمي بن محمد اخلجندي و   برهان ادلين ا 

حسن بن خليل بن خرض بن       املرصي القاهري احلنفي بدر ادلين رمحه هللا يف شهر ربيع الأول بني بو        و أأ 

اخلطارة و بلبيس. قال السخاوي يف الضوء الالمع أأخوان انرص ادلين محمود اللكواتين و اكن عاملا فاضال اش تغل و حصل 

س و اكن يقصدين كثري املراجعة يف يشء اكن جيمعه يف السرية النبوية و و جح و جاور و لزم العبادة مع الاجنامع عن النا

 حنو ذكل. و اكن قد اش تغل عند الوزير قامس احلنفي و 

عبد الرمحن بن حيي بن س يف بن محمد بن عييس السريايم احلنفي عضد ادلين رمحه هللا جفأأة ابلقاهرة. و و أأبو          )

رشة و مثامنائة  تقريبا. حفظ القران العزيز و اش تغل و حصل و تويل املش يخة مودله يف أأوائل شوال س نة ثالث ع 

الظاهرية بعد وفات وادله و صدر التدريس هبا و برع يف الفقه و الأصول و العربية و املعاين و البيان و انتفع به كثري من 

يل الغاية و البشاشة و التواضع و طالقة الوجه. و اكن خريا  الطلبة مع اذلاكء املفرط و القرحية الوقادة و احلافظة اجليدة ا 

ل لرضورة أأكيدة مع الكراهة و صار من أأعيان السادة احلنفية و أأفيت س نني و أأخذ عنه  دينا قليل اجامتع بأأاكبر ادلوةل ا 

 الأاكبر. ذكره الس يوطي يف أأعيان الأعيان تفقه عيل وادله الش يخ س يف ادلين و تقي ادلين الشمين و(      

رمحه هللا مكل القرمي و ما ولها حايج كري خان بن         بن         بن          التتاري اجلنكزيأأبو         و   
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عبد هللا عبد احلي بن مباركشاه بن         بن            القاهري القلعي احلنفي رمحه هللا يف شعبان و مودله يف و أأبو 

ة اش تغل كثريا يف الفقه و الأصلني و العربية و أأقرأأ الطلبة و اكن خريا صاحلا أأخذ عن رجب س نة ثالث عرش و مثامنائ

 سعد ادلين و ابن الأقرصايئ و قامس بن قطلوبغا و غريمه.



  

 

حدي و مثانني و مثامنائة أأبو         املرصي احلنفي العالمة س يف  محمد بن محمد بن معر بن قطلوبغا البكتميريتويف س نة ا 

ه هللا يف ذي القعدة و اكن ودل تقريبا س نة مثامنائة. أأحد أأعالم عرصه و من أأعيان دهره علام و معال. و اكن ادلين رمح

ابرعا يف الفقه و الأصول و النحو و غري ذكل مع ما هو عليه من سلوك الطريقة السلف يف الزهد و الورع و العبادة 

قب يل أأبناء ادلنيا مدة معره و ا  يل ما عند هللا يف ادلار ال خرة. ويل تدريس ابلقاهرة بأأماكن اخلري و عدم الرتدد ا  اهل بلكيته ا 

مهنا درس التفسري ابملنصورية ))و الفقه ابلرشفية العتيقة و س ئل يف تدريس احلديث مبدرسة العيين ملا رتب فهيا 

يف مش يخة الش يخونية ملا جح أأول للتدريس و مل يفت و اسنت به ابن امهامم ادلروس فامتنع مع ال حلاح عليه و اكن مالزما 

مرة و ويل مش يخة زين ادلين الأس تاذ مث تركها ((. و أ خر ما تويل مش يخة املؤيدية مث الش يخونية و اكن ش يخه كامل 

ادلين بن امهامم يقول فيه هو حمقق ادلاير املرصية. و قال جالل ادلين الس يوطي و هو أ خر ش يويخ موات مل يتأأخر بعده 

ل رجل قرأأت عليه أأوراقا من املهناج و قلت و رثيه شعر  أأحد ممن أأخذت عنه العمل ا 

 مات س يف ادلين منفردًا ... وغدًا يف اللحد منغمدا

 عامل ادلنيا وصاحلها ... مل تزل أأحواهل رشدا

ذا ... ما أأاته ملحد ةمدا  يبكيه دين النيب ا 

منا يبيك عىل رجل ... قد غدا يف اخلري معمتدا  ا 

وهن ... ل ول للكرب منه ردامل يكن يف دينه   

 معره أأفناه يف نصب ... ل هل العرس جمهتدا

 من صالٍة أأو مطالعة ... أأو كتاب هللا مقتصدا

 ل يوافيه ملظلمة ... برش أأو مدع فندا

 يف اذلي قد اكن من ورع ... مل خيلف بعده أأحدا

 دنت ادلنيا ملنرصم ... ورحيل الناس قد أأفدا

بعد هذا احلرب ملتحدا ليت شعري من نؤمهل ... ! 

 ثلمة يف ادلين مؤتته ... مالها من جابر أأبدا

 قد روينا ذاك يف خرب ... وهو موصول لنا س ندا

 فعليه هامعات رضًا ... ومن الغفران حسب ندى

 وبعثنا مضن زمرته ... مع أأهل الصدق والشهدا
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زم ابن امهامم و خترج به و أأخذ عن رساج ادلين معر بن عيل و هل حاش ية عيل التوضيحالبن هشام كثرية الفوائد. و اكن ل

 الكناين و زين ادلين عبد الرمحن بن عيل التفهيين و غريمه و عنه الس يوطي



  

 

براهمي بن محمد بن محمد بن محمد احلليب احلنفي القايض العالمة ابن الشحنة تويف س نة اثنتني و مثانني و مثامنائة أأبو  الوليد ا 

 رمحه هللا 

 

عبد هللا محمد بن          بن           بن          املرصي احلنفي العالمة املفرس انرص ادلين ابن قرمقاس رمحه و أأبو 

يل الأدب و عمل احلرف و برع فصار هل فهيام ذكر و من أأشعارههللا   ومودله س نة اثنتني و مثامنائة. اش تغل ابلفنون و مال ا 

 شعر

أأحلمه ... عيل العصات تعايل هللا عن مثل ما أأكرم هللا حمل مولان و  

 اقطع يصل و دع يسمع و اسزتده يزد ... و تب يتيب و اعص يسرت و سل تنل

شعره و من   

 اي حبذا زمن الربيع ... و روضه و نس ميه اخلفاف ابلأغصان

 زمن يريك النجم فيه اينعا ... و الشمس اكدلانر يف املزيان

ربيع يف البديع و رشحه الغيث املريع. أأخذ عن عبد السالم البغدادي و غريه.و هل جماميع و كتب مهنا زهر ال  
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 دخلت س نة ثالث و مثانني و مثامنائة

أأبو محمد حسن بن عيل بن عامثن بن قتل  الرتكامين البايندري الطويل رمحه هللا. مكل ازربيجان و فارس و تويف فهيا 

الأرومة و اكن ملاك جشاعا مقداما مطاعا مظفرا يف حروبه مميوان يف نزوهل و  العراقني و هو أأول من تسلطن من هذه

ركوبه. و اكن أأصهل من تراةمة دايربكر و تريق أأمره و ارتفع حاهل و اس تويل عيل بالد فارس و غريها و أأابد البارانية و 

 جيش كثيف و حارصه مدة مث غلب عيل بالدمه و أأابد رجامهم و ملوكهم. و قصده السلطان أأبو سعيد التميوري يف

ارس و قتل مبرسوم احلسن الطويل فارتفع شأأن احلسن و اش هتر اهمسه و انترش خربه و انكرس و اكنت ادلبرة عليه حيت 

عظمت هيبته و اتسعت مملكته. و خطب هل ببالد خراسان مث انه وقع بينه و بني محمد بن مراد العامثين السلطان حرب 

يندرية و ويل احلسن يف حاشيته كسريا و قتل ابنه زنبيل و جامعة من أأعيان ادلوةلعظمي انكرست فهيا البا  
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املفاخر عبد هللا بن عبد الرمحن بن         بن          العلوي احلسيين الشريازي ا         الس يد اجلليل و و أأبو 

)) لس بع خلون من شهر ربيع الأول و اكن وردها يف  الرشيف الأيد النبيل العالمة أأصيل ادلين الواعظ رمحه هللا هبرات

 أأايم السلطان حسني بن ابيقرا من شرياز و قطهنا(( 

نزيل هرات و أأحد مشاخيها املشهورين خبراسان املعروف املنترش صيته يف غريها من البدلان. و اكن جليال نبيال كثري 

 العلوم العقلية و النقلية ابرعا يف الفنون ال لية و الأصلية فقهيا الكاملت مج الفضائل مسعود ادللئل مميون الشاميل عاملا يف

يل أأحد و حمداث أأصوليا فروعيا. قد لقي املشاخي الكبار و أأخذ عن العلامء املشاهري يف الأقطار  حيت بل  عدد مشاخيه ا 

ل ابلتصنيف و أأجاد. و مثانني خشصا و همسع مهنم و لزهمم و اس تفادمه و روي و حدث و أأس ند و أأفاد و درس و اش تغ

اكن كثري املروايت و املسموعات وافر ال جازات و املقرؤات. و من تأأليفه النافعة يف العلوم العديدة الفائقة: درج ادلرر يف 

 ميالد س يد البرش، و ترمجة حصن احلصني ابلفارس ية هزارمزار و

جاين و حمب ادلين الفريوزاابدي صاحب و اكن أأخذ عن مشس ادلين محمد بن محمد اجلزري و الس يد الرشيف اجلر 

براهمي اخلنجي و   القاموس و روي كتاب املشكوة عن رشف ادلين اجلريم و حسام ادلين ا 

 

 و أأخذ عنه ابن أأخيه جامل ادلين أأبو املاكرم عطاء هللا بن فضل هللا و نور ادلين عبد الرمحن بن أأمحد و

 

أأبو احملاسن يوسف بن محمد بن سلامين بن أأمحد القريش خلليفة أأمري املؤمنني ادخلت س نة أأربع و مثانني و مثامنائةتويف فهيا 

الهامشي العبايس املرصي املستنجد ابهلل رمحه هللا يوم السبت لست بقني من احملرم و اكنت ولدته س نة                 

يل أأن ويل اخلالفة بعد أأخيه القامئ بأأمر هللا يف جامدي ال خرة س نة ت                 سع و مخسني و مثان مائة و اس متر ا 

 جاءه الأجل املرضوب و الوقت املكتوب فاكنت مدة خالفته ثالاث و عرشين س نة و
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 و جعل عهده لبن أأخيه أأيب العز عبد العزيز بن يعقوب بن املتولك. و يف الس نة الأويل من خالفته 
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مام املسلمني أأيب العز خالفة املتولك عيل هللا أأمري املؤمنني عبد العزيز بن يعقوب بن محمد بن سلامين الهامشي العبايس  و ا 

بعهد منه يوم الثنني لأربع بقني من احملرم س نة أأربع و مثانني و مثامنائةرمحه هللا. بويع ابخلالفة بعد معه املتولك   
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براهمي بن          بن      تويف فهيا أأبو  ا    ذر أأمحد بن ا   

 

أأمحد بنو أأبو            

 

أأمحد بن عبد القادر بن محمد بن طريف القاهري احلنفي احلافظ شهاب ادلين رمحه هللا ليةل امخليس اثنيت         أأبو 

عرشة بقيت من ذي القعدة و صيل عليه من الغد مبصيل ابب النرص. و اكنت ولدته ابلقاهرة س نة أأربع و تسعني و 

و الكثري من اجملمع و سخاوي يف الضوء الالمع و قال نشأأ ابلقاهرة و حفظ القران و مقدمة أأيب الليث س بعامئة. ذكره ال 

 حدث ابلبخاري
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و غريه و نزل الناس مبوته درجة فيه ابلسامع املتصل و همسع منه الفضالء و صار بأأخره فريد عرصه. و اكن خريا قانعا 

لهيم حافظا لنكت و نوادر ظريفة و فوائد لطيفة مع مهة و جالدة عيل امليش ابليسري حمبا يف الطلبة صبورا علهيم  متوددا ا 

يل أأن تويف. و اكن أأجاز هل أأبو حفص الباسيل و لزم تقي ادلين الشمين و حرض  مع تقدمه يف السن و متتع حبواسه ا 

 دروسه و همسع عيل ابن أأيب اجملد و التنويخ و العرايق و الهيمتي و احلالوي

 

س نة مخس و مثانني و مثامنائة دخلت   

 

أأبو عبد هللا بن قرامز بن عيل بن عبد هللا الرويم احلنفي          ادلين العالمة خرسو رمحه هللا بقسطنطنية و محل 

يل بروسا فدفن هبا. مات وادله و هو صغري كفهل أأخ هل يقال هل خرسو و صهر هل لأخته يعرف بذكل الامس فقيل هل أأخ  ا 

زوجه و عرف بذكل مث حذف املضاف و اش هتر هبذا الامس و ترك اهمسه محمد ابللكية حبيث ل يعرفه به خرسو و أأخت 

ل العلامء بل اخلواص مهنم و الفضالء و قليل ما مه.  ا 

هبا و رفيق ش يخنا العالمة الاكفيجي يف و ذكره الس يوطي يف أأعيان الأعيان و قال عامل الروم و قايض القضات 

ماما ابرعا متقنا حمققا نظارا طويل الباع راخس القدم. و قال المتميي اكن من العلامء الكبار و الاش تغال عيل امل  شاخي. و اكن ا 

و أأخبار و مفيت ادلاير الرومية. و اكن يكتب اخلط احلسن قد خلف بعد موته كتبا عديدة ممن هل يف العلوم تصانيف 

ليه قضاء قسطنطنية بعد موت ش يخه خرض خبطه. ويل تدريس مدرسة شاه مكل بربوسا مث قضاء الع  سكر مث فوض ا 

ليه قضاء غلطة و اسكدار و تدريس ااي صوفيا. و اكن السلطان محمد الفاحت يفتخر به و يقول عنه هو أأبو حنيفة  مضافا ا 

يل املدرسة و هو راكب مييش قدامه الطلبة ذا توجه ا  يتعاطي  . و اكن مع كرثة غلامنه و حاشيته و خدامهالثاين. و اكن ا 



  

بنفسه خدمة البيت اذلي أأعده للمطالعة و التأأليف تواضعا منه و خدمة للعمل الرشيف. و هل تصانيف مقبوةل مهنا: كتاب 

 غرر الأحاكم و رشحه درر احلاكم، و
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و حوايش  -------رساةل يف الولء، و مرقات الوصول و رشحه مرات الأصول و حواش عيل التلوحي، و حواش عيل 

----------عيل أأول تفسري الأنوار، و حاش ية عيل أأصول الزبدوي و حاش ية عيل رشح املفتاح للس يد الرشيف، و أأجوبة 

، و رشح التلخيص و --------  

 أأخذ عن خرض بن جالل ادلين الرويم و برهان ادلين حيدر بن محمد اخلوايف و   

 

السامسوين و عبد الأول بن حسني التربيزي و كامل  ------و أأخذ عنه حسن بن محمد شاه الفناري و حسن بن عبد 

سامعيل بن    -------------ادلين ا 

براهمي بن محمد العلوي احلسيين البقاعي مث ادلمشقي احلنفي الس يد العالمة برهان ادلين و أأبو  براهمي بن عيل بن ا  ا حساق ا 

ريبا و اش تغل عيل علامهئا و أأخذ عن فضالهئا و نشأأ بعد امخلسني تق -------------رمحه هللا بدمشق. و اكنت ولدته هبا 

ماما يف علوم كثرية و أأم ابلرحيانية و تكسب ابلشهادة و جح و جاور. قال السخاوي  فاضال عاملا متبحرا يف عدة فنون ا 

نساان فاضال يس تحرض كثريا من الصحيح البخاري و غريه و لزمين حيت قرأأ رشيح عيل التقريب للنووي و كت  به اكن ا 

لفية و كذا رشح املصنف. و اكن قرأأ القران عيل معر اللؤلؤي احلنبيل و جوده عيل عبدهللا  خبطه بل و همسع رشيح للأ

بن العجمي الرفاء و همسع احلديث عيل برهان ادلين بن مفلح و أأخذ الفقه عن قامس الرويم و رشف ادلين عيد و كامل بن 

ق و النحو و املعاين و لزم عبد النيب املغريب يف الأصلني و احلمكة و شهاب النيسابوري و لزمه يف الأصول و املنط

 املنطق و أأدب البحث و غريها

(---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------  

سامعيل الكحاكوي العينتايب احلنفي مشس ادلين املعروف اببن الاو أأبو  مشاطي عبد هللا محمد بن أأمحد بن حسن بن ا 

حدي عرشة و مثامنائة و نشأأ هبا يف كنف جده أأيب  رمحه هللا ابلقاهرة و مودله هبا لأربع عرشة بقيت من ذي احلجة س نة ا 

لهيا و قرأأ القران العظمي و حفظ القدوري و بعض اجملمع و غريهام. و أأمه. و اكن خريا يتجر يف الامشاط ف عرف ابلنس بة ا 

فتاء و همسع احلديث عيل غري واحد من الش يوخ و  قرأأ عيل علامء العرص و حرض دروسهم و أأذنوا هل يف التدريس و ال 

لزام ش يخه الأمني الأقرصايئ هل بذكلدرس ابلفخرية و الفريوزية و الباسطية و غريها و جح مرارا و أأقرأأ الطلبة و أأفيت   اب 

و عرفه ابلثقة و الأمانة و القيام مع من يقصده و التواضع مع من حيبه و حتمل الأذي و التقلل من ادلنيا مع رشف النفس 

ل يف النادر عني  و التصممي يف احلق و ترك قبول الهدية و ملا مات ش يخه القايض سعد ادلين ادليري تعفف عن القضاء ا 

شارة ش يخه الأ  يف التصممي   قبوهل مث ابرشه عيل طريقتهأأجلأأته الرضورة ا يل مني و غريه و هو ل يذعن حيتهل غري مرة اب 



  

ذكل حيت شافهه السلطان يف ذكل  يف يف الاستبدالات مع كرثة جم  الرسائل ا ل يرتضيه ل س امييف احلق و عدم معل م

ذلمة و ابل  يف الاس تعفاء عنه و قال أأن املأأمون قال لرجل وله القضاء ا ين ما يقتيض عدم براءة او طلبه منه فأأبدي هل 

-----------------------------------قد وليتك حفظ أأمانيت و مراعات حقويق و ما أأمرين هللا تعايل أأن أأحفظه فانظر ما 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------)  

عبد هللا محمد بن قطب ادلين بن محمد بن        الرويم الازنيقي احلنفي حمي ادلين رمحه هللا. اكن فاضال عاملا ماهرا  أأبو

علوم العقلية و التقلية فائقا فهيا عيل أأقرانه مث سكل مسكل الترصف و حصل علوم تكل الطريقة و مجع بني الرشيعة يف ال

و الطريقة. و من تصانيفه رشح مفتاح الغيب و رشح النصوص لش يخ صدر ادلين القونوي سامه زبدة التحقيق و غري 

 ذكل. و اكن أأخذ عن مشس ادلين الفناري و 
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 احلسيينالرباكت مويس بن محمد بن جعفر بن عبد هللا العلوي ت س نة ست و مثانني و مثامنائة تويف فهيا أأبو دخل

املوسوي ادلمشقي احلنفي القايض رشف ادلين املعروف اببن عيد العجلوين رمحه هللا يوم الأحد لثالث عرشة بقيت من 

أأ هبا حففظ القران العظمي و كتبا يف العلوم. و اش تغل ابلفقه و احملرم. ودل يف حدود س نة ثالثني و ثالمثائة بدمشق و نش

الأصول و العقليات و العربية و املعاين و البيان و التفسري و احلديث و الفرايض و احلساب و أأكرث الاش تغال جدا عيل 

ليه و قدم مرص غري مرة و أأفيت و انب يف القضاء مث جح و جاور و همسع دروس عامل مكة  طريقة مجيةل حيت برع و أأشري ا 

فتاء  يل بدله فأأعرض عن النيابة بل و ال  ابخلط. مث ان املكل الارشف قايتباي اجتاز الربهان بن ظهرية و كتب هل و رجع ا 

ابلشام يف بعض أأسفاره فوله القضاء هبا مس ئول فيه بعد العالء بن قايض جعلون و محدت سريته مالزما لالش تغال و 

لقضاء عن قرب بتاج ادلين بن عربشاه لعدم ارتاكبه ما يطلب منه من استبدال ما ل جيوز ال شغال مث انفصل عن ا

حلاح طلبته  استبداهل و أأقام بعده عيل طريقة محيدة من مالزمة العمل و العبادة و ال عراض عن طلب املناصب مع كرثة ا 

يل القاهرة بعد وفات الامشاط يل املنصب. مث ان الارشف اس تدعاه ا  ي فوله قضاء قضات ابدلاير املرصية و قال العود ا 

منا أأخرتك خلريك  ل ففي القاهرة متعينون لهذا الأمر و نزل من عنده و معه القضات و املبارشونا  و الأمراء  و عفتك و ا 

يل الصاحلية النجمية فسكهنا و ابرش املنصب بعفة و صيانة و استناب لك من اكن انئبا عن اذلي قبهل مث زا د و و غريمه ا 

نقص و علق عزل نوابه عيل ارتشاهئم و نوي أأن يرتب لفقراهئم من معامله ما يكفهيم  فمل يساعده ادلهر عيل ذكل و أأكرمه 

هللا تعايل ابلشهادة بزلزةل  سقطت مهنا رشافة من ديوان احلنابةلحمل سكنه فأأصابه مفات منه و يف ذكل يقول املنصوري 

 شعر

القضات املهذب احلنفي زلزت مرص يوم مات هبا ... قايض  

 ما زالت طول احلياة يف رشف ... حيت انقيض العمر منه ابلرشف



  

ل و قد  ليه بصوف جديد فلبسه و قال اللهم كام أألبستين جديدا فأأمتين شهيدا مفا مت الالكم ا  و روي أأن اخلياط جاء ا 

جازة حافةل. و اكن سقط عليه جحر من الزلزةل مفات و حزن عليه السلطان و تأأسفت الناس عليه كثري  ا و اكنت لأه ا 

ل لفقده  الزلزةل ما اكنت ا 
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قال الس يوطي اكن من خيار عباد هللا الصاحلني موصوفا ابلعقل و مزيد التودد املقتيض حملبة الناس و ابلرغبة يف العمل و 

حماسن العرص. و من الكمه يف بعض املذاكرة حمافظا عيل التالوة و وظايف العبادة و ابمجلةل اكن من أأفراد الزمان و 

جازاته ادلاةل عيل أأنه اكن عارفا جبميع الفنون متبحرا فهيا قوهل ملن أأجاز هل أأنه أأذن هل يف رواية ما قرأأه من الرصف و  ا 

جعازاته و أأصول ادلين و حتقيقاته و أأصول الفقه و  اش تقاقاته و النحو و تركيباته و املنطق و تصوراته و عمل البالغة و ا 

دللته و الفقه و تفريعاته و احلديث و خترجياته و تصحيحاته و التفسري و تأأويالته ا يل غري ذكل من العلوم. أأخذ الأصول 

و العقليات عن بعضهم و قرأأ وزر البحار عيل مصنفه و الكشاف و املعاين و البيان و املنطق و الفرايض و احلساب و 

جامعة من أأعيان العرص كنجم ادلين النعامين و العالء القابوين و الزين القرأ ت و عمل التصوف و عمل احلديث عيل 

براهمي املغريب الوانوعي احلنفي و احلسني احلريري  الشاغوري الشافعي و الشهاب الاقباعي و امجلال يوسف )بن ا 

امس بن قطلوبغا و الشافعي و الشمس الكرميي و الربهان الباعوين( و الشمين و الأفرصايئ و ابن ادليري و الزين ق

دريس و  الاكفيجي و تفقه عيل الشمس الصفدي و محيد ادلين النعامين و حسام ادلين بريطع و الواني و العالء بن ا 

 غريمه.
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بن عيل       بن خليل العلوي احلسيين الرويم الكرماس يت الصويف رمحه هللا لامثن بقني أأمحد بن ا حساق و أأبو          

بقسطنطنية و دفن هبا يف جانب ممن داره. قال يف الشقايق و قربه مشهور يزار و يتربك و اكن س يدا حصيح من احملرم 

 النسب فاضال عاملا زاهدا ورعا تقيا عابدا و هو ودل الس يد ولية بن أأمحد.

و أأبو الفتح محمد بن مراد بن محمد بن أأيب يزيد العامثين السلطان معني ادليناملعروف ابلفاحت رمحه هللا ليةل امجلعة مخلس 

خلون من شهر ربيع الأول بقسطنطنية و دفن يف عني جامعه اذلي أأنشأأه هبا و هل مخس و مخسون س نة. و اكن ويل 

. فاكنت مدة السلطنة يف النوبة الثانية  بعد وادله يوم امجلعة لأربع عرشة بقيت من احملرم س نة ست و مخسني و مثامنائة

حدي و ثالثني س   ليه نة. و اكن وادله ملا رأأي جنابته و ملح يف وليته ا  قباهل و شهامته فوض ا  غرته سعادته و عرف ا 

يل ماكنه و خلع  ليه الرسير و اختار لنفسه العزةل و التقاعد يف مغينسا مث انه عاد ا  السلطنة و قدله القيام بأأعباهئا و سمل ا 

يل أأن مات. و قد جعل عهده هل مفك مرة أأخري و ابنه بعد أأن مكل أأكرث من س نتني لأمور يطول رشهحا و اس متر ا  



  

عظمهم اجهتادا و ضبط و قام ابملكل أأحسن قيام. و اكن من أأعظم سالطني بين عامثن و أأكرثمه هجادا و أأجلهم فتوحا و أأ 

و اعامتدا و هو الس يد اجلليل و املكلجاشا و أأقوامه فوادا و أأكرثمه عيل هللا توالك  ثبهتمأأشدمه اقداما و أأ   
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الضئليل اذلي أأسس مكل بين عامثن و قنن مهم القوانني و وضع مهم مننا اكلطواق يف أأجياد الزمان مع ما هل من مأ ثر 

مجيةل و مفاخر جليةل و مناقب أأخري ابقية يف صفحات الليايل و الأايم عيل مر الشهور و كر الأعوام حبيث لو عدت 

ه حسايب الرمحة و الرباكت. و من غزواته فتح قسطنطنية الكربي لشحنت هبا جمدلات أأفاض هللا عيل رشيف مرقد

لهيا السفن جتري رخاء برا و حبرا و امتد احلصار ا يل مخسني يوما و قرع ابهبا وجل حيت وجل و صرب عيل منت الصرب  ساق ا 

يل أأن ااته ابلفرج و فتحها عليه بنرص من عنده و دخلها يوم الأربعاء لعرش بقني من جامدي ال   خرة س نة س بع و مخسني ا 

و مثامنائة و هو اليوم احلادي و امخلسون من أأايم حمارصته و صيل امجلعة يف أأكرب كنايس النصاري و يه ااي صوفيا و 

صريها من مساجد ال سالم بعد أأن عبد فهيا حنو مخس مائة س نة للصلبان و الأصنام و اختذ املدينة دار املكل و هو 

يل هذه الأايم و قد ميض عيل هذا الفتح الان أأربعامئة س نة و زاد علهيا أأعوام. و اكن فتحها مس متر عيل ذكل يف أأولده ا  

من هجة البحر عنوة و من هجة ابب ادرنه صلحا و اجمتع العسكران يف سوق اق رساي و ذلكل بقيت الكنايس اليت يف 

أأساسا ل امع مث اسس فهيا للعمل عيل حاهل و جعل ما يف طرف البحر مهنا مساجد و مدارس و جو  طرف ابب ادرنه

لهيا العلامء الكبار من  ل فول و بين هبا مدارساكجلنان لها مثانية أأبواب سهةل ادلخول و اس تجلب ا  خييش عيل مشسه ا 

لهيم. و مجع فهيا أأهل كامل يف لك صناعة و الرباعة يف لك حرفة و همارة  حسانه ا  أأقايص ادلاير و أأنعم علهيم و عطف اب 

أأم ادلنيا و معدن الفخار و العليا. و قنن هبا قوانني تطابق املعقول و املنقول و ترغب يف طلب العمل و تكسو فصارت هبم 

الطالبني حلل الرغبة بعد الفتور و لباس اجلدل بعد امخلول. و جعل مهم يف أأايم الطلب ما يسد به فاقهتم و يكون هبن 

يل )ا(فاقهتم و جعل مهم بعد ذكل مراتب ي خامر الفقر يل أأن يصلوا ا  لهيا و يصعدون ابلمتكن و الاعتبار علهيا ا  رتقون ا 

سعادة ادلنيا و يتوسلوا هبا ا يل سعادة الأخروية العليا و هل غري ذكل عامرات يف خريات يف فتوحات حيت انه فتح يف مدة 

 س نتني من حصون النصاري 
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عامثن  حصنا و ابمجلةل اكن اندرة الزمان و من أأعظم مفاخر أ ل  

 

براهمي بن محمد بن محمد بن معر ا         الكاميخ احلنفي القايض سعد ادلين رمحه هللا يوم الثنني لامثن و أأبو  ا حساق ا 

خلون من شهر ربيع الأول و صيل عليه من الغد. و اكن مودله ل حدي عرشة بقيت من شعبان س نة مخس و ثالثني و 

. حصل مبادئ العلوم و حفظ القران العظمي و كتبل يف الفنون و اش تغل يف الفقه و (-------------------------) مثامنائة



  

الأصول و العربية و غريها و حصل جانبا صاحلا مهنا و شارك يف الفضائل و اكن من نواب احلنفية كأبيه و جده عاقال 

ة و مبدرسة قلمطامي ابلقرب من الرمةل متوددا حمتشام لطيف العرشة و اس تقر بعد أأبيه يف تدريس الفقه ابلظاهرية القدمي

شعر ت و جح غري مرة و جاور و هل اشعار حس نة مهنا ما كتبه عنه الشهاب احلجازيو ابرش يف عدة هجا  

 من رمحة الرمحن ل تيأأسن ... ان كنت يف العامل ذا مرمحة

 مفكن يكن للناس ذا رمحة ... حق عيل الرمحن أأن يرمحه

قرصايئ و تقي ادلين الشمين و و من ش يوخه أأمني ادلين الأ   

 

حسن بن محمد شاه بن محمد بن محزة الرويم الفناري احلنفي العالمة بدر ادلين املعروف ابجلليب رمحه هللا و أأبو         

و اكن مودله س نة أأربعني و مثامنائة. اكن فاضال عاملا دينا صاحلا عابدا كثري ال نصاف وافر التواضع  --------)يف جامدي 

و ذكره الس يوطي يف الضوء الالمع و قال ودل ببالد لبث الثياب اخلش نة و يعارش الصوفية و جيالس الفقراء و املساكني ي 

الروم و نشأأ هبا و اش تغل عيل علامهئا و برع يف الالكم و املعاين و البيان و العربية و املعقولت و أأصول الفقه مع نظم 

م و اس تحضار اكمل و ثروة وحوز لنفايس من الكتب و تواضع و اش تغال بنفسه. ابلعريب و الفاريس و الرتيك و ذاكء ات

و قد قدم الشام يف س نة س بعني حفج مع الركب الشايم و كذا ورد القاهرة قريبا من س نة مثانني فسمل عيل الزين هرمز 

. و اكن مس توعكببولق و مل بر من يزنهل مزنلته و ل يعرف مقداره و ما أأقرأأ هبا أأحدا  
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يل مكة من هجة الطور يف البحر معه جامعة من طلبته و أأقام هبا يسريا  يل التوجه ا  قامته هبا فبادر ا  اجلسم يف أأكرث مدة ا 

و أأقرأأ هناك. و ممن قرأأ عليه الشمس الوزيري و أأثين هو و غريه عيل فضائهل و حتقيقه و ذكره الس يوطي يف أأعيان 

مام عالمة حمقق ح  و دخل يوما  .سن التصنيف كثرية الفوائد. انهتيي. و اكن يدرس مبدرسة حلبية ابدرنهالأعيان و قال ا 

عيل ابن معه عيل الفناري قايض العسكر و قال اس تأأذن يل من السلطان فا ين أأريد أأن أأذهب ا يل مرص لقراءة كتاب 

ايش التلوحي ابمس ابنه أأيب مغين اللبيب يف النحو عيل رجل مغريب همسعته. و اكن السلطان ل حيبه لأجل انه صنف حو 

يزيد فال عرض عليه اذن و قال قد اختل دماغ ذكل املرء. فلام دخل قرأأ ذكل الكتاب بامتمه عيل ذكل الرجل قراءة 

جازة هل يف ذكل الكتاب. و قرأأ حصيح البخاري عيل أأحصاب ابن  تقان و كتب املغريب خبطه عيل ظهر كتابه ا  حتقيق و ا 

يل السلطان جحر و حصل هل ال جازة يف كتاب مغين اللبيب فلام نظر فيه زال عنه  رواية احلديث. و جح و عاد و أأهدي ا 

حدي املدارس الامثن و اكن يسكن يف جحرة مهنا و يالزم اجلامع يف الأوقات  تكدر خاطره و وله مدرسة ازنيق مث ا 

نصافه ما حيك عنه أأنه  امخلسة. مث عني هل السلطان أأبو يزيد لك يوم مثانني درهام بطريق التقاعد و سكن بروسا. و من ا 

تقانه و هو ل جياوز ا يل غريه حيت يتقنه  قال ا ين معرتف بفضل الش يخ مصلح ادلين عيل أأمر بعد ما فهمت املبحث قبل ا 

و حيققه و دخل عليه معيده الس يد حمي ادلين وقت السحر و هو يبيك بصوت عال قال فظننت أأنه أأصابه مصيبة عظمية 

يل منذ ثالثة أأشهر رضر يف دنياي ن ذكل قال خطر ببايل يف الثلث الأخري من الليل خاطر هو أأنه مل حيصل فسأألته ع



  

يل ال خرة يتويل عن ادلنيا خفشيت من ذكل و  ذا توجه ا  حنن يف ذكل و دخل  -----و قد همسعت من الثقات أأن الرضر ا 

عيل بغةل فالنية فسقطت البغةل و ماتت فقال اي غالم عليه واحد من غلامنه و هو كئيب حزين و يقول بعثتين ا يل همم 

أأنت حر لوجه هللا تعايل شكرا ملا جئت به من البشارة يل و امحلد هلل عيل ذكل. و من تصانيفه: حواش عيل رشح 

( ------------------------------املواقف يف جمدل خضم، و حواش عيل التلوحي و حاشيتان عيل املطول صغري و كربي) 

 و غري ذكل
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و اكن جل انتفاعه بأأبيه.و أأخذ عن عالء ادلين عيل الطويس و محمد بن قرامرز بن عيل صاحب ادلرر و خفر ادلين 

 العجمي و

القوجري وو أأخذ عنه حمي ادلين محمد بن محمد   

ادلين مكل التجار خواجه       محمود بن محمد بن        بن         الهندي الركين ا           احلنفي  و أأبو          

العليا و اكنت هجان رمحه هللا                                   من مشاهري ادلنيا و أأاكبر التجار املعروفني ابلثورة الزائدة 

يل علامء الروم و العجم و احلجاز و مرص و شام و غريها حسانه ا   هل أأموال عظمية يصل ا 

 

براهمي بن حسني بن        بن الس يوايس الشافعي الرصاف رمحه هللا ليةل امنائة أأبو         تويف س نة س بع و مثانني و مث ا 

الثالاثء           بقيرصية من بالد الروم. اش تغل و دأأب يف العلوم و ويل تدريس خوندية قيرصية و ملا وقف عيل أأهنا 

بة الهية و قصد مشاخي اردبيل مث اتصل مرشوطة بكون املدرس حنفيا تركها و غلب عليه الوجد و حصلت هل جذ

ابلش يخ مشس ادلين محمد بن محزة ادلمشقي قال ملا رصت عنده قال يل من أأنت؟ قلت كنت مدرسا بقيرصية حفصل يف 

الش يخ و قال أأسأأكل عن الواقعات و قليب مه عظمي أأتيت راجيا ملداواته فقال هل معك هدية لنا فاس تحييت. ففطن 

حياء تكل الليةل و رأأيت فهيا أأربعامئة وقايع فلام  الأحوال فقلت ليس يل يشء رسي سواد القلب و الوجه. فأأمرين ابخللوة ا 

يل أأوائلها فوجدت تفاصيلها يف خاطري مع أأين كنت كثري النس يان و رمبا نسيت ما أأقرأأ أأصبحت أأخذت القمل  و أأرشت ا 

مدة. و اكن الش يخ يرسلين بطعام و خزب و جرة  يف صاليت فعلمت أأن هذا من بركة الش يخ فالزمت اخللوة و ال حياء

 من ماء                                 و اكن أأخذ العلوم الظاهرة عن يغقوب الأصفر
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احلسن عيل بن محمد بن        بن          الطويس البياواكين احلنفي العالمة عالء ادلين املعروف بعران رمحه هللا و أأبو 

يل بالد لس بع خلون  من شهر رمضان بسمرقند أأصهل من طوس. اش تغل و همر يف العلوم خصوصا العقليات مث ارحتل ا 

كرام و ويل تدريس مدرسة السلطان محمد  الروم و اتصل ابلسلطان محمد بن مراد العامثين و انل منه الاحرتام و مزيد ال 



  

حدي امل دارس الامثن مبائة درمه و درس عند السلطان و هو بن أأب يزيد بربوسا خبمسني درهام لك يوم مث ويل تدريس ا 

جالس عن ميينه و معه الوزير محمود ابشا فطرب حلضوره و انبسط و ابل  يف التحقيق و اس تنباط ادلقايق و اس تخراج 

الناكت و املعارف و ترتيب الأرساراللطايف. و طرب السلطان ذلكل حيت يقال أأنه قام و قعد لشدة طربه و أأمر هل 

ة أ لف درمه و أأمر للك واحد من الطلبة مخسامئة درمه. و اكن ادلرس من حوايش الس يد عيل رشح اخملترص بعرش 

مث وله مرادية ادرنه فدرس مبائة درمه للك يوم. مث أأمره و أأمر مصلح ادلين خواجه زاده أأن يصنف لك مهنام كتااب  للغضد

وهب السلطان للك مهنام عرشو أ لف درمه و زاد ملصلح ادلين خبلعة يف احملاةمة بني الغزايل و احلكامء فامتثال و كتبا ف

نفيسة و ذكل لرتجيح علامء البدل و فضالء الوقت كتابه عيل كتاب عالء ادلين يف ادلقة و حسن الرتتيب. و اكن ذكل 

يل بالد  ء ادلين أأحسن العجم. و هذا العبد طالع الك من الكتابني و وجد كتاب عالهو السبب لرحتال عالء ادلين ا 

أأسلواب و أأظرف ترتيبا و أأدق نظرا و أأقرب يف الصحة من كتاب مصلح ادلين بكثري. و كأهنم اس تغربوه و تعصبوا عليه و 

لهيي يف بساتني تربيز و اكن  يل بالده أأضافه الش يخ ال  ذكره الس يوطي يف أأعيان الأعيان و حيك أأنه ملا وصل تربيز عايدا ا 

ليه الش يخ و قال اي مولان ما هذا التفكر اذلي أأنت فيه؟ قال حصل يل  من تالميذه. فلام قعد نكس رأأسه اكملتفكر جفاء ا 

هناك خاطر و ذهب عين عين ما يب من اضطراب القلب و تشويش اخلاطر من ترك بالد الروم و مناصهبا. فأأنشد 

ا مث أأفاق و محد هللا تعايل عيل أأفضل من لك ما يمتين فصاح و خر مغش يالش يخ بيتا فارس يا مضمونه أأن فراغ اخلاطر 

يل بالد ما وراء الهنر. و لقي هناك الش يخ عبيد هللا بن محمود الشايش. و من  يل بالد خراسان مث ا  حاهل و ارحتل ا 

 تصانيفه حاش ية عيل رشح املواقف، و حواش عيل احلاش ية الرشيفية عيل رشح العضد و عيل 

 

\112b\ 

 
التلوحي و  الكشاف و عيل رشح املطالع، و عيل  

براهمي ابن اخلطيب و سعد هللا بن  لهيي و حمي ادلين محمد بن ا  و أأخذ عنه محمد ابشا القراماين و الش يخ عبد هللا ال 

 مشس ادلين ادلمشقي و

بن         بن         بن            املنصوري املرصي الأديب شهاب ادلين رمحه هللا أأديب زمانه و و أأبو         

مبرص و من مشاهري علامء ذكل العرص شاعر أ وانه  

بن محمد بن مسعود بن معر التفتازاين قطب ادلين رمحه هللا لست بقني من ذي احلجة هبرات و دفن يف جوار عبد  حيي

 هللا الأنصاري رمحه هللا. اكن يعرف ش يخ ال سالم 

 

براهمي بن         ا          احلنفي شهاب ادلين املعروف ابلقريصاين و ابلاللء رمحه  و أأبو          أأمحد بن عيل بن ا 

هللا و اكنت ولدته س نة أأربع و عرشين و مثامنائة خادم الأمني الأقرصايئ تريق خبدمته و مالزمة دروسه سفرا و حرضا و 

فتاء و التدريس و اس تقر جباه الش يخ يف هجات و وظايف كثرية  انفك عنه مدة معره و حيت مات  بعد أأن أأذن هل يف ال 

 حصل هل ثروة زائدة و جاور بعد ش يخه و رافق ابن ش يخه ابن السعود يف الأخذ عن الشمس الفيويم 



  

و العجمي و يف السامع عن الزين الزركيش و قرأأ الفرايض عيل أأيب اجلود و النحو عيل الرشف املاليك و احلاجبية عيل 

 احملب الأقرصايئ

 

اجلربيت احلنفي رمحه هللا ليةل الأربعاء مخلس خلون من ذي احلجة مبكة       أأدم بن سعيد بن أأيب بكر بن    و أأبو        

و صيل عليه من الغد و دفن ابملعالت. نزيل مكة قطهنا مدميا لالش تغال عيل الفضالء و الغرابء القادمني علهيا يف الفقه و 

يل و أأان مبكة الكثري من الصحيح و غريه و الأصول و العربية و غريها و التالوة عيل طريقة مجيةل. قال السخاوي و همسع ع

و عبد النيب املغريب يف حرض عندي بعض ادلروس. و من ش يوخه رساج ادلين معمر بن عبد القوي   
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 العربية و

براهمي بن شعيب القويم احلنفي دخلت س نة مثان و مثانني و مثامنائة  تويف فهيا أأبو           سامعيل بن ا  ا حساق بن ا 

يض جنم ادلين ال مايم رمحه هللا يف صفر ابلقاهرة. و اكنت ولدته قبل س نة تسع و تسعني و س بعامئة. و اكن ينتسب القا

يل ال مام ايب املنصور املاتريدي. ذكره السخاوي يف الضوء الالمع و أأثين عليه و قال الس يوطي يف أأعيان الأعيان ويل  ا 

 قضاء العسكر و مش يخة مدرسة قايتباي

 

اخلري عبد هللا بن أأيب يزيد بن محمد بن مراد العامثين الأمري رمحه هللا من أأولد السلطان أأيب يزيد و وايل مماكل و أأبو 

ليه  نه لو بقي و مل قرامان من هجته و ما يلهيا مات حتف أأنفه و هو حمتاج ا  و به جني من الفتك و القتل و السفك فا 

.يغب حتت الرثي جلري عليه أأسوة أأخوانه ما جري  

 

براهمي القرميي احلنفي برهان ادلين رمحه هللا ليةل الأربعاء ل حدي عرشة و أأبو           سامعيل بن ا  براهمي بن محمد بن ا  ا 

بقيت من ذي احلجة جفأأة ابلقاهرة. اش تغل و حصل و تكسب ابلشهادة و جح غري مرة و سعي يف قضاء العسكر فأأجيب 

ذ مل يصرب ليه لكنه مل يصدق ذكل الأمل ا  الأجل فأأجاب داعي هللا. أأصهل من بالد قرمي و سكن القاهرة و نشأأ هبا. قال  ا 

معه القايض جنم ادلين ا حساق بن السخاوي يف الضوء الالمع و اكن يذكر بفهم و داينة و مهة و تودد و مساعدة. لزم 

سامعيل ال مايم و أأمني ادلين الأقرصايئ و   ا 
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أأمحد بن عبد هللا بن محمد بن معر املرصي احلنفي شهاب ادلين ائة تويف فهيا أأبو          دخلت س نة تسع و مثانني و مثامن

القلجي رمحه هللا تقريبا. و اكنت ولدته س نة تسع و عرشين و مثامنائة. و انب يف القضاء عن ابن ادليري س نة ثالث و 



  

عاين يف الأدب و متزي و شارك يف الفضائل و اس تقر مخسني و مثامنائة. غش تغل ابلعلوم و حفظ القران الكرمي و الكزن و ت

جابة  يف موقعي ادلست و انب يف احلمك. قال السخاوي و لكنه اكن رزي الهيئة درئ الفعال مع مزيد الفاقة. و من نظمه ا 

جازة قول قائل  شعر ملن سأأهل ا   

صباح و صبوح مفا ... عذرك يف ترك الصبوح الصباح  هذا ا 

الندي ... و خوف واش و رقيب ولحفقال متتع احلب و فقد   

و القوايف. و اكن حرض دروس كامل ادلين بن امهامم و عز ادلين عبد السالم  و نظم التلخيص و الاكيف يف عمل العروض

بن أأمحد البغدادي. و أأخذ عن سعد ادلين بن ادليري و تقي ادلين الشمين و زين ادلين قامس بن قطلوبغا و تقي ادلين 

ب ادلين اخلواص و همسع شهاب ادلين بن جحر العسقالين و احلصين و شها  

 

 و أأبو
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 تويف س نة تسعني و مثامنائة 

حسني بن حسن بن حامد بن           التربيزي احلنفي حسام ادلين املعروف بأأم الودل رمحه هللا لقب به و أأبو        

ضال صاحلا تقيل نقيا دينا خريا مش تغال بنفسه منقطعا عن اخللق لزتوجه بأأم ودل لفخر ادلين العجمي. و اكن رجال عاملا فا

سلمي الطبع دامئ الاش تغال كثري املطالعة كثري الكتب و اكن يشرتي الكتب بلك ما فضل عن معاشه. و اكن السلطان 

ليه ا حساان عظامي. و رمبا اكن مير عيل داره ليه لسالمة ابطنه و حيسن ا  يل زايرة أأيب أأيوب ذا محمد الفاحت حيبه و مييل ا  هبا ا 

ليه رشبة فيرشهبا من يده. و خرج السلطان مرة للغزاء و معه العلامء و الطبول خلفه ترضب و جري  الأنصاري فيقدم ا 

"اي أأهيا اذلين امنوا امنوا ابهلل و رسوهلالكم يف معين قوهل تعايل : "
14
ليه  و قال ما تقول فيه؟ قال أأقول  فتوجه السلطان ا 

الطبول. قال و ما هو؟ قال معناه داوموا عيل ال ميان. فاجعب السلطان جوابه. و اكن مع فضهل يغلب )عليه ما تقول هذه 

يل مدرسة اليت يدرس هبا و رمبا يدخل املدرسة الأخري . و اكن ويل تدريس عدة الغفةل حيت اكن ل هيتدي بنفسه ا 

حدي املدارس  (------------مدارس مهنا ا   

 

بن عيل بن عبد هللا بن س يف ادلين القاهري احلسيين احلنفي املعروف اببن فيشا رمحه هللا يف حسني و أأبو        

شوال. و اكنت ولدته تقريبا س نة ثالثني و مثامنائة ابحلس ينية و نشأأ حففظ القران الكرمي و اخملتار و أألفية احلديث و أألفية 

و املعاين و البيان و الكشاف و العربية و املنطق و الرصف و النحو و املنار و العمدة يف الأصول و تعاين يف الأصلني 

غري ذكل. و لزم العلامء يف فنون عديدة ما بني سامع و قراءة و فضل و متزي و انب يف القضاء عن ابن ادليري مفن بعده 

عن كامل دين و جح. و اكن ذا سكون و لني و تواضع و حرض دروس الاكفيجي و كتب مجةل من تصانيفه. و أأخذ كثريا 

                                           
14

 



  

و  ---------بن امهامم و تقي ادلين الشمين و لزم عز ادلين عبد السالم بن أأمحد البغدادي يف اخملتار و اختص به و 

القايض سعد ادلين ادليري يف الفقه و الأصول و أأمني ادلين الأقرصايئ يف الهداية و رشح املنار و تقي ادلين احلصين يف 

 الأصلني و غريها و 
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الفضل محمد بن محمد بن محمد بن محمد احلليب احلنفي القايض العالمة جمد ادلين ابن الشحنة تويف س نة تسعني و مثامنائة أأبو 

رمحه هللا يف احملرم و مودله يوم امجلعة لثنيت عرشة خلت من رجب س نة أأربع و مثامنائة حبلب و نشأأ هبا. فقرأأ القران 

ابلأدب و نظم الشعر احلسن و أأنشأأ النرث و فر مع وادله ا يل مرص قبل اس تكامل العرش  العظمي و تفقه و تفنن و اعتين

فقرأأ هبا و حفظ الطيبة لبن اجلزري و معدة النسفي و أألفية العرايق و اخملتار يف الفقه و الياهمسينية يف الفرايض و املنار 

جتريد الشمس ية يف املنطق و تلخيص املفتاح يف املعاين يف أأصول الفقه و امللحة و الألفية و الشذور و أألفية ابن معطي و 

فصيح العبارة بديع و البيان و غري ذكل من منظومات أأبيه. و اكن أ ية يف رسعة احلفظ غاية يف اذلاكء و صفاء القرحية 

عيل ابن النظم و النرث رسيعهام متقدما يف الكشف عن اللغة و سائر فنون الأدب حمبا للحديث و أأههل شديد الاناكر 

ظهار بدعة الاحتاد س نة  براهمي بن معر البقاعي الشافعي أأن رجال رام ا  عريب و ابن فارض و من حني هبذا املنحي )قال ا 

أأربع و س بعني ابلقاهرة فأأخذ يقرأأ رشح السعيد الفرغاين عيل التائية فقام يف نرصة هللا و رسوهل قايض القضات احملب بن 

فاستند ذكل الرجل ا يل جامعة و اس تفيت فمين  -------------احلنبيل  و كامل دين محمد بن ين الشحنة احلنفي و العز الكنا

و الشمس  قال بكفر معر بن الفارض فكتب هل أأكرث فضالء القاهرة مهنم تقي ادلين احلصين و خفر ادلين املقييس

من احلنفية و مل يصادم عني الصواب.  اجلرجري  و اجلالل البكري الشافعيون و حمي ادلين الاكفيجي و قامس بن قطلوبغا

و قال يف لسان احلاكم انه وقعت ابلقاهرة مس ئةل س ئل عهنا جدي ش يخ ال سالم حمب ادلين يف رجل وقف و رشط ان 

ذا تزوجت لتس تحق املبل  أأم ل ما دامت عاربة فهل  ----الوقف املرقوم يف لك س نة  ----------يرصف لأم ودله شكر  ا 

ذا مات عهنا زوهجا أأو طلقها و اس مترت عزابء يعود الاس تحقاق أأم و ما حمك هللا يف ذكل و ان قلمت ل تس   تحق فهل ا 

فأأجاب ابلكتابة بدون الالكم ل يس تحق لن ادلوام قد انقطع ابلزتوج فال يعود و أأجاب العالمة الاكفيجي ابلعود و وقع 

هذا الالكم بني يدي السلطان هرخشقوم حبرضة قايض القضات و العلامء و الأمراء و أأظهر  س يدي -------------------

يل فتواه  --------- ( مع حالوة املنطق و حسن  ابلكتابة و الباقون ابل ذعان و اكن ---------مبا أأفيت فرجع احلارضون ا 

يل النكتة اللطيفة و النادرة راغبا يف الكاملت ادلنيوية و أأنواع ا لرشف و الفخار العرشة و اس تجالب اخلواطر مائال ا 

صل به ذلكل هبيي املنظر حسن الشلك و الشيبة ذا نفس ابية و مهة علية و هتجد و صرب عيل منرصف امهمة فامي يتو 

ليه  احملن و الرزااي و قوة جاش. و اكن حيصل هل من هجاته يف الس نة س بعة أ لف دينار فال تكفيه لتجمالته و ما حيتاج ا 

دين. و اكن كثري التأأنق يف ملبسه و مسكنه و غريهام. ويل كتابة الرس ابلقاهرة مث من البذل يف حتصيل املناصب و يس ت

قضاء احلنفية مث مش يخة الش يخونية و ويل ببدله قضاء العسكر و غريه من املناصب اجلليةل و حصل هل من علو القدر و 

شارة و نفاذ الأمر و عظم الرايسة ما ل يوصف حيت صارت أأمور اململكة احللبية لكها من لهيا ولية و ا  وطة به و مفوضة ا 



  

يل نس يانه بعد اذلكر و مخوهل بعد الشهرة  و عزل عن مجةل مناصبه و غري ذكل مث كرث حاسدوه و حصل هل حمنة أأدت ا 

ليه ادلنيا أأيضا و فاضت دليه فيضا. و ويل كتابة الرس و قضاء القضات ابدلاير املرصية و مل  توالت احملن عليه مث أأقبلت ا 

يل أأن توفاه هللا تعايل. و فيه يقول ش يخه البدر  يزل يقعد و يقوم و يتأأخر و يتقدم ا   
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 بن سالمة بعد ما عرض عليه اخملتار و كتب شعر

ن الزمان مبثهل لشحيح  همسح الزمان مبثهل فأأجعب هل ... ا 

 فالأصل ذاك واخلالل محيدة ... واذلهن صاف واللسان فصيح

شعر  يس و اكن حرض يف اجمللس و أأجعب بهو يف أأول ما تصدر للتدر   

ن جّد وطال املدى ... أأروي الورى من حبره الزاخر  أأقسمت ا 

فّضلوا ... مك ترك الأول لل خر ل ملن ابلس بق قدضف  

ذ ذاك اثنيت عرشة أأو حنوها. هل  و اكن مع تعاطيه نظم الشعر و متكنه من النظم يف لك حبر منه و سأأهل معه و هل ا 

شعرفقال نعم فقال عارض يل يف قول الشاعر حتسن الوزن؟   

 امط اللثام عن العذار السائل ... ليقوم عذري فيك بني عواذ يل

شعرفقال بدلها   

 اكشف لثامك عن عذارك قاتيل 

شعرفاس تحس نه معه. و من شعره يف خمت حصيح مسمل قوهل   

ب املغرم ... وحبيب قليب ظامل يتظملاحملحص احلديث أأان   

بسهم حلاظه ... وأأابح قتيل فيه وهو حمرم رمي رىم قليب  

 هو عارٌف بصبابيت متجاهٌل ... ولسان حايل ابلشجون يرتمج

 صربي يغيض وأأدمعي من جوره ... أأبدًا تفيض وانر وجدي ترضم

 ا ين لأمحد شافعي ملاكل ... نعامن خديه احملب ينعم

ذا ران ... والورق يف أأوصافه ترتمن  ظيب تذل هل الأسود ا 

ختجل من ضياء جبيهنوالقضب من أأعطافه تتعمل والشمس  

ذ يتبسم ن حااكه فهو ملكٌف ... والربق خيف  منه ا   والبدر ا 

ل غدا ... طريف يبوح مبا لساين يكمت  ما رمت أأكمت حبه ا 

 حيب هل فرٌض وسنته اجلفا ... ووجوب قليب يف هواه حممت

 اي معرضًا عين بغري جنايٍة ... رفقًا بقلٍب أأنت فيه حممك

نه ... ل يرمح الرمحن من ل يرمح  وارمح خضوعي يف هواك فا 



  

شعر و منه عيل قافيتني  

 قلت هل ملا ويف موعدي ... و ما بقليب لسواه نفا

 و جاد ابلوصل عيل وهجه ... حيب همسي لك حبيب وفا

يل أأخر فضل الغسل مخس جمدلات  قد تضمنت  وو هل تصانيف من أأجلها: رشح الهداية حاو لعلوم مجة كتب منه ا 

كامهل فرتكه. و مهنا الالكم  مقدمة، عدة خمترصات يف أأصول ادلين و أأصول الفقه و علوم احلديث. و لكن فرت عزمه عن ا 

عيل اترك الصالة، و السرية النبوية، و اختصار املنار سامه تنوير املنار، و خمترص النرش يف القرأ ت العرش لبن اجلزري، 

 و امجلع
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بني العمدة و يقول العبد يف قصيدة، و منظومة يف الصالة الوسطي، و خمترص املنظومة زاد فيه مذهب أأمحد، و نزهة 

النواظر يف روض املناظر، و الكم عيل التلخيص، و رشح مائة الفرايض من أألفية وادله و غري ذكل. و اكن قرأأ عيل 

البرشي و البدر بن سالمة و العز احلارضي و همسع مشس ادلين العزي املعمر و ابن الربديين. و تفقه عيل معه أأيب 

و الربهان احلليب و صهره القايض عالء ادلين بن خطيب النارصية و احلافظ ابن جحر و الشهاب بن هالل الواسطي 

 الربهان بن املرحل و غريمه. و كتب عنه النجم بن فهد السخاوي و 

حسني بن حسن بن حامد       أأبو   
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حدي و تسعني و مثامنائة تويف س نة  الفضائل محمود بن محمد بن        بن        ادلهلوي احلنفي سعد ادلين رمحه أأبو ا 

يل املكل الأرشف  ضاءة أأصول املنار و كتاب املقصد يف النحو أأهداه ا  فاضة الأنوار يف ا   هللا صاحب التصانيف مهنا: ا 

 

ين الرويم السفرحيصاري احلنفي       ادلين رمحه هللا )يوم يوسف يعقوب بن خرض بن جالل ادلين بن صدر ادلو أأبو 

يف العلوم و  امخليس لثنيت عرشة خلت من ذي القعدة( بربوسا و هو قاض هبا. من أأفاضل الروم و أأماثلها املربزين

حدي بروسا مث تدري علامهئا الفاضلني و فضالهئا العاملني مع أأخالق محيدة و أأوصاف سديدة ويل تدريس سلطانية س ا 

املدارس الامثن بقسطنكنية الكربي ثو ويل قضاء بروسا. و من تصانيفه: حاش ية رشح الوقاية لصدر الرشيعة، و حواش 

 عيل رشح املواقف و 

اكن فاضال عاملا محمد حسن بن عبد الصمد بن        بن        الرويم الساموين احلنفي        ادلين رمحه هللا و أأبو 

يل  عابدا متورعا ويل حدي املدارس الامثن. و معلام حملمد بن مراد السلطان مث واي قضاء العسكر مث أأعيد ا  تدريس ا 

التدريس مث ويل قضاء قسطنطنية. و اكن محمود السرية مريض الطريقة و هل خط حسن كتب به كثريا من الكتب مهنا 



  

لأربع من التوضيح، و حواش عيل : حواش عيل املقدمات او من تصانيف .حصاح اجلوهري و كتبه للسلطان محمد

 احلاش ية الرشيفة لرشح اخملترص العضدي و غري ذكل. و اكن أأخذ العلوم عن خرسو الرويم القايض

 و عنه ابنه حمي ادلين محمد القايض و 

 

س نان ادلين رمحه هللا يوسف بن خرض بن جالل ادلين بن صدر ادلين الرويم السفرحيصاري احلنفي و أأبو       

نية ست بقني من صفر. اكن فاضال ابرعا عاملا يف العلوم العقلية و النقلية قامي ابلأصول و الفروع و املعقول و بقسطنط 

راد الأحباث و ال شاكلت. فالمه أأبوه مرة يف  املسموع مع ذاكء اتم و فرط فطنة غري أأنه اكن كثري التشكياكت مولعا اب 

 ذكل و قال بل  بك التشكيك
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كنك أأن تشك يف أأن هذا الطبق من حناس. فقال نعم فا ن احلس رمبا يغلط فغضب عليه و رضبه به يف رأأسه. يل حد مي ع

فرازه  و اكن مفرط السخاء حيت أأنه مل يوجد بعد موته يف بيته حطب يسخن به املاء مع وليته املناصب اجلليةل و ا 

ليهاملواجب اجلزيةل و تقدمه عند السلطان و داوم مصاحبته و حسن تو  حدي املدارس هجه ا  . و اكن ويل التدريس اب 

حدي و س بعني مث صار معلام للسلطان محمد مث اس توزره س نة مخس و س بعني و تقرب منه غاية التقرب )و  الامثن س نة ا 

تويل الوزارة العظمي و الصدارة الكربي س نة س بع و مثانني( و جعل عيل خزانة الكتب السلطانية صاحبه املويل لطف 

تدريس دار  -----طلع بسبب ذكل عيل كتب كثرية يعجز وجداهنا من غريها و طالعها. مث وله ابنه السلطان هللا فا

حدي املدرس تني املتجاورتني ابدرنة لك  حدي و مثانني مث تدريس ا  احلديث ابدرنه و عني هل لك يوم س تني درهام س نة ا 

ليه تولية عامرة السلطان م راد هبا. مث عني هل لك يوم مائة درمه بطريق التقاعد مث يوم خبمسني خبمسني درهام و مض ا 

ليه تدريس دار احلديث يف أأايم السلطان أأيب  توحش منه السلطان و حبسه أأايما. مث أأخرجه من قسطنطنية مث فوض ا 

رسل عند العالمة القوجشي فرتفع عن ذكل و أأ يزيد لك يوم مبائة درمه. و اكن السلطان أألزمه قراءة العلوم الرايضية 

صاحبه لطف هللا فاكن يقرأأ عنده و يقرر عند ش يخه لك ما قرأأه حيت أأتقن الرايضيات هبذا التدبري. فصنف حوايش 

عيل رشح اجلغميين، و هل حواش عيل مباحث اجلواهر من رشح املواقف، و كتاب يف مناقب الأولياء، و كتاب 

 مناجات احلق س بحانه ابللغة الرتكية.

 

براهو أأبو  مي بن عيل بن        بن          ا            الشافعي القايض برهان ادلين بن ظهرية رمحه هللا السعادات ا 

قايض القضات مبكة و ش يخ ال سالم. و اكن من أأخص اخلصوصني ابلس يد جامل ادلين محمد بن براكت العلوي الرشيف 

ليه يف أأول حني قدم حاجا. و اكن هو اذلي يلقنه التلبية و الأدعية و يتقدمه يف ا وليته لطواف امامه. و اكن أأرسل ا 

بطال مجيع املكوسات و املظامل و ان ينقر ذكل عيل أأسطوانة للحرم يف ابب  بقضاء مكة و مراس مي تتضمن الأمر اب 

 السالم.
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سامعيل بن          الأندليس الغرانتويف س نة اثنتني و تسعني و مثامنائة أأبو  طي الأمري رمحه احلسن عيل بن محمد بن ا 

هللا يف احملرم من ملوك بين           مبدينة غرانطة ببالد الاندلس غلب عليه ابنه أأبو عبد هللا محمد و انزتع املكل من 

حدي و س بعني و مثامنائة.  يده مفات بعده بقليل. و اكن ولهيا بعد وفات وادله محمد س نة ا 

 

سامعيل بن عييس بن دولت بن     و أأبو  الاوغاين البكشهري احلنفي رشف ادلين رمحه هللا ليةل الأربعاء لس بع    الفداء ا 

و قطنا بيت املقدس عند الصامت و تسكل به و خدمه و ملا مات خلون من احملرم مبكة. قدم من بالده مع أأبيه عييس 

يل مكة فوطن هبا و أأقام فهيا. و اكن عيل قدم عظمي من التالوة و الصيام و ا دامةالاعامتر و وادله هبا عاد ا  لصلوةو ا 

تسكل عليه الفقراء و ر مبا اكن يقرؤمه يف الفقه. و اخترص جامع املسانيد للخوارزيم و سامه اعامتد املسانيد يف اختصار 

أأسامء بعض رجال الأسانيد. و أأبدي علال من خمترص جامل ادلين القونوي و خمترص أأيب البقاء بن الضياء امليك. قال 

ه خبطه عند الش يخ عبد املعطي و فيه علل.رأأيت ---السخاوي   

 

ه و علامء محمد شهاب ادلين بن        بن         الرشواين احلنفي مشس ادلين رمحه هللا أأحد فضالء عرص و أأبو      

دهره و صاحب التصانيف احلس نة مهنا: حواش عيل رشح خمترص الأصول للفضل، و حاش ية عيل رشح القسم الثالث 

وم للس يد.من مفتاح العل  

محمد بن  )محمد يوسف(         بن          بن         الكرماين الشافعي تقي ادلين رمحه هللا و أأبو           

 

و أأبو عبد هللا محمد بن سعد بن محمد بن عبد هللا ادليري احلنفي اتج ادلين رمحه هللا يف شعبان بغزة و مودله يف شهر 

حدي و مخسني و  ليه رايسة املذهب و ويل قضاء القدس س نة ا  ربيع الأول س نة س بعامئة و مخس و تسعني انهتت ا 

يل القاهرة ففوضه وادله مش يخة املؤيدية فلام تويف وادله نزل  نفذت لكمته و درس ابملعظمية مث تزنل عن القضاء و توجه ا 

 عن املؤيدية بعمه برهان ادلين و اس توطن القدس و أأخذ عن أأبيه و جده
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معر بن         بن          بن         الايديين الزاهد املعروف ابلروش ين رمحه هللا بتربيز أأحد العارفني      و أأبو 

املشاهري ابلزهد و الصالح و أأاكبر املعروفني ابملعرفة و النجاح. اش تغل يف العلوم مبدينة بروسا من بالد الروم مولعا 

يل بالد  العجم و اجتاز بالد قرامان و لقي أأخاه الش يخ عالء ادلين اخللويت و اتب عيل هبجو الناس و املاليه مث ارحتل ا 

يده مث لزم الش يخ حيي بن هباء ادلين برشوان و اش تغل ابلرايضة و اجملاهدة. و اكن يسكن مدة بربدغة و أأخري بكنجة 



  

ه السلطان يعقوب يف زاوية بتربيز و قراغاج. و صار السلطان حسن بن عيل الطويل من معتقديه مث قدم بتربيز فأأنزهل ابن

و اعتقده أأهل تكل البدلان.و سكهنا مدة و اش هتر أأمره و قصده الأاكبر و الأعيان   

 

 و دخلت س نة ثالث و تسعني و مثامنائة تويف فهيا

ه هللا أأمحد بن أأمحد بن عبد اللطيف بن أأيب بكر الاميين الرسويج الزبيدي احلنفي العالمة زين ادلين رمح         أأبو

(     -------------------------------------------------------بزبيد. و اكنت ولدته س نة ست عرشة و مثامنائة )و يقال 

ماما عاملا فاضال حمداث من أأفاضل احلنفية و  و مات أأبوه و هو محل فسمي ابهمسه و هو حفيد الش يخ رساج ادلين. اكن ا 

م ببالد المين. نزل الناس يف زبيد مبوته درجة يف الرواية. اش تغل و دأأب و حصل و همسع أأعياهنم و أأماثل الأجةل و أأعالهم

و حدث و اكن أأديبا شاعرا و نوادر و ملح و حاكايت و فوائد و مؤلفات حس نة مهنا: طبقات الواحضة يف أأرسار 

 الفاحتة، و لسان القدر و نس مي السحر يف معرفة قدر الرسول عليه السالم و 

د عبد الرمحن بن أأيب بكر بن         بن        ا            احلنفي املعروف بزين ادلين بن العيين رمحه هللا من محمأأبو 

 مشاهري احلنفية يف عرصه و مقدم الأجةل يف دهره 
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و حصل و فضل و يف جامدي نزل القاهرة و اش تغل معر بن عيل بن معر بن          املناوي احلنفي رمحه هللا      أأبو  

 انب يف القضاء و درس ابجلامع الأزهر و اكن كثري البحث 

 

محمد مصطفي بن يوسف بن صاحل بن          الرويم الربوساوي احلنفي مصلح ادلين الكوجس املعروف خبواجه و أأبو 

لروم و أأاكبر موالهيا زاده رمحه هللا بربوسا و هو مفت هبا و دفن يف جوار الس يد البخاري. و هو من مشاهري فضالء ا

و اكن وادله من كبار التجار فرتك صاحب الرتمجة ذكل و اش تغل بطلب العمل فهجره ذلكل أأبوه و اكن  املربزين يف العلوم.

ل درهام واحدا للك يوم يسد به جوعه و يكون يف ثياب  خوته يتجملون ابلثياب الفاخرة ل يعطيه ا  وخسة و حاةل رثة و ا 

لعبيد املتاكثرة فرأأمه الش يخ مشس ادلين        عيل هذه احلاةل و سأأل عن هذه التغاوت بيهنم فالم أأابه و معهم اخلدام و ا

ن الطريق طريقك و س يكون شأأن و يقوم  و نصحه و أأمره ابلتسوية فمل يفعل مث قال لبنه مصلح ادلين دم عيل حاكل فا 

خوتك مقام اخلدام. فدام عيل الاش تغال و هو عيل فقره ل ي ل ابلكتابة عيل أأوراق رخيصة. و ا  قدر عيل حتصيل الكتاب ا 

قرأأ الأصولني و الفقه و املعاين و البيان و العربية و فاق الأقران و اكن أأس تاذه خرض بن جالل ادلين يكرمه و يعرف 

ن يقرر عليه و اكن دامئ املطالعة كثري احملفوظات حيت يقال أأنه حفظ رشح املواقف و اك .فضهل و يسميه العقل السلمي

 -------------الس يد لقبلها بدهية و ل اقل بعد املباحثة و  اعرتاضات و يقول لو عرضت هذه الاعرتاضات عيل حرضة

التساوي معه و حاشا عن ذكل و لكن لو مل يتخلل مهميت سوء املزاج و الاش تغال ابعباء القضاء و جنوه لاكن يل شأأن 

ن مل أأةملها فأأخاف لك أأحد. و يف العمل. و اكن يقول ا ين صاحب أأقدا ذا ةملت املطالعة فال أأابيل بأأحد و ا  م و أأجحام فا ين ا 



  

جري هل هل مناظرات مع مشس ادلين اخليايل و عالء ادلين الطويس و ابن الأفضل احلسيين و خري ادلين املعمل و حمي 

زيد السلطنة أأرسل السلطان حسني بن ادلين ابن اخلطيب و غريمه. رزق السعادة يف كثري مهنا ملا ويل السلطان أأبو ي

 ابيقرا التميوري رسول هينيه من هجة و معه رجل من طالب 
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قباهل و عظم شأأنه و  نه زاد ا  خراسان يلمتس منه ال ذن لقراءة ذكل الرجل عند الش يخ مصلح ادلين فأأجابه ا يل ذكل مث ا 

يل أأن صار معملارتف فاحت فقرأأ عنده منت عز ادلين الزجناين يف الترصيف و تقدم محمد ال السلطان ع حاهل ش ييء فشيئا ا 

محمود ابشا و أأراد تبعيده من احلرضة فقال للسلطان أأنه يريد قضاء العسكر فوله  الوزيرعنده عيل الغاية حيت حسده 

ذ ذاك حيا فسمع به و مل يصدق حيت تواتر اخلرب خفرج من بروسا يريد ادر  نه فلام قرب مهنا عيل كره مهنام. و اكن وادله ا 

و طار لبه فزنل لك مهنام عن فرسه و تصاحفا و  -------و شوكة  اس تقبهل ابنه و معه العلامء و الأرشاف يف كوكبة عظمية

ن الش يخ صنع ضيافة عظمية  لوادله و مجع العلامء و الأاكبر و جلس يف تعانقا جفعل أأبوه يقبهل و يعتذر عن تقصريه فيه. مث ا 

دله عنده و الناس لكهم عيل مراتهبم و تفاوت درجاهتم فمل يكن ل خوته اجللوس لكرثة الأعيان و صدر اجمللس و وا

نه درس يف عدة مدارس و ويل قضاء ادرنة مث قضاء قسطنطنية. و اكن  الازدحام فقاموا يف صف النعال مقام اخلدام. مث ا 

أأنه يشكو من هواء قسطنطنية و من نس يان  سلطانمحمد ابشا القراماين الوزير يتعصب عليه و يريد كرسه فعرض عيل ال 

لهيا و ترك القضاء بعةل أأنه مينع من  حمفوظاته بسببه و ميدح هواء ازنيق فوله السلطان تدريس مدرسة تكل البدلة فتوجه ا 

شعرالاش تغال يف العمل.  و يف ذكل يقول تلميذه رساج ادلين التوقيعي   

عناايت و يظهر تعنيت وجوه اعرتاف قد عنت كل س يدي ... ويريج  

 و تعطس عن انف من الفضل شامخ ... و ليس يري غري الشامتة تشميت

يل القسطنطنية فقدهما يف أأهبته راكبا عيل  نه مل يرتكه عيل هذا حيت حرض محمد ابن اخلطيب عيل مناظرته فدعي ا  مث ا 

يل دار الوزير عيل هيئة فاس تقبهل بغلته  يل اببه و أأجلسه يف ماكنه و جلس قد تقدم عليه كبار طلبته و ذهب ا  الوزير ا 

يل  يل بيته و تأأسف الوزير عيل ما مل يقدر عيل كرس عرضه مث انه رصفه ا  هو يف قدامه فتحدث معه ساعة مث احندر ا 

 ازنيق من غري مباحثة و ذكل لأنه قال يباحث ابن اخلطيب أأول مع أأحصابه مفيت غلب علهيم يباحثين

 

\119b\ 

 
ليه بكتبه فقيل  فسمع ابن اخلطيب يل ازنيق ليج  ا  ذكل الالكم فاهتمه ابل جحام فأأرسل مصلح ادلين عند ذكل خادما ا 

ذا ةمل مطالعته ل يقدر ابن اخلطيب ماكملته. فقال نعم الأمر  للوزير تريد كرس عرض ابن اخلطيب؟ قال ل فقيل انه ا 

يل ازنيق مث وله السلطان أأبو يزيد س لطانية بروسا مبائة درمه يف لك يوم مث وله منصب كذكل. و أأذن هل ابلرجوع ا 

ذ ذاك قد تعطل رجاله و يده الميين فاكن يكتب الفتوي بيده اليرسي و اكن يكرر النظر يف املس ئةل  فتاء هبا. و اكن ا  ال 



  

ذا مل يظفر ن تكررت احلادثة و يقول لو ساحمت النفس فهيا لرمبا ساحمت يف غريها. و اكن ا  ابلرواية اختذ  و التأأمل فهيا و ا 

منا فضيل  لهيا بعض الأءمة و يرتحج عنده أأقوال قذ حصحت او ذيلت ابلفتوي. و يقول ا  برأأيه فرمبا يظهر هل وجوه ذهب ا 

و عالء ادلين الطويس أأن يصنف لك مهنام كتااب يف احملاةمة بني عيل غريي هبذه اخلصوصية و اكن السلطان محمد أأمره 

أأمته يف أأربعة اشهر و الطويس يف س تة أأشهر. و نظر فهيام العلامء و فضلوا كتابه عيل الغزايل و احلكامء فكتب هو و 

كتاب الطويس و حيك أأن ابن املؤيد ملا صار عنه ادلواين و هداه كتاب الهتافت هل فنظر فيه و طالعه مث قال اجزل هللا 

ذ كنت يف عزمية الرشوع ذلكل و صنفت ما  بلغت الا هذه الغاية و هللا أأعمل أأجر صاحبه حيث خلصين عن املشقة ا 

به. و اكن معه حدة يغلظ يف الالكم عند املناظرة عيل الكرام. و من تصانيفه سوي الهتافت: حواش عيل رشح املواقف، 

و حواش عيل هداية احلمكة، و رشح للطوالع، و حواش عيل التلوحي و غري ذكل بقيت أأكرثها يف املساودة. و اكن أأخذ 

ل  و خرض بن جالل ادلين و عن محمد بن ايث  

و أأخذ عنه رساج ادلين التوقيعي و مصطفي بن خليل بن قامس بن صفا و مصلح ادلين اليارحصاري و هباء ادلين بن بريم 

 الانرتوي و أأبو بكر بن أأمحد بن ويل ادلين احلسيين و قوام ادلين قامس بن خليل و ابن ارشف و لطف هللا الصاروخاين 

براهمي بن عيل بن مويس الصفوي الاردبييل الش يخ       ادلين رمحه هللا و اكنت أأمه احلسن حيدر ب أأبو ن جنيد بن ا 

خدجية بنت حسن البايندري املكل اجمتع عليه أأحصابه و أأتباع أ ابئه و مريدمه و حس نةا هل اجلهاد و غزوا بالد الكرج و 

 الأكراد
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ة من حديد و اخرتع الش يخ حيدر اتجا من اجلوخ الأمحر و البسم و و جعلوا رماحا من أأعوار الشجر و ركبوها اس ن

عارا مهم و هو أأول من اختذه فسموا قزلباش و اس متر علهيم هذا الامس غيل هذا الزمان )و ل يزال شعارمه جعل ذكل ش

يل السلطان يعقوب  لبس التجان امحلر ا يل الان( و عرفوا به و اش هتروا. مث انه اجمتع عليه خلق كثري فأأرسل رشوانشاه ا 

بن حسن خيوفه من خروج الش يخ عيل هذه الصفة فندب أأمريا من أأمرائه يف أأربعة أ لف من اجلند مينعهم من هذا 

لهيم و منعهم من هذه امجلعية مفا أأطاعه الش يخ حيدر. فوقع بيهنم حرب قتل فيه الش يخ  -----الاجامتع و  قاتلهم مفيض ا 

.ه و أأرس بنوه و الش يخ حيدر هو أ خر من اكن عيل طريقة الس نة من طائفة الصفويةحيدر كام قتل أأبوه و فرق أأحصاب  

 

سامعيل بن عامثن بن محمد الكوراين احلنفي العالمة شهاب ادلين رمحه هللا وقيل يف اليت بعدها و أأبو  الفتوح أأمحد بن ا 

. و اكن رجال طويال عظمي اجلثة كبري بقسطنطنية. و اكنت هل جنازة حافةل و اكنت ولدته س نة ثالث عرشة و مثامنائة

ذا  اللحية يصبغها ابمحلرة و اكن قوي القلب هميبا قوالا ابحلق ل خياف يف هللا لومة لمئ و خياطب السلطان ابهمسه و ا 

ذا دعاه. و اكن كثري  ل ا  لقيه ل يزيد عيل السالم الرشعي عليه و ل ينحين هل و يصاحفه و ل يقبل يده و ل يذهب ا 

صيحة هل كثري املعاتبة و اكن اش تغل ببالده و دأأب يف فنون العمل و برع يف العلوم العقلية و النقلية و فاق عيل الأقران الن 

يل القاهرة و قرأأ هبا القرأ ت العرش و همسع احلديث و حصل هل  و اش هتر ابلفضيةل و تقدم يف الفقه عيل مذهبه مث ارحتل ا 



  

يل بالد الروم و صادف من ملكها السلطان مراد خطوة و مراكرام و حرمة ال جازة من جامعة مهنم ابن جحر مث ر  حل ا 

حيت جعهل مؤداب لودله السلطان محمد فاتفق أأنه مات الفناري فسأأهل السلطان أأن يتخلف و يأأخذ وظائفه. فانتقل من 

ليه يف اململكة  يل مذهب أأيب حنيفة و صار املشار ا   مث ملا ويل السلطان محمد و املعول عليه يف ادلوةلمذهب الشافعي ا 

ذا وليهتا  منا خيدمك من ببابك من اخلدم أأو املامليك لينالوا هذه الرتبة فا  بعد وفات أأبيه عرض عليه الوزارة فأأيب و قال ا 

 غريمه ختتل أأمر ادلوةل بتغري خاطرمه فأأجعبه ذكل 
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عزهل و وله قضاء بروسا و رب أأهل الفضل مث أأحسن قيام و قمث وله قضاء العسكر فبارشه أأحسن مبارشة و قام به 

يل أأن ورد عليه مرسوم خيالف الرشع خفرقه و عزر من  تولية الأوقاف هبا. فمل يزل ينفذ الأحاكم و يعدل بني اخلصام ا 

يل مرص فأأكرمه املكل الأرشف قايتباي عيل الغاية أأقام  و جاء به فعزهل السلطان من القضاء فوقع بيهنام منافرة حيت ارحتل ا 

ليه فذكر ذكل  رساهل ا  عنده عيل ذكل مدة مث ان السلطان ندم و أأرسل ا يل مرص رسول يلمتس من املكل الأرشف ا 

ل أأن ما بني و  الكوراين و قال لو أأمقت عندان يكون عيشك أأبرد مما عنده و نزلتك أأكرم مزنةل و أأحسن مثوي. فقال نعم ا 

ن أأبيت من بوعة و احلب بينه )ما بني الوادل و الودل( الصداقة املط  الاكد يضمحل يف جنب ذكل ما بينا من الوحشة فا 

منا املنع من جانبك فتقع بينكام عداوة. فاس تحسن ذكل اجلواب منه و أأعدل ما  ليه عرف أأنه أأميل ا يل ذكل و ا  اذلهاب ا 

فتاء ابملامكل  ليه منصب ال  ليه يف سفره. فلام قدم الروم ويل قضاء بروسا مث فوض ا  الرومية و عني هل لك يوم حيتاج ا 

مائيت درمه و يف لك شهر عرشين أألف درمه و يف لك س نة مخسني أألف درمه سوي ما اكن يتفقده به من الهدااي و 

يل أأن  التحف و العبيد و اجلواري. و عاش يف كنف حاميته يف أأايم حياته و بعد مماته يف نعم متوافرة و ادرارات متاكثرة ا 

جنازته سلطان الوقت و من دونه و كرث الباكء عليه و التأأسف عيل فراقه. و حيك أأنه قال توفاه هللا. و حرض يف 

يل اخليل يف أأخذه ممن اكن  للسلطان محمد فاحت معاتبا أأن تميور الأعرج أأرسل بريدا يف همم و أأطلق هل ال ذن ان احتاج ا 

حدا مهنا فطاع السعد من اخلمية و أأمسكه وا ذمن غري رضاء صاحبه فاجتاز ابلسعد التفتازاين و عنده خيال مربوطة فأأخ

ا يل خمدومه و أأخربه مبا جري عليه فاستشاط تميور غضبا. و قال لو و وجعه ابلرضب و أأخذ منه الفرس فرجع الرجل 

ل و قد دخلها تصنيفه قبيل. مث قال الكوراين و  فعذلكل واحد من أأولدي لقتلته و لكن كيف أأقتل رجال ما دخلت بدلة ا 

يل البالد و أأما انت تصان  لهيا س يفك فقال السلطان نعم اكن الناس يكتبون تصانيفه و حيملوهنا ا  يفي يقرأأ مبكة و مل يبل  ا 

يل مكة. و من نظمه قصيدة يف مدح النيب صيل هللا   فصنفت كتااب و أأرسلت به ا 
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شعرعليه و سمل مهنا   

السن الصخر لقد جاد شعري يف ثناك فصاحة ... وكيف وقد جادت به  

 لنئ اكن كعب قد أأصاب مبدحه ... ميانية تزهو عىل الترب يف القدر



  

 ففي أأميل اي أأجود الناس ابلعطا ... واي عصمة العاصني يف ربعة احلرش

ذا جئت صفر الكف حممتل الوزر  شفاعتك العظم  تعم جرامئي ... ا 

شعرا الشافية يف عمل العروض و القافية أأولها و أألف للسلطان محمد يف عمل العروض قصيدة أأبياهتا س امتئة و سامه  

هل اخللق ذي الطول و الرب ... بدأأت بنظم طيه عبق النرث  حنمد ا 

 و ثنيت محدي ابلصلوة لمحد ... أأيب القامس احملمود يف كربة احلرش

 صلوة تعم الال و الش يع اليت ... محو وهجه يوم الكرهية ابلنرص

مي سامه غاية الاماين يف تفسري الس بع املثاين، و رشح اجلامع الصحيح سامه الكوثر و من تصانيفه: تفسري القران العظ

اجلاري عيل رايض البخاري، و حوايش لطيفة عيل رشح الشاطبية للجعربي و غري ذكل. و اكن همسع الصحيح عيل 

 شهاب ادلين أأمحد بن العسقالين و 

و و أأخذ عنه عالء ادلين عيل العريب و حمي ادلين العجمي   

معرو عامثن بن محمد بن عبد العزيز بن أأمحد احلفيص املغريب السلطان رمحه هللا يف أأواخر شهر رمضان و اكنت أأمه  أأبو)

من العلوج اهمسها مرمي ورد عليه أأخواهل فأأسكهنم ابلربض املالصق للقصبة و عرف حبوت العلوج. و اكن دينا صاحلا 

ة أأجنادمه و فرسان جدامهم و جالدمه و صاحب املأ ثر و الأوقاف  مظفرا يف حروبه و هو أ خر رجال بين حفص و تمت

يوم        اجلارية من مدارس و كتب و غري ذكل. و اكن مكل بعد أأخيه املنترص محمد بن املنصور صبيحة غد من وفاته 

داد أأموره. و لامثن خلون من صفر س نة تسع و ثالثني و مثامنائة و امتدت أأايمه و اس تقامت أأحواهل و جرت عيل الس

مكل بعده حفيده حيي بن محمد بن عامثن. و صاحب الرتمجة هو اذلي أأصلح بني العامثنية و ملوك اجلراكسة و اكن قصده 

التفاق مع هاتني ادلولتني و أأن يقوم معهام يف استنقاذ بالد الاندلس من أأيدي الكفار و لكن الأجل عاجهل و الأمل 

 ماطهل(

 

الرساء محمد بن محمد بن أأمحد بن         الشايم ا     احلنفي بدر ادلين بن الغرس و مثامنائة  أأبو تويف س نة أأربع و تسعني 

رمحه هللا من مشاهري احلنفية يف عرصه و أأحد أأاكبر  الفضالء الأجةل يف دهره. ويل قضاء              و اكن عاملا فاضال 

شعرمفيدة و من نظمه ما قال يف أأطراف احلمك مج الفضائل كثري املعارف و هل اشعار حس نة و تصانيف   

ست يلوح بعدها التحقيقأأطراف لك قضية حمكية ...   

و طريق حمكوم عليه وحامك... حمك وحمكوم به وهل  

البيتني اعتين هبام الفضالء و سارت الركبان و تلقاهام علامء البدلان و تداولوها حفظا و حبثا و رشحا. و هل رساةل يف هذان 

لامتنع و حاش ية عيل رشح العقايد و برهان ا  
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  أأبو         محمد بن محمد بن       بن          ادلمشقي اخليفري الشافعي العالمة قطب ادلين رمحه هللا مفيت الشام و 



  

 

 

براهمي بن محمود بن محمد الرتيك التوقطاميش احلنفي الهام خان رمحه هللا مكل القزان        أأبو و ما يف تكل  عيل بن ا 

براهمي خان  النوايح من البدلان من أأحفاد محمد خان الكبري و سالةل توقطامش ملكها بعد أأبيه ا 
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أأمحد بن يوسف بن          بن         احلصكفي اتويف س نة مخس و تسعني و مثامنائة أأبو          

 

 و أأبو

 

 -------الشايش ا         الصويف        ادلين الزاهد املعروف اب  عبد هللا عبيد هللا بن محمود بن شهاب بن         أأبو

رمحه هللا يوم الثالاثء منتصف شعبان و قيل العام القابل بظاهر همسرقند و قربه مشهور يزار. و بين عليه مدرسة و اكن 

هللا عنه و من سالةل أأيب  مودله مبدينة شاش س نة             و يقال أأنه من ذرية أأمري املؤمنني معر بن اخلطاب ريض

 بكر القفال الشافعي. و اكن من كبار العلامء و أأعيان العرفاء 
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عيل مذهب الس نة و امجلاعة و الانقياد ل حاكم الرشيعة و اتباع الس نة و جمانبة الهوي و البدعة  و اكنت طريقته الاعتقاد

سواه. و اكن كبري احملل طويل الباع يف العلوم العقلية و النقلية و دوام العبودية و مالحظة جناب احلق من غري شعور مبا 

جامعا بني العلوم الظاهرة و الباطنة. و هل أأخبار و حاكايت رويت عنه و أأحوال و كرامات نقلت عنه و اكن يقول: 

حتاد التوحيد ختليص القلب من الشعور مبا سواه و الوحدة خالص القلب عن العمل بوجود ما سوي هللا و الا

يل النفس و  الاس تغراق يف وجود احلق س بحانه و السعادة خالص الساكل من نفسه يف مشاهدة و الشقاوة الالتفات ا 

و السكر الانقطاع عن احلق و الوصل نس يان العبد نفسه يف شهود نور احلق و الفصل قطع الرس عام سوي هللا تعايل 

ل مرة و أأان يف سن غلبة حال عيل القلب ل يقدر معه عيل سرت ما وجب ع  ليه سرته. و قال ما غفلت من هللا تعايل ا 

خراجه فوقعت الغفةل يف هذه احلاةل. و ملا بلغت سن  يل املعمل بشاش فوقع نعيل يف الوحل فاش تغلت اب  عرشة اذهب ا 

 العرشين غلب عيل خاطري داعية حتصيل العلوم فقصدت الش يخ نظام ادلين خاموش و اكن يدرس مبدرسة ال  بيك

يل و قال ل ي يشء اخرتت الصمت؟ مث قال الصمت  بسمرقند جفلست يف زاوية مهنا صامتا و ملا فرغ من ادلرس نظر ا 

و انه مكر لصاحبه. فعلمت جالةل  نوعان: مصت املرتقيني من عامل البرشية و انه مبارك لصاحبه و مصت الساكنني فيه

 منه و أأمره ابخلروج من بالده فأأخذته ا يل شاش و أأنزلته مزنيل تومهقدره من الكمه هذا.مث ان السلطان يف ذكل الزمان 



  

مث  .هناك فكنت أأخدمه و أأقوم بوضؤه و أأصيل معه الفجر مث اش تغل ابحلراثة مث أأصيل معه العرص و مر عيل ذكل زمان

ذا  يل توجه أأ يل املراقبة و اكن ا  ليه و ملا نظر ا  اين دخلت عليه يوما فوجدته متغريا عيل متكدرا خاطره فعلمت اين ------ ا 

توجه لأحد ما خلض منه فاضطربت نفيس فقصدت تربجدي الأعيل الش يخ و نهتوز مفا قدرت فتح ابب القبة حيت 

 رميت نفيس من الكوة فعرضت عليه براءيت مما رميت به و اهتمت فوقع يل هناك غيبة فأأخذ ما عيل من الثقل
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يل الش يخ فلام راين قال يل اي عبيد هللا انه سهل مث و طرح عيل الش يخ فلام أأفقت و وجدت ا خلفة يف نفيس ذهبت ا 

ليه يف  مات جفهزته و دفنته. و روي أأنه ملا قدم الأمري محمود بن أأيب سعيد همسرقند حماراب لأخيه السلطان أأمحد كتب ا 

خل الش يخ جحرته و اش تغل كتااب ينصحه فيه و حيذره من أأمره فمل يص  هل و دام يف قصده فدذكل الش يخ عبيد هللا 

و أأرس رجل من رؤساء الرتاةمة و  بدفعه و خرج جند همسرقند من البدل خرج معهم رحي اهنزم منه الأمري محمود و عساكره

قد حرض ردا هل عيل السلطان أأمحد فأأتوا به عليه و هو عند الش يخ فلام وقف عند السلطان قال أأان رجل تركامين ل 

منا أأخذين هذا الش يخ. و قيل للش يخ عبد املعطي امليك ش يخ أأعرف شيئا و لكين لو قص نزايل و ا  دين رس مت ملا قدر عيل ا 

احلرم هل لقيت الش يخ عبيد هللا الشايش؟ قال نعم منذ ما فرض هللا احلج أألقاه يف املومس يف لك عام. و اكن بينه و 

بني العارف اجلايح مراسالت و ماكتبات و حصبة و موانسة )و قد ذكر اجلايح يف كثري من تصانيفه أأوصافه و ابل  يف 

ظهار احملبة هل(.  مدحه و الثناء عليه و ا 

و اكن أأخذ الطريقة عن الش يخ       ادلين يعقوب بن عامثن بن محمد الغزنوي اجلريخ و حسام ادلين الشايش و زين 

ادلين الهروي اخلوايف و قامس الأنوار التربيزي و هباء ادلين معر. و أأخذ عنه محمد بن هبان الشايش القايض الزاهدو 

سامعيل الرشواين و  الس يد عبد الأول النيسابوري و نور ادلين الشايش و أأبو سعيد الأوهبيي و ا 

 

سعيد يعقوب بن حسن بن عيل بن عامثن الرتكامين البايندري دخلت س نة ست و تسعني و مثامنائة تويف فهيا أأبو 

عرشة خلت من صفر         و هل        س نة من كبار ملوك العجم و أأعاظم  السلطان رمحه هللا يوم        لثنيت

البايندرية ويل الأمر بعد أأخيه السلطان خليل س نة         فاكنت مدة ملكه حنو اثنيت عرشة س نة و هو املذكور يف 

يل أأن ديباجة احلاش ية اجلاللية عيل رشح التجريد. و اكن قهر الصفوية و حبسهم يف قلعة اصطخر و  اس متر و احملبوسني ا 

يل  توفاه هللا و تفرق بعده البايندرية و توزعت ممالكهم الفس يحة و اس تقل لك من أأهل بيت ادلوةل بقطر و أأضاف ا 

 نفسه جامعة و مل جيمتع مهم مشل و اختل ملكهم فاكن ذكل سببا لتغلب الصفوية عيل البالد و تسلطهم عيل العباد.

 

ن        بن        التوفوي احلنفي الزاهد مصلح ادلين ابن الوفاء رمحه هللا بن أأمحد بمحمد مصطفي  أأبو  
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بقسطنطنية و دفن قدام اجلامع و قربه مشهور يزار و هل فهيا زاوية. من كبار املشاخي و أأعيان الصوفية و أأعالم العرفاء. 

مام عمل الرشيعة و الطريقة  -------الكاملت الامس تجمع  قال الكفوي هو الش يخ العارف ابهلل همبط الأنوار القدس ية ا 

احلقيقة قرة عني الأولياء غرة جبني الأصفياء صاحب اذلوق و الوفاء. و اكن حنفي املذهب حنيفي  أأرسارغوامص اكشف 

لامء املرشب غري أأنه اكن جيهر ابلتسمية يف الصلوة و جيلس لالسرتاحة فأأنكر عليه أأهل الظاهر و رتب مجمع حرض فيه الع

بقسطنطنية و تلكموا فيه مفهنم مصوب و منث و مهنم خمط  منحرف فانترص هل بعض الوزراء من أأهل العمل. و قال لعل 

اجهتاده أأدي ا يل ذكل فقيل هل هو أأهل لالجهتاد؟ قال نعم أأان أأشهد بأأن رشايط الاجهتاد موجودة فيه فقبلوا و مل 

 الوفق و املوسقي و معرفة اتمة ابلعلوم الظاهرة لكها. و اكن بليغا يتعرضوا هل بعد ذكل. و اكنت هل يد طويل يف عمل

و يبدي ال نشاء البديع و خيطب خطبا فائقة. و اكن منقطعا عن الناس حمبا للخلوة فصيحا شاعرا اكتبا ينظم الشعر البلي  

ل حلاجة يف أأوقات معينة. و اكن يغلب عيل ظاهره اجلالل و يصاحب اخللق مع اللطف و امجلال. و اكن  و ل خيرج ا 

لهيم قبل أ نه. و قصد السلطان محمد الفاحت  يؤثر حصبة الفقراء غري مكرتث بأأهل ادلنيا يزدمح الأاكبر عيل اببه فال خيرج ا 

يل  حصبته فأأيب و ملا زوج السلطان أأبو يزيد بنته لواحد من أأمرائه المتس منه أأن يكون العقد حبرضته ترباك به فأأجاب ا 

يل الش يخ حمي ادلين القوجوي  .لناكح عندهذكل و عقد ا ليه السلطان أأربعني أألف درمه فمل يقبل و قال امحلوه ا  و بعث ا 

براهمي بن محمد فانه فقري مبارك النفس  قبض عليه النصاري يف طريق احلج و حبسوه يف ردوس فاشرتاه مهنم الأمري ا 

د اجملاهدة و قيل هل يوما أأن الزمان قد طاب اباثر الربيع و القراماين مث قدم قسطنطنية فقطهنا و اكن كثري الرايضة شدي

نرجوا منمك اخلروج ا يل حصن اجلامع تنظروا ااثر رمحة هللا. فقال نعم و لكن اخربوين اليوم حيت أأزيد الليل يف الألك لقمة 

 ثهل و ذكر قول املنصورفاس تطيع ذكل. و ذكر عنده ان ابن العريب شهد لفرعون بأأنه مات طاهرا مسلام ليته يشهد يل مب 

أأان احلق قال كيف ل يفعل و مل يسوغ لنفسه أأن يقول أأان الباطل و قيل هل أأن فالان يعمل علمه جر الأثقال و حيمل كذا و 

بريق الوضوء اصعب من ذكل. و قيل أأن فالان جيري عيل املاء فقال )خمافة النفس  كذاقنطارا من احلجر فقال محل ا 

ذا أأجعمبن ذكل. و ملا قد م الش يخ مصلح ادلين        قسطنطنية تسارع الناس ا يل مصاحفته و تقبيل يده. و اكن عادته ا 

قبل أأحد يده غسلها بعده فقبل ويل ادلين      و مل يغسلها حفصل هل بذكل خفر و ذكر عند ابن الوفاء فقال كيف يغسلها 

ل يف جمدل  س نه وافرة و مناقبه ابهرة ل ميكن اس تقصاؤهاو قد وجب قطعها. و ابمجلةل أأحواهل شهرية و أأخباره كثرية و حما ا 

مام ادلابغني مث عن الش يخ عبد اللطيف  مس تقل. و اكن أأخذ الطريقة عن الش يخ مصلح ادلين الرويم الادرنوي ا 

 القديس و (

 

 و دخلت س نة س بع و تسعني و مثامنائة تويف فهيا
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الشريازي الس يد العالمة صدر ادلين رمحه هللا )يف شهر العلوي احلسيين      نرص محمد بن محمد بن        بن      أأبو

رمضان. و اكن مودله يف شعبان س نة مثامنائة و مثان و عرشين(. أأحد أأرشاف الأانم و أأعالم السادات و السادات 

فائقة و تأ ليف رائقة مفيدة انفعة. و الأعالم. اكن متبحرا يف العلوم العقلية و النقلية جدليا حمققا مناظرا حمجاجا هل تصانيف 

ليه يف دهره مرجع  اكن مقدما يف ادلوةل البايندرية قد ويل مهم الأعامل اجلليةل و اكن هو املعول عليه يف عرصه و املشار ا 

 اخلنارص و هل أ اثر جليةل و أأخبار مجيةل واخلواص و الأاكبر و ملجأأ الأفاضل و املشاهر و ممن يعقد عليه ابلعتقاد 

خريات من أأعامل فاخرة و صاحلات ابقية و هل مدرسة حس نة بناها بشرياز و غري ذكل من احملاسن امجلة اليت فاق هبا 

عيل الأقران و فاز. و اكن بينه و بني احملقق ادلواين معارصة و ما يكون بني الامثال من الرقابو العلمية و املنافسة و 

يل ما روت من  جمادالات يف العلوم و مناظرات ابملشافهة و تعقبات ابلتاليف و ردود و مناقشات و منازعات أأدت ا 

صابة احلق و العدول  الطعن و القدح و السب و أأنواع املشاحنة. و اس متر أأمرهام مدي معرهام عيل هذا املنوال و هام يف ا 

مل و أأظهر التأأسف و الغم ملا عن الصواب عيل القسمة الصحيحة و بيهنام احلرب جسال. و ملا مات الصدر ريم ادلواين ابلق

ثبات الواجب قدمية و جديدة، و حاش ية عيل رشح التجريد  مثل ذكل، و هل رساةل يف بلغه اخلرب. و للك مهنام رساةل يف ا 

 ذم امخلر، و حواش عيل رشح املطالع، و عيل رشح التشمس ية و غري ذكل. و اكن أأخذ عن قوام ادلين اللكباري و

 

ادلين منصور و مظفر ادلين عيل بن محمد الشريازي الشافعي و شهاب ادلين محمود بن عبد هللا و أأخذ عنه ابنه غياث 

 بن عبيد هللا بن محمود الشايش و

 

املظفر يوسف أأمحد بن محمد بن كامل الاندجاين احلنفي كامل ادلين رمحه هللا تقريبا ودل بسمرقند س نة مخس و و أأبو 

ل ابلعلوم عيل جامعة و طاف يف البالد و لقي العلامء و جح بيت هللا احلرام س نة عرشين و مثامنائة و نشأأ هبا و اش تغ

 مخس و تسعني و زار
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يف اليت تلهيا مبدينة الرسول عليه السالم و أأقرأأ مبكة املتوسط و الطوالع. قال السخاوي و لقيين يف أأواخر همسن ست و 

خذ من محمد بن        البخاري و حمي ادلين الاكفيجي و قرأأ عيل بدئ الويح من البخاري و أأجزته. و اكن أأ   

 

براهمي بن محمد بن          احلليب احلنفي رمحه هللا حبلب و دفن جبوار جامع الكواكيب مبحةل اجللوم. اكن يف  و أأبو ا حساق ا 

أأول من اش هتر من بيت مبدأأ أأمره حدادا يعمل املسامر الكواكبية مث فتح هللا عليه و حصلت هل الشهرة الزائدة و هو 

الكواكيب حبلب و مه طائفة كبري)ة( لكهم علامء صوفية. و اكن طريقته اردبيلية و معرت عيل قربه قبة من مال اكفل حلب 

.سيباي اجلركيس. ذكره ابن احلنبيل يف اترخيه و س يأأيت جامعة مهنم يف هذا الكتاب  

 



  

لرمحن بن أأمحد بن محمد بن         الاصهباين ادلش يت احلنفي العارف الرباكت عبد اتويف س نة مثان و تسعني و مثامنائة أأبو 

الش يخ سعد  ------هبرات و دفن يف املصيل  نور ادلين اجلايم رمحه هللا يوم امجلعة لثنيت عرشة بقيت من احملرم

اكن أأبوه من أأهل  لس بع بقني من شعبان س نة س بع عرشة و مثامنائة جبام جرد. و -----الاكشغري. و اكنت ولدته يوم 

يل بالد خراسان فودل هل هبا صاحب الرتمجة و ينهتيي نس به من هجة  اصهبان من ذرية ش يخ ال سالم أأمحد اجلايم ارحتل ا 

يل ال مام محمد بن احلسن الشيباين الفقيه. اكن من كبار العرفاء الأفاضل و خفار العلامء الأماثل قرة عني احملققني غرة  أأمه ا 

اش تغل عيل علامء عرصه و حصل و دأأب و فاق و حاز قصبات الس باق و ارتفع صيته يف ال فاق و جبني املدققني. 

ليه أأبو يزيد بن محمد العامثين سلطان الروم حني بلغه تبحره يف مجةل  اش هتر ذكره يف بالد خراسان و العراق حيت أأرسل ا 

يل مملكة  ليه هبالعلوم يدعوه ا  دااي جليةل و عطااي جزيةل و جوائز سنية و حتفا ليكون يف ظهل و حوزة دولته. و بعث ا 

ليه و وصل مهدان مث همسع ابلطاعون  ليه من يقوم خبدمته و حواجي الطريق اهبات السفر حيت خرج قاصدا ا  همسية و ندب ا 

يل السلطان ابلعتذار. و حيك حمي ادلين بن عيل الفناري عن أأبيه أأن  العام يف تكل ادلاير فأأمسك عن اذلهاب و كتب ا 

 السلطان محمد الفاحت قال هل يوما
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الثالثة. فقلت و ل  أأن أأحصاب العلوم احلقيقية مه املتلكمون و احلكامء الصوفية و أأريد كتااب يكون حماةمة بني هؤلء الفرق

ليه يلمتس منه ذكل مع جوائز فاخرة. فكتب رساةل مضهنا مسائل س ت ل عبد الرمحن اجلايم فأأرسل ا  ة مهنا يقوم بذكل ا 

ل فال فائدة يف  يل السلطان يقول ان وقعت الرساةل موقع القبول احلقت هبا ابيق املسؤول و ا  مس ئةل الوجود و أأرسلها ا 

ل بعد وفات السلطان. و اكنت هذه الرساةل عند أأولد الفناري و  يل بالد الروم ا  ضاعة الزمان. مفا وصلت الرساةل ا  ا 

خ عبيد هللا الاحرار و نزل همسرقند و سكن هبا مدة. و اكن القايض الرويح دخل بالد ما وراء الهنر و حصب الش ي

و قدم بغداد حاجا و أأقام هبا مدة و  .يقول ما مر جيحون منذ فتحت هذه البالد ابل سالم مثل هذا الشاب اجلايم

لفوائد من رشوهحا عدة. و من أأشهر تصانيفه كتاب الفوائد الضيائية رشح الاكفية قد خلص فهيا اصنف من التصانيف 

ضافات ظريفة اس تنبطها بفهمه و فكره تداولها الناس و  عيل أأحسن الوجوه و أأةملها مع زايدات رشيفة من عنده و ا 

شعرتنافسوا فهيا و اعتنوا بشأأهنا اعتناء عظامي. قال معر بن عبد الوهاب فيه   

مام طاملا سطعت ... أأنوار أأفضاهل من علمه السايم  هلل در ا 

كرت أأسامعنا طراب ... كأهنا امخلر تسق  من صفا اجلايمأألفاظه أأس  

شعر و مثهل قول ابن احلنبيل  

ىل اجلايم  لاكفية ال عراب رشح منقح ... ذلول املعاين ذو انتساب ا 

 معانيه جتىل حني تثىل كأهنا ... يه امخلر يبدو جرهما من صفا اجلايم

شعرادلنورشي املرصي و قول عبد هللا   



  

لصدور لنا ... كأنه ادلر أأو أأزهار أأكاممهلل رشح به رشح ا  

ذ تتىل جعائبه ... والسكر ل غرو معروف من اجلايم  قد أأسكر السمع ا 

ابلأرسار و املعارف ادلقيقة ا يل غري ذكل من مداحي علامء الأقطار و هل أأشعار أأنيقة و قصائد منيعة غاية يف معناها تنطق 

يقة غري أأن غالهبا ابلفارس ية. و من تصانيفه: رشح الفصوص لبن العريب، و و تنئب عن احلمكيات و اللطايف الفاخرة الرق 

تفسري القران العظمي ، و مناسك احلج، و رشح النقاية خمترص الوقاية، و كتاب نفحات الانس، و كتاب اللواحي، و 

يف العروض، و  كتاب شواهد النبوة، و كتاب سلسةل اذلهب طعن فهيا عيل الرفض و أأحصاب ذكل املرشب، و رساةل

 القوايف و املعام و غري ذكل.

و اكن أأخذ العمل من أأحصاب الس يد الرشيف و لقي مشاخي الصوفية و تلقن لكمة التوحيد من الش يخ سعد ادلين 

و روي عن الس يد أأصيل ادلين الشريازي. و أأخذ العربية عن جنيد الأصويل و عيل السمرقندي و شهاب  الاكشغري

. و اكن ممن حصبه محمد بن محمد احلافظي و ابنه أأبو نرص و هباء ادلين معر          و مشس ادلين ادلين محمد اجلاجريم

. محمد الكوسوي و جالل ادلين أأبو يزيد الفوراين و مشس ادلين محمد الاسدي  
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نصاري السعدي و أأجنب من أأخذ عنه و أأمثلهم و أأثبت من لزمه و خترج به و أأفضلهم ريض ادلين عبد الغفور الأ 

الالري و الأمري عيل بشري بن كجكنه الرتكامين النوائ الوزير و الشهيد العمي و عبد هللا الالهيي و محمود بن عبد هللا 

 بن عبيد هللا الشايش.

 

براهمي بن أأمحد املدين احلنفي العالمة برهان ادلين رمحه هللا ابملدينة املنورة. وو أأبو  براهمي بن محمد بن ا  اكنت  ا حساق ا 

ولدته هبا يوم امجلعة لعرش خلون من جامدي الأويل س نة اثنتني و مخسني. هو من أأهل بيت اخلجندية بطيبة و نشأأ هبا 

مامة حففظ القران العظمي  و الكزن. و اش تغل يف الفقه و احلديث و همسع و لقي العلامء الكبار و املشاخي الأبرار و ويل ا 

ه. و دخل القاهرة مرارا أأولها س نة أأربع و س بعني و همسع هبا و أأجاز هل جامعة. قال احلنفية ابملدينة املنورة بعد أأخي

قاميت بطيبة و قرأأ عيل أألفية العرايق حبثا و محل  السخاوي و أأكرث من مالزميت رواية و دراية مث اكن ممن لزمين حني ا 

و أأذنت هل عيل الوجه اذلي اثبته يف ترمجته  عين كثريا من رشهحا للناظم سامعا و قراكة و غري ذكل من تأ ليفي و مرواييت

و سكوان و أأصال. تفقه ابملدينة عيل أأخيه شهاب ادلين أأمحد و يف اترخي املدينة. و نعم الرجل فضال و عقال و تواضعا 

ذ الفقه خفر ادلين عامثن الطرابليس. و قرأأ مبكة عيل النجم بن فهد الثالثيات. و همسع ابلقاهرة عيل الشاوي و ادلميي. و أأخ

عن زين ادلين قامس بن قطلوبغا امجلايل و عضد ادلين الرساي و عن النظام الفقه و الأصول و العربية و عن شهاب بن 

يونس املغريب و الس يد السمهوري العقايد و عن اجلوجري العربية. و همسع أأابه و أأاب الفرج املراغي  و لزم الأمني 

 الأقرصايئ يف علوم عديدة و 

 



  

تسع و تسعني و مثامنائة تويف س نة  
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محمد معر بن أأيب سعيد بن محمد بن مريانشاه التميوري املكل رمحه هللا يوم الثنني لأربع خلون من شهر رصضان أأبو  

ابخس يك و هل تسع و ثالثون س نة. و اكنت ولدته بسمرقند س نة س تني و مثامنائة. و اكن أأبوه وله اكبل مث وله فرغانة 

تل غلب علهيا و اس تقل هبا و وقع بينه و بني أأخيه السلطان أأمحد حروب و جرت مهام خطوب. و اكن مؤثرا و ملا ق 

للعداةل مدميا للصلوات امخلسة يف أأوقاهتا و اكن يقرأأ الكتب الفارس ية و الرتكية قراءة جيدة. و اكن حصب الش يخ عبيد 

 هللا بن محمود الشايش الاحرار كثريا.

و أأبو       أأمحد بن أأيب سعيد بن محمد بن مريانشاه التميوري السلطان رمحه هللا منتصف شوال يف نوايح اسرتوش نه و 

هل أأربع و أأربعون س نة. و اكنت ولدته س نة مخس و مخسني و مثامنائة يف عام متكل أأبوه همسرقند و ملا جرت الاكئنة عيل 

. و صفي هل ذكل القطر و اكن من بالد ما وراء الهنر أأبيه ابزربيجان ويل ماكنه و ضبط همسرقند و خبارا و ما ولهام

جشاعا بطال أأميا ل يكتب و ل يقرأأ. و اكن حسن الأدب جيد الأخالق مداوما عيل الصلوات يف أأوقاهتا. و اكن نبال مثال 

 فيه صيادا و اكنت هل حروب رزق فهيا السعادة فلام مات ويل أأخوه السلطان محمود.

 

ل شهرا زكراي حيي بن محمو أأبو  د بن عامثن بن منصور احلفيص املغريب التونيس رمحه هللا فاكنت مدة ملكه ست س نني ا 

و عرشة أأايم. و اكن أأبوه محمد املسعود ويل العهد من أأبيه السلطان و مات يف حياته س نة مخس و س بعني فبويع بعده 

وا ا يل حفيده فقام ابلأمر و خرج لمتهيد النوايح فاخنزل مجع من عسكره و رجع  
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احلرضة و اختلفوا انه اهنزم و دفنوا جثته حول س يدي أأمحد السقاء الغد جئي برأأ سه يف زمعهم و اس تقل ابلأمر معه عبد 

ذكل و قدم السلطان و جددت بيعته و فر عبد املؤمن و قتل و طيف برأأسه املؤمن بن أأيب ا حساق مث ابن كذبه بعد  

طفي بن زكراي بن اي دورمش بن        الرويم القراماين احلنفي مصلح ادلين رمحه هللا مصتويف س نة تسعامئة أأبو       

هل التوضيح رشح مقدمة أأيب  من أأفاضل علامء الروم املش تغلني ابلعلوم و صاحب التصانيف النافعة و الفوائد الرائقة

 الليث و حواش عيل الهداية و حواش عيل املصباح سامه ابلضوء

هللا بن حسن بن       بن         الرويم التوقايت احلنفي الشهيد رمحه هللا من أأفاضل العلامء و أأماثل  لطفو أأبو      

عاشه مج النوادر و الغرايب متقشفا يف مو عاملا ل يباري كثري العجايب الفضالء. و اكن جليال نبيال فاضال ل جياري 

و رابه هو أأحسن تربية فربز يف العلوم و  لوزير يف العمل و اخلدمةبعيدا عن التلكف يف ملبسه و مزنهل لزم س نان ابشا ا

يل من هو تقدم عيل أأقرانه يف مماكل الروم حفسده أأمثاهل و بغضه أأرضابه. مث انه اكن يطيل لسانه علهيم و رمبا تعدي عهنم  ا 



  

يل أأن رموه اب لزندقة و ال حلاد. و اكن أأكرثمه تعصبا أأمثل يف العلوم و أأقدم ابلزمان مهنم. فقاموا عليه و ابلغوا يف العناد ا 

منا السبب ذلكل ظهور  ابحة دمه و ا  عليه و أأشدمه محمد بن قامس ابن اخلطيب حيث أأفيت بكفره و حمك بوجوب قتهل و ا 

حنناء فقتل و خمت هللا هل السعادة منا هو قيام و ا   فضهل عليه و س بق قدمه فشهدوا عليه أأنه يقول أأن الصلوة ل عربة لها و ا 

منا لفقوا ذكل منه انه حيك يوما أأن عليا ريض هللا عنه أأصيب يف بعض  ابلشهادة. و قد قال قامس بن خليل القسطموين ا 

خراجه لشدة أأمله و فرط جزعه حيت أأحرم للصالة فأأخرجوه و مل يشعر به  الغزوات بسهم فبقي نصهل يف بدنه مفا أأمكن ا 

حنناء ل فائدة فهيا فزوروا ذكل عليه و ملا بل  مث بيك و قال هذه الصلوة يه حقيقة الصالة و أأ  ما صلواتنا فهيي قيام و ا 

يل الش يخ العارف حمي ادلين القوجوي قال أأشهد أأنه يرئ مما رموه به من ال حلاد. و اكن ممن أأيب عن تكفريه أأفضل  خربه ا 

يف صدر تزييفه و  -----------ابن اخلطيب ملا مت هل قصده قال خلصت كتايب من يده و اكن ادلين احلسيين و حيك أأن 

لكميت الشهادة و يتربي من ما رموه لختالل العقيدة حيت قيل انه تلكم بلكمة الشهادة  -----رده و اكن حني أأحرض 

 بعدما سقط عيل الأرض رأأسه و اكن قامس بن خليل يقول
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يل العرص اكن جيئي املدرسة عيل دابته و علفها عيل يده فيزنل و يربط ادلابة حب لقة الباب و يلقي العلف قداهما مث يدرس ا 

يل بيته. و اكن لكام فتح  يل اذان املغرب مث يذهب ا  يل زاوية ابن الوفاء. و يسمع اجلامع الصحيح للبخاري ا  ل ا  مث جيئي ا 

ها عنه اليت حاك -------اجلامع الصحيح ينحدر دموع عينه عيل الكتاب و ل يزال عيل ذكل حيت يفرغ. و من نوادره 

خمالت فرشب من مائه مث اس تلقي عيل ظهره فقال  الثقات أأنه رأأي يف بعض تفرجاته رجال بيده خطام و عيل عنقه

لأحصابه بعد ما ـامل برهة أأن الرجل ينبغي أأن يكون من قصبة اينه كول يطلب دابة هل ضلت و ان اهمسه سوندك و ان 

ثوا عن رجل فوجدوه كام أأخرب من غري ختلف فتعجب أأحصابه يف خمالته نصف خزبة و قطعة جنب و ثالثة بصالت فبح 

منه عيل الغاية. و اكن خمدومه الوزير عيل خزانة الكتب أأمينا علهيا فاطلع عيل الكتب الغريبة النادرة الوجود و انتفع مهنا. 

حدي املدارس ال امثن و غري ذكل. و بل  و ويل مرادية بروسا يف أأول دوةل السلطان أأيب يزيد مث دار احلديث ابدرنه مث ا 

وظيفته اليومية س تني درهام. و من تصانيفه: حواش عيل رشح املفتاح للس يد، و حواش عيل رشح املطالع، و رساةل 

الس بع الشداد، و رساةل يف أأقسام العلوم الرشعية و العربية بل  جنو مائة. و اكن أأخذ الرايضيات عن العالمة القوجشي و 

 نظام ادلين يوسف بن خرض الوزير و 

و أأخذ عنه قامس بن خليل بن قامس و عبد الواسع بن خرض و بدر ادلين محمود الأصفر و أأمحد بن سلامين بن كامل ابشا 

 و 

 

\127b\ 

 



  

حدي ة تسعامئة أأبو           براهمي بن        بن           الرويم احلنفي حمي ادلين ابن اخلطيب تويف س نة ا  محمد بن ا 

ء الروم و فضالهئا املقدمني يف العلوم. و اكن طليق اللسان جري اجلنان فصيح البيان قد ظهر فضهل رمحه هللا من علام

منا اكن يسمل عليه و يصاحفه فال  عند املباحثة عيل كثري من علامء الزمان. و اكن يتكرب عيل الوزراء بل عيل السلطان و ا 

را أأن يزوره ابن اخلطيب من العلامء؟  و اكن جالل ادلين . فقال أأل يكفيه خفينحين هل و ل يقبل يده فقيل هل ذكل

ادلواين كتب كتااب للس يد محمد املنيث و قدم ذكر ابن اخلطيب عيل ذكر مصلح ادلين مصطفي بن يوسف الربوساوي 

حيث قدمين ادلواين يف كتابه عليه. فاكن يفتخر بذكل و يقول اين مفضل عليه يف بالد العجم   

حدي الامثن أأول ما فتحت مث نصبه السلطان محمد معلام لنفسه معلام لنفسه و قال هل يوما هل درس يف عدة مدارس م هنا ا 

تقدر عيل املباحثة مع مصلح ادلين الربوساوي؟ قال نعم و ل س امي ويل الرتبة عند السلطان فعزهل لهذه اللكمة من 

مائة درمه بطريق التقاعد. مث انه انظر عالء ادلين  منصب التعلمي و وله التدريس مث عزل عن التدريس و عني هل لك يوم

العريب مبحرض من العلامء عند السلطان أأيب يزيد و صدر عنه الكم أأنكر عليه السلطان لك ال ناكر ففطن ابن اخلطيب 

براهمي ابشا عيل السلطان.  ذكل فصنف رساةل يف الرؤية و الالكم و بسط يف حبث الالكم ما أأوعاه فلام عرض الوزير ا 

القول الباطل حيت كتبه يف الأوراق يريد ختليده و انتشاره يف ال فاق ارضب هبا وهجه و قل قال ما اكتفي ابلتفوه بذكل 

هل انه خيرج البتة من اململكة. فتحري الوزير و كمت احلال من ابن اخلطيب و أأجازه من عنده نفسه بعرش أ لف درمه و 

يل هذه الغاية و يزمع أأن ذكل من هجة الوزير فوقعت بيهنام وحشة عظمية ابن اخلطيب متأأمل من قةل اجلائزة و تأأ  خرها ا 

يل مكة و جياور هبا و مل يلبث أأن مات. و اكن هل ابن فاضل يزكونه عيل أأبيه قتهل  ذلكل و قصد ابن اخلطيب الارحتال ا 

. بعض غلامنه و هو مدرس بأأيب أأيوب الأنصاري فعظمت مصيبته و اختلت أأموره  

حواش عيل احلاش ية الرشيفة عيل الكشاف و عيل رشح التجريد :انيفهو من تص  
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و عيل اخملترص لبن احلاجب، و حاش يةعيل رشح املواقف و عيل املقدمات الأربع من التوضيح، و عيل رشح الوقاية 

ب و عالء ادلين لصدر الرشيعة، و رساةل يف فضل اجلهاد و غري ذكل. و اكن أأخذ عن وادله اتج ادلين بن اخلطي

 الطويس و حرض بن جالل ادلين و

 

براهمي ابن اخلطيب و حمي ادلين الفناري و نور ادلين القراصوين و  و أأخذ عنه أأخوه ا 

 

قامس بن محمد بن أأمحد بن         امجلايل الرويم احلنفي القايض قوام ادلين رمحه هللا بقسطنطنية و هو قاض و أأبو       

--حال و خفامة عقل و خساوة نفس و اكن كثري احملفوظات )دأأب و حصل و ظهر هل شأأن و نباهة هبا. و اكن اش تغل و 

حدي الامثن مث تقدل قضاء قسطنطنية. و ------------------ (  و صار من مدريس الروم فدرس يف عدة مدارس مهنا ا 

 اكن أأخذ عن عالء ادلين عيل بن محمد القوجشي و 



  

 

ادلمشقي احلنفي اتج ادلين ابن عربشاه رمحه هللا. و أأمحد بن محمد بن عبد هللا العامثين  الفضل عبد الوهاب بنو أأبو 

اكنت ولدته س نة ثالث عرشة و مثامنائة مبدينة حاجرتخان. قال المتميي يف حقه ال مام العامل العامل البارع الاكمل نشأأ 

يل أأن برع و انب القضاء بد مشق و عرف صناعة التوقيع و همر فهيا. و اكن هو مش تغال ابلعمل فأأخذ عن أأبيه و غريه ا 

اذلي يوثق بدمشق غالب املاكتب يف زمنه. و قدم القاهرة مرارا و ويل نيابة احلمك و ويل قضاء دمشق و مل تطل مدته مث 

 قدم القاهرة و ويل تدريس الرصغمتش ية و اكن قريبا من أأبيه أأو مساواي هل يف الفضائل.

 

بو أأبو  العالمة عالء ادلين رمحه هللا أأخذ عن علامء بدله. راهمي بن         بن       العريب احلليب احلنفي احلسن عيل بن ا 

و حصل طرفا صاحلا من العمل و دأأب و حصل و همر مث اش تغل بعمل التصوف و مجع بني العمل و العمل. و اكن قوي 

يصيل مائة ركعة و ينام ساعة مث يقوم للهتجد اترة  املزاج جدا جيلس مكشوف الرأأس يف الربد الشديد و جيامع لك ليةل و

و للمطالعة أأخري حيت يصبح و ودل هل من صلبه تسع و تسعني نفسا و خلف مهنم حنو مخسة عرش و اكن ل يدخل 

ليه الوزراء مفن دوهنم. و تويل ال عادة بدار احلديث  امحلام أأصال. و اكن من )الهيبة و اجلالةل عيل جانب عظمي ترتدد ا 

أأساتذه حيت ادرنة مث مرادية بروسا العسكر مث مش يخة ال سالم و مات علهيا. و ابمجلةل اكن عاملا فاضال ذا فنون مقبول 

قال هل شهاب ادلين الكوراين أأنت عندي مبزنةل الس يد الرشيف عند مبارك شاه املنطقي يف شدة ال جعاب و الافتخار 

وضيح و حواش عيل رشح العقايد. و اكن أأخذ عن الكوراين ثن عن خرض بك. و هل حوايش عيل املقدمات الأربع من الت

 بن جالل ادلين (
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براهمي بن حسن بن        الرويم النيكساري احلنفي حمي ادلين رمحه هللا بقسطنطنية و دفن و أأبو          محمد بن ا 

ماما يف الوعظ  برتبة ابن الوفاء رمحه هللا. اكن حافظا للقران العظمي عاملا بعلوم و التذكري. القرأ ت ماهرا يف عمل التفسري و ا 

و اكن قنوعا راضيا ابلقليل من العيش عدمي الالتفات ا يل زخارف ادلنيا مش تغال بنفسه منقطعا ا يل هللا تعايل منجمعا عن 

ماما يف العر  ليه يف العلوم الرشعية و العقلية ا  بية وصف عند السلطان أأيب اخللق. و اكن عارفا ابلعلوم الرايضية مشارا ا 

يزيد ابلفضيةل و الرباعة يف التفسري و املهارة يف الوعظ و التذكري فعني هل لك يوم مخسني درهام للتفسري. و حرض 

السلطان لس امتع تفسريه حني خمته يف جامع ااي صوفيا و اكن يعظ الناس اترة به و اترة جبامع السلطان محمد. و اكن 

سامعيل بن         القسطموين و قد بين هل هبا مدرسة و وقف  صاحلا حسن الأخالق و فهيا كتبا اكن مقدما عند الأمري ا 

الوقاية كثرية حنو ثالمثائة جمدل. و من تصانيفه تفسري سورة ادلخان، و حواش عيل تفسري الأنوار، و حواش عيل رشح 

سف بن محمد الفناري و محمد بن ارمغان و فتح هللا لصدر الرشيعة و غري ذكل. و اكن أأخذ عن حسام ادلين التوقايت و يو 

 الرشواين و 

 و أأخذ عنه ابن أأخته مصطفي بن خليل و 



  

مصطفي بن         بن           بن          القسطالين احلنفي مصلح ادلين رمحه هللا بقسطنطنية و دفن          أأبو

طويل القامة أأرزق العني أأشقر اللحية و اللون. اجلسم  يف جوار أأيب أأيوب ريض هللا عنه. و اكن دممي اخللقة خنيف

درس يف املدارس العظمية و ويل الأعامل اجلليةل و ويل قضاء بروسا و ادرنة و قسطنطنية مث ويل قضاء العسكر يف 

طان أأبو أأواخر أأايم السلطان محمد. و اكن هو أ خر من ويل قضاء العسكر عيل الانفراد يف ادلوةل العامثنية مث عزهل السل

براهمي بن خليل الأمري و عني هل لك يوم مائة درمه بطريق التقاعد. و اكن متبحرا يف العلوم احلمكية و الرشعية و  يزيد اب 

التوارخي و أأايم الناس حافظا لأشعار العرب و قصايدها عاما ابلطب. و اكن خسيا قوالا ابحلق ل يداري الناس غري أأنه 

ذا أأخطأأ مل يكن يرجع عنه أأ  صال بل يأأخذا   
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يف اللجاج و يتلكم يف ا صالحه و يهتاكل يف نرصته. و من تصانيفه: حواش عيل املقدمات الأربع يف التوضيح، و تعليقه 

 عيل رشح املواقف، و حواش عيل رشح العقايد للتفتازاين تعرف حباش ية كس تيل

 و اكن أأخذ عن خرض بن جالل ادلين و 

 و أأخذ عنه

 

ايتباي بن عبد هللا احملمودي الظاهري احلنفي املكل الأرشف        ادلين رمحه هللا يوم الأحد يوم الأحد قو أأبو        

لثالث بقني من ذي القعدة و دفن من الغد يف حصراء برتبة بناها يف حياته و هل حنو              س نة و صيل عليه 

ل مثانية ابملساجد الثالثة صالة الغائب. و اكنت مدة سلطانته ثال أأشهر و مل يتفق ذكل ملدة لواحد من ملوك ثني س نة ا 

اجلراكسة. و اكن هو السادس عرش مهنم مبرص. و اكنت ولدته ببالد جركس تقريبا يف بضع و عرشين و مثامنائة. جلب 

و مقدم أألف ا يل مرص محمود التاجر فاشرتاه الأرشف برس باي و أأعتقه الظاهر جقمق. و صار يف أأايم خوشقدم أأمري مائة 

مث صار يف أأايم بلباي رأأس نوبة النوب مث صار ااتباك يف دوةل الظاهر متربغا مث ويل السلطانة بعده مع تعزز و متنع. و ذكل 

ظهرية يوم الثنني لست خلون من رجب س نة اثنتني و س بعني و مثامنائة. و حيك عنه أأنه قال ملا جلبت ا يل مرص للبيع 

دثنا مع رفيق يل و جامل يف ليايل شهر رمضان و قلنا لعل الليةل ليةل القدر و ادلعاء فهيا و أأان مراهق أأو ابل  فتحا

أأما أأان فاطلب سلطنة مرص. و قال صاحيب أأان مس تجاب فلندع هللا تعايل و ليطلب لك واحد منا ما حيبه. فقلت 

منا اطلب خامتة اخلري . فاس تجاب هللا تعايل هل و لصاحبه و رزق الك أأطلب أأن أأكون الأمري الكبري. و قال امجلالو أأما أأان فا 

ذا اجمتعا فاز امجلال من بيننا. و اكنت حصلت هل البشارة ابلسلطنة من جامعة من أأولياء  مهنام ما أأحبه فرمبا اكان يقولن ا 

يل ملوك الرعية يف اللطف و  هللا الصاحلني و اكن ملاك جليال و سلطاان نبيال )واسطة عقد ملوك اجلراكسة و أأقرهبم ا 

املوانسة. و اكنت أأةملهم عقال و أأحس هنم حال و أأفضلهم ا حساان و أأكرثمه مدة و أأقوهيم عدة و عدة و أأعظمهم دوةل و 

أأجلهم شوكة. اكنت وليهتاكلطراز املذهب و دوةل تنجيل اكلعروس يف حلل اجلواهر و اذلهب. و عاشت الرعية يف أأايمه 

عيشا رغدا و ظهرت العلامء يف أأايمه و منوا و أأظهروا الهدي و اكن ( هل اليد الطويل عيشا رغدا و ظهرت العلامء يف أأايمه 



  

يف اخلريات و الطول الاكمل يف اسداء املربات بين مساجد ثالثة و عدة مدارس و جوامع عظمية ال اثر و ابهرة الأنوار و 

ها. و من مجةل ما بناه مسجد اخليف بناه بناء رابطات. و هل مبرص و الشام و عزة و غريها أ اثر جليةل و خريات مجيةل غري 

 عظامي حمكام و جدد عني عرفات و معر الكعبة املعظمة و معر مسجد النيب 
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و وقف صيل هللا عليه و سمل بعد احرتاقه بزنول الصاعقة أأحسن بناء. و بين رابطا و مدرسة و ماذنة حول املسجد. 

انة أأخري و وقف علهيا كتبا و قف قري كثرية مبرص حتمل غالهتا ا يل جريان رسول كتبا كثرية خلزانة املسجد و اختذ خز 

هللا صيل هللا عليه و سمل. و جح س نة أأربع و مثانني و خرج عن مرص مس تخلفا الأمري الكبري يش باكدلواردار و ما جح من 

يل  اخرةملوك اجلراكسة أأحد غريه. و بذل يف جحه الأموال و أأنعم أأهل املناصب ابخلل  الف و العطااي الباهرة و أأحسن ا 

الفقراء لك ال حسان و عاد ا يل مرص يف حنو ثالثة أأشهر و مل خيتل عليه يشء من أأمور ادلوةل مع طول غيبته من اململكة 

يل الروضة تعاظم ذكل و أأيب و قال لو أأمكنين  تقانه و حسن تدبريه و ضبطه. و من أأدبه أأنه ملا عرض عليه ادلخول ا  ل 

يل جانبه برهان أأن أأقف  أأبعد من هذا املوضع وقفت مث صيل صبح امجلعة يف الروضة ابلصف الأول بني فقراء الزوار و ا 

براهمي بن الكريك مث توجه لزايرة محزة و شهداء أأحد ريض هللا عهنم و ميش مرتجال حيت خرج من املدينة و مل  ادلين ا 

اد من الزايرة و حرض للجمعة. قال الس يد نور ادلين عيل بن عبد يركب هبا قط تأأداب مع النيب صيل هللا عليه و سمل و ع

هللا السمهوري اجمتعت به قبيل صالة املغرب يف الروضة ففاحتين ابلالكم و رأأي يف احملراب مكتواب "قد نري تقلب 

"وهجك يف السامء فلنولينك قبةل ترضاها
15
ن الاسقبال فسأألين عن هذه ال ية هل نزلت قبل املعراج أأم بعده و كيف اك 

قبهل فرشعت يف اجلواب فأأقميت الصالة يف أأثناء الالكم. فلام صيل املغرب و ست ركعات بعده بسكون و تأأدب أأقبل 

عيل طالبا للجواب فذكرت هل أأن نزولها ابملدينة و فرضية الصالة مبكة ليةل املعراج و ذكرت هل ما حيك يف تعدد نسخ 

جاعال الكعبة بينه و بني بيت املقدس بني الركنني الامينيني و غري ذكل من الفوائد القبةل و صالته صيل هللا عليه و سمل 

ليه و متذلذ بسامعه. فاس متر بنا عيل ذكل حيت أأقميت صالة العشاء. انهتيي.  و اكن يالطف من لقيه عيل و هو مص  ا 

ذ ا تلكموا و فرق عيل علامء املدينة الطريق و س ئل عن أأحواهل و يظهر مهم كامل النشاط و وافر الانبساط و ينصت مهم ا 

ل انه  -و فقهاهئا و فقراهئا حنو س تة أ لف ذهب و جعل لمريها الف اردب يف لك عام عوضا عن املكوسات الاكئنة هبا ا 

تواضعه يف  ------  
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يل أأن جففل به جواده فسقطت عاممته و اس متر مكشوف دخول مكة حيث دخلها راكبا من ابب السالم الرباين  الرأأس ا 

تقدم املهتار رمضان و تناول العاممة من الأرض و مسحها و تناولها السلطان و اكن عليه أأن يدخلها حمرما مرتجال و اكن 

يل العتبة ادلاخةل من ابب السالم ترجل و قرأأ بني يديه الرائيس بصوت جوهري: "لقد صدق  ذكل تأأديبا هل مث ملا وصل ا 

                                           
15

 



  

و ملا أأمت احلج عاد  .دخلنا املسجد احلرام" ال ية مث رفع يده ابدلعاء للسلطان و أ من من حوهلهللا رسوهل الرؤاي ابحلق لت

يل أأن أ ن الارحتال و تنبه الزمان اجلائر و استيقظت هل عيون ا يل مرص  دار ملكه و مل يزل هبا عيل حسن احلال ا 

رصوف الليايل و اجلرود العواثر فقدم عليه بريد أأجهل و ما أأغين عنه ما مجعه من خيل و حول سوي ما قدم من صاحل 

يل قربه و قدم ا يل رب كرمي  معهل و أأدرج يف أأكناف أأعامهل بعد ما غسل بدموع فقره و أأنزل من رسير املكل عيل التابوت ا 

شعرو وقف بني يدي غفور رحمي و أأنشد لسان حاهل   

ذا أأمىس فرايش من ت راب ... ورصت جماور الّرب الّريحا   

ايئ وقولوا ... كل البرشى قدمت عىل كرميفهنّوين أأحبّ   

و هبا مساكن للفقراء و أأوقاف دارة علهيم حبيث مل يعهد مثهل  و دفن يف تربته اليت أأعدها يف حياته يف غاية احلسن و الزينة

بو السعادات محمد بن الأرشف أأ يف مكل قبهل و ويل بعده ابنه املكل النارص   

 

لياس بن احلسيين احلنفي الأمري      ادلين رمحه هللا بربوسا. بتويف س نة اثنتني و تسعامئة أأبو  كر أأمحد بن ويل ادلين بن ا 

أأحد السادات الأعالم اش تغل كثريا و دأأب و حصل جانبا عزيزا من العمل و فاق عيل الأقران و تقدم عيل الأمثال و 

د معلام لنفسه و قاضيا عيل العسكر. و اكن مبدينة ادرنة مث نصبه السلطان محمصار مدرسا مبرادية بروسا مث صار قاضيا 

ليه ميال زائدا و يصاحبه مع حب أأكيد مث اس توزره مث جري بيهنام أأمر أأدي ا يل عزهل عن الوزارة مث جعهل واليا عيل  مييل ا 

يل أأن مات هبا و هو أأمري علهيا و اكن عيل جانب عظمي من السخاء و املر دة و  بعض البالد مثل ثرية و انقرة و بروسا ا 

علو امهمة ما تزوج و ل ترسي أأبدا فمل خيلف ذلكل ودلا فريم اترة ابلعنة و أأخري ابمليل ا يل الامنةل و هللا أأعمل ابرسار 

 عباده. و حيك عن مصلح ادلين الربوساوي 
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ك رجل عامل تقدر أأنه قال هل يف بعض حماوراته سأألت عن ذلة امجلاع كثريا من الناس فمل يقدروا عيل وصفها يل و لكن

ل ابذلوق  عيل بياهنا فقلت أأهنا تدرك و ل ميكن وصفها. فأأنكر هذا الالكم فقلت هل بني يل ذلة العسل قال يه ل تدرك ا 

أأن به عنة. و اكن رشيف النسب رفيع احلسب عايل امهمة كرمي الطبع قلت و كذكل ذلة امجلاع. قال و عند ذكل حتققت 

 النوادر رسيع اجلواب بدهييي اخلطاب فصيحا بليغا و هل أأشعار عربية و فارس ية و تركية و خسي النفس ذليذ الصحبة كثري

شعرمن شعره قصيدته عيل منوال قصيدة خرض بن جالل   

 اي رايم قليب بسهام اللحظات

 ههيات جنايت

 ما زلت فداك رويح وحيايت

 من قبل ممايت

ىل اببك قرة عيين ... ابدلمع كتااب  منقت ا 



  

الوجد مداد ... دوايت سل من عربايتأأشهدت عىل   

 جلباب دىج صدغك هذا ... قد أأصبح مساك

 اي رمي لقد أأحرق يف الصني ... قلوب الظبيات

 مك حترق أأحشاي وفيك زلل

 والشارب عىل منه خرضا ... يف ماء احلياة

 من أأمحد يف ليهل أأصداغ مالح ... لحت لكاميت

اتمن مشها فاز مبسك ادلعوات ... حسب الغدو   

 و من قوهل شعر 

ذا كنت انطقا ... مبدح رسول هللا جدي و س يدي  سالم كأنفاس ا 

شعرو اكن هل مدرسة و قبة مبنية عيل قربه كتب عيل ابهبا هذه الأبيات و هو حملمد بن افالطون انئب احملمكة   

 هذه مشاكت أأنوار ملن عده الرمحن من ممدوحه ... 

ذ اكن مش تاقا انس تكل ادلارر من ادف يل س بوحه ا  ا   

 قال روح القدس يف اترخيه ... أأن يف جنات املاوي روحه

 

اخلري محمد بن عبد الرمحن بن محمد بن أأيب بكر بن عامثن بن محمد املرصي الشافعي احلافظ مشس ادلين السخاوي رمحه  أأبو

حدي و ثالثني  و حفظ القران و جوده و هللا يف شعبان ابملدينة. و اكنت ولدته يف شهر ربيع الأول س نة مثامنائة و ا 

القراءة و الفقه و العربية و غريها و شارك يف الفرايض و احلساب و البقات. و أأخذ عن جامعة ل حيصون و جال البالد 

 و جد يف الرحةل و ارحتل ا يل حلب 
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بل عليه بلكيته و همسع و دمشق و القدس و انبلس و الرمةل و بعلبك و محص و غريها و لزم ابن جحر العسقالين و أأق 

يل أأن مات و تدرب معه يف معرفة العايل و النازل و الكشف عن الرتامج و املتون. و جح بعد  عليه جل كتبه و مل يفارقه ا 

يل القاهرة مالزما للسامع و التخرجي مث جح س نة س بعني و حدث هناك بأأش ياء من  وفاته و لقي جامعة من العلامء و رجع ا 

و جاور. و من تصانيفه: املغيث رشح أألفية احلديث، و املقاصد احلس نة يف بيان اثنتني و تسعني  تصانيفه مث جح س نة

الأحاديث املش هترة عيل الألس نة، و القول البديع يف الصالة عيل احلبيب الشفيع، و الضوء الالمع يف أأعيان القرن التاسع، 

املودل النبوي، و اجلواهر و ادلرر يف ترمجة ش يخه ابن جحر، و  و الفوائد اجلليةل يف الأسامء النبوية، و الفخر العلوي يف

املهنل العذب الروي يف ترمجة النووي، و رحجان الكفة يف مناقب أأهل الصفة، و معدة اجملهتد يف حمك الشطرجن، و 

ي بن فهد و ابن الأصل الأصيل يف حترمي النقل من التوراة و الاجنيل. و اكن همسع أأاب الفتح و الربهان الزمزيم و التق

 ظهرية يف خلق كثري يبل  عددمه أأربعامئة ش يخ أأو يزيدون.



  

براهمي بن مويس الطرابليس و  و أأخذ عنه أأمحد بن محمد بن أأيب بكر القسطالين و برهان ادلين الساغوري و ا 

 

لهام خان رمحه هللا ابمل و أأبو  براهمي بن محمود بن محمد القزاين احلنفي الأمري ا  و هو مكل قزان و ما  سكوباملظفر عيل بن ا 

براهمي  س نة  يلهيا من البدلان ولهيا بعد أأبيه ا 

 

قامس بن أأمحد بن محمد بن محمد امجلايل الرويم احلنفي قوام ادلين رمحه هللا بقسطنطنية و هو قاض علهيا. اكن عاملا و أأبو 

الكتب املطوةل شديد الاش تغال مجيل فاضال حنريرا كثري احملفوظات مج الفضائل و الكاملت. و اكن حيفظ كثريا من 

حدي املدارس الامثنية و غريها و قضاء دار  الطلب مع خساوة نفس و مزيد كرم و خفامة عقل و نباهة حال. ويل تدريس ا 

 السلطنة و مقرها. و اكن أأخذ عن عالء ادلين عيل بن محمد القوجشي و 

 

عز عبد العزيز بن يعقوب بن محمد أأمري املؤمنني أأبو التويف س نة ثالث و تسعامئة اخلليفة   
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بن سلامين القريش الهامشي العبايس املرصي املتولك عيل هللا رمحه هللا يوم             أأواخر احملرم و اكنت ولدته س نة 

يل ) ( ويل اخلالفة بعد معه املستنجد بعهد منه. قال الس يوطي ملا اكن يوم الثنني لأربع عرشة بقيت من احملرم  طلبوه ا 

يل داره و مه بني يديه. و اكن يوما  القلعة و حرض القضات و الأعيان ل امضوا عهد معه و لبس ترشيف اخلالفة و نزل ا 

مشهودا. و اكن أأراد أأن يتلقب ابملس تعز ابهلل مث وقع الرتدد بينه و بني املس تعني أأو املتولك و اس تقر احلال عيل أأن لقب 

ليه حمبواب يف صدور الناس و هل اش تغال عيل املتولك عيل هللا. و هو ال   ن عني بين العباس و شامهتم مل يزل مشارا ا 

وادلي و غريه من املشاخي و أأجاز هل ابس تدعاء جامعة من احملدثني و قد خرجت هل عهنم خربا حدث به و الفت برهمسه 

لباس عن بين العباس أأبقاه هللا كتاب الأساس يف فضل بين العباس بقاء مجيال  و أأدامه عيل رابع  و كتاب رفع ا 

املسلمني ظال ظليال. و اعمل أأن لك بدلة صارت دار اخلالفة عظم أأمرها و كرثت شعار ال سالم هباو علت فهيا الس نة و 

الفضالء. و هذا رس من أأرسار هللا أأودعه يف اخلالفة النبوية خفت مهنا البدعة و صار مسكن العلامء و حمط رجال 

معها ال ميان و الكتاب كام ورد حديث دال عيل أأن ال ميان و العمل يكوانن معها و ل تظنن أأن ذكل  حيث ما اكنت يكون

. كيف و قد اكن يف أأقطار الأرض من امللوك من هو أأشد بأأسا و أأكرث جندا اكلعراق و الروم و العجم و بسبب املكل

ادلين و العمل قامئا ببالدمه كقياهمام مبرص. انهتيي. ) و  الهند و املغرب من ملوك مرص حني اكن اخللفاء العباس ية هبا و ليس

داةل العيان  عن ذكل قال الش يخ شهاب ادلين معر بن      بن محمد بن         السهروردي الصويف يف كتابه اذلي سامه ا 

ف السخاوي و صن عيل الربهان خلعة اخلالفة و اجامتع العلوم يف ادم توامان جيراينفي أأطوار الكون كفريس رهان (

لأجهل كتاب معدة الناس يف مناقب س يدان العباس ذكر يف أ خره اخللفاء من أأولده عيل ترتيب خالفهتم ا يل صاحب 



  

الرتمجة. و اكنت مدة خالفته مثان عرشة س نة و أأايما و عهد لبنه يعقوب و مل يلقبه فلقبه الناس ابملس متسك ابهلل. و يف 

 الس نة الأويل من خالفته
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ماما املسلمني  أأبو        يعقوب بن عبد العزيز بن يعقوب بن محمد الهامشي خالفة املس متسك ابهلل  أأمري املؤمنني و ا 

 العبايس رمحه هللا. بويع ابخلالفة بعد أأبيه بعهد منه يوم          من صفر س نة ثالث و تسعامئة

براهمي بن قامس بن        بن تويف فهيا أأبو          احلليب ا املعروف اببن احلنبيل رمحه هللا         ا   

 

\133a\ 

 
احلسن عيل بن يوسف بن محمد بن محزة الفناري احلنفي القايض عالء ادلين رمحه هللا. اكن عاملا فاضال كثري الفنون و أأبو 

يل بالد العراق و خراسان و لقي علام و أأقام  هئا و أأخذ عن فضالهئامتقنا حمققا دامئا الاش تغال ابلعلوم. ارحتل يف ش بابه ا 

هبرات مدة و لزم الأفاضل و اش تغل دلي الأماثل. مث دخل همسرقند و خبارا و ويل التدريس  فهيا و صار مرجعا للطلبة 

يل بالد الروم فوله السلطان محمد الفاحت مدرسة مناسرت بربوسا خبمسني درهام مث املدرسة املرادية هبا بس تون  مث عاد ا 

له قضاهئا مث وله قضاء العسكر و مكث عليه عرش س نني و اجهتد يف تروجي العمل و احرتام العلامء و ابل  درهام مث و

يل قبة السامء مخسني درهام بطريق التقاعد مث ويل قضاء العسكر يف بالد مث عزهل و جعل هل  .حيت صعد رشف العمل ا 

مث عزهل و عني هل لك يوم س بعني درهام و عرشة أ لفدرمه  اليوانن يف أأايم السلطان أأيب يزيد و بقي عليه مثان س نني.

ل يف يوم امجلعة و الثالاثء. و اكن عاقال صاحب أأدب و وقار يغلب عليه الصمت  مساهنة. و اكن يدرس يف الأس بوع ا 

لش تاء و حمبا للرايسة و حصبة السلطان. و قيل هل ما اكن أأعظم ذلتك عند السلطان؟ قال سافر السلطان محمد يف أأايم ا

ليه واحد من خدامه و يزنع خفه  ذا أأراد اجللوس عليه يتقدم ا  يل أأن يرضب اخلمية فا  ذا نزل يلقي هل بساط صغري ا  اكن ا 

يّل. و هذا أأعظم ما  ليه فاستند ا  عن رجليه و هو مستند يف ذكل ا يل خشص معني. و نزل يوما و الرجل غايب فتقدمت ا 

أ لن. و شيك يوما عن القةل فقيل هل توليت هذه املناصب اجلليةل و يل سأألتين عنه و انه لعجيب و ماس ئلت عنه ا  

يل  ذا عدت ا  الوظائف العظمية  قال كنت رجال سكران مغرورا ابجلاه و مل يوجد عندي من حيفظ الأموال. فقيل تكون ا 

ة مهنا يف لك صنعة ما كنت عليه من املناصب؟ قال يعود معه السكر. و اكن كثري احلفظ للأشعار الفارس ية و يذكر عد

يل الروم فبل  عرشة  يف أأثناء درسه من البديع. و يقول هذه الأبيات حفظهتا يف بالد العجم و عددت ذكل يف طريقي ا 

يل املغرب. و خرج يوما مع  أ لف غزل و عادة الطلبة يف تكل البالد أأهنم جيمتعون بعد العرص و يتناشدون الشعر ا 

ه وقت اش تداد احلرارةالسلطان أأيب يزيد يف بعض تزنهات  
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أأضفت الشمس شدة احلرارة فعجزت عن الرسعة. و حيك عنه بعض فقال  .يف شهر رمضان و كأهنم استبطؤوا الغروب

ل ثالثة أأن أأكون أأول من ميوت يف داري و أأن ل ميتد يب مريض و أأن أأخمت  أأحصابه أأنه قال يوما مل يبق من حواجيي ا 

من مات يف داره توضأأ يوما للظهر مث مرض و قبض مع أ ذان العرص و املرجو انه أأجيبت دعوته ابل ميان. قال فاكن أأول 

ل رشح الاكفية يف النحو و رشح قسم التجنيس من عمل احلساب مع  يف حاجته الثالثة. و مل يكن هل من التصانيف ا 

 براعته يف العلوم الرشعية و الفنون احلمكية و العربية و اكن أأخذ عن

عنه مصلح ادلين مصطفي بن خليل و عبد الرمحن بن يوسف بن حسني احلسيين و أأخوه عبد العزيز بن يوسف و أأخذ 

 و

 

و أأبو عبد هللا محمد بن خاودنشاه بن محمود بن       احلسيين الهروي اا      هامم ادلين رمحه هللا        أأحد فضالء 

لنوائ وزير السلطان حسني التميور صنف هل لأمري عيل شرياعرصه و علامء دهره يف بالد خراسان و اكن مقدما عند ا

كتاب روضة الصفاء يف سرية الأنبياء و امللوك  و اخللفاء ابلفارس ية و هو كتاب حسن يف اببه. غري أأنه تعصب مللوك 

 الأتراك اجلنكزية اجلقادية و ابل  يف مدح تميور الأعرج الطاغية لكونه يف كنف بعض أأولده كام هو دأأب تكل الطائفة.

 

أأمحد بن نفيس بن        بن           الكرماين احلكمي قطب ادلين رمحه هللا بقسطنطنية و دفن يف جوار و أأبو        

يل بالد الروم و  أأيب ايوب الأنصاري. و اكن وزير السلطان أأيب سعيد التميوري س نة ثالث و س بعني و مثامنائة ارحتل ا 

ماما يف وفد عيل السلطان محمد العامث ين الفاحت فتلقاه السلطان ابلقبول التام و أأكرمه غاية ال كرام. و اكن طيبا حاذقا ا 

حال. و اكن عيل الغاية من التجمل  صناعته و مقبول عند السلطان عاش حمرتما عنده و عاش يف أأرغد عيش و أأطيب

 يف املأ لك و املالبس و املراكب.

 

بتويف س نة أأربع و نسعامئة أأبو  راهمي بن عيل بن حسن بن محمد اللنعمي   رمحه هللا ا حساق ا   
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عبد هللا محمد بن قامس بن يعقوب بن          الرويم ا         احلنفي حمي ادلين املعروف ابلأخوين رمحه هللا. اكن و أأبو 

حدي الامثن. و صنف التصانيف مهنا: رساةل يف  الربع اجمليب، و حواش عيل عاملا فاضال مفننا درس يف عدة مدارس مهنا ا 

حاش ية رشح التجريد، و رساةل الس يف املسلول عيل الزنديق و شامت الرسول كتهبا يف تكفري لطف هللا التوقاين املقتول 

 و بيان اس تحقاقه للقتل و ذكر يف أأخرها أأمورا موجبة هل و زمع أأهنا اثبتة منه و هل حاش ية عيل أأنوار التزنيل و 

 



  

كامل ادلين رمحه هللا  ن عبد احلق بن       بن         الأردبييل       الالهييمحمد حسني بو أأبو   

 

عبد هللا بن أأمحد بن       بن         الأندجاين احلنفي القايض رمحه هللا قتل شهيدا          من أأهل بيت و أأبو 

ري العبادة معتقد تكل ادلاير. و اكن من مشهور ابلعمل و الرايسة بفرغانة و اكن عاما فاضال زاهدا ورعا شهام جشاعا كث

 أأحصاب عبيد هللا الاحرار

بن قايتباي املرصي املكل النارص        ادلين غفره هللا و هو السابع عرش من ملوك جلراكسة ابدلاير السعادات محمد  أأبو

يل ال  سلطنة بل غلب عليه اللهو املرصية مكل بعد أأبيه الرشف و اكن سفهيا جمنوان ل يعرف حرمة املكل و ل يلتفت ا 

ذا همسع ابمرأأة حس ناء اللعب و احلراكت املس تبشعة و حييك عنه أأمور قبيحة و خرافات مبكية و مضحكة . مهنا أأنه اكن ا 

جهم علهيا و قطع دائرة فرهجا و نظمه يف خيط أأعده لنظم الفروج. و مهنا أأن وادلته هيأأت هل جارية مجيةل جدا و مجعهتام 

ته مهام فدخل علهيا و غلق الباب و ربطها و رشع يسلخ جدلها عهنا اكجلالدين و يه حية فلام همسعوا يف بيت مزين أأعد

يل أأن سلخها و حيش جدلها  ---صوت باكهئا جهموا عيل الباب فمل ميكهنم ادلخول لأانه قفهل من ادلاخل و اس متر كذكل ا 

عن كامهل يف صنعته. و مهنا أأنه مر يف مركبته بداكن و خرج يظهر مهم اس تاذيته يف السلخ و أأن اجلالدين يعجزون  ---

حلواين يبيع احلالوة قد بسطها قدامه فأأقامه من ماكنه و جلس ماكنه يبيع احلالوة و دار حوهل امرأأه يشرتون منه احلالوة 

 و بيده املزيان يزن مهم احلالوة. 
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يل أأن سقط من عني الع  سكر و سطوا عليه كام سطي ابحلسام الأبرت و سلخوه من و مل يزل عيل أأمثال هذه اخلرافات ا 

ةمن هل عرشة من مماليك أأبيه يف خمية عيل املكل كام سلخ تكل الضعيفة ابخلنجر و مزقوه لك ممزق و لعذاب ال خرة أأكرب. 

و رضبوه  ممره بطريق اجلزية و هو منفرد عن عبيده و متباعد عن حشمه خفرجوا عليه من اخلمية و أأمسكوه بلجام فرسه

ابلس يوف و بردوه من نفسه و جاءوا به و هو قتيل غيل القاهرة فدفن يف تربة أأبيه. و العجب أأنه ويل السلطنة و 

يل هذه املدة مع هذه السفه و البالهة.  امتدت مدته و بقي ا 

 

ئ رمحه هللا يف شعبان محمد حسني بن محمد بن        بن         العلوي احلسيين النيسابوري ا كامل ادلين املعامو أأبو 

هبرات و دفن بسلطانية الوزير. و اكن رشيف التسب لطيف احلسب عيل امهمة مع صفاء الباطن و التحيل بأأنواع من 

العلوم الظاهرة. و اكن عارفا ابملعميات عدمياملثل يف هذه الصناعة مثال صنف عدة رسائل فهيا و صدرها ابمس النوائ 

 الوزير.

 



  

سامعيل بن       بن        القريش الطربي احلنفي كامل ادلين احلاجب رمحه هللا هبرات اكن من محمد حسني بو أأبو  ن ا 

أأعيان بدله و أأعالم أأمده مقدما عند السلطان حسني التميوري عاملا فاضال عيل القدر رفيع الرتبة عظمي املزنةل و راثه 

 فصيح ادلين النظايم و غريه

جمالس العشاق و  و من تصانيفه منازل السائرين و  

 

أأبو يعقوب يوسف بن جنيد بن         بن          التوقاين احلنفي املعروف دخلت س نة مخس و تسعامئة و تويف فهيا 

بأأيخ حليب رمحه هللا. اكن عاملا فاضال كثريا الاش تغال ابلعمل مدميا عيل تالوة القران و مطالعة الكتب الفقهية درس 

و املدرسة السلطانية مث حبجرية ادرنة و ويل تدريس القلندرية و احملمودية بقسطنطنية و  بربوسا ابملدرسة اخلرسوية

حدي الامثن هبا و بلغت وظيفته اليومية مثانني درهام و بين مسجدا بقرب داره فهيا و وقف كتبا كثرية للعلامء بعده. و من  ا 

تداوةل مقبوةلتصانيفه: كتاب ذخرية العقيب حوايش رشح الوقاية لصدر الرشيعة م   
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بني املتفقهة يف بالدان و بالد ما وراء الهنر و غريها و كتاب هدية املهتدين يف مسائل متعلقة بأألفاظ الكفر و غري ذكل. 

 أأخذ عن الس يد أأمحد القرميي و صالح ادلين املعمل و محمد بن فرامرز صاحب ادلرر و 

 

يس الشافعي كامل ادلين بن أأيب رشيف رمحه هللا و قيل س نة اثنتني و محمد بن محمد بن        بن القدو أأبو       

يف عرصه و مشاهري الفضالء الشامية يف دهره. صاحب التصانيف املفيدة مهنا:  تسعامئة. من أأاكبر العلامء الشافعية

 املسامرة رشح املسايرة لبن امهامم و ادلرر اللوامع يف حترير مجع اجلوامع لبن الس بيك  و

 

خادل بن عبد هللا بن        بن        املرصي الأزهري ا         ادلين رمحه هللا أأبو        و  

 

الليث محمد بن محمد بن أأمحد بن محمد العمري امليك احلنفي غياث ادلين رمحه هللا يوم امجلعة من صفر. و اكن ودل س نة أأبو 

خرة مبكة و نشأأ هبا حففظ القران العظمي و الأربعني و أألفية س بع و أأربعني و مثامنائة لأربع عرشة بقيت من جامدي ال  

احلديث و أألفية النحو و اجملمع يف الفقه و املنار يف أأصوهل و العمدة يف أأصول ادلين و التلخيص. و عرض عيل جامعة و 

يل مكة كثريا من الكتب يف غالب الفنون مما يطول الرشح بتعد و أأجازه الأمني  .ادقرأأ عيل كثري من العلامء الواردين ا 

فتاء و التدريس و عظامه جدا و فضل و متزي و أأفيت و درس و أأقرأأ  العقلية. و اكن اجمتع  الأقرصاي و ابن عبيد هللا ابل 

ابلشمين يف مرض موته و مل يأأخذ عنه شيئا و لزم الأمني الأقرصايئ و قرأأ عليه بعض اجملمع و همسع من فتاواه قاضيخان و 

رق )و تفسري البيضاوي و توضيح ابن هشام و التلوحي عيل التوضيح لصدر الرشيعة. و أأجاز هل خلق و املشااملصابيح 



  

. و أأخذ الكثري من ابن معه جامل الاميوطي كثري ابس تدعاء خاهل جنم ادلين معر. و همسع من أأيب الفتح املراعي و الزين

 ادلين أأبو محمد بن محمد العمري امليك القايض (

 

تويف س نة ست و تسعامئة أأبو زكراي حيي بن عبيد هللا بن محمود بن شهاب الشايش الزاهد رمحه هللا بنوايح اكزرون قتهل 

قنرب و كوبك من خواص محمد بن شاه بداغ الشيباين اخلان بدسيسة منه و قتل معه ابناه زكراي و عبد البايق. و اكن 

يل التميورية. فلام اس   تويل عيل ما وراء الهنر أأخرجه ا يل خراسان و بعث من خلفه الشيباين يتومه منه و حيس أأنه مييل ا 

جفري هل ما اكن. و اكن عاملا فاضال متدينا متورعا معتقد اهل ما وراء الهنر و ش يخهم يف ذكل العرص. أأخذ عن أأبيه 

 عبيد هللا الأحرار و غريه و عنه حسام ادلين اخليويق و
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يف أأوائل  بن معر التميوري الأمري رمحه هللا قتهل الشيباين عيل ش بابه )يوم امجلعة عيل بن محمود بن أأيب سعيدو أأبو       

 شهر ربيع الأول( و هو أ خر امللوك التميورية مبا وراء الهنر 

 

شري بن كجكنه بن عبد هللا الرتكامين الأمري نظام ادلين الوزير املعروف ابلنوائ رمحه هللا يف أأوائل عيل و أأبو       

رات و دفن يف جنب جامعه اذلي بناه هبا. و اكنت ولدته س نة أأربع و أأربعني ومثامنائة و اكن رمحه من أأعالم شعبان هب

الأفاضل خبراسان و أأماثل الفضالء الأعيان و اكن مقدما عند السلطان حسني التميوري هبرات. و اكن يف هذه ادلوةل 

مارة اسرتاابد مث ويل الأعامل اجلليةل يف غريها و ملجأأ العلامء الأاكبر و مالذ الفضالهو اكيف الكفات  ء املشاهر ويل مدة ا 

يف مالبسه و زيه و مراكبه و جري ذكل من البالد )و اكن نبهيا لطيف الطبع رشيف النفس خيتار من لك يشء غايته 

يل الغا ذا وصفوا شيئا ابجلودة و احلسن و ابلغوا فيه ا  ليه و قالوا هذا عند أأهل خراسان جمري الأمثال و اكنوا ا  ية نس بوه ا 

ليه  ن بعضهم امر رساجا ان يتخذ محلاره رسجا جيدا و قال اجعلوه عليشرياي. و لعل نس به اخلط اجليد ا  عليشريي. حيت ا 

ل فال يعرف أأنه اكن حسن اخلط. و اكن الاكتب هل عيل املشهدي اخلطاط هذا (  من هذا الباب و ا 

سه مشحوان ابلفضالء غاصا ابلشعراء و الأدابء و عنده حذق و ذاكء و جودة ل و اكن خسيا عيل امهمة ذليذ الصحبة جم 

صابة فهم. قد نظر يف فنون عديدة و حصل طرفا صاحلا مهنا و هل أ اثر معروفة و خريات و  رأأي و حسن تدبري و ا 

يحا بليغا يف ابقيات صاحلات من بناء املساجد و املدارس و أأوقاف عيل أأهل العمل و الفقراء و حمابس. و اكن فص 

الفارس ية و الرتكية و هل قصايد و أأشعار دقيقة. و اكن مولعا يف حتصيل الكتب النفيسة و تصحيحها و قد حصح لأجهل 

الس يد جامل ادلين الشريازي كتاب اجلامع الصحيح للبخاري و كتب يف أ خره ما هذه خبطه: قد جنز تصحيح هذا اجلامع 

شارة من أأطاعته غمن و امتثال أأوامره خمت أأعينالصحيح بقدر الوسع و ال ماكن و س بق  القمل و طغيان البرص مرفوعان اب   

و املتبوع  حرضة من خصه هللا تعايل ابلتأأييدات الساموية و وفقه السعادات الرسمدية و هو اخملدوم الأعظم املوفق املطاع

ال انم امري هبيي املنظر ريض اخملرب عيل  الأخفم املقدم بال اختالف و نزاع مس تخدم الأمراء العظام كفيل مصاحل مجهور

امهمة نيس اذلمة سلمي الصدر عظمي القدر غزير العمل كثري احلمل حماس نه أأشهر من أأن توصف و ماكرمه أأظهر من أأن 



  

تعرف لأهنا لحية يف وجه الزمان و واحضة عيل صفحات الأايم يف لك ساعة و أ وان و هو الأمري الكبري املس تنري نظام 

شعر و ادلنيا و ادلين الأمري عيل شريادلوةل   

 هو البحر من أأي النوايح أأتيته ... 
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 فلجته املعروف واجلود ساحهل

ذا ما جئت مهتلال ... كأنك تعطيه اذلي أأنت أأمهل   تراه ا 

أأانمهل (أأراد انقباضا مل تطعهثناها لقبض مل جتبه) تعود بسط الكف حىت لو أأنه ...  

  نفسه ... جلاد هبا فليتقي هللا سائهلولو مل يكن يف كفه غري

منا ... بقاؤك حسن للزمان و طيب  بقيت بقاء ل يزول فا 

 و ل اكن للمكروه حنوك مذهب ... و ل لرصف ادلهر فيك نصيب

مات أأكرث الشعراء يف مراثيه و مهنم فصيح ادلين النظايم و هل ديوان شعر مشهور معروف و من تصانيفه كتاب بدايع 

الوسط، و لسان الطري، و حماةمة اللغتني رحج فهيا الرتكية عيل الفارس ية، و نوادر الش باب، و غرايب الصفر، و فوائد 

و هو يف التصوف من أأحصاب اجلايم و ------،و مزيان الكرب  

 

تب هل يوسف بن حسني بن        بن         الرويم الكرماس يت احلنفي رمحه هللا بقسطنطنية و دفن يف مك و أأبو      

ويل  .بناه هبا عند جامع السلطان محمد بن مراد الفاحت. و اكن عاملا فاضال دينا صاحلا ابرعا يف العلوم الرشعية و العربية

حدي الامثن و ويل قضاء قسطنطنية. و اكن محمود السرية مريض الطريقة ل خياف يف هللا لومة تدريس عدة مدارس  مهنا ا 

ليه يف لمئ و ل خييش سطوة ظامل. خر  براهمي ابشا يطلبه ا  ج يوما من املسجد و عليه عاممة صغرية فلقيه خادم للوزير ا 

ليه عيل هيئته. فسأأهل الوزير عن ذكل فقال كنت يف خدمة الرب القدير فمل أأجد من نفيس رخصة يف  مصلحة فتوجه ا 

ليه  جبوائز و حتف. و من تصانيفه: التغيري لأجل الوزير. فاس تحسن الوزير ذكل و حاكه للسلطان فأأجعبه و أأرسل ا 

كتاب يف عمل املعاين، و حاش ية عيل املطول، و خمترص يف عمل الأصول سامه الوجزي، و حواش عيل رشح الوقاية. و اكن 

 أأخذ عن مصلح ادلين مصطفي بن يوسف الربوساوي و

 

ان و صاحب شامخو و غريها من شاه بن خليل بن       بن         الرشواين رمحه هللا مكل جزيرة رشوو أأبو        

سامعيل بن حيدر الصفوي  البدلان. و اكن مكل بعد               س نة            و مثامنائة مث انه خرج عليه شاه ا 

سامعيل فلام رأأه فاس تقبهل بعساكره فلام التقي  الفئتان انكرس جند رشوان فاهنزم يف حاشيته فقبض عليه و محل ا يل شاه ا 

 أأمر به فوضعوه
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سائته  يف قدر و طبخوه و أألكوه من ساعته. فعل ذكل انتقاما لأبيه و أأخذ الثأأر جده و زمع أأن ذكل جزاء ا 

 أأبو        حامد بن عبد هللا بن         بن         العجمي احلنفي زين ادلين رمحه هللا يوم السبت لثالث عرشة بقني

 جنازته الش يخ برهان ادلين بن عون و الطلبة. قال يف العرف من ذي احلجة بدمشق و دفن بباب الصغري و حرض

 العلية اش تغل ببالده و برع و حصل و تفقه و قدم دمشق فدرس هبا

 و أأخذ عنه         ادلين          بن         ادلمشقي ابن طولون

 

ه هللا. ودل بغزة س نة اثنتني و سعيد حيي بن حسن بن عاكشة بن       الغزي احلنفي رمحتويف س نة س بع و تسعامئة أأبو 

حدي و أأربعني و جاور مكة و توجه ا يل زايرة روضة الرسول عليه السالم. و  ثالثني و مثامنائة و نشأأ هبا و جح س نة ا 

أأخذ هبا عن جامعة من الأفاضل و تصدي ابملسجد احلرام للقراءة عيل العامة يف كتب السري و احلديث و الوعظ. و 

املطوةل خبطه مهنا تفسري القران اجمليد لبعض العلامء يف أأربعني جمدلا و كتب حصيح مسمل يف  كتب كثريا من الكتب

يل الشام  و أأقام هبا مدة يفيد و يس تفيد و صلحت به حاهل من هجة ادلنيا. و اكن  ثالثني جزؤا و غري ذكل. و سافر ا 

حفظ القران و تيل ابلس بع بل ابلعرش عيل انرص ادلين الاسايس. و همسع عيل أأيب الفتح املراعي و الزين الاميوطي. و 

 أأخذ عن أأيب البقاء بن الضياء و أأخيه أأيب حامد و أأيب الوقت املرشدي بل عن العالمة ابن امهامم و غريمه.
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هللا  محمد بن محمد بن        بن         الفرايه احلنفي معني ادلين رمحه هللا هبرات و دفن يف جوار عبد          أأبو

الأنصاري. اكن عاملا فاضال تقيا زاهدا ورعا واعظا لطيف العبارة مليح ال شارة حيرض يف وعظه الأاكبر و الأعيان. عرض 

محمد معدودا يف أأاكبر فقهاء  ---------عليه القضاء فمل يقبل و هو أأخو القايض نظام ادلين محمد و اكن وادله احلاج 

و من تصانيفه: معني كتاب معارج النبوة، و تفسري الفاحتة، و قصة يوسف عليه السالم . خراسان يف أأايم أأيب القامس اببر

 و 

 

مويس محيد بن أأفضل بن         بن         العلوي احلسيين الرويم ا          احلنفي     ويف س نة مثان و تسعامئة أأبو ت

برع يف الفنون و اكن عيل جانب عظمي من ادلين رمحه اهل بقسطنطنية و هو مفت هبا. اش تغل و دأأب و حصل و    

الفضل و الورع و التقوي صاحلا عابدا زاهدا شديد التخشع حلامي صبورا قانعا ل يري منه الغضب قط و ل الطمع و 

احلسد. قال حمي ادلين الفناري قرأأت عليه مدة كثرية و وجدته كثري احملفوظات واسع العمل ما من مس ئةل رشعية أأو 

ل و مالهئا عن حفظه( حمكية ا  هو حيفظها ) حبيث لو ضاعت كتب العلوم لمتكن من ا   



  

ليه رجل و امرأأة حفمك عيل املرأأة فأأطالت لساهنا عليه و أأحفشت يف  قال مصطفي بن خليل حرضت جملس قضائه فتحامك ا 

ن أأردت  ن احلق ل يتبع هواك و حمك هللا ل يغري و ا  بذكل غضيب عليك القول فصرب عيل ذكل و ما زاد عيل أأن قال ا 

حدي املدارس  يل التدريس مث ويل ا  فال تطمعي فيه. و اكن أأول ما ويل تدريس مرادية بروسا مث قدم قسطنطنية مث عاد ا 

 الامثن بقسطنطنية 
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ته و لزم الاش تغال مكبا عليه حيت أأنه ما تغري عن حاهل يف شدة الطاعون. مث ملا عاد السلطان محمد الفاحت من بعض غزوا

وهب للك من علامء البدل أأسريا واحدا و لصاحب الرتمجة أأسريين مث وله قضاء قسطنطنية مث صار مفتيا هبا يف أأايم 

يل أأن مات. و من تصانيفه: حواش عيل احلاش ية الرشيفة عيل اخملترص، و حواش الطوالع لال صهباين.  السلطان أأيب يزيد ا 

ارمغان بن خليل و و اكن أأخذ عن وادله أأفضل ادلين مث محمد بن   

و أأخذ عنه ابنه صالح ادلين مويس و حمي ادلين الفناري و مصطفي بن خليل القسطموين و عبد الواسع بن خرض و 

 حسام ادلين حسني بن عبد الرمحن و غريمه
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هللا بربوسا من  أأمر هللا بن محمد بن محزة بن         ادلمشقي رمحهدخلت س نة تسع و تسعامئة تويف فهيا أأبو        

أأولد الش يخ مشس ادلين جنل شهاب ادلين السهروردي. اش تغل و دأأب و حصل اكن يتويل أأوقاف وادله مث تويل 

حدي يديه مبرض النقوس. فاكن وظيفته  أأوقاف الس يد البخاري بربوسا و أأوقاف املرادية هبا مث تركها  ملا اختل رجاله و ا 

اكن يويص أأولده و حيذرمه من قبول معل القضاء و التولية. و اكن أأخذ عن  بطريق التقاعد لك يوم مخسني درهام و

 أأمحد بن مويس اخليايل و 

 

محمد بن أأسعد بن محمد بن        القريش التميي الصديقي الشريازي الشافعي احملقق العالمة جالل ادلين  ---عبد و أأبو 

مثان و س بعون س نة. و اكنت ولدته س نة ثالثني و مثامنائة.  ( و هلبقرب دوان من مضافات اكزرون ادلواين رمحه هللا )

نساهنا قدوة الأعيان الأعالم اذلي خضعت هل رجال املعارف و فرساهنا قبةل احلمكة و كعبة املعرفة. أأقام  قرة عني الزمان و ا 

لهية بعد اندراسهاو أأحيا عظاهما و يه رممي يف أأرماسها فهو سلطان هذه الطأأراكن احلمكة ا مام الفئة و جمدد هذه ل  ريقة و ا 

لهية و حتقيقها و املعول عليه يف حتصيل  تقان العلوم ال  ليه اب  الصناعة للأمة حبمك احلديث  عيل رأأس تكل املائة املشار ا 

 -------الفنون احلمكية و تدقيقها حبيث صار اكلعمل هل عنوان احملقق و التحقيق وامي هللا      هو      جدير به و حقيق 

ذ مل يوفقوا  و لهية قد اندرس مدارسها و ظلت انضبته املياه و مغارسها قد اختذها أأهل الزمان ظهراي و ا  العلوم ال 

املذكور التحصيل حقايق أأصولها ظنوها شيئا فراي. و ذكره السخاوي يف الضوء الالمع و قال هو القايض يف بالد الفارس 



  

ليه من الروم و خراسان و ابلعمل الكثري و التقدم يف الفنون ل س امي ال  عقليات و أأخذ عنه أأهايل تكل النوايح و ارحتولوا ا 

من جامعة ممن أأخذ عين مع فصاحة و بالغة و صالح و تواضع ) و هو ال ن يح ابن ما وراء الهنر و همسعت الثناء علهي

يف حياة وادله و أ خر س نة مثان مائة و س بع و تسعني(. و اكن هل ودل اهمسه عبد الهادي مات  ------بض و س بعني 

يل احلكامء  يعرف بأأسعد ادلين بقي و يعد من العلامء. و ذكر الس يوطي يف رشح القاموس أأنه رد عيل الغزايل يف ------- ا 

اناكر عمل الباري ابجلزئيات و أأذعن هل و صدق قوهل. و من تصانيفه: حواش عيل رشح التجريد قدمية و جديدة، و 

ثبات الواجب،  و رشح الهيالك و رشح الهتذيب و رشحرسالتان يف ا   
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العقايد العضدية، و رساةل الزوراء، و رشح امنوذج العلوم، و حواش عيل رشح خمترص ابن احلاجب للعضد، و حواش 

عيل فتاوي الأنوار يف فقه الشافعية، و حواش عيل ال شارات، و حواش عيل رشح الشمس ية، و تفسري سورة 

ميال خالص، و رساةل  ان فرعونا 
16

، و رساةل يف خلق أأفعال العباد، و رساةل يف لكمة الشهادة، و أأخري يف الصلوات و 

 غري ذكل. 

و اكن أأخذ عن تلميذ الس يد الرشيف مثل وادله و رشف ادلين عبد الرحمي الصديقي اجلريه و جامل ادلين محمود بن أأيب 

 بن مميون الكرماين و مظهر ادلين محمد الاكزروين و حمي الفتح و صفي ادلين عبد الرمحن ال جيي و أأيب اجملد عبد هللا

ادلين محمد الأنصاري الكوشكناري و غريمه. و أأخذ عنه جامعة مهنم جامل ادلين محمود بن نرص الشريازي و عبد الرمحن 

 بن عيل بن مؤيد و

 

لتونيس السلطان رمحه هللا من ملوك بين زكراي       بن          بن           بن         احلفيص املغريب او أأبو       

فريقي ة. مكل بعد        س نة        و تسعامئة فاكنت مدة ملكه ثالث س نني و مكل بعده السلطان محمد من حفص اب 

 أأولد عامثن

دل الش يخ محد هللا بن محمد محزة بن         الرويم الربوساوي الزاهد رمحه هللا اكنت ولدته بداير الروم من و       أأبو

مشس ادلين ادلمشقي و أأصغر أأولده. و اكن عاملا صاحلا زاهدا متواضعا منقطعا عن الناس. و اكنت هل يد طويل يف 

صيل هللا عليه و سمل و قصة يوسف عليه السالم و قصة لييل و جمنون -------النظم نظم ابلرتكية   

 

  اجلغتاي املكل رمحه هللا من ملوك أ قسو من بالد الرشقأأمحد خان بن يونس بن أأويس بن         الرتيكو أأبو        

 

                                           
16

-------------------------------------في ردها و سماها و صنف علي القاري رسالة   



  

عيل حسني بن عيل بن حسني بن         النيسابوري البهيقي ا          دخلت س نة عرشة و تسعامئة تويف فهيا أأبو 

بر علامهئا و كامل ادلين الاكشفي الواعظ رمحه هللا يف أأواخر شهر ربيع الأول هبرات و قربه هبا. من مشاهري خراسان و أأاك

يف ذكل الزمان. و اكن صاحلا زاهدا فضالهئا   
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املشاهدة و السلوك. و  ------------هل معرفة حس نة ابلفقه و اختالف املذاهب و وجوه القرأ ت و التفسري و حظ وافر 

و  ،و أأنوار السهيل ،ءابلفارس ية، و كتاب روضة الشهدا ---------------هل تصانيف حس نة مهنا تفسري جواهر التفسري 

الأخالق احملسنية، و كتاب الاختيارات سامه لواحئ القمر، خمزن ال نشاء، و تفسري أ خر سامه املواهب العليه             

يل        أأثبته عيل قرأأة أأيب بكر بن عياش عن عام لنتشار ها يف تكل البدلان دون غريها من القرأ ت و رمبا أأشار ا 

يل القراءتني. و قال فيه        و أأرجو من هللا نيل قراءة حفص بن سلامي ن عن عام فامي خيتلف املعاين ابلنس بة ا 

 املواهب   و ريب ملا يبتغي العبد واهب 

 و أأخذ 

)و اكن يعظ الناس يف دار السلطنة صباح يوم امجلعة و يف جامع الوزير عيل شري بعد الصالة و يف املدرسة السلطانية 

أأيضا. مث قام مقامه ابنه خفر ادلين عيل بن حسني( يعظ يف غري تكل املواضع يوم الأربعاء و  
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حدي عرشة و تسعامئة تويف فهيا أأبو  احلسن عيل بن أأمحد بن عبد هللا بن        بن           العلوي      دخلت س نة ا 

السمهوردي الشافعي نور ادلين رمحه هللا     
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د بن مصطفي بن حسن بن       الرويم املبابيكريي احلنفي رمحه هللا بقسطنطنية و قد جاوز التسعني عبد هللا محمو أأبو 

و قيل بل  مائة و مخس عرشة و دفن يف دار التعلمي اليت أأنشأأها هبا و اكن عاملا فاضال متبحرا يف عدة من العلوم مشار 

ليه يف بالد الروم  لنقلية. و اكن رجال طويل القامة عظم اللحية طليق الوجه ذا مشاركة حس نة يف العلوم العقلية و اا 

متواضعا حسن الأخالق كثري الاهامتم ابلعلوم و أأهلها حمبا للصوفية و مشاخيها. درس بعده مدارس و حمك يف جمالس 

حدي الامثن هبا و قضاء مدينة لكيبويل و غريها. لطان محمد مث وله الس مهنا مرادية بروسا و قضاء قسطنطنية و تدريس ا 

الفاحت قضاء العسكر يف مماكل الروم و أأقره ابنه السلطان أأبو يزيد مث وله قضاء عسكر بالد اليوانن و مات و هو عيل 



  

ذكل. و من أ اثره مسجد و مكتب و مدرسة أأنشاهئا بدار املكل )و مما أأنشده بعض علامء مرص يف وليته قضاء عسكر 

شعربالد اليوانن   

قصوي الأماين ... افتخار املعيل و صدر املاكرمانئل أأقيص املين و   

يل بدر العيل بأأفق املاكرم ذا همسعت هذا فقلت اترخيه ... ا   ا 

شعر و من شعره يف تقريظ رساةل  

 رساةل لناكت الفنون جامعة ... و مثلها دلليل الفضل صاحهبا (

ع من التوضيح، و حاش ية عيل سورة و من تصانيفه: مزيان الترصيف يف عمل الرصف، و حاش ية عيل املقدمات الأرب

الأنعام من تفسري الأنوار للبيضاوي، و حاش ية حامك فهيا بني احملقق ادلواين و الس يد الشريازي، و كتاب يف اللغة مل يمكهل. 

 و اكن أأخذ عن املويل محمد بن ارمغان بن خليل و 

أأبو الفضل عبد الرمح بن أأيب بكر بن محمد بن سابيت )بن عامثن بن محمد بن خرض بن أأيوب بن محمد( املرصي الس يوطي 

احلافظ جالل ادلين رمحه هللا صاحب التصانيف الكثرية و اجملامع الوفرية حبيث يبل  مجةل عددها مخسامئة تأأليفا. الشافعي 

و أأقر  و اكن هل ابع طويل و قدم راخس يف علوم احلديثو التارخي و هو من جمددي هذه املائة عيل ما ذكره يف أأرجوزة هل

 به مجع جاء من عقبه 
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 و أأخذ عنه مشس ادلين محمد بن العطقمي و عيل بن أأمحد اجلناين الأزهري و

 

محمد مصطفي بن أأوحد بن        بن         الرويم اليارحصاري احلنفي رمحه هللا بقسطنطنية و دفن عند مسجد هل  أأبو

عيل امهمة كبري القدر عظمي احلرمة هميبا متبحرا يف العلوم قد اعرتف علامء هبا. اكن عاملا فاضال صاحلا دينا رشيف النفس 

حدي الامثن بقسطنطنية و غريها. و ويل القضاء هبا للسلطان  عرصه بفضهل و تقدمه و درس ابملدينة العتيقة ابدرنة مث يف ا 

نت وليته محمودة و طريقته مرضية و أأيب يزيد بعد متنع و تعزر منه فبارشه بشهامة أأخاف الظلمة و سار سرية حس نة. فاك

الفرار عن الوابء. و اكن أأخذ عن مصطفي بن يوسف الربوساوي و مل يعرف هل تصنيف سوي رساةل كتهبا يف جتويز   

املظفر )الغازي( حسني بن حسن منصور بن معر بن تميور الرتيك اجلغتاي السلطان معز ادلين ) أأبو الغازي و أأبو 

ن بن معرالرتيك املعروف اببن ابيقرا و هو لقب جده حسن بن معر( بن ابيقرا رمحه هللا ليةل حسني بن منصور بن حس

الأربعاء لثلث عرشة بقيت من ذي احلجة بباذغيس و محل نغشه ا يل هرات بعد أأربعة أأايم و دفن هبا يف مشهده اذلي 

مدة ملكه مثان و بعني و مثامنائة هبرات. و أأعده ذلكل و هل تسع و س تون س نة. و اكنت ولدته يف حمرم س نة اثنتني و أأر 

ثالثون س نة و أأصابه الفلج و بقي مفلوجا عرشين س نة ل يقدر عيل الركوب غلب عيل مرو الشاهجان بعد أأيب القامس 

حدي و س تني و مثامنائة  اببر س نة ا 
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يل  و ملا مات اخلان أأبو اخلري مبرض الفاجل و حدثت الفنت و الرشور بني أأولده أ يس السلطان حسني من املعونة فهرب ا 

تمن الفرصة و ساق و يف حصبته جامعة و غلب عيل هرات مث طرده خبارا و صادف مقتل السلطان أأيب سعيد فاغ  -----

حسن بن عيل البايندري مكل ازربيجان و خطب هل هبا مث جهم مهنا ابن معه ايداكر بن محمد بن ابيس تغر مبعونة السلطان 

البدلان ) و السلطان حسني علهيا و قتل و متكل هرات مرة      اثنية و ثبت قدمه يف مكل خراسان و ما ولها من 

يعرف حبسني بن ابيقرا و هو لقب أأبيه و اختلف يف اهمسه فقيل حسن و قيل منصور و قيل غري ذكل و اكن فاسقا 

مدمنا للخمر معارشا مهنماك عيل املاليه و الذلات ل يصيل و ل يصوم. غري أأنه ( اكن فاضال هل مشاركة يف بعض العلوم 

و مهم فيه مداحي و قصايد. و اكن هرات يف أأايمه مشحوان ابلعلامء و الشعراء و  جيالس العلامء و الفضالء و حيب حصبهتم

و جمالس اختذها. و اكن حسن التوجه لأهل الفضل مجيل املراعات مهم.  هل فهيا خوانق و مدارس بناها و حمافل يف العمل

سقاط ا خللفاء الثالثة من اخلطبة و أأن غري أأنه اكن مييل ا يل مذهب الثين عرشية من الش يعة و قصد يف أأول أأمره ا 

خيطب لأمئة أأهل البيت فمل يتيرس هل ذكل ملا أأن أأغلب أأهل خراسان اكنوا عيل مذهب أأيب حنيفة خفاف من الفتنة. و 

مشهد عيل بن أأيب طالب ريض هللا عنه مبدينة بلخ و كأهنم وجدوا كتااب صنف يف أأايم السلطان  هو اذلي كشف

فيه أأن مرقد أأمري املؤمنني عيل بن أأيب طالب كرم هللا وهجه بقرية خريان من قري بلخ  و س نجر بن ملكشاه السلجويق

يل لوح  جفمع وايل بلخ أأعيان البدل و شاورمه يف ذكل الأمر فاتفق رأأهيم أأن حيفروا من هذه القرية فانهتوا يف كشفهم ا 

يل و رفعوا الواققرب أأسد هللا و أأخو رسوهل عيل ويل هللا"  هذا"مكتوب فيه  يل السلطان حسني فتوجه من هرات ا  عة ا 

علهيابلخ و أأرسع  يف السري و زار هذه الروضة املصنوعة املزورة و بين   

 

\141b\ 

 
 قبة عالية. و اكن ذكل س نة مخس و مثانني و مثامنائة و هو مهتم يف أأحداث ذكل و هل كتاب صنفه و سامه حماسن العشاق

 

 --------بن         بن         بن          امحليدي الرويم احلنفي الش يخ  يوسفتويف س نة اثنيت عرشة و تسعامئة 

حدي عرشة و تسعامئة بربوسا. اكن فاضال مس تقمي الفهم شديد الاش تغال ابلعمل منقطعا عن ادلين رمحه هللا  أأو يف س نة ا 

ي. درس يف عدة مدارس مهنا الناس متجردا يف بعض الرابطات راضيا ابلقليل من العيش ما تزوج مدة معره و ل ترس 

أأمحدية بروسا و اكن معيد البعض املدرسني. و هل حواش عيل رشح املفتاح للس يد و حواش عيل رشح العقايد النسفية. 

 و اكن أأخذ عن مصطفي بن يوسف الربوساوي و

 



  

لصويف ريض ادلين رمحه عبد هللا عبد الغفور بن عيل    بن       بن        الأنصاري السعدي الالري احلنفي او أأبو 

هللا يوم الأحد مخلس خلون من شعبان         اكن عاملا حمققا فاضال مدققا متقنا للأصول و الفروع متبحرا يف املعقول و 

املسموع و هل تصانيف فائقة و تأأليف رايقة تشهد هل ابس تقامة فهمه و تدل عيل كرثة فضهل و وفرة علمه. و هو من ودل 

نصاري من سادات الصحابة و كبار أأصصحاب العقبة. و اكن من أأفراد تالمذة العارف اجلايم حائزا سعد بن عبادة الأ 

عدة عديدة و همسع منه قصبات الس بق من بني أأقرانه و فائزا ابلتقدم عيل أأمثاهل لزمه مدة عديدة و قرأأ عليه من مصنفاته 

ره مؤلف هذا الرشح قد متت مقابةل هذا الكتاب بيين أأكرث تصانيفه. و ملا فرغ من مقابةل رشح فصوص احلمك كتب يف أ خ

 و بني صاحيب و هو الأخ الفاضل و املويل الاكمل
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ذو الرأأي الصائب و الفكر الثاقب ريض املةل و ادلين عبد الغفور اس تخلصه هللا س بحانه بنفسه و يكون هل عوضا عن 

ة ست و تسعني و مثامنائة وأأان الفقري عبد الرمحن اجلايم لك يشء يف أأواسط جامدي الأويل املنتظم يف سكل شهور س ن

و هل تصانيف مهنا: حواش حس نة عيل الفوائد الضيائية قد بل  فيه الغاية من ادلقة، و حواش عيل ادلرة عفي عنه. انهتيي. 

 الفاخرة، و حواش عيل نفحات ال نس، و حواش عيل رشح الفصوص و 

بن عيل البهيقي الاكشفي و ضياء ادلين يوسف بن عبد الرمحن اجلايم و و أأخذ عنه جامعة مهنم عيل بن احلسني  

 

املاكرم محمد بن عبد هللا بن محمد بن        السمرقندي احلنفي رمحه هللا بسمرقند قتهل الشيباين اخلان ملا غلب عيل و أأبو 

يل التميورية. و اكن مقدما عندمه مكرما يف ا به مدة من هجهتم. لبالد ويل مش يخة ال سالم همسرقند يف النوبة الثانية مليهل ا 

 و من رشاح النقاية خمترص الوقاية و ملا أأمت رشحه علهيا س نة س بع و تسعامئة 

 كتب يف أ خره أأابيتا مّضهنا اسامء مجةل من الكتب اليت اس متد هبا و يه شعر 

--------------------------------------------------------------------------------------  

--------------------------------------------------------------------------------------  

 

بن  -------------------------------------أأبو محمد مظفر بن حسني بن تويف فهيا دخلت س نة ثالث عرشة و تسعامئة

ن بعد أأبيه مبشاركة بديع الزمان أأخيه معر الرتيك الكوراكين املظفر رمحه هللا مكل خراسا  
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أأبو سعيد محمد بن مصطفي بن خليل بن امس الرويم القسطموين احلنفي نظام تويف فهيا دخلت س نة أأربع عرشة و تسعامئة

 ملا ادلين رمحه هللا بربوسا و هو غالم قد انهض احلمك. قال أأخوه أأبو اخلري يف أ خر كتاب الشقايق اكن أأكرب مين بس نتني

يل بدلة انقرة فرشعت معه يف قراءة القران العظمي مث ملا  يل مدينة بروسا بلغت سن المتزي انتقلن ا   ------خمتناه انتقلنا ا 



  

الوادل شيئا من اللغات العربية مث سلمين ا يل عالء ادلين اليتمي و قرأأت عليه كتاب املقصود يف الرصف خمترص الزجناين و 

عوامل املائة اجلرجانية و كتاب املصباح للمطرزي و الاكفية لبن احلاجب و حفظت لك ذكل مراح الأرواح و خمترص ال

يل مباحث اجملرودات عرض لأيخ مرض مات منه ا يل رمحة هللا  مبشاركة أأيخ محمد مث الوافية رشح الاكفية. فلام انهتينا ا 

 تعايل 
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امس بن خليل و عيل عالء ادلين اليتميادلين و معه قوام ادلين قو اكن قرأأ عيل وادله مصلح   

 

املظفر  أأمحد بن حسن بن        الهندي البحري احلنفي املكل نظامشاه رمحه هللا و أأبو   

 

محمد   عبد هللا بن هللا داد بن          العامثين الهندي ا        احلنفي دخلت س نة مخس عرشة و تسعامئة تويف فهيا أأبو 

ضال متورعا درس زماان مديدا يف العلوم النحوية الفقهية و الأصولية. و اكن يلقب يف بدله مبكل رمحه هللا اكن عاملا فا

العلامء و مل يكن يف عرصه ش يوع كثري للمنطق و الالكم. و هل رشح مزيان املنطق سامه بديع املزيان و حاش ية عيل الهداية 

 و أأخري عيل تفسري املدارك
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براهمي بن محمد بن سلامين بن عون الطييب ادلمشقي الساغوري سعامئة تويف فهيا أأبو س نة ست عرشة و ت  دخلت ا حساق ا 

احلنفي برهان ادلين رمحه هللا               و صيل عليه جامل ادلين بن طولون مفيت دار العدل و دفن مبقربة ابب 

ماما عاملا أأديبا فاضال حسن الأخالق قليل الالكم صبورا  الصغري. و اكنت ولدته س نة مخس و مخسني و مثامنائة و اكن ا 

عيل الاذاء حمبا للطلبة خصوصا للفقراء و الغرابء مهنم و ل يعرف هل صبوة. و اكن رحل ا يل مرص مرات و لقي مجعا 

ل    كثريا من علامء احلديث و جام غفريا من أأهل الفقه. و أأخذ عهنم و انتفع هبم و قلام وقعت مس ئةل خالفية ا 
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. و قال و انترص بقول أأمئتنا ورعا وضع فهيا مؤلفا ذكره             ادلمشقي يف الغرف العلية و أأورد هل ترمجة حافةل

انتفعت به و قرأأت عليه و قد مجعت ما تيرس يل من فتاويه يف كراريس همسيهتا النفحات الأزهرية يف الفتاوي العونية. و 

و كتاب يف املناسك مفيد معترب. و اكن حرض دروس زين ادلين بن العيين. و  من تصانيفه: رشح املقدمة الأجرومية،



  

تفقه عيل أأمني ادلين ال قرصايئ و همسع احلديث عن مشس ادلين السخاوي و تال ابلس بع عيل الشمس بن معران ببيت 

 املقدس و غريمه و أأخذ عنه ا              بن طولون و

 

 اخلري بن دولت الرتيك الأوزبيك املعروف ابلشيباين اخلان غفره هللا يوم امجلعة      الفتح محمد بن شاه بداغ بن أأيبو أأبو 

يل           سامعيل الصفوي. و محل رأأسه ا  مبرو الشهجان ام بالد خراسان قتل يف وقعة هائةل اكنت بينه و بني شاه ا 

 (. و اكن بطال جشاعا-----بك خان )ا يل همسرقند و دفن هناك. و يعرف أأيضا بشاه خبت خان و مشي  شاه و نقل جثته

كثري الهتور مقداما و هو أأقدم اخلوانني الأزبكية مبا وراء الهنر و خراسان و أأعظمهم شأأان و أأوسعهم مماكل و أأشهرمه ذكرا. 

يل  و ملا مات جده أأبو اخلري خان و تفرق أأولده و أأحفاده يف أأضالع ادلشت و غريها من البدلان التجاء الشيباين ا 

يل الربية و مجع اجليوش و الس لطان أأمحد بن أأيب سعيد التميوري و اكن يف حصبته مدة و لزمه من الأعوام عدة مث رجع ا 

خراسان و غظمت شوكته و قويت دولته فتكرب و جترب و ما وراء الهنر و بعض بالد  مكل اس تويل عيل البالد حيت

سامعيل الصفوي مكل ايران و خشن فيه القو  ل و جاوز احلد فاكن ذكل سببا لقصده مماكل خراسان فمت كتب ا يل شاه ا 

يل حامهم الأويل من البداوة و الرتحال. و هل  عيل الشيباين ما مت و جري عيل أأحصابه ما جري من اذلل و الهوان و عاد ا 

 وقايع و معارك مع اببر بن معر التميوري حيت طرده من ما وراء الهنر 
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ي بن محمد بن مسعود بن معر التفتازاين الشافعي املعروف ابحلفيد س يف ادلين و ش يخ ال سالم العباس أأمحد بن حي أأبو

سامعيل الصفوي ملا تغلب علهيا يوم             هبرات قتهل شاه ا 

من علامء عرصه و مشاهري دهره تويل مناصب وادله بعد وفاته و أأقام خبراسان مدة ثالثني س نة يدرس يف العلوم و يفيد 

. مث عزهل السلطان حسني يف هذه الس نة و هل حواش عيل التلوحي و حواش عيل رشح الوقاية و رشح الفرايض أأههل

 الرساجية و رشح الهتذيب و غري ذكل.

 

الفتح     يوسف بن عبد هللا الرتيك الهندي املكل عادلشاه الساوي غفره هللا صاحب بيجابور من داير الهند و و أأبو 

يل دكن و ابعه من السلطان محمد الهبمين  أأول من مكل من العادلشاهية. اكن غالما تركيا أأورده محمد الهوجس تاين التاجر ا 

فتقرب هل و تقدم يف ادلوةل و ويل املناصب اجلليةل و صار من مجةل الأمراء الكبار و لقب بعادخلان. و ويل زعامة 

و السكة لنفسه يف بيجابور و املكل و جعل اخلطبة  اجليوش مث ملا حدث الفنت و الهرج و املرح يف مكل دكن اس تقل يف

بدل امس اخلان عيل شاه و قوي أأمره و ذكل س نة مخس و تسعني و مثامنائة. اسقط من اخلطبة أأسامء اخللفاء الثالثة و 

مئة الثين عرشة خطب ل لأمئة الثين عرشة و اكن ابتدأأ ذكل س نة )مثان و تسعامئة فاكن هو أأول من خطب للأ

ان دون اخللفاء الثالثة و ملا وقف عيل ذكل نظام املكل أأمحد شاه و الأمري بريد و اكن من املتعصبني للس نة هبندس ت

ليه  ذلكل فتوقف عن أأمره و أأعاد خطبة اخللفاء الأربعة مدة ( -------------خوفاه و هدداه و توهجا ا   



  

 

بن عطا احلسيين املغريب الادليس الصويف رمحه  عيل بن مميون بن أأيب بكراحلس نفيت س نة س بع عرشة و تسعامئة أأبو تو 

هللا حبلب من الشام. من سادات الصوفية و كبار العارفني ابهلل س بحانه نشأأ ببالد املغرب مث دخل القاهرة مث دخل بالد 

و اكن عيل  يف لك موضع نزل.الشام مث قدم بالد الروم و نزل بروسا. و اكن مدميا عيل العبادة و التبتل و تربية املريدين 

جنب عظمي من التقوي و الورع قوالا ابحلق مالزما للس نة ل خياف يف هللا لومة لمئ و ل يبايل شوكة ظامل. و اكن 

ل ابلس نة  يقول لو ااتين أأبو يزيد بن عامثن ل أأعامهل ا 

 

\145a\ 

 
ذا جاءه أأحد من أأهل العمل فرش هل جو اكن ل يقوم للزائرين  دل شاة تعظامي هل. و اكن ل يقبل هل و ل يقومون هل و ا 

يطعم لك يوم مقدار عرشين نفسا من املريدين. و اكن هل غضب وظيفة و ل هدية من أأمري أأو سلطان و هو مع ذكل 

ذا رأأي يف لأحصابه منكرأأ رضبه رضاب شديدا   شديد ا 

و الشام و ما بيهنام من بالد  ) و من تصانيفه: بيان غريبة ال سالم بواسطة صنفي املتفقهة و املقتصدة من أأهل مرص

الأجعام، و رشح املقدمة اجلزوليةالغبيفي تزنيه ابن العريب، و مذاهب الرمحن يف كشف عورة الش يطان ( و اكن اش تغل 

 عند ابن عرفة و الاابيس و

و محمد بنب العرايق و عبد الرمحن بن الصويف و عنه علوان امحليدي الشافعيو أأخذ التصوف   

يل بن حسني بن عيل بن حسني النيسابوري البهيقي عالء ادلين الصفي رمحه هللا احلسن عو أأبو   

 

يزيد عبد هللا بن محمد بن مراد بن محمد العامثين السلطان رمحه هللا يوم السبت لامثن تويف س نة مثان عرشة و تسعامئة أأبو 

ته لثنيت عرشة بقيت من شهر ربيع خلون من صفر بني قسطنطنية و ادرنة و هل اثنتان و س تون س نة. و اكنت ولد

الأول س نة ست و مخسني و مثامنائة. و ويل السلطانة بعد وادله س نة ست و مثانني و خالفه أأخوه مج و قاتهل حيت اهنزم 

بعد ما جح مث اهنزم اثنيا و هرب بالد الافرجن و اكن ذكل سببا          و هرب ا يل مرص مث عاد مبعونة السلطان قايتباي

ال بني ملوك اجلراكسة و بين عامثن. و اكن السلطان أأبو يزيد ذا غزوات و فتوحاتاحل     
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و خريات و صدقات حمبا للعلامء و املشاخي و أأهل الفضل دينا صاحلا جح جحة ال سالم و زار روضة الرسول عليه السالم 

و الزوااي و اخلوانق و دار الشفاء و دار  و سلط طريقة الصوفية و جلس الأربعني يف اخللوة و بين جوامع و مدارس

و من يف تبته من العلامء يف زمنه يف لك عام عرشة أ لف عامثين و رتب للمفيت الأعظم  .الضيافات و امحلامات و اجلسور

و للك واحد من مدريس رشح التجريد أألفي عامثين و رتب للمشاخي و املريدين و أأهل الزوااي عيل قدر مراتهبم و 



  

اس تحقاقهم غري كسوة الصيف من الصوف و الش تاء من الفراء و اجلوح فصار ذكل قانوان جاراي بعده مس مترا. و اكن 

يل الفقراء هبا يف لك س نة أأربعة عرش  لهيم و قد رتب مهم الرصة يف لك عام و اكن جيهز ا  حيب أأهل احلرمني و حيسن ا 

ذا ورد عليه أأحد من أأهل احلرمني ينعم يرصف نصفه عيل فقراء مكة و نصفها عيل فقراأألف دينار ذهبا  ء املدينة. و اكن ا 

ليه و يصهل  عظمية و مواهب جليةل. و ممن ورد عليه خطيب مكة حمي ادلين عبد القادر بن عبد  ------عليه و حيسن ا 

العليف  الرمحن العرايق و شهاب ادلين أأمحد بن احلسني املعروف ابلعليف شاعر البطحاء و انل منه خريا كثريا و صنف

رشعابهمسه اترخيا سامه ادلر املنظوم يف مناقب السلطان أأيب يزيد مكل الروم و مدحه بقصيدة طنانة مطلعها  

ومن در لفظي طيب النظم والنرث ... خذوا من ثنايئ موجب امحلد والشكر  

ا شعرو مهن  

ىل الروم هيدي حنوه طيب النرش  فيا راكبًا يرسي عىل ظهر ضامر ... ا 

ن  وافت بروسًا فرس هبا ... رويدًا ل س تنبول سامية اذلكركل اخلري ا   

 ا ىل مكل ل يبل  الوصف كهنه ... رشيف املساعي انفذ الهنيي والأمر

ىل ابيزيد اخلري واملكل اذلي ... مح  بيضة ال سالم ابلبيض والسمر  ا 

 وجرد لدلين احلنيفي صارمًا ... أأابد به مجع الطواغيت والكفر

اده ... رجاء ملا يبغي من الفوز والأجروجاهدمه يف هللا حق هج  

 هل هيبة ملء الصدور وصوةل ... مقسمة بني اخملافة واذلعر

 أأطاع هل ما بني روم وفارس ... ودان هل ما بني برصى ا ىل مرص

ل أأنه دامئ العطا ... وذكل ل خيلو من املد واجلزر  هو البحر ا 

ل أأنه اكمل الضيا ... وذاك حليف النق ص يف معظم الشهرهو البدر ا   

ل أأن للغيث مسكة  هو الغيث ا 
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... وذا ل يزال ادلهر يهنل ابلقطر   

ل أأن للس يف نبوة ... وفال وذا مايض العزمية يف الأمر  هو الس يف ا 

 سليل بين عامثن والسادة الأىل ... عال جمدمه فوق السامكني والنرس

ىل التربملوك كرام الأصل طابت فروعهم ... وهل ينسب ادل ل ا  ينار ا   

 حموا أأثر الأعداء ابلس يف فاغتدت ... هبم حوزة ال سالم سامية القدر

ىل أأدىن ماكرمه جيري  فيا ملاك فاق امللوك ماكرمًا ... فلك ا 

 فدتك ملوك الأرض طرا لأهنا ... رساٌر وأأنت البدر يف غرة الشهر

رصتعاليت عهنم رفعًة وماكنًة ... وذااًت وأأوصافًا جتل عن احل  



  

 كل العزة القعساء والرتبة اليت ... قواعدها تسمو عىل منكب النرس

ذ دنوت تواضعًا ... ومقت حبق هللا يف الرس واجلهر  همسوت علوا ا 

 غدت بك أأرض الروم تزهو مالحة ... وترفل يف ثوب اجلالةل والفخر

 أألست ابن عامثن اذلي سار ذكره ... مسري ضياء الشمس يف الرب والبحر

وي عن يسار وانئل ... ووهجك يروي يف البشاشة عن برشميينك تر   

ل فيك اي مكل العرص ين لصوان دلر قالئدي ... عن املدح ا   وا 

نك للمعروف من أأكرم اذلخر  فقابل رعاك هللا شكري مبثهل ... فا 

 فال زلت حمروس اجلناب مؤيدا ... من هللا ابلتوفيق والعز والنرص

ليه القصيدة فرح هبا كثريا و أأمر لصاحهبا بأألف دينار ذهبا و رتب هل يف دفرت الرصة يف لك عام مائة دينار  و ملا وصلت ا 

يل أأولده و من حماس نه ما ذكره الس يوطي ليه يف لك عام و صارت بعده ا   تصل ا 

 

 قلعة ملوان و كولكك و أ ق كرمان و متون و قرون و غري ذكل من القالع و احلصون. و اكن بهو مما فتحه من البدلان 

مرض النقوس أأكرث أأمراض أ ل عامثن فاس تويل عليه هذه العةل فصعف عن احلركة و قعد عن السفر مدة مفل منه 

لهيم فتوجه ابلعطف و احلنو علهيم حيت خرج عيل وادله حماراب و قاتهل مث  يل ابنه السلطان سلمي و مال ا  العسكر و مالوا ا 

ليه و اجامتعهم عليه اهنزم و ويل هاراب غري أأن السلطان ملا رأأي توجه ا يل ابنه و اختيارمه هل و ميلهم ا  دلوةل و أأعياهنم ا 

جابهتم  من السلطنة و اختار التقاعد يف ادرنةفرغ  شارة وزرائه عليه و ابراهمم فمل ير بدا من ا  و تسلمي املكل ا يل ودله اب 

ليه و سمل املكل و أأوصاه مبا بدا  فطلب ا يل حضوره و عهد ا 
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عن عالجه و سقاه خدمه و خواصه ا يل ادرنة. فلام اكن يف بعض الطريق انكرس زجاج مزاجه و جعز الأطباء مث توجه يف 

سايق امحلام كأس أأجهل اخملتوم و ساقه ا يل حضور احلي القيوم. و اكن الش يخ عبد اللطيف بن عبد العزيز املعروف اببن 

ليه كتابه بدر الواعظني و ذخر العابدبن .مكل أأهدي ا   

 

خوته ييل بدلة  و أأبو     أأمحد بن أأيب يزيد بن محمد بن مراد العامثين الأمري رمحه هللا لتسع خلون من صفر. و اكن أأكرب ا 

ليه مرات  خرش نةمن هجة وادله و ما ولها. و اكن يتوقع أأبوه أأن يكون ويل عهده و القامئ ابملكل من بعده. و قد أأشار ا 

ذ اكن ميل غالب العسكر مع أأخيه السلطان سلمي. مث ان السلطان سلمي ملا بذكل و أأمره بتسمل الأمر من يده فتوقف ا  

يل قتال أأخيه يف عسكر عظمي و فر من هيبته عساكر أأمحد و بقي يف عدد قليل به  ----فأأخذوا  فرغ من دفن أأبيه خرج ا 

ليه السعادة و خمت أأايمه ابلشهادة  يل السلطان سلمي فأأمر به خفنق ابلوتر من ساعته س بق ا  مظلوما غري ظامل غريبا غري ا 

 أ مث



  

و أأبو          بن أأيب يزيد بن محمد بن مراد العامثين الأمري املعروف بقورقود رمحه هللا يف صفر ملا مت عيل أأخيه أأمحد ما مت 

يل بالد حسيق فعرف ماكنه و ج  به و أأذيق كأسا مملوا من التخنيق س نة هللا يف  يل كهف جبل لعهل جيد هدي ا  التجأأ ا 

اذلين خلوا من قبل و لن جتد لس نة هللا تبديال. و اكن أأبوه اس تعمهل عيل مملكته منتشا و توابعها و هو اذلي اكن خليفة 

يل بيت هللا احلرام يف بدؤ وليته و خطب هل و رضب السكة ابهمسه مدة و خوطب  عيل مجةل بالده حني خرج حاجا ا 

 ابلسلطان من الاشهر عدة حيت رجع أأبوه من سفره 

 

متواضعا  ------خليل بن محمود بن        بن         الرويم الكرمياين احلنفي القايض رمحه هللا اكن حلامي أأبو       و

حدي الامثن بقسطنطنية مث  ل أأنه اكن يغلب عليه الغفةل يف أأكرث أأحواهل. درس يف عدة مدارس مهنا ا  متخشعا حمبا للخري ا 

مث قضاء العسكرين و مات و هو عيل قضاء عسكر بالد اليوانن وله السلطان أأبو يزيد قضاء قسطنطنية  
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نب     بن         بن          الرويم السفرحيصاري البرييم رمحه هللا بقسطنطنية و دفن يف جوار أأيب يوسفو أأبو    

ا مذكرا حسن التذكري أأيوب الأنصاري. اكن صاحب أأدب و وقار راعيا ل داب الرشيعة حمافظا عيل حدود الطريقة واعظ

ذا وعظ غلب عيل النفوس منه التأأثري. و ملا بين السلطان أأبو يزيد جامعه بقسطنطنية وعظ الناس يف أأول مجعة صيل  ا 

فيه و تأأثر السامعون منه حيت غلب علهيم احلال و الشوق العظمي و أأسمل ثالثة من النصاري املس متعني من اخلارج عيل 

لهيم حفصل مهم أأموال عظمية فزاد يديه. ففرح منه السلطان ف رحا عظامي و أأعطامه مال جزيال و أأمر وزرائه ابل حسان ا 

ليه السلطان مقدارا من اذلهب ليجعهل يف حمبة السلطان  هل حيت عقد معه عقدة الأبوة و البنوة. مث ملا قصد احلج فوض ا 

ي أأمتك العبد املذنب أأبو يزيد يقرئك السالم و قنديل الرتبة املطهرة و أأوصاه أأن يقول عندها "اي رسول هللا ان راع

ليك أأن تقبل صدقة و قد حصلت هل من احلالل". ففعل و أأدي الأمانة و جح و جاور مبكة س نة فنظم كتااب  يترضع ا 

ليه بذكل يف واقعته فسهل عليه بعد ذكل النظم و مل يكن  من صناعته و فتح حافال عند احلجر الأسود. و اكن قد أأشري ا 

نه حرض الروضة مسحواب عيل وهجه ابكيا مترضعا هللا  عليه من املعارف ما مل خيطر قبهل بباهل و أأدرهجا يف الكتاب. مث ا 

مشدود اليدين عيل خلفه. و رأأي النيب عليه السالم يف منامه و هو يأأمره أأن يأأخذ عصاء اكنت خارج القبة لها متشفعا 

يضع قطعة مهنا يف تربة الس يد البخاري بربوسا و أأخري يف تربة الش يخ شأأن عظمي حيفظها خدام الرتبة و يشقها ثالاث و 

هم و بريم ابنقرة و الثالثة يف تربة ش يخ أ خر ففعل كام أأمره. و حيك أأنه دفعه خدام الرتبة عن العصاء حيت حرض رئيس 

شارة النيب صيل هللا عليه و سمل يف واقعة. ليه و اكن ذكل اب  طالقه ا   أأمرمه اب 

 

قامس بن خليل بن قامس بن صفا الرويم القسطموين احلنفي قوام ادلين رمحه عرشة و تسعامئة أأبو          تويف س نة تسع

هللا ابينه كول. و اكنت ولدته س نة س بع و س تني و مثامنائة و هو مع صاحب الشقايق. قال اكن عاملا فاضال جري اجلنان 

يف العلوم و أأكرث همارته يف الأدبيات  طليق اللسان صاحب حماورة و وجاهة و وقار. و اكن مدققا  
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و العقليات. و اكن يكتب اخلط احلسن يف الغاية كنت للسلطان أأيب يزيد و انل منه انعاما جزيال. و اكنت هل تعليقات 

ل أأنه غرق أأكرثها يف البحر و ضاع ما بقي بعد وفاته قبول . و اكن هل عيل الكتب املشهورة و كتب كتبا كثرية خبطه ا 

حساقية اينه كول و مات و هو مدرس هبا.  عند أأساتذته و اش هتار بني أأقرانه صار مدرسا بأأسدية بروسا و خرسويهتا مث اب 

و هل رساةل لطيفة يف مبحث الوجود اذلهين و أأسوةل عيل املطول. و اكن أأخذ عن وادله و العالمة قامس البغدادي و 

محمد بن مصصطفي الربوساوي و مصلح ادلين البغل الأمحر و عيل بن املؤيد أأخيه مصلح ادلين و خاهل محمد النكساري و 

 و لطف هللا املقتول و العذاري و ابن اخلطيب و غريمه. و أأخذ عنه

 

عبد هللا محمد بن عبد الكرمي بن عبد الرحمي بن       الهروي احلنفي املعروف بفصيح ادلين النظايم رمحه هللا. من و أأبو 

هئا يف هذا ام ادلين عبد الرحمي الهروي املعروف بش يخ التسلمي من فضالء خراسان و أأعيان علامأأحفاد الش يخ نظ

الزمان. و اكن مربزا يف املعقول و املنقول و صاحب التصانيف تلقته الأفاضل ابلقبول و هل أأحصاب و تالميذ و أ اثر و 

و عيل هداية احلمكة و غري ذكل. و اكن أأخذ عن تأ ليف مهنا: رشح الأربعني، و رشح الوقاية، و حاش ية عيل التذكرة   

 و عنه نظام ادلين عيل الشري الوزير و
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أأمحد    محمد بن حسن بن عبد الصمد بن        الرويم السامسوين حمي ادلين رمحه هللا ابدرنة و هو قاض هبا. و أأبو 

بة صادقة للصوفية يؤثر الفقراء عيل نفسه و يقنع من اكن شديد الاش تغال ابلعمل ل يفرت عنه ليال و هنارا و اكن هل حم 

حدي املتجاورتني هبا  و أأول خانية أأزنيقو مدرسة محمود ابشا العيش ابلقليل. درس خبرسوية بروسا و ابحلجرية ابدرنة و ا 

حدي الامثن. مث عني هل لك يوم مثانون درهام بطريق التقاعد مث وله السلطان سلمي قضاء ا درنة و هل بقسطنطنية و ا 

حواش عيل رشح املفتاح للرشيف و عيل احلاش ية الرشيفية للتجريد و عيل التلوحي. و اكن أأخذ عن وادله و عالء ادلين 

 عيل العريب و

 

مصطفي بن        بن        بن         الرويم الاكنقري الصويف صفي ادلين رمحه هللا بربوسا و دفن عند و أأبو        

ملا عامال زاهدا ورعا دينا صاحلا قام ابل رشاد و تربية املريدين مقام ش يخه حمي ادلين محمد البولوي. و ش يخه هبا. اكن عا

 اكن التصوف عن الش يخ حايج خليفة.

 



  

منلكي كري خان بن حايج كري بن غياث ادلين بن اتش تميور التااتري القرميي اخلان رمحه هللا يف ذي احلجة و أأبو    )

ن يف تربته املعدة هل هبا. اكن عاقال نبهيا عادل جشاعا و هل شعر و أ اثر و جوامع و مساجد و مدارس. بباجغي رساي. و دف

امتدت أأايمه و انزعه يف املكل من بين أأعاممه نوردولت خان و ايي كيدلي خان و جرت بيهنم أأمور مث اهنزم و التجأأ ا يل 

اجلنويزية الكفار مبنكوب مث مجع و حشد و قصد قرمي و غلب عيل ايي لكدي خان و اس تقل ابملكل يف جامدي الأويل 

يل العامثنية و دخل يف طاعهتم و عهدمه خوفا من عائةل اخلان الس يد أأمحد  حدي و س بعني و مثامنائة. مث التجأأ ا  س نة ا 

ده ادلش يت مكل رساي و قزان و و تكل النوايح. و هو أأول من دخل يف عهد العامثنية من خوانني قرمي و جري من بع

يل أأن تغلب علهيا الروس(  عيل ذكل ا 

براهمي بن       بن   الرويم احلنفي ادلين بربوسا تويف س نة عرشين و تسعامئة أأبو           براهمي بن ا  و يعرف هو و ا 

ا أأبوه اتج ادلين و أأخوه حمي ادلين لكهم اببن اخلطيب و مه من فضالء بالد الروم املربزين يف العلوم. و اكن أأديبا لبيب

سلمي الطبع حلمي النفس منجمعا عن اخللق مش تغال بنفسه غري أأنه مل يمتكن من التصنيف لضعف دامئ يف مزاجه. درس 

حدي الامثن بقسطنطنية. و مات و هو مدرس ابملرادية. أأخذ عن يف عدة مدارس مهنا مرادية  بروسا و سلطانيهتا و ا 

براهمي و  أأخيه حمي ادلين محمد بن ا 

 

الباسط بن خليل بن شاهني بن امللطي احلنفي رمحه هللا و اكنت ولدته يف رجب س نة أأربع و أأربعني و  عبدو أأبو       

مثامنائة مبلطية و نشأأ هبا و قدم دمشق و قرأأ هبا ببعض القرأ ت مث حفظ املنظومة و الكزن و نصف جامع البحرين مث قدم 

يل املغرب. و قرأأ هناك النحو  و الالكم و الطب و أأتقنه غاية ال تقان و برع يف كثري من مرص ونزل الش يخونية و رحل ا 

 الفنون و شارك يف الفضائل 
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للقطب شيشة  و رشح تكرمي املعيشة بتحرمي اخل و أألف و نظم و نرث )مهنا كتاب امجلع املعنن ابملعجم املعنعن يف التارخي

رض دروس قوام ادلين و محيد ادلين النعامين و القايض القسطموين(. و أأجاز هل التميي و ابن ادليري و أ خرون و اكن ح

عالء ادلين الرويم و رشف ادلين يوسف الرويم و جنم ادلين القريم و خلق كثري. و أأخذ عنه جامعة من املرصيني و 

 غريمه

 

 من فضالء نرض محمد بن مصطفي بن محمد بن محمد العامدي الرويم اخلرشفي الاسلكييب احلنفي حمي ادلين رمحه هللاو أأبو 

ادلوةل العامثنية و علامء البالد الرومية من أأهل بيت مشهور يف بالد الروم خرج منه جامعة فضالء يف العلوم و هو وادل 

ليه يف ادلوةل و خنت عالء ادلين عيل القوجشي لأخته. قال التميي اكن من أأاكبر علامء  أأيب السعود مفيت اململكة املشار ا 

) و قال أأبو السعود يف وصفه حبر العلوم و جلة  أأهل الكشف و الكرامات يف سائر املواطن الظاهر و الباطن و من

 -------املنسلخ عن النعوت الناسوتية العايل يف أأحاكم  --------املعارف صاحب النفس املطمئنة القدس ية حمرز امللاكت 



  

س ماكل زمام الهداية و ال رشاد و جحة احلق الالهوتية العارفالطوار خطرات النفس الواقف عيل أأرسار احلرضات امخل

 عيل اكفة العباد حمي الرشيعة و احلقيقة و ادلين (

عن عالء ادلين عيل بن محمد القوجشي و جالل و هل تصانيف مهنا رشح الواردات يف التصوف لبن سامونه.  و اكن أأخذ

 ادلين محمد بن أأسعد ادلواين و

ين وو أأخذ عنه ابنه أأبو السعود و نرص ادل  
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حدي و عرشين و تسعامئة تويف فهيا أأبو          محمد بن         بن          بن      ا        الصويف دخلت س نة ا 

 املعروف ابلقايض رمحه هللا 

 

 جعفر بن اتج بن       بن       الرويم احلنفي رمحه هللا يف رجب اش تغل ابلعلوم و همر و حصل الفنون وو أأبو       

اش هتر و درس ابحملمودية مث وله السلطان أأبو يزيد توقيع ادليوان فسكل مسكل الأمراء و عاش يف دوةل وافرة حشمة 

يل ادليوان و أأضافه قضاء بعض القصبات مث متاكثرة مث عزل و عني هل  بطريق التقاعد مائة درمه مث أأعاده السلطان سلمي ا 

يل أأخيه الأمري أأمحد. و من شعره يف السلطان أأيب يزيد شعر وله قضاء عسكر الروم مث قتهل مهتام ابملي ل ا   

  -----------------------يف أأحسن الصور ... و ل يريهللا أأنشأأمك 

---------------------------------------------------------------  

بن الشحنة رمحه هللا ليةل السبت ي ادلين الرباكت عبد الرب بن محمد بن محمد بن محمد احلليب احلنفي القايض رس و أأبو 

حدي و مخسني و مثامنائة حبلب و  ل حدي عرشة بقيت من رجب. و اكنت ولدته لتسع خلون من ذي القعدة س نة ا 

يل القاهرة يف حصبة أأبيه و حفظ القران الكرمي و كتبا من خمترصات العلوم و همسع جامعة من احلفاظ مبرص و  انتقل مهنا ا 

فتاء و التدريس و أأفيت و درس و انب يف القضاء و جح مع وادله. و اكن هل يد يف النظم و النرث. و الشام و أأج زي ابل 

شعرأأورد السخاوي من شعره يف الضوء الالمع قوهل   

 أأنصار الرشيعة مل تراعوا ... س يفين هللا قوما ملحدينا  

صدور قوم مؤمنينا فوخيزهيم وينرصمك علهيم ... ويش  

ندي خبطه. و قال التميي و اذلي يظهر من الكم السخاوي يف ترمجته أأنه اكن من املامتيلني عليه املتعصبني قال و هو ع 

خفاء حماس نه كام هو دأأبه يف حق أأكرث العرصيني ساحمه هللا تعايل و هل يف جهو البقاعي  ظهار مساويه و ا  شعرالكبار يف ا   

لفحشه ... ولكذبه وحماهل وعقوقه ن البقاعي اذلىا  

الألباب عن تصديقه الو قال ان الشمس تظهر يف السام ... وقفت ذوو  

شعرالقصيدة  ----و الظاهر أأنه اذلي هجاه هو السلموين ابلقصيدة املشهورة و ما زالت الأرشاف متدح و هتلجا   

... ومل ل فشا الزور يف مرص و يف جنباهتا   
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 وعبد الرب قايض قضاهتا

شعرو مهنا   

وأأبطل مهنا احلج مع معراهتا ... ه كعبة هللا ابعهاولو أأمكنت  

بعمته، والكفر ىف س امنهتا...  فا سالم عبدالرب ليس يُرى سوى  

 و لقد أأحفش و جاوز الغاية. و من تصانيفه: تفصيل عقد الفوائد بتمكيل قيد الرشاير، و القصيدة العينية 

 و حمي ادلين الاكفيجي. و همسع ببيت املقدس جامل ادلين بن أأخذ الفقه عن أأبيه و قامس بن قطلوبغا و تقي ادلين الشمين

 جامعة و احلافظ القلقش ندي 

 و أأخذ عنه أأمحد بن يونس ابن انشيل و 

 

سعد بن اتج بن         بن         الرويم احلنفي رمحه دخلت س نة اثنتني و عرشين و تسعامئة تويف فهيا أأبو         

خلدمة السلطان أأيب يزيد فرغب صاحب الرتمجة عن طريقته و لزم الأفاضل و  مالزما هللا اكن وادله من أأمراء احلبذ

لهيم و قرأأ العلوم  يل أأن شاعت فضائهل يف ال فاق و اش هتر صيته اش تغل علهيم و تردد ا  املهمة و حصل الفضائل امجلة ا 

بدرية  اخلصال مشس ية الشعاع بني أأهل اخلالف و اذلواق. و اكن عاملا كثري الفضل صادق القول كرمي النفس محيد

الالامتع دينا صاحلا. و اكن أأكرث فنونه العربية و هل فهيا قصايد جيدة بديعة و منشات سديدة بليغة. و درس مبرادية بروسا 

يل احلج و عاد فرغب عن املنصب و عني هل لك يوم مثانون عامثنيا  حدي مدارس الامثن بقسطنطنية و غريها. مث توجه ا  اب 

تقاعد. و حيك صاحب الشقايق عن وادله أأنه قال يف حقه لو قلت أأنه مل يكذب مدة معره مل أأكذب. و من بطريق ال 

تصانيفه: حواش عيل رشح املفتاح للس يد، و حواش عيل رشح الوقاية عيل ابب الشهيد لصدر الرشيعة، و رشح العقايد 

خذ عن محمد بن حسن و قامس بنالنسفية، و ديوان الشعر ابلعربية و غري ذكل من الرسائل. و اكن أأ   

 

احلسن عيل بن محمد بن        بن        الشريازي الشافعي مظفر ادلين رمحه هللا بربوسا و هو خنت العالمة و أأبو 

قانعا ابلقليل مش تغال بنفسه ابرعا يف عدة فنون ادلواين و تلميذه. اكن رجال صاحلا سلمي النفس حسن العقيدة كرميا خسيا 

العقليات هل يد طويل يف احلساب ماهرا يف   
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ليه املنهتيي يف حل ا شاكل اقليدس فاق عيل أأقرانه و تقدم عيل أأمثاهل  حيت أأنه و الهيئة و الهندسة و املنطق و الالكم و ا 

انب مبدينة شرياز عن العالمة ادلواين يف مدرسة قد شارط واقفها أأن يكون ملدرس فهيا أأفضل أأهل عرصه و ذكل يف 



  

يل مد يل بالد الروم و وفد ا  سامعيل بن حيدر الصفوي ارحتل ا  ة مرض فهيا ش يخه. مث ملا ظهرت يف بالد العجم فتنة ا 

يل أأيب يزيد فنصبه مدرسا يف  يل السلطان ا  عبد الرمحن بن املويد القايض فنال منه ال كرام و مزيد الاحرتام مث أأوصهل ا 

حدي املدار  ادلرس يف نوبة  س الامثن و ملا رض و جعز عن القيام بوظيفة مدرسة مصطفي ابشا بقسطنطنية مث يف ا 

قاعد لك يوم س تني درهام عامثنيا. و من تصانيفه: حواش عيل رشح التجريد، و حواش ني هل بطريق التالسلطان سلمي ع

قليدس. و اكن أأخذ عن العالمة ادلواين و صدر ادلين محمد بن محمد الشري  ازي عيل املطالع، و حواش عيل كتاب ا 

  -----------الرشيف. و أأخذ عنه حمي ادلين محمد بن قطب 

 

محمد بن       بن        بن  البدخيش احلنفي الصويف رمحه هللا بدمشق. اكن عيل قدم عال من ترك ادلنيا و أأبو        

حني قدم دمشق و مل  مش هتر الأمر منترش اخلرب بعيد الصيت. زاره السلطان السلمي يف بيته مرتنيو التجرد من عاليقها

منا جلس عيل الأدب و الصمت. و يف النوبة الثانية تلكم الش يخ و قال أأهيا السلطان  جير بيهنام الكم يف النوبة الأويل و ا 

ايك أأن تضيع حقوقهم. و  الكان من عباد هللا تعايل غري أأن ظهرك ثقيل من أأعباء الناس و ظهر خفيف عهنا و اجهتد و ا 

مت يف أأول مرة قال اترب معي و اتربت معه. و اكن احلال عيل ذكل بيين و بني بديع الزمان بن س ئل السلطان عن الص

يل قال قامس بن عبد الهادي بن عبد هللا السمرقندي دخلت عيل الش يخ محمد  احلسني السلطان البدخيش فقال ملا وفد ا 

يل سورة العادايت و  يل قوهل فا ين قرأأت عيل معي من القراان  ليه. مث قال ما يل أأراه يف ل تلتفت ا  ال ن ل أأحتاج يف العمل ا 

سامعيل قال أأن كل يف املطالعة نفعا عظامي و اكن  يل الش يخ ا  أأعيل العليني اترة و أأخري يف أأسفل السافلني. مث ملا رصت ا 

ن يل مع الش يخ محم د البدخيش جدك الش يخ عبيد هللا الشاش يفي أأواخر معره يطالع يف الليايل تفسري البيضاوي مث قال ا 

ذا قصدت أأن أأصاحبه أأري نفيس يف أأعيل العليني  حال جعيبة ا 
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ذا قصدت تركه أأري خالف ذكل  و ا 

 

سامعيل املرصي احلنفي املعروف ابلكريك رمحه هللا يوم الثالاثء مخلس  أأبو براهمي بن عبد الرمحن بن محمد بن ا  الفضل ا 

جركس ية  ----لقاهرة. و اكنت ولدته هبا س نة مخس و ثالثني و مثامنائة و خلون من شعبان غريقا يف النيل حتت مزنهل اب

من خدم يش بك. و اكن عاملا فاضال عالمة يف عدة فنون متقنا. قال السخاوي عارش امللوك و الوزراء و الأمراء و تقدم 

ت خبطه من نظمه مقرظا يف ادلوةل و ويل املناصب اجلليةل و اكنت سريته غري محمودة و طريقته غري مشكورة و رأأي

شعرلبعض الفضالء املقتبسني من معهل قوهل   

... حوي ما مل يسطر يف كتاب فيا هلل درك من كتاب  

 أأيت ببالغة و فصيحة لفظ ... و أأس ئةل جمردة اجلواب

 و حتقيق و تدقيق نفيس ... به هيدي ملعرفة الصواب



  

 و منشؤه جزاه هللا خريا ... و ضاعف أأجره يوم احلساب

مام املرسلني بال ارتياب بفض ل املصطفي خري الربااي ... ا   

 فضل هللا مول عليه ... و ااته الوس يةل يف املأ ب

 و انظمها ال مام عبيد ابب ... يروم شفاعته يوم احلساب

 فيا مولي بلغه مناه ... و جد و امنن بتحسني الصواب

يل جانبه  و اكن مع املكل الأرشف قايتاابي اجلركيس السلطان ملا جح و يل عرافات و هو راكب ا  مامه. طلع معه ا  و اكن ا 

براهمي يف فتوي احلنفية )-------------(   يومئذ و من تصانيفه الفيضا الكريك قد سامه قد سامه  فيض املويل الكرمي ل عبده ا 

حمي ادلين الاكفيجي و  و اكن أأخذ الفقه عن ابن امهامم و تقي ادلين احلصين و تقي ادلين الشمين و س يف ادلين احلنفي و

مام الش يخونية و حفظ القران و جوده عيل الشمس بن  جنم ادلين القويم. و أأخذ العربية و الفقه عن مشس ادلين ا 

 امخلصاين و أأخذ امليقات عن بدر ادلين القميزي و قرأأ الصحيحني عيل شهاب ادلين بن العطار و

 

الرويم اخلرش ين احلنفي املعروف اببن املويد رمحه هللا ليةل امجلعة  املعايل عبد الرمحن بن عيل بن املويد بن عيلأأبو 

منتصف شعبان بقسطنطنية و دفن يف جوار أأيب أأيوب الأنصاري ريض هللا عنه. و اكنت ولدته يف صفر س نة س تني و 

يل الأمد الأقيص من الفضائل و العلوم و الغ اية القصوي يف الفنون مثامامنائة خبرش نة اكن من أأعيان علامء الروم ابلغا ا 

 العقلية و النقلية ابرعا
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يف الأدبيات و العربية ماهرا يف التفسري و احلديث قادرا عيل النظم و البيان فصيح اللسان سليق الطبع سلمي القلب 

ا. و هل خصيف العقل هميبا عظمي الشأأن جليل القدر مكرما يف ادلوةل. و اكن يكتب اخلط احلسن و جيود أأنواعا مهن

شعر  أأشعار جيدة يف الألس نة الثالثة و من نظمه يف مدح رساةل لبعض العلامء  

 هاتيك رساةل عيل وفق سؤال ... من أأمعن فهيا يتلقي بقبول

اي خري رساةل واي خري رسول...  يس تعظم من الفها مث يقول  

يل و اكن نشأأ يف نعمة وافرة و دوةل واسعة مث حصب السلطان أأاب يزيد و هو أأمري  عيل خرش نة و ويش به املفسدون ا 

يل ابنه يأأمره بقتهل و أأحس به ابنه جفهزه من فوره قبل وصول أأمر وادله و أأخرجه ا يل حلب  السلطان محمد الفاحت فأأرسل ا 

حدي و مثانني و أأقام هبا مدة يقرأأ الفقه و الأصول و  و أأعطاه عرشة أ لف درمه و أأفراسا و أأدوات السفر. فدخلها س نة ا 

يل بالد العجم و بقي يف شرياز س بع س نني و لزم العالمة ادلواين و أأخذ منه العربية و الع ربية و قرأأ املفصل مث ارحتل ا 

يل الروم يف أأايم السلطان أأيب يزيد و دخل العقليات  و التفسري و احلديث. و أأجاز هل ش يخه و شهد هل ابلفضل مث عاد ا 

وفد قسطنطنية جفالس موايل الروم و انظرمه يف العلوم يف العلوم فأأقروا  خرش نة س نة مثان و مثانني يف شهر رمضان مث

هل ابلفضيةل و أأثنوا عليه عند السلطان فنصبه مدرسا يف مدرسة قلندرخانة مث صاهر مصلح ادلين القسطالين و تزوج 



  

حدي املدارس الامثن  حدي و تسعني فنصبه السلطان مدرسا عيل ا  مث وله قضاء ادرنة بنته يف شهر ربيع الأول س نة ا 

يل قضاء عسكر بالد اليوانن مث عزل يف رجب س نة س بع  س نة تسع و تسعني مث قضاء العسكر يف بالد الروم مث انتقل ا 

يل قضاء العسكر يف  عرشة و تسعامئة. و عني هل لك يوم مائة و مخسون درهام فأأيب عن القبول مث أأعاده السلطان سلمي ا 

سامعيل الصفوي فلام عاد من سفره ظهر يف عقهل اختالل فعزل عن القضاء و  رجب س نة عرشة و سافر معه ا يل حماربة ا 

يل ان مات. و قال بعضهم يف اترخي وفاته شعر عني هل لك يوم مائيت درمه ا   

 نفيس الفداء حلرب حل حني قىض ... يف روضة وهو يف اجلنات حمبور

ن واحلورمقامه يف عال الفردوس مسكنه ... أأنيسه يف الرثى الودلا  

-قل لذلي يبتغي اترخي رحلته ... جنل املؤيد مرحوم   
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-ومغفور  

اجليل العنوان ال مام امهامم  و قال أأبو السعود العامدي يف وصفه هو الأس تاذ البارع الأجمد العالمة العظمي الشأأن الفهامة

يرضب مبأأثره الأمثال. و من تصانيفه مجموعة  السميدع القمقام نس يج وحده و وحيد عهده عبقري ل يوجد هل مثال أأوحدي

 الفتاوي 

 و اكن أأخذ عن العالمة ادلواين و

 

يوسف بن احلسن بن احلسني بن          الشريازي احلنفي العالمة قوام ادلين رمحه هللا بقسطنطنية اكن  احلسنو أأبو 

ماما فقهيا فاضال عالمة حنريرا دينا صاحلا مترشعا ذا وقار و هيبة أأد يبا لبيبا مج الفضائل كثري املعارفرصني التواليف. ا 

سكن دار اخلالفة بغداد مدة مديدة و ويل قضاهئا يف ادلوةل البايندرية و حسنت سريته و مجلت طريقته و ذلكل عرف 

يل ماروين و سكن هناك مدة مث  سامعيل الصفوي ابزربيجان و العراق. ارحتل ا  بقايض بغداد مث ملا حدثت فتنة شاه ا 

حدي مدارس الامثن و مل يزل هبا ا يل بالد الروم فوله السلطان أأبو يزيد العامثين دراسة سلطانية بروسا مث تدريس ا  حندر ا 

يل أأن انتقل ا يل جوار رهبا. و اكنت هل تصانيف فائقة و تأ ليف رايقة ضاعت أأكرثها بعد وفاته لصغر أأولده و فيه يقول  ا 

شعربعضهم   

جواهر زيهنا حنو احلوائكا ... ينظم يف هنج البالغة متقن  

 بفكر لرسار ادلقايق اكشف ... ذر هن لس تار الرسائر هاتك

، و رشح هنج و عقب ودلين حسام ادلين حسن و مشس ادلين أأمحد. و من تصانيفه: رشح التجريد جامع للفوائد

و رساةل عيل قوهل تعايل: "اي البالغة، و حواش عيل املواقف، و حواش عيل تفسري البيضاوي، و حواش عيل التلوحي، 



  

أأرض ابلعي"، و كتاب نصاحي امللوك و أأحاكم السالطني، و تواليف يف عمل النجوم و سائر الرايضيات، و كتاب جامع 

 ملقدمات التفسري و غري ذكل

 

و قربه  أأمحد بن محمد بن        بن         العلوي البخاري رمحه هللا بقسطنطنية و دفن عند مسجده هبا       أأبو

يل الروم   مشهور يزار. و اكن زاهدا ورعا دينا صاحلا. ترك أأولده و عياهل ببخارا و سافر ا 
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لهيي أأنه قال صيل لنا الس يد أأمحد صالة الفجر بوضوء العشاء ست س نني. و اكن  و نقل عن الش يخ عبد هللا         ال 

قامته  الش يخ و محريه لك يوم احتطب للمطبخ و استند ا يل جشرة يف بسامدة و اكن يقول كنت أأغد و بغةل يؤمه مدة ا 

يل احلجاز و أأعطاه حامرا و عرشة درامه و أأخذ خزبة و  اجلبل برهة و أأانم و يكون ذكل نويم يف تكل املدة. مث أأجازه ا 

ل مصحف و كتاب املثنوي و رسق املصحف و ابع املثنوي مبائيت درمه  حسن و سار ا يل سعة و توجه و ليس معه ا 

حال مع أأنه مل يقبل لأحد نفقة. و سكن يف القدس الرشيف مدة و جاور مكة حنو س نة و اكن زور ان يطوف الكعبة 

لك يوم س بع مرات و أأن يسعي بني امليلني س بعا. و اكن يطوف يف الليايل و ل ينام مع ضعف بنيته مث عاد ا يل خدمة 

يل أأن مات.  و اكنت طريقته اتباع الس نة و جمانبة البدعة و الأخذ ابلعزمية و ش يخه بطلبه مث قدم قسطنطنية و قطهنا ا 

حياء الليةل و مالزمة الصوم. و اكن ذا هيبة و وقار ل  ترك الرخص و مداومة اذلكر و العزةل و قةل الالكم و الطعام و ا 

أأخذ الطريقة عن جيري يف جملسه الكم ادلنيا و يكون الناس حوهل عيل أأدب عظمي كأن عيل رؤسهم الطري. و اكن 

لهيي و ابن الوفاء  الش يخ عبيد هللا بن محمود الشايش و عبد هللا بن        ال 

 

براهمي بن مويس بن أأيب بكر بن عيل الطرابليس احلنفي رمحه هللا و أأبو  نزيل دمشق مث القاهرة من أأماثل احلنفية ا حساق ا 

نة. قال السخاوي و هو فاضل سكن علق عين بعض يف عرصه و أأفاضل علامء الأمة يف دهره و صاحب التصانيف احلس  

تصانيفي. و قال التميي و رأأيت خبط الش يخ العالمة عيل بن غامن املقديس مفيت ادلاير املرصية ان من تأأليف صاحب 

الرتمجة كتاب ال سعاف يف أأحاكم الأوقاف و كتاب مواهب الرمحن يف مذهب النعامن و رشحه الربهان و هللا أأعمل به 

. و من فيه -----العبد الفقري رأأيت كتابه براهني النعامن بسمرقند و اس تفدت منه فوائد و نقل بعضهم عنه أأنه )يقول 

يل ما خفي من مسائل الأوقاف فلينظر ا يل كتاب ال سعاد اخملصوص بأأحاكم الأوقاف امللخص  احوجه حوادث زمانه ا 

 من كتايب هالل و اخلصاف (.

لقضاهئا. و لزم الصالح الطرابليس و  ----م الرشف بن عيد و قدم معه القاهرة حني و اكن أأخذ بدمشق عن جامعة مهن

رغب هل عن تصوفه ابملؤيدية ملا ويل مش يخة الارشفية. و أأخذ عن ادلميي رشح الألفية للعرايق و أأش ياء عن السنباطي. 

 و همسع رشح معاين ال اثر للطحاوي و ال اثر حملمد بن احلسن عن السخاوي و

 



  

عبد احللمي بن عيل بن محمد بن نور هللا الرويم القسطموين احلنفي رمحه هللا بدمشق الشامبو         و أأ   
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ل و هو فيه ليه و بعقد ابخلنارص عليه. ما من عمل ا  ذا ابع  و اكنت ولدته بقسطمون. اكن عاملا فاضال ممن يشار ابلأانمل ا 

ل و هل  فيه حظ جزيل رجال أأو بلوغ امال ل يشغهل . قلام مييض هل وقت بغري اش تغال أأو مناظرة طويل و ما من فضل ا 

عن ال فادة و الاس تفادة منصب و ل مينعه من حتصيل الكامل مكسب. و اكن ذليذ الصحبة طيب احملاورة صار معلام 

ن عني هل لك يوم مائيت للسلطان سلمي و تقرب عنده و حصلت هل احلشمة الوافرة و اجلاه العظمي و احلرمة الباهرة. و اك

درمه و أأقطعه قري كثرية الضياع حصيبته الرابع. و اكن كثري ال حسان و الكرم للفقراء و املساكني و أأخالق حس نة و 

 أأوصاف محيدة.

 و اكن أأخذ عن عالء ادلين عيل العريب و الش يخ اخملزويم و غريهام من علامء الروم و مرص و الشام.

 

د الوهاب بن         بن          الميين الزبيدي املكل الظافر رمحه هللا أ خر ملوك بين طاهر عامر بن عبو أأبو       

بزبيد. و اكنوا ملواك من أأهل الس نة و امجلاعة طاهري الاعتقاد ظاهرين عيل أأهل البدع و ال حلاد, به انقرضت دوةل بين 

اجلركيس  عوده من بالد الهند. و اكن السلطان غوري طاهر من المين قتهل و أأخاه عبد املكل الأمري حسني الكردي حني

لهيا و اجمتع بصاحب كجرات السلطان  يل الهند ليدفع الافرجن اذلين ظهروا يف بنادر الهند و عاثوا فهيا فتوجه ا  أأرسهل ا 

يل بنادر ادلكن و  خليل بن مظفر بن محمود. و انل منه ال كرام و الاحرتام فلام همسع به الافرجن ارحتلوا من بنادر كجرات ا 

يل المين و افتتحها عيل الغدرة ابل طا هر و الفتك هبم مث حتصنوا بقلعة حصينة مهم هناك. مث عاد الأمري حسني الكردي ا 

عاد من المين ملني يته و حتفه اكلباحث عهنا بظلفه و صادف عيل استيالء السلطان سلمي العامثين عيل بالد العرب و 

الأمر منه بقتهل فربط يف رجهل جحر كبري و غرق يف حبر جده فأألكته الأسامك بعد ما عد  انقراض دوةل اجلراكسة. فصدر

طعامه الضيفان و تفرق أأعوانه و أأجناده بدوا و وجدوا ما معلوا حارضا و ل  من الأمالك و صار طعاما للحيتان بعد ا 

 يظمل ربك أأحدا.
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مانباي الارشيف اجلركيس املكل الصاحل غفره هللا يوم          طو    تسعامئة تويف فهيا أأبو     دخلت ثالث و عرشين و

عرشة خلت من شهر ربيع الأول ابلقاهرة صلبه السلطان سلمي العامثين بباب زويةل و أأخو ملوك اجلراكسة مبرص و  لأحدي

لب يف احملاربة به انقرضت دولهتم. و ملا قتل املكل الارشف س يف ادلين غوري اجلركيس يف مرج و ابق من أأرض ح

اليت اكنت بينه و بني السلطان سلمي و فقد حتت س نابك اخليل معد أأهل مرص ا يل طومانباي و نصبوه سلطاان مبنشور 

اخلليفة املس متسك ابهلل. و اكن ابن أأيخ غوري اذلي مكل قبهل و أأمري الأمراء و ذكل يف رمضان س نة اثنتني و عرشين 



  

يل و وصل اجلنود العامثنية  ل و انكرسوا  ----------ا  يل حماربته مفا محلوا ساعة ا  خارج مرص خفرج طومانباي يف عساكره ا 

يل الربية فأأمسكه و دخل السلطان مرص  .و اهنزموا و خمي يف اجلزيرة اخلرضاء عيل ساحل النيل و هرب طومانباي ا 

نه اكن قد كرث الكم  يل السلطان فاعتقهل مدة مث أأمر به فصلب مبرئ من الناس ليت يقنوا بقتهل. فا  ش يخ العربو جاء به ا 

الناس أأنه خمتف و ما أأمسك بعد بل هو يطلب الفرصة و يتوقع النرصة. و اكن فيه مظنة الفساد و حدوث الفتنة بني 

 العباد فأأمر بصلبه دفعا ذلكل.

يف أ خر أأايم و حيك قطب ادلين امليك يف كتاب اعالم الاعالم عن وادله عن رجل اكن جماب ادلعوة  أأنه رأأي مبرص 

من دلل و مل يرضه يف قميته فتبعه ادللل يطلب منه حقه و هو ميتنع من أأدائه فقال هل ادللل اجلراكسة  جنداي أأخذ متاعا 

بيين و بينك رشع هللا تعايل فرضبه ابدلبوس فشج رأأسه و رصعه مغش يا عليه و ميض اجلندي ابملتاع و هو يقول هذا 

نعه مما فعل فتأأثرت من هذه احلال و رفعت يدي ا يل هللا تعايل و دعوت عيل اجلندي و رشع هللا و ما قدر أأحد عيل م 

سلطانه و عيل الظلمة من أأعوانه  فصادف ساعة ال جابة و بت ليليت عيل طهارة و أأان مفكر يف أأمرمه و أأحدث نفيس 

سلمني من سلطان يرفق بذكل و أأقول كيف يزول مكل هذا السلطان العظمي و قد ملأت جنوده الأرض و أأين للم 

ابلرعااي و تسرتحي يف دولته الربااي. فأأخذين النوم فرأأيت فامي يري النامئ مالئكة نزلت من السامء و بأأيدهيم املاكنس 

 يكنسون اجلراكسة من أأرض مرص و يلقوهنم 
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ذا بقارئ يقرأأ قوهل تعايل: " "أأهنم كذبوا بأ ايتنا و اكنوا عهنا غافلنيفانتقمنا مهنم فأأغرقنامه يف المي بالبحر فاستيقظت و ا 

17
 

شعرفمل        ان اكنت وقعه مرج و ابق فقطع دابر القوم اذلين ظلموا و امحلد هلل رب العلمني   

فكل... دارت جنوم السامء يف  ماما اختلف الليل والهنار و   

ل بنقل السلطان  قد زال سلطانه ا يل مكلن مكل ... ما   

أأبدا ... ليس بفان و ل مشرتك و املكل ذو العرش دامئ  

 

عبد الرحمي بن عيل بن        بن        العريب احلليب رمحه هللا بقسطنطنية اكن عارفا ابلأصول و الفروع و أأبو        

عاملا ابملعقول و املسموع حسن احملاورة كثري النادرة طليق اللسان جري اجلنان فطنا ذكيا غري مكرتث ابلش تغال. درس 

حدي الامثنية و عني هل لك يوم مائة درمه و مات يف ع يل ا  حدي الامثن مث ويل قضاء قسطنطنية مث أأعيد ا  دة مدارس مهنا ا 

براهمي ابن اخلطيب و  عيل هذا احلال. و اكن اش تغل عيل أأبيه و عيل محمد بن ا 

 

 مكل ادلكن من بالد هندس تان. و اسكندر بن هبلول بن        بن         الهندي احلنفي السلطان رمحه هللاو أأبو       

قال الش يخ عبد احلق بن س يف ادلين ادلهلوي يف كتابه التذكرة اكن معروفا اكن وليته س نة أأربع و تسعني و مثامنائة. 

                                           
17

136سورة األعراف   



  

ابلعدل و ال حسان و الصالح حمبا للعلامء و الأرشاف. و اكنت بدلة دهيل يف أأايمه مجمع الفضالء و منبع العلامء من العرب 

عجم و غريمه. و اكن كثري احملامد ابهر الفضائل و الكاملت حييك عنه فراسات بل ينقل عنه كرامات.و ال  

 

العباس أأمحد بن محمد بن أأيب بكر بن عبد املكل القسطالين الشافعي العالمة شهاب ادلين رمحه هللا مبرص )يوم و أأبو 

م و املعارف. برع يف العلوم و همر و جح و جاور مكة دخلها السلطان سلمي العامثين(. صاحب التصانيف و جامع العلو 

مرتني. و اكن يعظ الناس مبرص و مل يكن هل يف ذكل نظري. و ذكره ش يخه السخاوي يف كتاب الضوء الالمع يف أأعيان 

رشاد الساري رشح حصيح البخاري، و خمترصه ال سعاد و املواهب الدلنية، و رشح حصي ح القرن التاسع. و من تصانيفه: ا 

، و لطايف ال شارات يف القرأ ت، و مساكل احلنفاء يف الصلوات عيل املصطفي مسمل، و رشح الشاطبية، و رشح الربدة

 و غري ذكل. و اكن أأخذ عن الشهاب العبادي و برهان ادلين العجلوين و مشس ادلين السخاوي و 

 و أأخذ عنه عيل بن أأمحد احلناين الأزهري الشافعي و
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بن نعمة هللا بن عبد العيل بن              املعروف ابلأصفي رمحه هللا يف شعبان من شعراء الفرس و     و أأبو     

أأدابهئم. و اكن وزير                  و وادله وزير السلطان أأيب سعيد و جده وزير تميور عيل نسق واحد فعرف ذلكل 

 ابلأصفي

 

 و أأبو 

 

محمد   خرض بن أأمحد بن خرض بن جالل ادلين الرويم ا           احلنفي رمحه و تويف س نة أأربع و عرشين و تسعامئة أأب

همذب الأخالق متواضعا صاحب اخلشوع و أ داب وهيبة و وقار مراعيا للرشيعة هللا. و اكن عاملا فاضال ورعا زاهدا 

ار مدرسا مبرادية بروسا و عني هل حافظا للطريقة مقبول عند اخلاصة و العامة. قد نشأأ يف نعمة واسعة و تربية وافرة و ص

ليه ظرفاء الطلبة و فضالهئم و حصلوا عنده الفضيةل العلمية. مث انل ا يل طريق الصوفية و  لك يوم ثالثون درهام و مال ا 

 حصب الس يد أأمحد البخاري نزيل قسطنطنية. و اكن أأخذ العلوم عن وادله و محمد بن ارمغان و

---------د و مصطفي و عنه أأولده يوسف و يعقوب و أأمح  

 

محمد    نصوح بن         بن        بن       الطرسويس الصويف رمحه هللا. اكن عاملا فاضال دينا صاحلا حافظا و أأبو   

للقران حسن الكتابة جيد اخلط انظام للشعر مث دخل طريقة الزينية و حصب الش يخ اتج ادلين القراماين و خلف يف 

صفي ادلين جسادته بعد وفات الش يخ   

 



  

عبد هللا عبد الفتاح بن أأمحد بن عادل بن        الربدعي احلنفي رمحه هللا بقسطنطنية. اكن عاملا فاضال صاحب و أأبو 

حتقيق و تدقيق كرمي النفس سلمي الطبع ذليذ الصحبة حسن احملاورة جيد اخلط ماهرا يف العلوم العقلية مع املشاركة 

ة مدارس بقسطنطنية و بروسا. و اكن أأخذ عن الش يخ حمي ادلين الاسلكييب و عبد احلس نة يف سائر الفنون درس بعد

 الرمحن بن املويد و 
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سلامين بن عيل بن سلامين بن         الرويم القراماين احلنفي رمحه هللا عن حنو مثانني س نة. اكن رجال و أأبو        

ل و ويل القضاء بأأماكن عديدة مث رغب عهنا و انقطع لالش تغال فاضال صاحلا دينا خريا. قرأأ و اش تغل و دأأب و حص

ابلعمل و العبادة و صنف التصانيف احلس نة املفيدة. و من ذكل كتاب اخلالفيات ينترص فيه للأمئة احلنفية و جييب عهنم. 

ئة و مثانون اعرتاضا عيل و هل الأجوبة عن اعرتاضات بدر ادلين بن سامون اليت اش متل علهيا جامع الفصولني و عددها ثالمثا

و حواش عيل رشح الوقاية لصدر و رشح مجمع البحرين يف الفقه،  ،و مخس قصيدة الربدة و عارضها بأأخري ،الفقراء

 الرشيعة، و رساةل يف عمل العروض و غري ذكل.

 

دريسنب أأمحد بن محمود الرويم القرماين احلنفي املعروف بكرزبيدي رمحه هللا. من أأفاضل بالد  و أأبو محمد      أأمحد بن ا 

ليه يف العلوم. و هو من أأولد الش يخ حمي الس نة البغوي صاحب معامل التزنيل و غريه.  الروم و أأعالم أأفاضل املشار ا 

 

حيي زكراي بن محمد بن أأمحد بن زكراي الأنصاري املرصي السنييك الشافعي زين ادلين رمحه هللا مبرص قايض القضات و أأبو )

يف ادلاير املرصية و ممن يعد من اجملددين لهذه املائة و من أأعالم الشافعية و أأعيان املتأأخرين صاحب و ش يخ ال سالم 

التصانيف الفائقة و التأ ليف الرائقة. ودل بسنيكة بليدة برشيق مرص و اش تغل عيل علامء عرصه و فضالء دهره و برع و 

فاق عيل أأقرانه و صار أأوحد زمانه. قال العالمة عبد هللا بن معر الميين ابحفرمه رمحه هللا و يقرب عندي أأن اجملدد للامئة 

لهيا ل س امي فامي يتعلق ابلفقه  و حترير املذهب العارشة القايض زكراي لشهرة الانتفاع به بتصانيفه و احتياج غالب الناس ا 

ن اكن كثرية فليست هبذه املثابة عيل أأن كثريا مهنا جمرد هنا و ا  مجع بال حترير و أأكرثها يف  خبالف كتب الس يوطي فا 

احلديث من غري متزي الطيب من غريه بل كأنه خاطب ليل و ساحب ذيل و هللا تعايل يرمح امجليع و يعيد علينا من 

لهية، و رشح املهنج و براكهتم . انهتيي الكمه. و من تصانيفه:  رشح املقدمة اجلزرية، و الفتوحات ال   

( ----------و أأخذ ودله جامل ادلين يوسف   

 

. اكن يعقوب بن محمد بن       بن          الرويم ا          احلنفي املعروف اببن اجه حمي ادلين رمحه هللاو أأبو        

يل اخلري متواضعا كرميا ذا أأوصاف  حس نة و أأخالق محيدةعاملا فاضال  درس يف  .ذكيا سلمي الطبع مبارك النفس مقبال ا 



  

سلمي قضاء سالنيك مث قضاء بروسا مث عزل و مات و هو لنوايح مث وله السلطان عدة مدارس و ويل قضاء بعض ا

 معزول. و اكن أأخذ عن محمد بن اخلطيب و
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عبد هللا محمد بن محمود بن         بن         التدمري احلنفي حمب دخلت س نة مخس و عرشين و تسامئة تويف فهيا أأبو 

رمحه هللا حبلب -----ادلين ابن   

 
الرجاء مسعود بن       بن       بن          الطهراين املعروف ابلأميدي رمحه هللا خبراسان. اكن من أأهل بيت و أأبو 

سامعيل الصفوي و جنم ادلين ايرأأمحد  شعراء فضالء رؤساء. و اكن من شعراء الفرس و بلغاهئم مدح طهامسب بن ا 

 الاصهباين القايد املعروف ابلنجم الثاين و غريهام

 

يف أأواخر أأايم السلطان عبد هللا محمد بن محمد بن       بن          الرويم احلنفي حمي ادلين ابن الزيك رمحه هللا و أأبو 

سلمي العامثين. اكن عاملا فاضال حصل طرفا صاحلا من العلوم ويل قضاء عدة من البالد و اكن مريض السرية محمود الرسيرة 

عن التعرض لأبناء زمانه. مشكورة الطريقة مش تغال بنفسه  

 

و أأبو املظفر قامس خان بن أأيب سعيد جاين بيك خان بن براق خان بن قويرجق خان دوس خان الرتيك الأوزبيك رمحه 

 ----هللا و قيل س نة ثالثني و تسعامئة برساجيق و دفن هبا. و هو من أأعظم ملوك القزاق و برية بركة اليت عرفت 

د ضبط متام الربية و مقع أأهل الفساد و بل  عدد جيوشه ثالث مائة أألف أأو يزيدون. و قد قبجاق. و اكن ملاك كبريا ق

. و مكل مدنة حايج طرخان و غريها من البدلان مكل بعد اهنزم منه الشيباين يف أأواخر س نة مخس عرشة و تسعامئة

أأخيه اويك يف س نة يف س نة مخس عرشة عن امس برندق خان --------- مث اس تقل و طرده عن املكل حيت مات 

بسمرقند غريبا و مكل من أأبنائه حق نظر خان بن قامس خان و مماش خان و من أأبناء أأخهياويك سلطان طاهر خان و 

 بويداش خان و

 

عبد هللا محمد بن محمد بن محمد شاه بن عيل الفناري احلنفي و دخلت س نة ست و عرشين و تسعامئة تويف فهيا أأبو   
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رمحه هللا غرة شهر ربيع الأول حبلب و هو قاض علهيا. اكن عاملا فاضال نبيال لبيبا ذكيا صاحب طبع وقاد و زين ادلين 

لهيم مراعيا  ذهن فقاد قوي اجلنان طليق اللسان ذا مروة اتمة و فتوة اكمةل و حمبة للفقراء كثري الرأأفة و الرب مهم حمس نا ا 



  

و قضاء حلب. و هل رساةل يف ا سالم  ا قضاء يرثة و قضاء دمشق الشامجلانهبم. و يل أأعامل جليةل و مناصب علية مهن

ابن معه عالء  أأبوي النيب صيل هللا عليه و سمل و ذكر فهيا أأن مجيع أأجداده اكنوا عيل التوحيد و املعرفة. و اكن أأخذ عن

 ادلين الفناري و ابن املعرف الباليكسريي و

 

بن           الرويم ا           حلنفي حسام ادلين رمحه هللا بقسطنطنية     عبد هللا حسني بن عبد الرمحن بن   و أأبو 

درس يف عدة اكن حسن السمت لطيف املعارشة ذا أأدب و وقار و فضيةل و كامل مجيل الطلب و دامئ الاش تغال. 

الرضاء و البوسا عن مدارس بكواتهية و بروسا و قسطنطنية مث ويل قضاء ادرنة حفت ابملمينة مث قضاء بروسا صنيت 

حدي املدارس الامثن بامثنني عامثنيا و درس هبا حيت انتقل ا يل جوار رهبا. و من تصانيفه: حواش عيل  مث أأعيد تدريس ا 

رشح املواقف، و حواش عيل حاش ية التجريد، و حواش عيل رشح الوقاية لصدر الرشيعة، و رساةل يف جواز 

كراس تخالف اخلطيب، و أأخري يف جواز اجلهر ابذل  
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الفتوح سلمي بن أأيب يزيد بن محمد بن مراد العامثين السلطان رمحه هللا يوم السبت لتسع )لامثن( خلون من شوال و أأبو 

و مثان مائة و اكنت مدة سلطنته بقسطنطنية و هل أأربع و مخسون س نة. و اكنت ولدته خبرش نة س نة اثنتني و س بعني 

لطاان قاهرا ملاك جبارا شديد الوطاة قوي البطش كثري السفك عظمي الفتك شديد تسع س نني و مثانية أأشهر. و اكن س

التيقظ دقيق الفهم جيد التحفظ كثري املطالعة للتوارخي حسن النظر. هل أأشعار بليغة و أأبيات فصيحة ابلفارس ية و 

بناه السلطان سلمي يف حصبة العامثنية. و قال القطب امليك ملا قدمت مرص و اكن يوم كرس النيل و خلت الكوشك اذلي 

شارة أأمري الأمراء مع معلمه عبد الكرمي العجمي فرأأيت مكتواب عيل الرخام الأبيض كتابة خفية ل تاكد تظهر    خرسو اب 

ل بتأأمل هذان البيتني  شعرا   

... يردده قرسا و يضمن منه ما أأدراك املكل هلل من يظفر بنيل غين  

فوق الرتاب لاكن الأمر مشرتاكلو اكن يل و لغريي قدر أأمنةل ...   

 )و حتهتام هبذا اخلط و القمل ما صورته كتبه سلمي(

ن اكان من نظمه يدل عيل متكنه من اللسان العريب لأهنام من أأعيل طبقات الشعر الفصيح البلي  املنسجم  و لعمري انه ا 

فهذه أأيضا مرتبة عالية يف حسن المتثل و ام لغريه ن اكن قد متثل هبام و ها  غاية يف الرباعة و هناية يف المتكن من الصناعة. و 

لطف الاس تحضار لفهم الأشعار العربية و اذلوق لها. و هذا القدر يس تكرث من علامء الروم و العجم املكبني عيل العلوم 

ء و فضال عن سالطيهنم املشغولني لضبط املامكل و فتحها و الفايقون يف ذوق الشعر العريب و حسن أأدائه من العلام

املوايل يف غاية القةل معدودون مهنم و ل يعد هذا نقصا فهيم لأن فهم الشعر العريب عيل وهجه و ذوقه كام ينبغي قليل يف 

ل من توغل مهنم يف عمل الأدب و تعب يف حتصيهل و دأأب. قال و أأخربين ثقة من أأعيان كتبته ادليوان  ----علامء العرب ا 

----  
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يزيد خّوفه منجم حاذق أأن هالكه يكون عيل يد ودل هل بعد ولدة عرشة من أأولده فطلب املرأأة اليت أأن السلطان أأاب 

 و قال لها همام ودلت جارية بعد ال ن صبيا فاقتليه و أأكد علهيا يف ذكل غاية التأأكيد. مث ملا ودلتكون قابةل جلواريه 

 تعايل يف تل املعصوم و أأخربت السلطان بولدة اجلارية و السلطان سلمي تناولته القابةل لتخنقه مث رت هل و خافت هللا

ل الابةل و الأم و صار لكام كرب ظهر عليه س اميء  همسيهتا سلمية و اس متر الأمر عيل ذكل و احلال مكتوم ل يعلمه غري هللا ا 

و وضع بني يدي لك الغلبة و القهر. فدخل السلطان عيل جواريه يف يوم عيد و اس تدعي ببناته و أأجلسهن بني يديه 

واحدة مهنن أأنواع احلالوي فرشع سلمي يف عزامته عيل عادته و خطف ما بني أأيدهين من احلالوي و الفواكه و هن 

ذ دار حومهم يعسوب كبري خائفات منه هائبات فتعجب السلطان من ذكل. و صار يتعامهل حديدا و بيامن مه عيل ذكل  ا 

ليه و قبضه و مرسه و خبطه و رماه من يده. فاز دار السلطان جعبا. و يلسع من يريد مسكه فهيرب منه. مفد سل مي يده ا 

قال للنساء هذا ل يكون بنتا اكشفن يل عنه. فبادرت القابةل و قالت نعم هذا صيب و ليس بنت. فقال لها و كيف 

فتفكر طويال مث قال خالفت أأمري؟ فقالت خفت هللا رب العاملني و خلصت ذمتك و ذميت من قتل نعصوم ل ذنب هل. 

لهيأأراكن ادلوةل  ما قدر هللا فهو اكئن ل مفر منه و أأمر ابلكف عنه و تربيته و سامه سلامي. مث ملا كرب ودله طربزون و مال ا 

خوته و بين  و قواد العساكر حيت خرج عيل أأبيه و قاتهل مرة بعد أأخري حيت تسمل املكل و مكل الروم عيل رمغ أأبيه و ا 

خوته و قيض ع لهيم ابلهكل و مه بني كبري و رضيع يف املهد صغري خنقوا يف ليةل واحدة بكت فهيا حيت احلجارة تنفجر مهنا ا 

يل أأن ا محر مث ا سود. و اكن أأمر هللا قدرا  مدامع الأهنار و تنشق الثياب حيت كاممي الازهار لطم اخلدود حيت الشفق ا 

سامعيل بن حيدر  مقدورا و س يف الفناء بيد القضاء ماضيا مشهورا. مث أأ خذ يف قهر اخملالفني من امللوك فبدأأ بقتال شاه ا 

الصفوي املتغلب عيل بالد العجم البادي فهيا ابلظمل و الفساد و املؤسس ملذهب البدعة و ال حلاد. فرتك السلطان سلمي 

ل ما أأراد فهتيأأ لقتاهل و سار يف أأجناده عساكره و تقدم  لقلعه و مقعه و قصد أأن ميحو من العامل هذا الفساد و يأأيب هللا ا 

يل أأن التقي العسكران يف قرب تربيز فتجادل  ا 
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الفريقان و تطارد الفرسان و تعانق الشجعان فزلزلت الأرض زلزالها و أأخرجت الأهوال أأثقالها و خيلت املعركة سامء 

يف أأعناق اخلجعل و غيوهثا  صليل الس يوف غامهما القسطل و صواعقها بروق البيض من بروق الصيقل و رعودها

يل أأن طارت  صبيب ادلم من اوداج رؤس جتزء تفصل و اجامر املدافع و املاكحل كجلمود خصر حطه الس يل من عل ا 

قلوب الأعداء هواء و ذهبت قوامه هباء و ولوا عيل أأدابرمه أأدابرا و اهنزم الشاه و ويل فرارا و مل جيد هل من دون هللا 

و أأمراؤه و ساقت العساكر العامثنية وراءه و اكدوا أأن يقبضوا عليه ففر من بني أأيدهيم و مه  نودهقتل غالب ج أأنصارا. و 

ليه. و ترك ما ختوهل يف خمميه من أأاثث جتمالته و اكن ل نظري هل فاغتمنه العساكر و وطئت حوافر خيهل أأرض  ينظرون ا 



  

قام هبا أأكرث من ذكل لشدة القحط و الغالء حبيث بيعت تربيز فهنيي فهيا و أأمر و قتل من أأراد و أأرس. و ما أأمكنه امل

و املون. و اكن انشاه عند و رغيف اخلزب مبائة درمه لنقطاع القوافل اليت أأعدها للمرية و العليف العليفة مبائيت درمه 

يل بالد الروم و ترك بدلة تربيز ة عيل عروشها و خالية خاوي انكسارهامر ابحراق اجران احلب و الشعري. فعاد السلطان ا 

يل بالده مث ملا ظهر هل ان انقطاع املرية اكن من هجته  نقل من هبا من الفضالء و العلامء و الشعراء و املهرة يف الصنايع ا 

غوري مكل اجلراكسة مصم عيل قتاهل و الاستيالء عيل بالده فهتيأأ و هجز العساكر و توجه ا يل حلب و خمي بقرهبا و 

تاليق العسكران يف مرج دابق فقدم غوري لقتاهل امريي الأمراء خريبك و جانربدي الغزايل و اكن يتومه مهنام عيل نفسه و 

مهام مبا يطيب خاطرهام و أأرسل مهام ابلأمان  ----أأراد اتالفهام ابلترتس هبام و بعساكرهام و فطنا بذكل و اس تامنا السلطان 

و الغزايل من امليرسة و  ------من ابق فاهنزم خريبك مبن معه فلام تاليق العسكران و اضطربت نريان البنادق يف مرج د

بقي الفوري مبن معه يف القلب و اش تد القتال و رضبت املدافع و اطلقت املاكحل فهكل من هكل و مل يدر من هرب 

س نابك أأين سكل و انقلب الهنار ليال مظلام ابدلخان و امتلأ وجه الأرض بشعل النفط و النريان و غار الفوري حتت  
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لهيم و أأنعم علهيم و  الفرس و صار كأن مل تغن ابلأمس و أأقبل أأهل حلب يطلبون الأمان فبذل مهم ما طلبوا و أأحسن ا 

و ملا همسعه  .صيل امجلعة يف حلب و خطب هل هبا و دعي هل و لأسالفه و ابل  يف مدحه و الثناء )اخلطيب( عليه

ملا يرسه هللا س بحانه ذكل و أأظهر الفرح و الرسور و خلع عيل اخلطيب  -------السلطان يقول خادم احلرمني الرشيفني 

ليه ا حساان كثريا بعد ذكل يل الشام و دخلها  .و هو عيل املنرب خلعا متعددا و أأحسن ا  مث ملا فرغ من أأمور حلب ارحتل ا 

و ملا همر )همر( أأمورها و ضبط حصوهنا  رتب عليه أأوقافا كثرية و امر بعامرة تربة الش يخ الأكرب حمي ادلين ابن العريب و

و قصورها توجه ا يل مرص و زار القدس الرشيف و خليل الرمحن و دخل خان يونس و غزة و فربقية الس يوف من 

اجلراكسة ا يل مرص و قد طحطحهم الارص فولوا علهيم مقدم الالف طومانباي و لقبوه و اجمتعوا عليه و أألقوا مقاليد 

ليه خفرج مب يل الريدانية خارج مرص و بني يديه اجلنود و الألوية و البنود و قبضوا املوانع الكبار و ملوها سلطنهتم ا  واكبه ا 

يل ميرسته و جا ----ابلبارود و الأجحار و هيئوها لال طالق  ءوا اقبلت العساكر العامثنية فأأخرب اجلاسوس بذكل فعدلوا ا 

ابملدافع الكبار و املاكحل عيل العجالت فاش تد القتال و ثبت  من خلف جبل املقطم من وراء عساكر اجلراكسة و رمومه

يل الرب و نزل عيل  طومانباي و أأظهر الشجاعة و قتل س نان ابشا يف املعركة مث اهنزمت اجلراكسة و هرب طومانباي ا 

يس تخربه  ش يخ عرابن من بين جذام عبد ادلامي بن نرص فسلمه الش يخ ا يل السلطان بعد مدة. فاكن السلطان يناديه و

عن أأحوال البالد. فارجف أأهل مرص عنه أأنه مل يقع يف الأرس و أأنه اختفي و أأنه جيمع عسكرا و ينهتز الفرصة و أأنه 

مساكه أأحد. فرأأي السلطان أأن الكم اراجيف الناس ل ينقطع و أأن الفتنة ل تسكن ما  جشاع ل يطاق و ل يقدر عيل ا 

البغةل و حيف به الانكشارية و ميضون به ا يل ابب زويةل و يصلب فيه ميرئ فأأمر أأن يركب عيل دام طومانباي حمبوسا 

من الناس مث ويل القضات الأربعة و مه قايض القضات نور ادلين عيل بن ايسني الطرابليس احلنفي و كامل ادلين الطويل 

يف لالمريين عهده فويل خريبك الشافعي و          ادلين ادليري املاليك و شهاب ادلين أأمحد بن البخاري احلنبيل و و



  

يل دار السلطنة قسطنطنية و قد ضبط بالد احلجاز و مرص و الشام  و مرص و الغزايل الشام كام وعدهام بذكل مث عاد ا 

 همر )همد( أأمورها
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د و ذكل يوم امخليس مخلس بقني من شعبان و قد محل معه جامعة من أأعيان أأهل مرص مث افتقد خزايهنا فوجدها ق

يل بالد العجم فتأأخر حيت جيمتع يف اخلزانة ما يفي ذلكل  رصف غالهبا يف سفر العجم و سفر مرص فثبطه ذكل عن العودة ا 

ل ما أأراد ذ ظهر يف ظهره جراحة  .املراد و يأأيب هللا ا  جعزت عن عالجه الأطباء و عظمت و و بيامن هو يرتصد ذكل ا 

مغاليق أأكباده يف جوفه من خلف ظهره مفا نفعه الامتمي و الرقا و فدي و شوهت اكنت توضع فهيا ادلجاجة فتذوب حبره 

شعرابلأموال و الأرواح مفا بل الفداء   

ن جّل املصاب عىل التفادي  ولو قبل الفداء لاكن يفدى ... وا 

 ولكن املنون لها عيون ... تكدُّ حلاظها يف الانتقاد

ادفقل لدلهر أأنت أأصبت فالبس ... بررمك دوننا ثويب حد  

فقيض حنبه و لقي ربه و هل ا حساانت و خريات لأهل احلرمني و عامرات كثرية يطول تفصيلها و ابمجلةل اكن من أأفراد 

سائر ملوك الأتراك اتساع الفكل التاسع ابلنس بة ا يل سالطني بين عامثن و أأعيان ملوكهم قد اتسع بالده و زاد عيل بالد 

ني العامثنية.سائر الأفالك و اكن هو التاسع يف السالط  

 

أأمحد بن خرض بن جالل ادلين بن صدر ادلين الرويم دخلت س نة س بع و عرشين و تسعامئة تويف فهيا أأبو        

السفرحيصاري احلنفي رمحه هللا بقسطنطنية و قد جاوز التسعني و ذفن يف جوار الس يد البخاري. اكن عاما فاضال سلمي 

حدي املدارس النفس حلامي متواضعا حمبا للفقراء من ب  يت مشهور ابلرايسة و الفضل و العمل و الصدارة. ويل تدريس ا 

ذ ذاك دون العرشين. و ملا عزل أأخوه يوسف بن خرض عن الوزارة  الامثن بأأربعني درهام يوميا أأول ما فتحت و س نة ا 

حدي املتجاورتني  ابدرنة يف أأايم عزل عن التدريس هبا و ويل قضاء اسكوب و التدريس مبدرس هتا مث ويل تدريس ا 

حدي  املدارس الامثن مث جعهل مفتيا بربوسا مبائة عامثين و دامت مدته هبا و هل مدرسة هبا و فهيا السلطان أأيب يزيد مث ا 

 كتب موقوفة علهيا.

 

 غياث بن قطب ادلين بن محزة بن       الرويم ا        رمحه هللا اكن عاملا فاضال اش تغل عيل علامء عرصهو أأبو        

حدي الامثن و مدرسة ) ( انقرة و -----------------و حصل و درس يف مدارس من عدة بالد مهنا كورانية قسطنطنية و ا 

 حلبية ادرنة و سلطانية بروسا و حس ينية خرشنية و سلطانيهتا مع منصب 
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فتاء هبا مث تركها و عني هل س بعون يوميا بطريق التقاعد و هو ابن أأخ الش يخ مش السمهرودي. و اكن خدم  س ادلينال 

مشاخي الصوفية و اكن اسوةل من لك فن و هل رسائل كثرية. و اكن أأخذ عن مشس ادلين أأمحد بن مويس اخليايل و 

 مصطفي بن يوسف الربوساوي.

 

لياس بن عييس بن        بن           الرويم الأحقصاري رمحه هللاو أأبو        ا   

 

ن فضل هللا بن عبد الرمحن بن         العلوي احلسيين الشريازي الس يد جامل ادلين )الوزير املاكرم عطاء هللا بو أأبو 

يوم الأحد لليلتني خلتا من شهر ربيع الأول هبرات أأحد أأعيان السادات و من سادات الفضالء أأحصاب الكاملت. ويل 

الوزارة الكربي و غري ذكل من الأعامل اجلليةل الأعامل اجلليةل يف أأايم السلطان حسني بن ابيقرا من الصدارة العظمي و 

مع الزهد و العبادة و الاش تغال ابلنوافل و الأوراد املوظفة.يف هذه ادلوةل   

 

أأمري املؤمنني أأبو يوسف يعقوب بن عبد العزيز بن يعقوب بن محمد القريش الهامشي العبايس املرصي املس متسك و اخلليفة 

لعرش بقني من شهر ربيع الثاين مبرص و اكنت مدة خالفته أأربعا و عرشين س نة و أأشهرا. و ابهلل رمحه هللا يوم           

 اكن ويل الأمر بعد وادله املتولك بعهد منه
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يل أأن كرب س نة و كف نظره و  س نة ثالث و تسعامئة. و اكن وادله مل يلقبه فلقبه الناس املس متسك ابهلل و اس متر خليفة ا 

يل قسطنطنية عوضا عنه يف الس نة الأويل ادلوةل  ----خلت  العامثنية فأأخذ السلطان سلمي ابنه أأاب عبد هللا محمد و محهل ا 

 من خالفته
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مام املسلمني أأبو عبد هللا محمد بن يعقوب بن عبد العزيز بن يعقوب القريش  خالفة املتولك عيل هللا أأمري املؤمنني و ا 

خلالفة بعهد من أأبيه بعد وفاته يوم            لعرش بقني من شهر ربيع الثاين س نة س بع الهامشي العبايس رمحه هللا ويل ا

 و عرشين و تسعامئة مبرص و به خمتت عنوان اخلالفة و طويت ديوان ال مامة

 

يةل أأبو محمد مبارك بن محمد بن عبد الأول بن عبد الرزاق العلوي احلسيين الهروي ريض ادلين رمحه هللا ل تويف فهيا ) 

-----------------س نة و مما قيل يف اترخي وفاته الثالاثء لأحدي عرشة خلت من ذي احلجة هبرات و هل ثالث و أأربعون 



  

ليه يف العمل يف أأايم السلطان حسني بن  ------- رسول. اكن عاملا فاضال صاحلا تقيا لطيف الطبع خفيف الروح مشار ا 

ات ( ابيقرا و اكن يدرس ابملدرسة الغياثية هبر   

 
عبد هللا حسني بن غياث بن الهروي احلنفي القايض اختيار ادلين تويف فهيا أأبو ) دخلت س نة مثان و عرشين و تسعامئة 

. و اكن عليه  ------هل يد يف عاملا فاضال دينا صاحلا شاعرا  ------------------------يف أأوائل الس نة  ------------

عيل قضاء هرات ابلس تقالل مدة مديدة يف أأايم السلطان حسني بن ابيقرا مث  الفتوي و الصكوك و السجالت و اكن

يل بدله  بعد ما قتل اخلال الشيباين. و من تصانيفه: خمتار الاختيار يف الفقه و كتاب الاقتباسات ( -----عاد ا   

 

هللا ابدرنة. أأصهل من بردعة من عبد هللا محمد بن محمد بن محمد بن        العجمي الربدعي احلنفي حمي ادلين رمحه أأبو 

مث قدم ادلاير  .أأولد العلامء اش تغل و حصل و رحل ا يل شرياز و هرات و قرأأ عيل علامهئام و تفنن و برع يف أأكرث العلوم

حدي املدرس تني املتجاورتني و اكن عنده أأدب وافر و لطف  الرومية و درس هبا يف عدة مدارس و مات و هو مدرس اب 

ماكرم أأخالق و اكن حسن اخلط رسيع الكتابة جدا. و اكن هل أأنشاء حسن ابلعربية و الفارس ية و  معارشة وو حسن 

معرفة بفن احملارضات و التوارخي و غري ذكل. و من تصانيفه: حواش عيل تفسري القايض، و حواش عيل احلاش ية 

ث.الرشيفية للتجريد، و حواش عيل التلوحي، و رشح الرساةل العضدية يف أأدب البح  

 

بن يوسف بن       بن         الرويم القراس ييل احلنفي نور ادلين رمحه هللا بقسطنطنية و دفن عند و أأبو           

مسجده هبا. اكن عاملا فاضال حمداث فقهيا مترشعا متدينا متورعا حسن العقيدة مجيل لطريقة كثري العبادة قوالا ابحلق ل 

سطوة ظامل. و اكن صاحب صوةل و هيبة س يفا همندا من س يوف هللا. درس يف عدة  خياف يف هللا لومة لمئ و ل خييش

حدي املدارس الامثن و ويل قضاء قسطنطنية و قضاء العسكرين  مدارس بربوسا و اسكوب و دار احلديث ابدرنة مث اب 

تارات املسائل و سامه للسلطان سلمي مث عزل و عني هل مائة و عرشين درهام يوميا. و هل منت يف الفقه أأورد فيه خم 

املرتيض. و هل رساةل متضمنة للأجوبة عن عدة ا شاكلت. و اكن أأخذ عن محمد بن اخلطيب و يوسف بن خرض بن 

 جالل ادلين و 

 

شاه أأمحد بن        بن         بن الهندي الرشعي احلنفي        ادلين رمحهو أأبو          
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بد الكرمي بن         بن          الرويم احلنفي رمحه هللا تقريبا. اكن هل مشاركة حس نة عبد الوهاب بن ع و أأبو          

يف العلوم العقلية و الرشعية و الأدبية ذكيا فطنا قوي اجلنان طليق اللسان صاحب نطق و بيان ذليذ الصحبة كثري 

 ابدليوان يف أأايم السلطان سلمي و قضاء درس يف عدة مدارس و صار حافظا لدلفرت النوادر طارحا للتلكف جشاعا هميبا.



  

بعض النوايح حفمدت سريته يف القضاء و حسنت طريقته. و اكن أأخذ عن لطف هللا التوقاين و القسطالين و محمد بن 

 اخلطيب و العذاري و 

 

احلسيين  محمد ولية بن أأمحد بن ا حساق بن عيل الهامشي العلويدخلت س نة تسع و عرشين و تسعامئة تويف فهيا أأبو 

الرويم الكرماس يت الصويف رمحه هللا يف أأواسط احملرم بقسطنطنية و صيل عليه عالء ادلين عيل امجلايل املفيت يف مجع 

حافةل حرض فهيا الأعيان. و اكنت ولدته بقصبة كرماست س نة مخس و مخسني و مثامنائة. و اكن عظمي و اكنت هل جنازة 

عابدا زاهدا متورعا. و حصب جامعة من مشاخي الصوفية و أأجازوا هل ابل رشاد و  همذب اخللق مج الفضائل كثري العلوم

 تربية املريدين. و جح ثالث مرات و لقي مشاخي احلرمني و تلقن مهنم لكمة التوحيد. و حيك عنه كرامات و خوارق

لش يخ أأمحد بن     و عادات. و اكن حصل الطريقة عند جامعة من املشاخي من أأحصاب الش يخ عبد اللطيف القديس اك

 عبد املعطي بن         و الس يد وفا بن أأيب بكر

 

محمد شاه بن عيل بن يوسف بن محمد الفناري احلنفي        ادلين رمحه هللا بربوسا و دفن عند جده و هو و أأبو        

ذ ذاك عيل قضاء الع  سكر فنشأأ يف جحر العز و اجلاه و شاب. و اكنت ولدته يف أأايم السلطان محمد العامثين الفاحت و أأبوه ا 

 اش تغل عيل علامء عرصه و فضالء دهره و حصل 
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و برع و اكن صاحب أأخالق محيدة و أأوصاف مجيةل و طبع ذيك و وجه هبيي و كرم ويف ذا وقار و هيبة. و اكن وظيفته 

ت مخسني درهام. و درس بعدة مدارس مهنا اليومية يف أأايم السلطان محمد ثالثون درهام يف حياة وادله مث زيد فهيا و بلغ

حدي الامثنية مث وله السلطان سلمي قضاء بروسا مث قضاء قسطنطنية مث قضاء العسكر ابلبالد الغربية مث قضاء ادرنة مث  ا 

قضاء العسكر ببالد الرشق مث قضاء العسكر ابلبالد الغربية و مات و هو عيل ذكل. و هل حواش عيل رشح املواقف، و 

عيل رشح الوقاية لصدر الرشيعة. و اكن أأخذ عن وادله مث عن محمد بن اخلطيب و ابن املعرف حواش  

 

لياس بن          الرويم الادرنوي احلنفي العالمة جشاع ادلين رمحه هللا ابدرنة و قد جاوز التسعني. و اكنت و أأبو  محمد ا 

احلا عابدا زاهدا قنوعا. و اكن يرصف أأوقاته يف العبادة و ولدته بدميه توقة قصبة بقرب ادرنة. اكن عاملا فاضال دينا ص

العمل و اكن كثري احملبة ملشاخي الصوفية و اكن حمققا دقيق الفهم و اكن غالب فنه العلوم العقلية. و اكن يفضل الس يد 

الرشيف عيل السعد التفتازاين و قيل هل أأن التفتازاين حبر. فقال نعم لكنه كرر. و اكن يصف ابن ال رشف ابلتحقيق و 

ن مل يبل  شأأنه يف كرثة املعلومات. و صار مدرسا مبدرسة دميتوقة و  يفضهل يف حل ادلقايق عيل العالمة عيل الطويس و ا 

حدي الامثنية. مث ويل قضاء ادرنة مث قضا بروسا مث صار مدرسا  حدي املتجاورتني هبا مث اب  مدرسة قلبة مث حبلبية ادرنة مث اب 



  

حدي الامثن مث بسلطنية ادرنة. مث عزل عهنا لصمم ظهر يف أأذنه و فرض هلابلعتيقة من املتج  اورتني مبائة درمه بويم مث اب 

يل أأن مات. و اكن ذكل املبل  وظيفة هل يف أأايم دراس ته.  مائة بطاليق التقاعد ا 

واش عيل رشح و من تصانيفه: حواش عيل احلاش ية الرشيفية للتجريد و أأخري للمطالع و اثلثة لرشح العضد، و ح 

مشلكة يف  أ داب البحث العامدي، و حواش عيل احلاش ية القسطالنية عيل رشح العقايد، و رسائل متعلقة عيل أأحباث

 عدة فنون. و اكن أأخذ عن عالء ادلين الطويس و محمد بن الأرشف و س نان ادلين يوسف بن خرض الوزير و غريمه.
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اين الزاهد رمحه هللا مبكة. قال القطب امليك يف الاعالم ابعالم بدل هللا احلرام احلسن عيل بن            الكرحو أأبو 

 يس تجاب عند قربه ادلعاء

 

الربكة محمد بن عبد الأول بن عبد الرزاق بن       الهروي ا       لس يد نور ادلين رمحه هللا يف أأوائل ربيع ال خر و أأبو 

ديدا و بيك عليه باكء كثريا.هبرات بعد ابنه بس نتني حزن عيل ودله حزان ش  

 

ليه ابلكاملت و و أأبو         لياس بن         الرويم ا         رمحه هللا من فضالء بالد الروم املشار ا  لطف هللا بن ا 

 العلوم و صاحب التصانيف مهنا تعليقة عيل رشح هداية احلمكة لأمحد بن محمود الهروي 

 

و ي كري خان بن جايم كري خان بن غياث ادلين القرميي رمحه هللا يف ذي احلجة محمد كري خان بن منلكو أأبو         )

هل مثان و عرشون س نة. و دفن يف مدينة حايج طرخان. ويل الأمر بعد وادله فاكنت مدة حكومته عرش س نني. اكن 

من أأكرم ابمس  جدلا جشاعا صاحب محية و غرية انترص عيل الروس غري مرة و اس تويل عيل حايج طرخان و هو أأول

قلغاي من خوانني قرمي خاطبه أأبوه هبذا اللفظ حني ما اس تخلفه عيل حمافظة قرمي يف بعض غزواته مث ملا رجع سلام غامنا 

و صدر التوقيع و قد ذاق ابنه ذلة احلكومة فمل ير انزتاعه ابللكية فوله حكومة اق مسجد مع نواحهيا و ابقاه عيل اهمسه 

سلطنة. و أأجري هذا الامس بعد ذكل لولت العهد من خوانني قرمي مث انتقل بعد أأبيه و قصد بتصديق. ذكل من دار ال 

و بالد الكفار و بيامن هو يف أأثناء الطريق ختلف عنه ابنائه غازي كري و اباب كري مع اتباعهام و خذلوه و اطلع عيل  ----

( ---------------------------------------------------------------ذكل   

 

دريس بن محمد بن عبد اللطيف العجمي الاردبييل ا       دخلت س نة ثالثني و تسعامئة تويف فهيا أأبو         كبري بن ا 

ظهر ادلين رمحه هللا مبرص قتل مع الوزير أأمحد شاه. اكن من أأفاضل علامء العجم و أأماثل الفضالء أأولئك الأمم أأخشصه 

يل بالد الروم بعد وقعة جالوران و جعل هل مثانون درهام يوميا و اكن مج الفضائل كثري املعارف صاحب  السلطان سلمي ا 



  

نشاء الشعر و اكن يكتب اخلط احلسن. و من تصانيفه  حماورة و فصاحة ذا وقار و هيبة و وجاهة. هل قدم عال يف ا 

 ترمجة وفيات الأعيان لبن خلاكن ابلفارس ية و 

 

سامعيل بن حيدر بن جنيد بو شاه  براهمي العلوي الاردبييل الصفوي الرافيض غفره هللا يف أأواخر صفر. و اكنت ا  ن ا 

ولدته يوم الثالاثء مخلس بقني من رجب س نة اثنتني و تسعني و مثامنائة و أأمه حلمية بنت يعقوب بن حسن بن عيل 

من مشاخي ساملني عن الرفض و  و اكن أ ابئه -----------------------------------------------البايندري مكل العجم. 

 انتحال البدعة يعتقد فهيم السالطني و يزوروهنم و يلمتسون 
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يل املكل  براكهتم فكرث مريدومه و اتباعهم عيل الغاية و خصوصا بعد اعتضادمه مبصاهرة امللوك البايندرية. و اكن مهم نزوع ا 

-----بنه الش يخ حيدر مث ابنه شاه عيل يف أأايم السلطان رس مت و الطلب مركوزا يف ضاميرمه حيت خرج الش يخ جنيد و ا

البايندرية و قتل كام قتل أأبوه و جده س نة هللا يف اذلين خلوا من قبل. و اكن السلطان يعقوب بن حسن البايندري  ----

ايندرية هربت و تضعضعت ادلوةل الب حبس من بقي مهنم يف قلعة اصطخر فلام تويف و وقع الهرج و املرج بني أأولده

سامعيل يف بيت النجم الصاي  فتعمل الرفض و عقيدة السوء من الروافض و  الصفوية من معتقلهم ا يل لهجان فاكن شاه ا 

اخلروفية اذلين اكنوا هبا و اكن يقصده مريدو أ ابئه و يأأتونه ابلنذور و الصدقات خفية فلام كرث اتباعه و تقوي أأمره و اش تد 

ذ ذاك ثالث عرش س نة و ظهر ظهورا جعيبا أأظهر يف  ظهره خرج يف من معه يف أأواخر س نة مخس و تسعامئة و هل ا 

يف املسلمني رشره و كرث يف ادلين رضره و فتك و بتك و الأرض الفساد و أأحدث مذهب الرفض و ال حلاد قد طار 

يل احمل ال احملض و ازجع أأولئك سفك و أأفرط يف ذكل و ابل  يف العدوان و قهر العجم و محلهم عيل الرفض و قرسمه ا 

الأمم عام اكنوا عليه قبل ذكل من حسن العقيدة و توارثوه من المتسك ابلس نة و الطريقة املرضية و اعرتي الناس ذكل 

الواء العضال و العةل الصعبة الوابل و رسهيم رساية اجلرب و جتاري فهيم جتاري اللكب و مع هذه الواهية ادلهياء و 

ينشق منه الصخور  املصيبة العظمي اليت  

ل من عصمه هللا و قييل ما  مجيع بالد ازربيجان و طربس تان و جرجان و اسرتاابد و اصهبان و اجلبال و خراسان لكهم ا 

يل ال ن  مه. و اس متر احلال عيل هذا املنوال من ذكل الوقت ا 
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سامعيل و انقرض ادلوةل الصفوية و تال ذا أأراد و ما زال عيل ذكل و ان هكل شاه ا  عبت اايدي س بااب بأأولئك اجليل و ا 

هللا بقوم سوءا فال مرد هل. و اكنت هذه البدلان قبل حدوث تكل الاكئنة من معاقل ال سالم و مغاشش الفضالء 

لهيا بنوايبه  الأعالم و بروج الأولياء و الأمئة و الصلحاء من لك طائفة و العلامء من لك فن و املهرة يف لك صناعة فالتفت ا 



  

ادلهر الظلوم و تركها ينعق يف أأرجاهئا غراب البني و يزعق يف أأبراهجا البوم. و هذه مصيبة عظمية للمؤمنني و بلية موهنة 

للمسلمني و أ فن أأكدت بيهنم الزناع و الشقاق و رخستاغراقهم الافرتاق حبيث ل يريج بعده التفاق. و ابمجلةل مرضة شاه 

سامعيل عيل ال سالم و جنايته عيل ادلين  أأعظم من مرضة جنكز و هالكو و تميور و أأمثامهم من أأهل الفتك و الزور و  ا 

شعرأأكرب من جنايهتم و من مل جيعل هللا هل نورا مفا هل من نور.   

ُع الـدهرك َأنواعٌ  َعــةٌ   فََجـائـك مـان... ُمنَوَّ اٌت و َأحـــزانُ   و لكـلزَّ َمرَسّ  

ثك ُسلكوانٌ  لُ   ولكـلكَحَوادك ـَوانُ   ابل سالم  وَمـا لكـَما َحلَّ ... هـــايَُسهّـك ُسلـك  

أأقطاٌروبدُلانُ  مـنه بكت حـىتمتحنت ...صاهبا العنُي يف ال سالم فاأأ   

كـام بـىك لـفراق ال لفك هامينُ  ...احلنيفيَة البيضاُء من أأسٍف  تـبيك  

ن ... ةمدٍ  من القلُب  يذوُب  هـذا  لـمثل سالمٌ  القلبك  فـي كـان ا  ا  ميانُ    وا 

فاكن أأول ما قصده ذكل املفسد بالد رشوان خفرج ملقاتلته صاحهبا رشوانشاه بن خليل فانكرس عسكر رشوانشاه و  

سامعيل  أأمر به فوضعوه يف قدر كبري و طبخوه و أألكوه من ساعته. و اكن ذكل أأول اهنزم و أأرس فلام أأتوا به ا يل شاه ا 

يل قتال ابن خاهل الوند بن يوسف ب ن حسن البايندري فهزمه و اس تويل عيل خزائنه مث قاتل خاهل مراد فتوحاته مث توجه ا 

ل فتك هبم  ل فتحها و قتل مجيع من فهيا و ل صادف قوما ا  يل بدلة ا  بن يعقوب و كرسه و أأخذ خزائنه مث صار ل يتوجه ا 

 و أأابدمه و هنب أأموالامه و أأخرب بالدمه 
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غداد و مجيع عراق العرب و العجم و خراسان و ما صاقهيا من بالد اجلبل و حيت مكل تربيز و سائر بالد ازربيجان و ب

ادليمل. و فتك مبحمد بن شاه بداغ الشيباين مكل ما وراء الهنر و قتل خاليق ل حيصون يبل  عددمه أألف أألف نفس بل 

ل سلخ أأو صلب أأو فات  .يزيدون ام مر بقبور مشاخي نبشها عنه و هرب. و لكو مل يبق يف بالد العجم من علامء الس نة ا 

و أأخرج عظاهمم و أأحرقها. و اكن عسكره يسجدون هل و يأأمترون بأأمره و ميتثلونه. و اكنوا يعتقدون أأنه ل ينكرس و ل 

يل البحر من شاهق جبل مرشف عليه فريم من  هيزم أأبدا و ل جيعلون هل كفوا أأحدا. و سقط مرة منديل من يده ا 

ذا قتل أأمريا من أأمرائه أأابح أأههل و أأمواهل عسكره فوق أألف نفس خلف امل  نديل و حتطموا  و تكرسوا و عرقوا. و اكن ا 

. و من مجةل مضحاكته أأنه جعل لكبا من الكب الصيد أأمريا و رتب هل ترتيب الأمراء من اخلدم و اخليام و لشخص أ خر

ا اكلأمراء. اخليال و الفرش احلرير و جعل هل سالسل من ذهب و مرتبة و مس ندة جيلس علهي  

ل و قصده و قتهل. و اكن جعل  و اكن جشاعا قوي الأعضاء مقداما يقدم عيل الأسد وحده فيقتهل و اكن ل يسمع بأأسد ا 

وظيفة ملن دهل عيل أأسد أأو عرفه مأأواه. و اكن أأكرث يف ذكل غاية ال كثار حيت قتل الاف أأسد. و ما زال عيل عدوانه و 

يل أأن حتر  ك السلطان سلمي العامثين و قصده خبيهل و رجهل و عساكره و رحهل و أ اته جبنود ل قبل هل غيه و فساده و بغيه ا 

هبا و جيوش ل طاقة هل علهيا فأأخرجه من بالده و طرد عنه أأحصابه أأذةل صاغرين فمل تكن هل فئة ينرصونه من دون هللا 

 و ما اكن من املنترصين. فكرس من ذكل سورته و سكنت فورته.



  

 

دريس بن حسام ادلين بن         بن         الرويم البدلييس رمحه هللا. اصهل من بالد العجممحمو أأبو  . و اكن موقعا د ا 

يل بالد   لدليوان ملوك تكل البالد و ملا حدثت فتنة الصفوية هبا ارحتل ا 
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اش يف كنفه عيشة راضية و نعمة وافرة. و الروم و اتصل ابلسلطان أأيب يزيد العامثين فنال منه ال كرام و غاية الاحرتام و ع

اكن بليغا فصيحا هل قصايد عربية و أأشعار فارس ية و اكن عدمي النظري فقيد املثل يف فن ال نشاء فريد دهره و وحيد 

عرصه يف تكل الصناعة. فصنف اترخيا يف دوةل أ ل عامثن ابلفارس ية من أأول ظهور ادلوةل ا يل سلطان زمانه و سامه 

يل أ خر أأايم السلطان سلمي "هشت هبشت" . فاكن هو أأول من صنف اترخي أ ل عامثن مث ذيهل ودله أأبو الفضل ادلفرت ا 

 بن سلامين. و هل غري ذكل مسائل جعيبة يف مطالب متفرقة و قصايد عربية و فارس ية.

 

ة و دفن يف جوار الشافعي رمحه بن كامل ادلين بن      بن        التربيزي الطبيب رمحه هللا ابلقاهر محمد     محمود أأبو  و 

هللا و هل ست و تسعون س نة و هو ممتع حبواسه و مل ينقص يشء من أأس نانه. حصل العلوم الطبية و همر فهيا غاية 

املهارة و تقدم عيل أأقرانه و حاز قصبات الس بق من بني أأمثاهل. فويل رايسة الأطباء ابملارس تان الفاحتي بقسطنطنية مث 

ليه لك  جعهل السلطان أأبو يزيد يف مجةل أأطباء دار السلطنة مث جعهل أأمينا يف املطبخ هبا و ريض عن خدمته و مال ا 

و دسوا هل ما يوجب عزهل امليل حلذاقته و همارته يف صناعته و حسن معارشته و طيب مصاحبته حيت حسده الوزراء 

يل ما اكن يتوله. مث عزهل السلطان سلمي مث أأعاده و اندمه حفصل هل جاه عظمي و  عام رموه به و أأعيد ا 
18
مث ظهر مربائته

يل احلرمني لأداء احلج فريضة ال سالم و زايرة روضة الرسول عليه  قبول اتم مث عزهل السلطان سلامين و أأعاده. مث سافر ا 

 السالم و مات يف منرصفه و اكن أأس تاذه يف الطب الش يخ قطب ادلين.

 

حدي و ثالثني و تسعامئة تويف ف عبد هللا عبد العزيز بن يوسف هيا أأبو دخلت س نة ا   
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كفه قاضيا هبا و هو خال صاحب  بن حسني بن         العلوي احلسيين الرويم ا         احلنفي العابد رمحه هللا مبدينة

لصحبة و النعامنية. اكن عاملا فاضال ذكيا فطنا لبيبا كرمي الطبع لني اجلانب متواضعا لطيف املعارشة حسن االشقايق 

اجملاورة ذليذ املنادمة و احملاورة خسيا ابذل للامل. غري أأنه مل يكن هل مزيد اش تغال ابلعمل و ل يعرف هل تصنيف و درس 

                                           
18

 قد يكون: براءة



  

لكيبويل و تويل قضاء بعض النوايح. و اكن أأخذ عن حمي ادلين محمد بن حسن السامسوين و قطب ادلين محمد مبدرسة 

توقاين  و عيل بن يوسف الفناري و ابن املعرفبن محمد الرويم و يوسف بن جنيد ال   

 

احلنفي قطب ادلين رمحه هللا ابدرنة أأحد فضالء الروم و  ----عبد هللا محمد بن محمد بن مويس بن محمد الرويم و أأبو 

عظمي  -------قضاهتم املشاهري. و اكن عاملا فاضال متبحرا يف العلوم العقلية و النقلية و الأدبية ماهرا يف الرايضيات ذا 

الاطالع عيل التوارخي و أأايم الناس و احملارضات كثري احلفظ للقصايد العربية و الفارس ية سلمي الطبع حلمي النفس صبورا 

صاحب مروءة عظمية. درس بعدة مدارس و نصبه السلطان أأبو يزيد معلام لنفسه مث ويل قضاء العسكر عيل الشدايد 

يل بالده. و من تصانيفه: رشح  ببالد الروم للسلطان سلمي مث عزل و عني هل مائة درمه يوميا. مث جح و مات بعد انرصافه ا 

الرساةل الفتحية للهيئة، و رشح الزجي اجلديد، و رساةل يف همست القبةل و غري ذكل. و اكن أأخذ عن مصطفي بن يوسف 

 الربوساوي و يوسف بن خرض س نان ادلين.

 

بن         الرويم القوجوي احلنفي حمي ادلين رمحه هللا بقسطنطنية. اكن عارفا  بن        عبد هللا محمد بن محمدو أأبو 

ابلتفسري و احلديث و الأصول و الفروع و العلوم و العقلية و العربية لكها مع فصاحة اللسان و سعة التقرير و حسن 

حدي الامثنية و يل قضاء القاهرة و قضا ء قسطنطنية و قضاء العسكر ابلبالد ال نشاء ابلعربية. درس بعدة مدارس مهنا ا 

 الرشقية و جح بيت هللا احلرام. )و وصف ش يبته يف بعض رسائهل شعر

 نزل الثلوج عيل هاميت ... حيت تقوس هبا قاميت (

 و اكن أأخذ عن وادله مصلح ادلين و حسن بن محمد شاه الفناري و هباء ادلين                   و غريمه من موايل الروم
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براكت بن محمد بن          بن            العلوي امليك الرشيف         ادلين رمحه هللا و أأبو          

 

 

يعقوب بن عيل بن        بن         الرويم ا         احلنفي رمحه هللا منرصفا من سفر احلج. اكن عاملا و أأبو        

عامثين شارح الرشعية و اكن مقبول عنده. درس بعدة مدارس مهنا سلطانية فاضال عامال اكمال لقبه السلطان أأبو يزيد ال

حدي الامثن و سلطانية ادرنة مث ويل قضاهئا و ملا شغر عنه الأعامل عني علوفته مائة درمه يوميا  بروسا و مراديهتا و ا 

ملصباح يف النحو، و رشح ا بطريق التقاعد. و من تصانيفه: املفاتيح رشح رشعة ال سالم، و حواش عيل رشح ديباجة

 لكس تان السعدي الشريازي ابلعربية تسهيال ملعرفة اللسانني لطلبة.

 



  

محمد عيل بن أأمحد بن محمد بن محمد امجلايل الرويم احلنفي عالء ادلين رمحه هللا تويف س نة اثنتني و ثالثني و تسعامئة أأبو 

ي رمحه هللا. اكن عاملا فاضال دينا صاحلا يرصف أأوقاته يف بقسطنطنية و هو من ودل الش بخ جامل ادلين الأقرسايئ الشافع

التالوة و العبادة و ادلرس و الفتوي. و اكن يالزم عيل الصلوات امخلس ابمجلاعة و اكن كرمي النفس طيب الأخالق 

ل خبري. و اكن  صاحب خشوع و خضوع متواضعا يبجل الصغري كام يوقر الكبري. و اكن حيفظ لسانه و ل يذكر أأحدا ا 

و رقته فيه و حيركه فيجذبه و يأأخذ الورقة و يكتب علهيا اجلواب مث  يقعد يف علو داره و هل زنبيل  معلق فيلقي املس تفيت

شعريدليه لئال ينتظره املس تفيت. و اكن دأأبه أأن يكتب يف الواثئق الأبيات   

 حص عندي أأن مضمون الكتاب 
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. قد جري رشعا عيل هنج الصواب..                                   

 رامق الرمس عيل بن أأمحدا ... مجلايل اذلي يرجو الثواب

 قد عفي رب الربااي عهنام ... حني حار الناس من سوء احلساب

و اكنت مدة وليته الفتوي و مش يخة ال سالم أأربعا و عرشين س نة. و اكن س يدي بن ا حساق امحليدي حيسده جفمع شيئا 

يل ادليوان من فتاواه و زمع ليه فكتب أأجوبهتا و حيك عن ابنه محمد شاه عن  أأنه أأخطأأ فهيا فأأرسلها ا   ----فأأرسلها الوزراء ا 

ل و مات امحليدي. و اكن قوالا ابحلق ل خياف يف هللا  يل احلق س بحانه فمل مير أأس بوع ا  قال فوضت أأمر ذكل الرجل ا 

يل ادليوان فتعجب أأهل ني رجال منلومة لمئ. روي أأن السلطان سلمي أأمر بقتل مائة و مخس  اخلزان فتوجه امجلايل ا 

ادليوان من قدومه عيل خالف العادة و س ئلوا عن سببه. فقال املقصود لقاء السلطان فاس تأأذنوا هل فلام دخل عيل 

ل بقت السلطان و أأدي حق السالم قال حق السلطان عيل العامل النصيحة يف أأمور أ خرته و دنياه و بلغين أأنك أأمرت

رجال مل يس تحقوا ذلكل رشعا فغضب السلطان. و قال أأنه ليس من وظيفتك التعرض للأمور السلطانية. فقال وظيفيت 

منا جناتك يف العفو عهنم. فانكرس عند ذكل  سورة غضبه فعفي عهنم مث قال بقي يشء من املردة و  التعرض لأخرتك و ا 

ابقاؤمه يف مناصهبم. فقال السلطان نعم و لكن ل بد من  -----و فهل يليق مهم أأن يتكففوا الناس هو أأن هؤلء عبيدك 

يل أألئك مث انرصف عنه مشكورا. و حيك أأنه بلغه أأن السلطان سلمي أأحرض أأربعامئة رجال  تأأديهبم. قال و ذكل مفوض ا 

قال السلطان الا حيل موثوقني ابلقيود و اجلبال فلقي السلطان يف الطريق و هو راكب و تلكم فهيم كام تلكم يف الأولني. ف

ذا أأدي ا يل خلل عظمي. فقال و أأي خلل أأعظم من خمالفة الأمر و قد كنت  ثلث أأهل العامل لنتظام حال البايق. قال نعم ا 

 منعت عن رشاء احلرير فقال هؤلء ما خالفوا أأمرك لأنك نصبت أأمراء 
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ل قتلهم ففارقه امجلايل حينئذ من غري سالم عليه فاستشاط  عيل احلرير و هذا اذن مهم بطريق ادللةل فأأيب السلطان ا 

السلطان غضبا حيت وقف عيل فرسه زماان مديدا و الناس واقفون من قدامه و خلفه خايفون عن ابدرة تصدر عنه مث 

يل امجلايل بعهده لقضاء العسكرين معا. فلام بلغه املنشور اس تعفي عن ا لقضاء و توجه ا يل مزنهل و عفي عن لكهم و بعث ا 

اعزت بأأنه اكن يل مع هللا عهد أأن ل يصدر عين لفظ حمكت. فعفاه السلطان و اجعبه صيانته و اعراضه عن العز و اجلاه 

حدي الامثنية. و  ليه خبمسامائة دينار. درس يف عدة مدارس مهنا سلطانية بروسا و مراديهتا و اورخانية ازنيق و ا  و بعث ا 

فتاء يف بدلة خرش نة مدة مث وله السلطان  .و جح و بقي يف مرص حمصورا عن العجم س نة اكمةل لفتنة حدثت مبكة ويل ال 

يل الفتوي و  أأبو يزيد يف منرصفه من احلج منصب الفتوي مبائة درهام يويم و جعهل مدرسا ملدرسة بقسطنطنية مضافة ا 

يت درمه. و من تصانيفه: كتاب اخملتارات مث زاد و ظيفته يف أأايم السلطان سلامين و بل  مائ زاد يف وظيفته مخسني يوميا

 يف الفقه، و كتاب يف الأخالق صنفه للسلطان أأيب يزيد.

و اكن أأخذ عن عالء ادلين عيل بن محزة القراماين و حفظ عنده خمترص القدوري و منظومة النسفي و عن محمد بن 

املرزيغوين  فرامرز صاحب ادلرر و مصلح ادلين بن حسام و غريمه. و أأخذ عنه قطب ادلين  

 

براهمي بن         بن           بن           الهندي الالهوري ا        رمحه هللا و أأبو  سعد ا   

 

السري محمد بن محمد بن        بن             احلنفي القايض بدر ادلين ابن الفرس رمحه هللاو أأبو   
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حساق بن         بن القرماين          جامل ادلين رمحه هللا اش تغل و ا  تويف س نة ثالث و ثالثني و تسعامئة أأبو          

حصل و تقدم عيل أأمثاهل و اش هتر ابلفضل بني أأقرانه. و اكن حسن اخلط كتب للسلطان محمد الفاحت كتاب الاكفية 

يل قسطنطنية. و اكن متواضعا صاحب خشوع و أأخالق مح يدة زاهدا ورعا  فأأعطاه مال كثريا ويف حلجة ال سالم مث عاد ا 

كثري العبادة يتعبد ابلليايل و يترضع ا يل هللا تعايل. و اكن ماهرا ابلتفسري حسن الوعظ يعظ الناس و يذكرمه فرمبا يغلب 

ل و حيصل هل مثل حاهل و اتب عنده كثري من  عليه احلال و يبيك و يلقي نفسه من املنرب. و اكن ل يسمع أأحد صوته ا 

. و قال عدته قبل موته ايق رأأيت اكفرا همسع صوته من بعيد فدخل املسجد و أأسمل عيل يدهالفسقة. قال صاحب الشق

بيومني فاس توصيته يل فقال المتزي بني التوحيد و ال حلاد صعب جدا و انقرض الصوفية فال جتد من أأهلها اليوم أأحدا 

يل ا ذا غلب عليك خاطرك ابمليل ا  لتصوف فاخرت من املشاخي أأثبهتم يف فالوقوف عيل طريقتك أأسمل مهنا. مث قال و ا 

الرشيعة قدما و ميت صدر منه يشءخيالف الرشع فاحرتز منه. فا ن مبين الطريقة عيل رعاية الأحاكم و أ داب ال سالم. و 

مصحف خبط ارغون الاكتب فأأتيت به ا يل حيك عنه أأن سبب سلوكه مسكل التصوف انه اكن مع بعض رفقايئ يف احلج 

ذ  يل القسطالين و هو ا  ذاك عيل قضاء قسطنطنية فقال مك قميته فقلت يطلب س تة أ لف درمه. فقال كثري. و دفع ا 

املصحف مث بعد ذكل اشرتي فرسا من أأفراس جلبت من قرامان بعرشة أ لف درمه فقلت يف نفيس هذا حاهل يف أ خر 



  

صوف. و اكن كثري الرايضات ذا معره مع علمه و فضهل. و أأان ل ابل  شأأن هذا املويل يف العمل فأأخذت يف طريق الت

. و اكن جمازا من الش يخ حبيب القراماين. جماهدات عظمية. و اكن يبارش غسل ثيابه بنفسه مع ضعف مزاجه و كرب س نه

 و أأخذ عن قطب ادلين محمد بن محمد القايض و مصلح ادلين القسطالين 
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الميين احلرضمويت الزاهد املعروف بأأمري العرب رمحه هللا ببخارا      عبد هللا بن         بن         بن    و أأبو         

 و دفن يف مدرس ته هبا و قيل بل يف غريها

 

مصطفي عيل بن حسني بن عيل بن         الرويم اجلرجيين ا احلنفي عالء ادلين رمحه هللا بقسطنطنية. اكن عاملا و أأبو 

و اكن متواضعا صاحب أأخالق محيدة و أأوصاف حس نة العلوم العقلية. فاضال صاحلا دينا كرميا خسيا راخس القدم يف 

حدي الامثنية و غري ذكل. و اكن أأخذ عن لطف هللا بن حسن  سديدة مهنا سلطانية بروسا و سلطانية طرابزون و ا 

 التوقايت و عبد الرمحن بن املؤيد و الغداري و ابن املعرف و 

 

ن حامد التربيزي احلنفي القايض رمحه هللا تقريبا بقسطنطنية و قد قارب عبد الأول بن حسني بن حسن بو أأبو       

املائة. اكن عاملا فاضال اكمال يف الفقه و احلديث و علوم القران كثري احملفوظات و الأشعار العربية. و اكن حيفظ من 

دا عن التلكف مش تغال بنفسه. الكشاف شيئا كثريا متبحرا يف العلوم العربية. و اكن متواضعا متخشعا لني اجلانب بعي

يل أأن اختل عقهل و اختلط  ويل القضاء من عهد السلطان محمد بن مراد الفاحت و تويل منصب القضاء يف أأهمات البالد ا 

بيته حيت مات عيل تكل احلال. و اكن صاهر محمد بن فرامرز صاحب ذهنه و اعتقل لسانه فاعزتل عن الناس و لزم 

رج بهادلرر و تزوج بنته و خت  

 

حسني بن          بن        الرويم القسطموين احلنفي حسام ادلين تويف س نة أأربع و ثالثني و تسعامئة أأبو          

رمحه هللا بطرابزون. اكن عاملا فاضال حمققا مدققا مدرسا مفيدا سلمي الطبع حلمي النفس حسن احملاورة ذليذ الصحبة 

دة مع الورع و ادلاينة و الصالح و العفة و طرح التلكف. درس بكواتهية متواضعا ذا أأخالق محيدة و أأوصاف سدي  
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و قاهمسية بروسا و غريها مث صار مدرسا و مفتيا بطرابزون و مات و هو مدرس هبا. و اكن أأخذ عن مصلح ادلين 

 اليارحصاري و ابن احلاج حسن و 



  

 

الرويم املدرين احلنفي الزيين رمحه هللا. اش تغل عيل علامء عرصه    عبد هللا بن محمد شاه بن أأمحد بن       و أأبو        

و فضالء دهره و حصل جانبا صاحلا من العمل و شارك يف فنون مع املعرفة ابلنظم ابلعربية و الفارس ية و الرتكية و اخلط 

منشاءت بديعة و أأشعار بليغة. و احلسن املليح. و اكن فصيحا بليغا ذليذ الصحبة طيب اجملاورة خسيا وفيا وس امي بس امي هل 

ذ رأأي وادله يف منامه رضبه رضاب شديدا و  اكن يف أأول ش بابه مهنماك يف شهواته متبعا لذلات و بيامن هو عيل ذكل ا 

وجعه عيل ذكل. فلام أأصبح قصد الش يخ رمضان الادرنوي و اتب عيل يده و أأانب ا يل هللا تعايل و دخل اخللوة و 

يل بدله و اكن يواظب عيل الطاعات و جاهد يف هللا جماهدة ع  ظمية و اس تقام حاهل فأأجازه ش يخه ابل رشاد و رجع ا 

بن عيل العريب و محمد القراماين و الس يد العبادات و يدرس و يعظ الناس و يذكرمه. و اكن أأخذ عن عبد الرحمي 

 القوجوي و 

 و أأبو 
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براهتويف س نة مخس و ثالثني و تسعامئة أأبو  مي بن عبد هللا بن        بن         العلوي العجمي احلنفي الس يد ا حساق ا 

رمحه هللا بقسطنطنية و دفن يف جوار أأيب أأيوب الأنصاري ريض هللا عنه. و قد أأانف عيل التسعني أأصهل من  الرشيف

حدي عينيه و اكتفي هبا بقية معره. و اكن  بالد العجم و من كبار سادات أأولئك الأمم معي يف أ خر معره مث عوجل فصلح ا 

حصورا مل يتأأهل قط و أأفين معره يف العمل و العمل و اكن من عبد هللا الصاحلني و العلامء العاملني عدمي العديل يف 

فتاء مبدينة خرش نة و  العبادة فقيد البديل يف املعارف. و اكن يكتب اخلط املليح جدا درس يف عدة مدارس و ويل ال 

يزيد السلطان يف أأايم جده محمد الفتح. و قد نقل عنه كرامات و حيك خوارق عادات و اكن صار معلام لقورقود بن أأيب 

 أأخذ عن حسن بن عبد الصمد السامسوين و مصطفي بن يوسف الربوساوي و

 

سامعيل بن عيل بن       بن         الرويم الأقرسايئ البرييم رمحه هللا بقسطنطنية تلكم علامء الوقت يفو أأبو   اذلبيح ا 

 عقيدته و أأفتوا حبل دمه فقتل ذلكل و 

 

محمد مصطفي بن خليل بن قامس بن صفا الرويم القسطموين احلنفي املعروف بتاشكربي مصلح ادلين رمحه هللا يف و أأبو 

ببدلة اتشكرب عام فتح قسطنطنية س نة س بع و مخسني و مثامنائة. و اكن عاملا فاضال هل  شوال بقسطنطنية و اكنت ولدته

ابلتفسري و احلديث و الفقه و أألأصول و العلوم الأدبية بأأقساهما مع املشاركة يف العلوم العقلية. و اكن هل حترير  معرفة

واحض و أألفاظ فصيحة اش تغل عند كرباء عرصه و اكن مقبول عند الأفاضل مقدما عيل أأقرانه من الأماثل. قال ابنه أأمحد 

صارفا أأوقاته ورعا صاحب أأدب و وقار مش تغال بنفسه معرضا عن ادلنيا يف كتاب الشقايق و اكن عابدا زاهدا صاحلا 

 فامي هيمه و متجنبا عن اللغو و اللهو مل نسمع منه مع طول حصبتنا معه لكمة حفش و ل مشمنا منه راحئة
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ريس أأسدية كذب. و اكن طاهر الظاهر و الباطن صاحب خضوع و خشوع و حمبة للصلحاء و اعتقاد للفقراء. ويل تد

بروسا مث ابملدرسة البيضاء ابنقرة مث س يفيهتا مث ا حساقية اسكوب مث حلبية ادرنة مث صار معلام للسلطان سلمي مث ويل 

حدي املدارس الامثنية. مث وله  السلطان سلمي قضاء حلب فقدهما امتثال تدريس احلس ينية خبرش نة مث سلطانية بروسا مث ا 

يل الامثنية مث صار مدرسا بسلطانية و اس تعفي عن القضاء و ذكر وص  ية وادله يف عدم ولية القضاء فعفي عنه و أأعيد ا 

يل الامثنية بامثنني يوميا يف أأايم السلطان سلامين مث زيدت يف وظيفته فبلغه تسعني  بروسا بس بعني درهام يوميا مث أأعيد ا 

سري البيضاوي و رشح الوقاية لصدر الرشيعة و درهام و مات علهيا. و اكن هل رسائل متعددة متعلقة عيل مواضع من تف 

بعض حواش عيل رشح املفتاح و رساةل يف عمل الفرايض و رساةل يف حل ال شاكل عن حدييث الابتداء غري أأن أأكرثها 

براهمي بن احلسني النكساري و محمد بن خرض شاه و عيل بن  بقيت يف املساودة. و اكن أأخذ عن وادله و خاهل محمد بن ا 

و غريمه. و أأخذ عنه ابنه  اسرحمي العريب و مصطفي بن يوسف الربوساوي و لطف هللا الشهيد و محمد بن مغين عبد ال

 عصام ادلين أأمحد و

 

محمد عبيد هللا بن يعقوب بن        بن  الرويم الفناري احلنفي رمحه هللا من أأبو  تويف س نة ست و ثالثني و تسعامئة

علوم. و اكن فاضال ذكيا قوي احلافظة حفظ القران العظمي يف س تة أأشهر و اكنت هل أأاكبر علامء الروم املربزين يف ال

مشاركة يف العلوم العقلية و النقلية و معرفة اتمة بغمل القرأ ت. و اكن جوادا كرميا خسيا مفرط الكرم و اجلود يزيد عيل 

يف وجوه الرب و أأنواع اخلري و ويل  الوصف. و اكن ذا أأخالق محيدة و أأوصاف سديدة مكل أأموالا عظمية رصف مجيعها

املناصب اجلليةل. و مكل من الكتب ما ينوف عيل عرشة أ لف جمدل و ويل قضاء عدة من البالد مهنا قضاء مدينة حلب 

و هل رشح .و مات و هو قاض هبا  
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ين اليارحصاري القصيدة الربدية للبورصي رمحه هللا. اكن أأخذ عن محمود بن          القايض و مصلح ادل  

 

عبد الرزاق بن عبد الرمحن بن عيل بن املؤيد الرويم احلنفي رمحه هللا و هل مثان و عرشون س نة. و هو من و أأبو       

 بيت املويدية املعروف ابلرايسة و الصدارة.

 

 بطرابزون. اكن عاملا يوسف بن       بن       بن         الرويم الايديين احلنفي س نان ادلين رمحه هللاو أأبو       

فاضال ابرعا يف العلوم الأدبية مع مشاركة حس نة يف غريها. و اكن سلمي الباطن طاهر الرسيرة حسن السرية اثبتا عيل 



  

الفطرة حصيح العقيدة خفيف الروح ذليذ الصحبة بعيدا عن التلكف يتلكم بلك ما خيطر يف ابهل و ل يضمر شيئا يف 

يل بالد العجمخاطره يغلب عليه الغفةل يف و أأخذ عن فضالهئا و   الكمه و أأحواهل. و اكن أأخذ عن علامء الروم مث ارحتل ا 

يل بالد الروم. و درس يف عدة مدارس مهنا مرادية قسطنطنية و ل حساقية اسكوب و  تزوج هبا و درس فهيا مث عاد ا 

ميا عيل طريق التقاعد. و اكن أأخذ عن مصلح بأأربعني يو حلبية ادرنة مث صار مفتيا بطرابزون و مدرسا مبدرس هتا مث عزل 

 ادلين بن بركة و جالل ادلين ادلواين و 

 

و أأبو محمد عيل بن محمد بن عبد هللا بن       القزاين احلنفي الأمري رمحه هللا يوم         لأربع عرشة خلت من ذي 

الروس قبل استيالهئم علهيا بنحو ثالثني س نة. و و  القعدة بقزان شهيدا يف املعركة يف احملارابت الواقعة بني أأهايل قزان

س نة         عرشة و مائتني و أألف و  ---------احلجر املوضوع عيل قربه  -------اكن دفن خارج القلعة بقرب مهنا فظهر 

يل اجلامع القرمي و وضع فيه و هو ال ن هناك. و اكن اذلي وضع هذا اللوح عليه ابنه تنكري قويل بيك   هو محل ا 
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سامعيل القزاين أأنه ملا قصدوا بناء ادلاككني  هو و أأبوه و جده. اكن من أأعيان هذه ادلوةل و كبار أأمراهئا. حدثين أأمحد بن ا 

يف سكك العطارين حرضوا الأرض لوضع الأساس فظهر هذا اللوح و حنن هناك نبيع اخلفاف السختيانية اليت تلبسها 

براهمي بن خوجش عا يل اجلامع. النساء فطلب ا  مل البدل و فقهيه هذا اللوح من الوايل و محهل ا   

 

يوسف بن محمد بن عيل بن عبد هللا ادلمشقي الصاحلي احلنفي العالمة تويف س نة س بع و ثالثني و تسعامئة أأبو        

 .أأها حتت كهف جربئيلجامل ادلين بن طالون رمحه هللا ليةل الأحد لأربع خلون من احملرم ابلصاحلية و دفن برتبة اليت أأنش

هل جنازة حافةل حرضها اخلاص و العام. و اكنت ولدته هبا س نة س تني و مثامنائة تقريبا و هو مع صاحب الغرف  و اكنت

العلية يف ترامج احلنفية شقيق وادله مفيت دار العدل بدمشق قرأأ القران و حفظ اخملتار و أألفية ابن ماكل و همسع احلديث 

ليه مش يخة احلنفية بدمشق. و اكنت هل معرفة اتمة ابلعلوم العقلية و الفنون احلمكية من جامعة كثريين و  أأجازوه و انهتت ا 

و جاور مبمكة مرتني و انتفع به أأهلها و شاع ذكره يف مشارق الأرض و مغارهبا مث قدم دمشق و أأقام ابلصاحلية ا يل حني 

فتاء دار العدل و انب يف احلمك وفاته. و اكن أأخذ الفقه عن زين ادلين بن العيين و به ا ش هتر و هو اذلي نزل هل عن ا 

فتاء و التدريس ابجلامع الأموي و ويل مدارس متعددة و مل خيلف  بعده يف عيل صغر س نه مث ترك القضاء و اش تغل ابل 

 مذهب أأيب حنيفة رمحه هللا مثهل و أأجاز هل محمد بن الشحنة و 

 

بن عيل بن املؤيد الرويم اخلرش نوي احلنفي رمحه هللا يف صفر ابلطاعون شهيدا  الهدي عبد الهادي بن عبد الرحميو أأبو 

 و هو من بيت معروف ابلعمل و الفضل و الرايسة يف دلوةل العامثنية 
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يل ادلاير الرومية بعد ذكر أأخيه عيل بن عبد الرحمي فقال يف حقه الشاب النجيب و  ذكره بدر ادلين الغزي يف رحلته ا 

يل رتبة الهناية يف املبادي و الفايق بفضهل احلارض من أأقرانه و البادي. شاب نشأأ يف عبادة هللا الفا ضل الأديب الواصل ا 

مفات شهيدا ابلطاعون. و دعاه ربه ا يل جواره فلباه و راعي يف صغره من الهدي و الهدي أأابه اختطفه يد املنية يف صباه 

ذ ذاك ببدلة ازنمكيد و اكن قد مجعه أأبوه عيل و أأمره ابلرتدد ا يل و حرض جماليس عند أأبيه و همسع ما صدر مين  و حنن ا 

 املبحث فيه.

 

القامس محمد بن معر بن أأيب سعيد بن محمد الرتيك اجلغتاي التميوري احلنفي السلطان ظهري ادلين املعروف ببابر رمحه و أأبو 

اكنت ولدته -----------هللا          خلون من جامدي الأويل   
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محمد بن افالطون بن        بن          الرويم الربوساوي احلنفي        ادلين رمحه هللا بربوسا. اكن عاملا و أأبو        

و أأبواب املعامالت و فصل اخلصومات اش هتارا اتما. انب يف القضاء أأربعني عاما فاضال مشهورا ابلفقه و معرفة الأحاكم 

يل قسطنطنية و اكن لك من ويل قضاء  بروسا يوليه انئبا عنه مث صار انئبا عن لك قاض هبا مبرسوم السلطان مث طلب ا 

يل بدله فأأعيد. و انب عن قضاته كام اكن أأول مدة حياته. و  فناب عن قضاهتا مث مل يوافقه هوأأها و مرض فسأأل العود ا 

الوقوع. و هل كتاب  ل عيل مسائل هممة كثريةاكن هل فضيةل يف ال نشاء و الشعر و هل اختيارات مجعها من الكتب تش مت

 أ خر يف احملارض و السجالت.

 

محمود بن عبد هللا الرويم احلنفي بدر ادلين رمحه هللا ابدرنة و هو قاض هبا و اكن من عتقاء عيل ابشا و أأبو         

من فنون العمل و جنح و صار اخلادم. و اكن عاملا فاضال اش تغل عيل علامء عرصه و فضالء دهر و حصل جانبا صاحلا 

حدي الامثنية مث ويل قضاء حلب مث  حدي املتجاورتني و ا  مدرسا يف عدة مدارس بربوسا و قشطنطنية و ادرنة مهنا ا 

قضاء ادرنة. و اكن جري اجلنان طليق اللسان متعبدا مس تقمي الطريقة مفننا دينا صاحلا و هل مسجد ابدرنة. و اكن أأخذ 

لتوقايت و جشاع ادلين الرويم و عبد الرمحن بن عيل بن املؤيد و عن لطف هللا بن حسن ا  

 

محمد بن معر بن محزة بن           الانطايك احلنفي         ادلين رمحه تويف س نة مثان و ثالثني و تسعامئة أأبو         

بنائه و قد بل  الس بعني. و اكنت  يف حرمي اجلامع اذلي اكن رشع يف هللا يوم         لأربع خلون من احملرم بربوسا و دفن

ولدته ابنطاكية من بالد الشام حفظ القران الكرمي و الشاطبية و الكزن و غريها يف صغره. و أأتقن الأصول و الفقه و 

و يوما  جبزوي القرأ ت و العربية. و اكن رحال جوالا يف البالد أأفاقيا يوما  
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يل انطاكية و حلب مث زار القدس ابلعقيق و ابلعذيب يوما و يوما ابخلل  يل تربيز مث رجع ا  يصاء رحل ا يل حصن كيفا مث ا 

يل مكة و جح و دخل ادلاير املرصية و حصل هل القبول التام عند سلطاهنا املكل  الرشيف و جاور به مدة مث توجه ا 

يل بالده  يل الأرشف قايتباي و الاحرتام عيل الغاية و ال كرام و مل يأأذن هل يف الرحيل ا  أأن من غاية حمبته هل فبقي عنده ا 

نعام و ال حسان. و اكن  ليه لك امليل و رمره ابل  يل داير الروم فأأكرمه السلطان أأبو يزيد العامثين و مال ا  مات مث توجه ا 

لهيا أأو اثلهثم. مث ارحتل ا يل حلب بأأههل فأأكرمه أأمري الأمراء خريبيك  جدا و معه عند فتح قلعة متون و اكن اثين ادلاخلني ا 

ليه فبقي هبا مثان س نني س نني مش تغال ابلتفسري و احلديث و الوعظ )احلظ(  و اكن كثري اخلط .الزتم مجيع ما حيتاج ا 

الثواب يف  عيل الروافض و اجلهال من الصوفية و ل س امي الصفوية و اكن حيرض امللوك عيل قتامهم و يعظهم و يذكر مهم

ملنكر. و اكن مع السلطان سلمي يف قتال الروافض وقعة جالردان فلام اصطف اجلهاد و الأمر ابملعروف و الهنيي عن ا

و السلطان يؤمن دلعائه الفريقان و التقي امجلعان و اش تد القتال و زاغت الأبصار و بلغت القلوب احلناجر رشع يدعو 

يل بالد اليوانن و أأقام هبا يدع نه سافر ا  يل الرشاد و يعظهم و يقمي جفاء النرص من عند هللا و اهنزم العدو. مث ا  و الناس ا 

شعار ادلين و يعمر املساجد و املأأذين فهدي هللا به خلقا كثريا بني مهنمك يف اذلنوب و املعايص قد اتب و مرشك 

قايس القلوب أأسمل ا يل هللا و أأانب. و اكن من الصالح عيل جانب عظمي و سعادة اتمة يف الوعظ و التذكري و قدرة 

القران من حفظه بال مراجعة كتاب. و اكن دأأبه يف أأايم امجلع تفسري ما قرأأ اخلطيب يف الصالة بديباجة اتمة عيل تفسري 

تيان مبثهل يف سعة احلال و اكن هل يد يف عمل الكميياء  بليغة عيل الارجتال يعجز املتأأملون عن ال 
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عيل قدم راخس من التقوي كثري العبادة عظمي الاحتياط مولعا به. و اكن حيفظ أأحاديث كثرية و أأخبارا مجة غفرية. و اكن 

يف مالكه و مالبسه و طهوره. و اكنت نفقته من جتاربه و اكن يرصف أأوقاته يف مصاحل اخللق من الوعظ و التذكري و 

فتاء و التدريس و ال صالح بني الناس و وجوه املعروف و ال حسان. و هل جامع و مسجد أ خر يف  د و مسج --------ال 

ابسكوب و جامع كبري بربوسا مات قبل متامه. اكن مع السلطان سلامين يف حرب انكروس. و ودل هل من صلبه ما يقارب 

مائة نفس. و من تصانيفه: كتاب الهناية يف الفقه أألفه للسلطان قايتباي، و كتاب هتذيب الشامئل يف السرية النبوية، و 

الغزاء أألفه للسلطان سلمي.  يد العامثين، و كتاب يف فضائل اجلهاد و أأحوالكتاب أ خر يف التصوف أألفهام للسلطان أأيب يز 

و هل تصانيف يف الكمييا و رسائل يف فنون من العمل. و اكن أأخذ عن أأبيه و معيه حسني و أأمحد الانطاكيني و العالمة 

 مزيد التربيزي و تقي ادلين الشمين و جالل ادلين الس يوطي و 

 



  

وسف بن محمد بن ارمغان الياكين الرويم احلنفي رمحه هللا ابدرنة و قيل س نة س بع و ثالثني. اكن محمد مصطفي بن يو أأبو 

عاملا فاضال هل مشاركة يف العلوم لكها و معرفة حس نة ابلشعر و أأشعار جيدة يف اللغة الرتكية. و اكن دامئ الاش تغال يف 

لبية و دار احلديث. و اكن حلامي كرميا خسيا وفيا مج احملاسن العلوم. درس يف عدة مدارس بربوسا و ادرنة و غريها مهنا احل 

ل أأنه قلت تصانيفه لضعف يف مزاجه. و هل بعض حواش عيل رشح املفتاح للس يد الرشيف. و اكن أأخذ عن عبد  ا 

 الرمحن بن عيل بن املؤيد و

 

امجلايل الرويم احلنفي الوزير           محمد بن          بن         بن تويف س نة تسع و ثالثني و تسعامئة أأبو         

بريي ابشا رمحه هللا و دفن عند جامعه اذلي أأنشأأه يفاملعروف   
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قصبة سلوري اكن صديقي النسب رضوي احلسب معدن الرأأي و ادليه و موضع العقل و الهنيي حس نة الزمان بركة 

ء صوفية و قضاء قلبة و قضاء غلطة مث صار متوليا الاوان اش تغل و حصل و برع و همر و أأمجل و فصل. مث ويل قضا

للأوقاف الفاحتية القسطنطنية. مث حافظا لدلفرت يف ادليوان يف أأواخر عهد السلطان أأيب يزيد مث اس توزره السلطان سلمي 

يل أأترابه و ذويأأس نانه و يف خدمته من  مث اس تعفي عهنا يف أأايم السلطان سلامين فعفي و ذكل ملا راه سلطاان شااب مييل ا 

لهيا و هو بيهنم بش يخوخته و كرب س نه ل يناس هبم فلام أأجيب ا يل سواهل  ش باب مماليكه من هو مثابر علهيا يطاير جبناحيه ا 

اطلع للنظر يف حاهل و ماهل و رأأي بعني كامهل عدم ثبات ادلهر يف حاهل فأأخذ يف زاد ترحاهل و قدم من اخلريات ما يكون 

ت الصاحلات. و اكن عاملا فاضال عاقال متني الرأأي فائق اذلاكء صائب احلوس صاحلا مراعيا ذخرية ل خرته من الباقيا

حلقوق العلامء و الصلحاء و الفقراء. و اكن يرضب املثل بفراس ته و عقهل و علمه و حلمه. و حيك أأنه ملا وصلت النوبة ا يل 

رأأاي فقربه و وله وزارته فمل جيد أأةمل منه عقال و أأمنت  السلطان سلمي تتبع طوايف العلامء املمتزيين بكامل العقل و الرأأي

فاس متر علهيا مدة حياته. و سمل من الفتك مع كرثة من قتل من الوزراء يف نوبته و ذكل لكامدلربته. و حيك أأنه قال هل 

مقامك. و اكن عزهل يوما اين أأخافك أأن تلحقين بأأمثايل من الوزراء فقال السلطان نعم أأريد ذكل و لكين ل أأجد من يقوم 

من الوزارة س نة تسع و عرشين و تسعامئة فتقاعد مبوضع من قرب دميتوقة و رصف أأوقاته يف العبادة و وجده اخلري و 

أأنواع الرب. و اكنت هل أأوقاف و أأحباس يف ادرنة و ابب الأبواب من مساجد و جوامع و رابطات و مطاخب للمسافرين و 

 غري ذكل من خريات ابقية عيل 
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يل انقضاء ادلوران.  صفحات الزمان يذكر هبا و يدعي هل ا 

 



  

محمد شاه بن محمد بن مصطفي بن حسن الرويم ا        احلنفي رمحه هللا بقسطنطنية من بيت احلاج و أأبو         

ال نشاء كثري ال طالع حسن املعروف ابلرايسة و الفضل و العمل بفنون. اكن عاملا عامال فاضال اكمال ذا همارة يف النظم و 

عيل التوارخي و أأايم الناس و الأخبار و النوادر حافظا ملناقب الأسالف و أأحوامهم ذليذ الصحبة طيب اجمللس مع 

مشاركة صاحلة يف العلوم العقلية و النقلية و الفنون الأدبية و العربية. و اكن مكبا يف حتصيل العلوم و املعارف دامئ 

حدي الامثنية و مرادية الاش تغال هبا طارحا لل  حدي املتجاورتني ابدرنة و ا  تلكف معرضا عن أأعراض الناس. )ويل دراسة ا 

حال وفاته مثانون درهام يوميا( بروسا. و اكنت وظيفته  

و اكنت هل حواش و رسائل ل حتيص ضاعت أأكرثها بعد وفاته. و اكن هل كتاب الفقه زاد فيه عيل الوقاية كثريا من 

ية بقي يف املسودة. و هل رشح عيل خمترص القدوري و رشح عيل ثالثيات البخاري و غري ذكل. و اكن املسائل التفاق 

 أأخذ عن وادله و 

 

محمد بن محمد بن           بن احلسيين الرويم ا          احلنفي ركن ادلين ابن اذليك رمحه هللا من مشاهري و أأبو        

لعلوم. ويل الأعامل اجلليةل و املناصب العلية مهنا مدرسة كواتهية و ازنيق و واعظية علامء الروم املربزين يف املعارف و ا

ليه معل الفتوي هبا. و ويل قضاء ادرنة و قضاء  بروسا و سلطانيهتا و مراديهتا. و درس يف مدينة خرش نة و فوض ا 

يل منصبه مث عزل و تقاعد قسطنطنية و قضاء العسكرين و قدم السلطان غوري رسول من هجة السلطان سلمي و عا د ا 

مبائة و ثالثني درهام يوميا. و اكن أأبوه تركه صغريا. و أأخذ عن س نان ادلين يوسف بن خرض و مصلح ادلين مصطفي بن 

 يوسف ومحمد بن اخلطيب.

 

ه هللا محمود بن عامثن بن عيل بن         الرويم الربوساوي احلنفي شهاب ادلين املعروف ابلالمعي رمحو أأبو        

 بربوسا و هل س تون س نة و قيل س نة أأربعني. و اكن عاملا فاضال عارفا اكمال 
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نظم مطبوع ابلرتكية و أأشعار جيدة و تصانيف مشهورة و معارف منظومة و منثورة. و اكن كثريا الفضائل جام املعارف هل 

فادة.  يل أأن توفاه هللا س بحانه هبا. و اكنت وافر العلوم قد رصف أأوقاته يف العبادة و حتصيل العمل و ال  سكن بروسا ا 

بن حسن و حمي ادلين اخوين. وظيفته مخس و ثالثني يوميا بطريق التقاعد. و اكن أأخذ عن حمي ادلين محمد بن مصطفي 

 و أأخذ الطريقة عن الس يد محمد بن عيل احلسيين و 

 

د بن س يد شاه بن عيل القادري الهندي ادلهلوي احلنفي عبد الرزاق عبد القادر بن محمتويف س نة أأربعني و تسعامئة أأبو 

الصويف حمي ادلين رمحه هللا لثنيت عرشة بقيت من شهر ربيع الثاين. و دفن يف مقربة اوجه ------- و قربه مشهور يزار و 

ريدين يف وقته و يتربك. و هو من سالةل الش يخ عبد القادر اجلييل و أأحد املشاخي السالكني لطريقته القامئني برتبية امل



  

و عيل قدم اسالفه يف الرايضة ذلكل اكن يعرف ابخملدوم الثاين. و اكن عاملا فاضال عالمة عارفا دينا صاحلا زاهدا ورعا 

رشاد السالكني. و ابمجلةل اكن من أأعيان مشاخي لهيم  دوام التبتل ا يل هللا تعايل و ا  هندس تان املعدودين ابخلنارص املشار ا 

الش يخ عبد احلق ادلهلوي يف كتابه التذكرة و اخبار الاخيار و قال اكن يف رتبته الولية غوث الثقلني عيل ابلبنان. ذكره 

.احلقيقة  

محمد بن محمود بن         بن           الوفاء الرويم ا          احلنفي حمي ادلين رمحه هللا جنل الش يخ بدر و أأبو         

ش تغل و دأأب و حصل فنجح و هبر و أأفلح و درس يف عدة مدارس و أأعاد و أأفاد الطلبة ادلين محمود املعلوي الوفايئ. ا

 و اس تفاد و مهنا مدرسة كواتهية و فرهادية بروسا و قاهمسية كواتهية. و اكن حلمي النفس سلمي اخلاطر كرمي الطبع
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اس و أأحوال الصلحاء و  من التوارخي و أأايم النحصيح العقيدة حمبا للصوفية و ل س امي الوفائية. و اكن هل اطالع عيل كثري

تصانيف مهنا: هتذيب الاكفية و رشحه،  ----------الرشوح و احلوايش  -----و ياء كثري النوادر مج اللطايف منافب الأول 

، و حاش ية عيل احلوايش الرشيفية عيل التجريد، و رشح عيل رشح هداية احلمكة، و تذنيب احلوايش مصلح ادلين عليه

 و تنوير الضحي يف تفسري سورة و الضحي، و رسائل و تعليقات ل حتيص. و اكن أأخذ عن س يدي القرماين و

 

براهمي بن شهاب الازربيجاين ا         الصويف العارف املعروف ابللكش ين رمحه هللا و أأبو           براهمي بن محمد بن ا  ا 

كعبة عشاق العرب و العجم و مما قيل يف اترخي وفاته "مات  مبرص و دفن بداخل زاويته و قربه مطاف أأهل العمل و

براهمي". و اكنت ولدته يف حدود س نة ثالثني و مثامنائة يف أأعامل ازربيجان. نشأأ يف طاعة هللا يف ش بابه و  قطب الزمان ا 

ريدين و السالكني و حصب الصوفية و خدم مشاخي الطريقة و حصل هل ال ذن مهنم ابل رشاد و تربية امل القوم ةسكل طريق

مام الصوفية و مقدم الطائفة اخللوتية و رئيس شعبة مهنا تعرف ابللكشنية. يتصل  ا يل هللا و صار هو ش يخ الطريقة و ا 

يل العباء. ذكره الش يخ عبد الوهاابلشعراين يف طبقات الأولياء و ابل  يف مدحه و الثناء عليه  عرق نس به من هجة أأهماته ا 

لهية و قال اكن يف التفسري  و احلديث ذا حظ ابهر و يف الفنون العقلية اكلعقل العارش. و اكن يف التصوف و املعارف ال 

و مسكنه بتربيز فلام حدثت الفنت فهيا  و اكن منشأأه .عدمي العديل فقيد البديل منقطع القرين اكلفريدة و           النادر

يل القاهرة و اس توطهنا و  سامعيل الصفوي انتقل ا  أأقام يف موضع يقال هل قبة املصطفي مث ملا دخلها السلطان سلمي بسبب ا 

 أأقطعه موضعا مهنا يف قباةل املؤيدية فبين فيه الزاوية و كرث أأحصابه و اش هتر أأمره
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يل قسطنطنية دار مكل الروم يف عهد السلطان  ليه الناس من بالد خراسان و العراق دعي ا  يف الأنفس و ال فاق انثال ا 

كرام و رصف معززا مكرما و قد رصح الش يخ جالل  سلامين يف حدود س نةفرشفها ابلقدوم فقوبل ابلحرتام و مزيد ال 



  

و برش الأحصاب بوروده. و من أ اثره اجلليةل نظري تأأبية ابن الفارض، و  ادلين الرويم يف بعض أأبيات قالها بوجوده

وان شعر. و اكن أأخذ بتربيز عن معه الس يد عيل بن محمد املصنوي يف جواب املثنوي يش متل عيل أأربعني أألف بيت و دي

 و الش يخ معر الروش ين و مبرص عن الش يخ شاهني املرصي و

 

محمد بن قامس بن يعقوب بن أأمحد الرويم اخلرش ين احلنفي حمي ادلين ابن اخلطيب رمحه هللا يف العرش و أأبو         

أأيوب الأنصاري ريض هللا عنه و صيل عليه أأمحد بن سلامين  الأخري من شهر رمضان بقسطنطنية و دفن يف جوار أأيب

بن الكامل. و اكنت ولدته يوم الثالاثء لثلث بقني من شعبان س نة أأربع و س تني و مثامنائة خبرش نة. اكن عاملا فاضال عالمة 

حنريرا ذا همارة اتمة يف علوم القرأأة و التفسري و احلديث و التارخي و احملارضات و الأشعار العربية ذا اطالع عظمي عيل 

اكلوفق و و التكسري و اجلفر و املوسقي و سائر الفنون الرايضية. و اكن ينظم القصايد العربية و الرتكية. و العلوم الغريبة 

اكنت هل يد طويل يف الوعظ و التذكري و اكن ل ميل من املطالعة و التدريس يرصف مجيع أأوقاته يف العمل و العمل 

يل ادلنيا و أأحوال أأبناهئا. و اكن دينا صاحلا حمبا للصوفية و أأهل مش تغال بنفس ه راضيا من العيش بقليهل غري ملتفت ا 

حدي الامثنية غري مرة. و  حدي املتجاورتني ابدرنة و ا  الطريقة. درس يف عدة مدارس بربوسا و ادرنة و قسطنطنية مهنا ا 

زيد نصبه معلام لبنه الأمري أأمحد. و من تصانيفه:اكن وظيفته مثانون درهام يوميا. و اكن السلطان أأبو ي  
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-------------------------------، و رشح الفرايض الرساجية )روضة الأخبار يف احملارضات، و حواش عيل رشح الوقاية

خوين و يوسف ( و رسائل و تعليقات كثرية. و اكن أأخذ عن وادله اخلطيب قامس بن يعقوب و حمي ادلين ا ------------

 بن خرض س نان ادلين و

 

أأمحد بن سلامين بن كامل بن          الرويم الادرنوي احلنفي مشس ادلين املعروف اببن كامل ابشا رمحه هللا و أأبو        

ين يوم          لليلتني خلتا من شوال بعد مجعة من ابن اخلطيب. و مما قيل يف اترخيه ارحتل العلوم ابلكامل قال تقي ادل

المتميي يف طبقاته ال مام العامل العالمة الرحةل الفهامة أأوحد أأهل عرصه و جامل أأهل مرصه من مل خيلف بعده مثهل و مل تر 

العيون من مجع كامهل و فضهل. و اكن السبب احلامل هل عيل الاش تغال ابلعمل. و الباعث هل عيل حتصيهل أأنه اكن يف سفر 

ذ اقبل خشص رث الهيئة خلق الثياب و جلس مع السلطان أأيب يزيد عند الوزي براهمي بن اخلليل ا  فوق الأمري ر اجلليل ا 

أأمحد بن اورنوس أأحد الأمراء الكبار املتقدمني يف ادلوةل فاس تغرب ذكل و سأأل عن السبب فيه فقيل هذا خشص من 

أأهل العمل يقال هل املويل لطف هللا فقال ايبل  العمل بصاحبه هذه املزنةل فقيل نعم و أأزيد فاختار --------- بتحصيل 

يل أأن  يل العمل و أأههل مكبا عيل الاش تغال ا  الفضل و الكامل عيل ما يرتقبه يف خدمة ادلوةل من العز و ادللل و انقطع ا 

ليه و تعقد اخلنارص عليه.  ماما يف لك فن ابرعا يف لك عمل تشد الرحال ا  )و فاق الأقران و صار انسان عني همر و صار ا 

فادته و اس تفادته(الأع  يان و رصف أأوقاته يف حتصيل العمل و مذاكرته و ا   



  

و اكن ابرعا يف التفسري و احلديث و الفقه و الأصول و النحو و الترصيف و املعاين و البيان و الالكم و املنطق و قال 

ل و هل مصنف أأو مصنف غري ذكل حبيث أأنه تقان لك عمل مهنا و قلام يوجد فن ا  ات فهيا و لك مولفاته مقبوةل أأنه تفرد يف ا 

رسعة مرغوب فهيا متنافس يف حتصيلها متفاخر بمتكل الأكرث مهنا و يه بذكل مس تحقة و به جديرة. قال و اكن يف 

صنيف و وسع الاطالع و الاحاطة لكثري من العلومالت   
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عندي أأنه أأدق من الس يوطي نظرا و أأحسن يف ادلاير الرومية نظري احلافظ جالل ادلين الس يوطي يف ادلاير املرصية. و 

فهام و أأكرث ترصفا عيل أأهنام اكن جامل ذكل العرص و خفر ذكل ادلهر. انهتيي. و قال صاحب الشقايق. اكن هل يد طويل 

و ابع طويل يف التحرير و ابمجلةل. اكن  من حسن التقرير يف ال شاء و النظر ابلعربية و الفارس ية و الرتكية و حظ جزيل

 من م تفردات ادلنيا و منابع املعرف العليا أأس ين ذكر السلف بني الناس وايح رابع العمل بعد الاندراس. 

و اكن ذا أأخالق محيدة و أأفعال سديدة مع أأدب ابهر و عقل وافر. درس يف عدة مدارس من بالد كثرية كحلبية ادرنة 

حدي املتجاورتني هبا. مث ويل قضاء العسكر يف بال د الروم مث عزل و أأعيد عيل التدريس يف دار و دار حديهثا و ا 

احلديث مبائة عامثنية يوميا. مث صار مفتيا بقسطنطنية س نة اثنتني و ثالثني بعد وفات عيل امجلايل. و اكن قدم القاهرة يف 

ذ ذاك عيل قضاء العسكر فشهر هل علامهئا ابلفضائل امجلة و ال تقان يف العلوم امل  همة و أأفاد و حصبة السلطان سلمي و هو ا 

اس تفاد و أأجاز هل بعض احملدثني حفصل هل هبا علو ال س ناد و قال بعضهم و من ابهر كراماته ما جري عيل لسانه و هو 

العبد الضعيف انه ل خمترص من قوهل "اي أأحد جننا مما خناف" فلام مات حوسب و جعل اترخي وفاته و اذلي يقوهل 

يعجبين هذه املبالغات و ل املوازنة بينه و بني الس يوطي الش نان بني النيل و الفرات فان الس يوطي و ان اكن راجال يف 

ل أأنه اتم املهارة واسع الاطالع اكمل ال حاطة لعلوم احلديث. و أأما ابن الكامل  العقليات و متوسطا يف الأصول و الفقه ا 

الاش تغال معظام يف ادلوةل مسموع القول مقبول فامنا حق املقال يف شأأنه أأن يقال أأنه اكن عاملا فاضال كثري املطالعة و 

 الفعال 

براهمي بن عبد هللا امحليدي  لأجل انتخاب الكمه و الانتقاد عليه و قهره و  )حيت ان الوزير رس مت ابشا غضب عيل ا 

لياس املياليث لأجل تعبريه عن الكمه بقوهل --قيل و  طرده عن جملسه و أأمر به فأأخرج ابجلرب عيل رجهل و عيل محمد بن ا 

بشفاعة الشافعني و اس تعتب فصار يف معرض السؤال و اجلواب و عرضه عيل اجلزاء و العقاب حيت خلص  ---------

( ---------من   

و أأما التحقيق فمل يكن من صناعته و ل سعة الاحاطة يف العلوم من بضاعته و هل جرأأة عيل الفتوي بسفك ادلماء------

يف  --------و عادل عن صواب يف الاعرتاض عيل السلف و هو غري مصيب يف أأكرثها  و دعاوي عريضة و أأقدام ----

ايرادها فأأما الايضاح و الاصالح و كتاب تغيري التنقيح و املفتاح جفدير )ابن ل يطلق علهيا امس أ خر لقةل ترصف و 

ل اخلروج عن سنن الفوز و الفالح و ا صالح احدثت املفاسد و أأيضاح ودلت املعاقد (   تغيريه مل يفد ا 

 



  

\174b\ 

 
و هل تصانيف بقي الكثري مهنا يف املسودة و مما ظهر هل من التواليف: الاصالح و الايضاح يف الفقه، و رشح الهداية 

انقص، و تغيري التنقيح يف الأصول منت و رشح، و حواش عيل التلوحي، و تغيري املفتاح يف املعاين و البيان و حواش 

رشيف عليه، و تغيري الفرايض الرساجية منت و رشح، و جتويد التجريد يف الالكم، و حاش ية عيل عيل رشح الس يد ال 

هتافت مصلح ادلين، و تفسري القران مل يمكهل، و حواش عيل الكشاف، و كتاب طبقات اجملهتدين، و رسائل و تعليقات 

يل ا كثرية يف فنون. لغاية و أأابن همارته يف هذه اللغة، و كتاب و من تصانيفه الفارس ية: دقايق احلقايق أأبدع فيه ا 

ناكرس تان عيل منوال لكس تان، و كتاب ابلرتكية يف التوارخي أ ل عامثن. و اكن أأخذ عن لطف هللا بن حسن التوقايت 

 الشهيد و مصلح ادلين القسطالين و محمد بن اخلطيب و ابن املعرف و 

 

من ذرية  ------- الربوساوي احلنفي الس يد الرشيف رمحه هللا احلسن عيل بن حسن بن       بن         الرويمو أأبو 

الس يد جالل ادلين الكرلين صاحب الكفاية يف رشح الهداية. اش تغل و دأأب و حصل و لزم عالء عرصه و فضالء 

 مرصه و برع و سكل مسكل الصوفية و أأخذ الطريقة عن مشاخي القوم و درس يف محزوية بروسا و عني هل من العلوفة

. و اكن -------------------------------لك يوم عرشون و درهام عامثنيا مث زيد فهيا و جعل ثالثني يوميا بطريق التقاعد 

يالزم امجلاعة و يراعي حدود مبارك النفس كرمي الأخالق طيب الأوصاف متواضعا حسن العقيدة مريض الطريقة 

 الرشيعة جيالس الفقراء و صلحاء 
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و اكن حسن السمت و الشيبة مليح الوجه. و اكن أأخذ عن عالء ادلين عيل بن         الفناري و محمد بن  الأمة

 مصطفي بن حسن و حصب الش يخ نصوح الطرسويس و 

 

حدي و أأربعني و تسعامئة أأبو         سامعيل بن يوسف بن عبد هللا الرتيك عادلشاه غفره هللا صباح يوم تويف س نة ا  ا 

بع عرشة بقيت من صفر. و اكن خسيا كرميا جوادا فاضال حسن التدبري داري ملوك الطوايف ابلهند من الأربعاء لأر 

يثار مذهب الروافض عيل  ل أأنه اكن عيل طريقه وادله من ا  النظامشاهية و القطبشاهية و العامدشاهية فاس تقام ملكه ا 

دلشاه.و مكل بعده ابنه ملوعا طريقة الس نة و العدول عن خطبة اخللفاء الأربعة ا يل خطبة الأمئة  

 

عبد السالم بن عبد الرمحن بن عيل بن املؤيد الرويم اخلرش ين احلنفي رمحه هللا و هل س بع و عرشون س نة. و أأبو      

. اكن من بيت املويدية املعروف ابلفضل و الرايسة و العمل و الس يادة  

 



  

يل الرويم ا          احلنفي حمي ادلين الرازي رمحه هللا أأصايته محمد بن محمد بن         بن           امجلاو أأبو      

دأأب و اش تغل ابلعلوم يف كنف وادله الوزبر و حصل  الصاعقة و أأهلكته و احرتق هبا و هو مشغول ساحمه هللا و غفره.

علوم الرايضية و و صار فاضال عدمي البديل عالمة فقيد العديل و اكن لس نا رسيع البيان بديع التبيان ذا حظ يف ال

املتداوةل مع علو مهة و رفعة قدر و عظمي وقار و كامل أأدب. ويل املناصب السامية املراتب و مشاركة يف سائر العلوم 

حدي املدارس الامثن و غريها من املدارس املنيعة البنيان الرفيعة اجلدران و قضاء ادرنة. و مات و هو قاض هبا.  درس اب 

محد بن سلامين بن الكامل و عيل بن أأمحد امجلايل املفيت وو اكن أأخذ عن وادله و أأ   

 

محمد بن طورمش بن          الغزايل اجملنون رمحه هللا مبكة و هل س بعون س نة. من فضالء و أأبو          
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سكن بقرب بالد الروم درس يف عدة بالد مث ترك و عني هل من العلوفة ثالثون درهام يوميا بطريق التقاعد. و اكن ي 

قسطنطنية عيل ساحل البحر و بين هناك مسجدا جامعا و مدرسة و حامما و وقفه عيل املسجد. و اكن عاملا فاضال دينا 

حمبا للخري مالزما للخمس يف أأوقاهتا ابمجلاعة. و اكن ذليذ الصحبة طيب اجمللس حسن احملاورة سلمي الطبع حصيح العقيدة 

هل حظ يف ال نشاء ابلرتكية. و اكن متلون الطبع و لهذا مل حيصل هل احلشمة و مل يثبت  لطيف النوادر اتراك للتلكف و اكن

 يف الطريقة بعد ما سكل مسكل التصوف. و اكن أأخذ عن حمي ادلين العجمي و 

 

 العصمة محمود بن نعمة هللا بن محمد بن          السمرقندي احلنفي رمحه هللا بسمرقند و دفن يف جوار الش يخو أأبو 

 عبيد هللا الاحرار أأحد فضالء ما وراء الهنر وقته. و هل حواش عيل رشح العقايد النسفية و عيل الفوائد الضيائية 

 

محمد شاه بن أأمحد بن يوسف بن محمد الياكين الرويم ا         احلنفي رمحه هللا بقسطنطنية و هو مدرس و أأبو        

حدي الامثنية. اكن عاملا فاضال ذا مشارك ة يف فنون من العمل صاحب اش تغال و سكون و اكن حيفظ لسانه فال يذكر اب 

ل خبري. قرأأ و اش تغل و دأأب و حصل و أأخذ عن علامء عرصه مث صار معيد ادلرس عالء ادلين امجلايل و تويل  أأحدا ا 

حدي املتجاورتني ابدرنة  حدي الامثنية و اكن تدريس املرادية و ادلاودية و القلندرية و الابراهميية بقسطنطنبة مث ا  ثن اب 

 أأخذ عن 

 

و         جان عيل خان بن هللا اير بن يعقوب بن محمد الرنيك القزاين احلنفي رمحه هللا ابملسكوب قتل صربا و هو أأخو 

 شاه عيل خان و من أأهل كرمان. قدم قزان يف أأايم فتنة حدثت هبا بتحريك ملوك الروس
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و أأبو محمد عيل محمد بن محمد بن         العلوي احلسيين ا        احلنفي رمحه هللا بقلبة و هو قاض هبا و هو الس يد 

النسب الباهر احلسب الأديب الفاضل اللبيب. و اكن ختنا للقايض عبد الرمحن بن الرشيف احلسيب النسيب  العايل 

اينه كول و قرطوه و اسكوب و  املؤيد حصل و اش تغل و دأأب و نبل و لزم الأماثل و عارش الأفاضل و ويل قضاء

صوفيه و قلبه . و اكن محمود السرية مشكور الطريقة مريض احلكومة و اكن أأخذ عن محمود بن عبد القادر امحليدي و 

 جعفر بن       الهنايل و 

 

الصويف رمحه محمد بن ولية بن أأمحد بن ا حساق العلوي الرويم الكرماس يت تويف س نة اثنتني و أأربعني و تسعامئة أأبو     

مام الطريقة  هللا غرة صفر بقسطنطنية و دفن عند وادله من السادات العلوية و الأرشاف احلس ينية و ش يخ الصوفية و ا 

 الزينية القامي يف الزاوية مقام وادله برتبية املريدين بعد وفاته.

 

حلنفي الصويف رمحه هللا مخلس خلون من عبد الرزاق بن عبد القادر بن محمد بن س يد شاه القادري الهندي او أأبو        

مام الطريقة القادرية بعد وادله الش يخ عبد القادر و أأكرب أأولده .جامدي ال خرة و هو أأحد مشاخي الصوفية و ا   

 

عبد هللا محمد بن عيل بن        بن         القراابغي احلنفي حمي ادلين رمحه هللا ابزنيق و هو مدرس هبا. اكن عاملا و أأبو 

فاضال هل معرفة ابلتفسري و احلديث و الأصول و العربية و املعقول و تصانيف حس نة مقبوةل. و اكن أأخذ عن علامء 

العجم مث قدم بالد الروم فأأخذ عن علامهئا و اكن سلمي الطبع حلمي النفس متواضعا أأديبا لبيبا حصيح العقيدة مريض 

تعليقات عيل الكشاف، و أأنوار التزنيل و عيل الهداية و الـتلوحي، و الطريقة سديد السرية نقي الرسيرة. و من تصانيفه: 

ثبات الواجب لدلواين، و كتاب يف احملارضات سامه جالب الرسور. و  حواش عيل رشح الوقاية، و رشح عيل رساةل ا 

 اكن أأخذ عن يعقوب بن عيل 
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ويل احلنفي حسام ادلين املعروف اببن الطباخ رمحه هللا جعفر حسن بن        بن        بن        الرويم اللكيبو أأبو 

بربوسا متقاعدا. و اكنت ولدته بلكيبويل و مما قيل يف اترخيه سقي هللا ثراه اكن س يدا حصورا ليس هل أأهل و ل أأولد 

قد اذلهن جيد كرمي اذلات ذا أأنقة و مرؤة. و اكن عاملا فاضال حسن اخللق اكمال ذيك الطبع انعيل امهمة رشيف النفس 

التحرير رش يق التقرير نقي الفكرة عدمي النظري مش تغال بنفسه ل يتعرض لأحد. درس يف عدة مدارس يف عدة بالد مهنا 

يل التدريس بامثنني درهام من العلوفة  حدي الامثنية و ويل قضاء بروسا مث عزل و أأعيد ا  حدي املتجاورتني ابدرنة و ا  ا 

ة بطريق التقاعد. و اكن أأخذ عن س يدي القراماين و . مث تركه و فرض هل مائاليومية  



  

يل دلهيي و دفن يف جوار الش يخ  رمحه هللا ابكرباابد من بالد الهند -------) غياث ادلين الشريازي املعروف  و محل ا 

سامعيل الصفوي و ذلي  نظام ادلين و هو صاحب حبيب السري صنفه ابلامتس الوزير حبيب هللا من أأعيان رجال ا 

يل قندهار يف  أأطال يف وصفه. اكن سابق أأقرانه يف الفصاحة و فائق أأمثاهل يف ال نشاء و البالغة. نشأأ هبرات و انتقل مهنا ا 

يل داير الهند يف س نة أأربع و ثالثني و دخل الرباابد رابع س نة مخس و ثالثني و أأكرمه شوال س نة ثالث و  ثالثني مث ا 

--------------------------------------------------------------------------سلطان ظهري ادلين. و اكن رشع يف تصنيف 

--------------------------------------- )  

 

. اكن من عتقاء العباس أأمحد بن عبد هللا بن          الرويم اخلرش ين احلنفي مشس ادلين رمحه هللا بدمشقو أأبو 

براهمي اش تغل عنده و دأأب و حصل  و برع حيت صار مدرسا ببعض النوايح مث خبرش نة مث مبدرسة أأيب أأيوب الس يد ا 

حدي الامثنية  مث ويل قضاء بعد خفر ادلين أأمحد بن ارسافيل. و اكن عاملا فاضال دينا صاحلا سلمي الأنصاري بقسطنطنية و ا 

  ---------مت صاحب الطبع حصيح العقيدة محمود الطريقة مريض السرية حلامي وقورا صبورا أأديبا لبيبا حسن الس

 

براهمي بن  بن      الرويم الاسكويب احلنفي القايض رمحه هللا تويف س نة ثالث و أأربعني و تسعامئة أأبو  اذلبيح ا حساق ا 

بدمشق. اكن عاملا فاضال دينا صاحلا غري ملتفت ا يل زخارف ادلنيا جمردا عن الأهل و الأولد. و اكن صدوقا فصيحا 

عاملا ابلتوارخي و أأايم مي العقيدة حسن السمت لطيف احملاورة حسن النادرة كثري احملفوظات اللسان حصيح البيان سل

لهيا يف ذي احلجة س نة  الناس. و اكن شاعرا هل أأشعار بليغة و منشاءات بديعة يف اللغة الرتكية. و يل قضاء الشام خفرج ا 

 اثنتني 

 

\177a\ 

 
يف عدة مدارس ابدرنة و اسكوب و ازنيق و غريها مهنا دار احلديث  و أأربعني و مات هبا و هو قاض علهيا و اكن درس

حدي الامثن. و اكن أأخذ عن أأيب الاسود  و ا 

 

بن ارسافيل بن       بن         بن         الرويم احلنفي خفر ادلين رمحه هللا بربوسا. اكن عاملا فاضال و أأبو        

ة يف العلوم العقلية و مشاركة حس نة يف سائر الفنون. أأخذ عن صاحب ذاكء و فطنة و طالقة لسان مع مزيد همار 

و جح مرتني مث حصل هل يف أ خر معره فضالء زمانه و علامء اوانه و درس يف عدة بالد و ويل قضاء الشام ثالث مرات 

بن اتج الطفرايئ  اختالل يف عقهل فرتك املناصب و عني هل من العلوفة للك يوم مثانون درهام عامثنيا. و اكن أأخذ عن جعفر

 و 

 



  

براهمي بن محمد بن عربشاه بن       الاسفرائين عصام ادلين رمحه هللا بسمرقند و دفن يف جوار عبيد و أأبو  سامعيل ا  ا 

شعر هللا الاحرار. قال بعض تالمذته يف اترخي وفاته  

 مات اس تاذان عصام ادلين ... عنده اكن لك عمل سهل

خي فوته ابلفضل هو ابلفضل اكن متصفا ... صار اتر  

و هو شعر انزل ركيك غري أأن أأهل ما وراء الهنر ل جياوز شاومه يف العربية عن ذكل القدر. و اكن عاملا فاضال كثريا 

الاش تغال عريض ادلعوي كثري ال جعاب بنفسه. و اكن هل سليقة يف العربية و حسن التحرير و اكن يقول ينمتي يف نس به 

يل أأس تاذ أأيب ا حساق الاسفر  يل ما ائين درس هبرات مدة مديدة مث ملا تغلب علهيا الصفوية ا  صعب عليه املقام هبا فارحتل ا 

و حيك أأنه سأأل يوما عن معين بيت ابلعربية فعلق عليه رساةل و  .وراء الهنر و دخل خبارا فأأكرمه صاحهبا عبيد هللا خان

ليه فاس تحس نه اخل ان و زاد اعتقاده فيه مث انتقل ا يل همسرقند و نزل فصل يف معين البيت و أأطنب يف البيان و بعث هبا ا 

 يف جوار الش يخ عبيد هللا الاحرار فاس تقبهل
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لك من هبا من العلامء و الفضالء و السادات سوي أأمحد اجلندي و اكن من رشاكء درسه يف أأايم حتصيهل فمل يتفق مهام  

)و انظر حمي ادلين محمد بن عيل القراابغي  دة املس مترة بني الأمثالبعد ذكل ملنافسة اكنت بيهنام عيل ما هو العااملالقات 

يل أأهنم مسلمون و بني ذكل أأحسن بيان ( . يف كفر غالت الروافض و ذهب ا   

و من تصانيفه حواش عيل رشح العقايد النسفية، و حواش عيل الفوائد الضيائية، و حواش عيل رشح الشمس ية، و 

تفسري البيضاوي، و هل الفريد رشح الاكفية، و رشح الهتذيب، و رشح رساةل حواش عيل املطول، و حواش عيل 

 الاس تعارة، و رشح العقايد العضدية و غري ذكل. و اكن أأخذ عن 

 و أأخذ عنه الس يد صدر ادلين البخاري الاكسكراين و 

 

يف رمحه هللا تركه وادله صغريا محمود بن عبد هللا بن        بن         العلوي الرويم احلنفي الصويف الرش و أأبو     

فاضال خريا صاحلا متدينا متورعا مترشعا. و اكن كرميا حلامي حسن العقيدة فرابه بعض الصلحاء و أأحسن تربيته فنشأأ عاملا 

سلمي الطبع مريض السرية محمود الطريقة خسيا جوادا مع املهارة يف النظم و حسن الأدب و احملاورة و حمبة الفقراء و أأهل 

طريقة و ويل نقابة الأرشاف و مات عيل وليته لها. و اكن أأخذ عن لطف هللا التوقايت و ال  

 

الصويف رمحه هللا سلامين بن عامثن بن      بن      الهندي املندوي احلنفي تويف س نة أأربع و أأربعني و تسعامئة أأبو        

شاهري يف ادلاير الهندية. اكن صاحب عمل و معل و معرفة و ليةل الأربعاء لأربع خلون من احملرم أأحد املشاخي الصوفية امل 

فضل ذكره الش يخ عبد احلق بن س يف ادلين ادلهلوي يف كتاب التذكرة. و اكن أأخذ التصوف عيل الش يخ محمد 

 الرسهندي القواس و



  

 

هللا من بيت املؤيدية  عبد الرحمي بن عيل بن املؤيد بن عيل       الرويم اخلرش ين احلنفي صدر ادلين رمحهو أأبو       

املعروف ابلس يادة و الرايسة و العمل و الفضل و التقدم يف ادلوةل العامثنية. ذكره بدر ادلين بن ريض ادلين العامري الغزي 

يل ادلاير الرومية و أأثين  يف رحلته ا 

 

\178a\ 

 

د و ال مام الأجمد املقر الكرمي مولان عليه فقال يف حقه عند ذكر من اجمتع به من علامهئا فأأومهم و أأعلمهم الش يخ الأوح

عبد الرحمي و هو صدر من صدور أأمئة ادلين و كبري من كبار الأولياء املهتدين و قدوة يف أأفراد العلامء الزاهدين حامل 

لواء املعارف و خمزن التأأكد مهنا و الطارف حمافظ عيل الكتاب و الس نة قامئ بأأداء الفرض و الس نة حامل لأعباء صالح 

و جد يف العبادة و هجد  الأمة ابسط للضعفاء و ذوي احلاجات جناح الرأأفة و الرمحة ذو أأوراد و أأذاكر يعمر هبا جمالسه

شعر يف الزهادة و مواظبة صيام و مالزمة قيام  

 يقيض بنفع الناس سائر أأايمه ... و جتفوه يف جنح الظالم مصاحع

و هو راكعفيتفك عنه يومه و هو ذاكر ... و ينفك عنه ليهل   

و ابل  يف مدحه و الثناء عليه قال و قد اس تفدت منه و اس تفاد مين و أأخذت عنه و أأخذ عين و اس تجزته لودلي أأمحد 

و ملن س يحدث يل من الأولد و يوجد عيل مذهب من يري ذكل و يسكل هذه املساكل مفا أأخذ عين مؤلفي املسمي 

و قصيديت القافية اليت يه ث و حتقيق أأوحضته يف معين الالكم النفيس ابلزبدة يف رشح الربدة و تفسري أ ية الكريس و حب

ببعض مناقب ش يخ ال سالم وافية و قصيديت اخلائية املعجمة و حل بعض طالمس الكنوز املعظمة و ان كتبة خالق علمي 

شعر و محلها ينفع دلفع الطاعون و انه جمرب كام رواه لنا الأمئة الواعون و أأنشدته لنفيس  

ام أأن يبل  أأقيص املين ... يف احلرش مع تقصريه يف القرب من ر   

 فليتخلص احلب ملويل الوري ... و املصطفي فاملرء مع من أأحب

ذا قال ربنا مخس مرات و دعا اس تجيب هل و احتج بقوهل تعايل حاكية و مما أأفادين  نقال عن بعض العارفني أأن ال نسان ا 

براهمي عليه السالم: " ين أأسك عن ا  "نت من ذرييت بواد غري ذي زرع عند بيتك احملرم ربناربنا ا   
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يل قوهل: " "ربنا و تقبل دعاء ربنا اغفريل و لوادلي و للمؤمنني يوم يقوم احلسابا 

19
دليال أ خر . فاس تخرت يف احلال 

يل قوهل: "ربنا ما خلقت هذا ابطالبربكته و هو قوهل تعايل: " و ل ختزان يوم القيامة ربنا و اتنا ما وعدتنا عيل رسكل " ا 
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  41-37سورة إبراهيم: 



  

نك ل ختلف امليعاد "ا 
20
"فاس تجاب مهم رهبم. و يه متام امخلس مث عقبه بقوهل: " 

21
فرس بذكل كثريا و شكر و دعا. و  

لهية  و غاية يف العلوم النقلية و أأقسام الفنون احلمكية ذا معرفة ذكره يف الشقايق و قال ما حاصهل أأنه اكن أ ية يف املعرف ال 

بية. و اكن يكتب خطا حس نا و ابمجلةل اكن جامعا بني فضيليت العمل و العمل. و قد ظهرت منه كرامات و اتمة ابلعر 

صدرت خوارق عادات و حيك عن وادله ان الش يخ مصلح ادلين الربوساوي اكن ل يذكر أأحدا ابلفضل سوي صاحب 

من الطلبة مثل شهادته مهام. و اكن أأخذ التصوف الرتمجة و املويل ركن ادلين محمد بن محمد الزيك و ما همسعته يشهد ل حد 

عن الش يخ حمي ادلين الاسلكييب و صاهره و تزوج بنته فودلت هل عيل بن عبد الرحمي ابنه. و أأخذ العلوم عن س نان 

 ادلين بوسف بن خرض و مصلح ادلين مصطفي بن يوسف و 

 

احلنفي القايض رمحه هللا بدمشق. اكن عاملا فاضال       الليث         بن        بن        بن        الرويم ا  و أأبو 

حنريرا أأديبا وقورا دينا ورعا صاحلا صاحب اخلريات و حسن عقيدة. درس يف عدة مدارس بكواتهية و قسطنطنية مهنا 

براهمي الاسكويب  حدي الامثنية مث ويل قضاء حلب مث قضاء الشام بعد ا حساق بن ا   مدرسة أأيب أأيوب هبا و ا 

 

احلسن عيل بن عبد الرحمي بن عيل بن مؤيد الرويم اخلرش ين احلنفي عالء ادلين رمحه هللا بقسطنطنية. اكن عاملا بو و أأ 

فاضال حنريرا اكمال أأديبا لبيبا كرميا حلامي حسن الصحبة مريض السرية حصيح العقيدة سلمي الطبع ذكيا قوي الفطنة ماهرا 

 يف العلوم العربية 
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و مدرسة  ية قسطنطنيةعدة بالد مهنا حلبية ادرنة و داودحس نة يف سائر العلوم درس يف عدة مدارس من مع مشاركة 

نشاءات ابلعربية و تعليقات  حدي الامثنية و مات شااب و هومدرس هبا. و اكن هل أأشعار بديعة و ا   أأيب أأيوب الأنصاري و ا 

 

 عبد الواسع بن خرض بن خليل بن        الرويم عبد هللاو دخلت س نة مخس و أأربعني و تسعامئة تويف فهيا أأبو 

ادلميتويق احلنفي رمحه هللا ابملردة. اكن وادله من زمرة الأمراء يف ادلوةل العامثنية مفال ابنه صاحب الرتمجة ا يل طلب العمل و 

د متعددة مهنا اش تغل و دأأب و حصل و جنح و برع و انتظم يف مجةل املوايل املدرسني و درس يف عدة مدارس من بال

حدي املدارس الامثن مث ويل قضاء بروسا مث قضاء دار املكل قسطنطنية مث قضاء  حدي املتجاورتني هبا و ا  جحرية ادرنة و ا 

نه خرج عن أأمالكه و رصفها يف العسكرين عيل الرتتيب  مث عزل و رضب هل العلوفة مائة درمه يوميا بطريق التقاعد. مث ا 

مكتبتني و مدرس تني و وقف مجيع كتبه عيل علامء ادرنة و اعتق جاريته و زوهجا من رجل  أأنواع و وجوه اخلري و بين

يل أأن قيض حنبه و  يل العبادة ا  يل مكة منفردا عن الأهل و املال و اجلاه و اعزتل عن الناس و انقطع ا  صاحل. مث ارحتل ا 

هئا و جالس فضالهئا و أأخذ عهنم و اس تفاد أأجاب ربه. و اكن قدم بالد العراق و ازربيجان و داير خراسان و لقي علام
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194-191سورة آل عمران   
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195سورة آل عمران:   



  

مهنم. و اكن أأخذ يف بالد الروم عن لطف هللا بن حسن التوقايت الشهيد و العذاري و محيد بن أأفضل احلسيين و 

 هبرات عن س يف ادلين أأمحد بن حيي بن محمد الهروي احلفيد و

 

سامعيل بن صفي بن          الهنو أأبو  دي الغزنوي احلنفي رمحه هللا من عبد هللا عبد القدوس بن ا   
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مشاخي الهند و علامهئم. و اكن عاملا فاضال دينا صاحلا جليل الشأأن رفيع القدر و من تصانيفه كتاب أأنوار العيون عيل 

 س بعة فنون الأول يف مناقب الش يخ أأمحد. و اكن أأخذ التصوف عن الش يخ محمد بن عارف بن أأمحد بن عبد احلق و

 

عقوب يوسف بن عيل بن يوسف بن محمد الياكين الرويم الايديين احلنفي س نان ادلين رمحه هللا بقسطنطنية. اكن يو أأبو 

عاملا فاضال اكمال صاحلا دينا صاحب لطف و كرم و تتبع. درس يف عدة مدارس يف بالد و ويل قضاء خرش نة م صار 

حدي الامثن و حافظا لدلفرت يف ادليوان يف أأايم السلطان سلمي مث ويل قضا ء دمشق مث صار مدرسا مبرادية بروسا مث اب 

يل مثانني درهام يوميا بطريق التقاعد بعد ما عزل من املناصب. و اكن حمبا لأهل اخلري معتقدا يف الصوفية  بلغت علوفته ا 

ه و يعتكف يف العرش الأخري من شهر رمضان عندمه. و هل حواش عيل رشح املواقف و رسائل و اكن أأخذ عن وادل  

 

محمد  سعد بن عييس بن أأمري خان بن        الرويم القسطموين احلنفي بقسطنطنية ذكره بدر ادلين الغزي يف و أأبو  

يل ادلاي و قال قايض قضات املسلمني و أأويل ولت املوحدين و ينبوع العمل و  ر الرومية و ابل  يف الثناء عليهرحلته ا 

نسان عني البيان ما قرن به فاضل اليقني العادل العدل يف أأحاكمه و امل نسان الزمان و ا  راقب هلل يف فعهل و الكمه عني ا 

يل عفة و  ل كشفه و أأوحضه هل صادقات عزامي ل تأأخذه يف هللا لومة لمئ ا  ليه همم من العمل ا  ل رحجه و ل أألقي ا  يف الروم ا 

نزاهة و داينة و مهة عالية و صيانة و طالقة وجه مع خلف ويض و خلق ريض. مث أأ ورد طرفا يسريا من مداحي الس يد 

ليه و قد معر   عبد الرحمي العبايس يف حقه مفهنا ما كتب به ا 
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شعرمزنل و سكن فيه يوم النريوز   

 اي عظامي دونه مشس الضحي ... بدليل قط ما فيه خفا 

 يه ابملزنل تعط  رشفا ... وبك املزنل يعط  الرشفا

 

ذ ذاك بقسطنطنية و اكن زمن النريوز شعر ليه أأيضا ميدحه و هو قاض ا   و كتب ا 



  

ذ رصت واعيا  قرت عيون العال مذبت راعيا ... و ابلثناء شذت ا 

بيضا ليالهيا ------... من مدها  و منك قد أأرشقت أأايهما و غدت  

 و كيف ل يهبج الأايم سورة من ... همست معاليه عن قدم سامهيا

دلار تبين عن مقدار ابنهيا... فا  ---ل تسأألن سوي علياه عن   

يف حواش هيا اكن نسخة يف اجملد مثبتة ... و من عداه دحيل  

يويل املعايل سواه أأو يوالهيا...  الأشخاص هل تري من انظر بعينك يف  

 و اس تخرب البيض عن مقدار مهة ... ختربك ابلعجز عهنا مواصها

عوالهياو اس تفهم السحر عن أأدين عزاميه ... جتبك عن كنه عليا ها   

ذ جيارهيا  اي من يقيس جداه ابلسحار افق ... فالبحر يعجز عهنا ا 

 جدواه مال و جدوي السحب جورميا ... فالفرق اكلصبح بيد و يف دايجهيا

انشأأه و ابرؤه ... عيل جالل تعالت عن مبارهيا اكرم به برشا  

 ااثره كل ابلتفصيل مفصحة ... عن حسن ظاهرها منه و خافهيا

هتا تظفر مبخربها ... ام من قوادفها ام خوافهيامن ايامن جئ  

 تبارك امس هللا مك من أ ية ظهرت ... من جمده و مف الأايم اتلهيا

 يكفيك ان عطاايه و انعمه ... جتيب قبل صداعا فينادهيا

قريب اهالهيا -----ما فيه عيب سوي ان الوفود هل ... تنيس   

ر من ااثر عافهياأأقامه هللا للأايم يظهر ما ... حمت يد ادله  

ذا تأأملته حق التأأمل اي ... من ليس يف قلبه بلوي يناجهيا  ا 

 تظن ان كرام الناس قد نرشوا ... و الأرض جادت عيل ادلنيا مبا فهيا

شعرو مهنا   

 و مك عدت حسب ال حسان ممسكه ... وجود كفك يغين 
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عن غوادهيا                                                            

 ايه لعمري قد فقت الاانم مبا ... حويت من رتب اعيت مراقهيا

  -----و سددت ابلسود و احملض اذلي معرت ... ربوعه كل اخالق 

 و سعيك اجلد يف اتثيل مكرمة ... بني الربية مسكور مساعهيا

و اسمل املعروف حلول ... بني الاانم ملرثهيا و عافهيا دم و ابق   

بدوام السعد دائرة ... و هللا ابللطف و ال سعاد حامهيا يف دوةل  



  

ليك منه مرسات توالهيا  و رهنا بنريوز عام عايد ابدا ... ا 

 يف حصبة و اغتباط و انبساط يد ... فامي هل النفس هتوي من مراخهيا

 و ما ذلاتك يف ادلنيا و زخرفها ... يشء يساوي عالها أأو يدانهيا 

سائرة ... ما بني حارضها تبدو او ابدهيااي من بعليائه الأمثال   

 يف مثل ذا اليوم هيدي القادر قد ايل ... ارابهبم عررا همسو غوالهيا

 و ليس يل غري معذور الثناء فيل ... فيه حدايق قد طابت جمانهيا

يل مطيعات قوافهيا  ان ادعها كل يف محد و يف مدح ... جاءت ا 

ذا قبلت اربت ... ع يل ورد تزهو امراهئا ففيه أأهديت أأبياات ا   

ماما عاملا عالمة ش يخ ال سالم و قدوة الاانم و مرجع اخلاص و العام. قال يف حقه الس يد  قال تقي ادلين المتميي اكن ا 

عبد الرحمي العبايس يف ديباجة نسخة من رشح شواهد التلخيص هو مويل تنخفض مهم الأقوال عن بلوغ أأدين فضائهل و 

عن أأيرس فواضهل و مساعيه حرضت مطلع اجلود ومقصد الوفود و قبةل الامال و حمط  معاليه و يقرص هجد الوصف

الرجال و مجمع الأدايء و حلبة الشعراء ذو مهة مقصورة عيل جمد يش يده و انعام جيدده و فاضل يصطنعه و حامل وضعه 

ملدان و ليس جياريه يف مضامر اجلود ادلهر فريفعه. فاق الأقران و ساد الأعيان فال يدانيه مدان و لو اكن من بين عبد ا

 جواد و ل يباريه يف ارتياد الس يادة مراتد ما لك من طلب املعايل 
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انقدا فهيا و ل لك الرجال حفول ل زالت اي جمده ابلسن الأقالم متلوة و أأباكر الافاكر مبدحي معاليه جملوة عندما قصد 

فناء سعده صارف مويل حفيا و ظال ضفيا و مرتعا رحيبا و مربعا خصيبا حرضته و أأم ساحته و حني أأانح مطااي قصد ه اب 

مع ما يضاف ا يل ذكل من  و بشاش ته وجه هنر القلوب و طالقة حميا تفرج الكروبو تغفر لدلهر ما جفاه من اذلنوب

صفت  منظر وس مي و خمرب كرمي و خاليق رقت و رأأفت و طرايق علت و فاقت و فضائل صفت مدارعها و شامئل

مشارعها و سودد يس به عقو د اخلنارص و تثين عليه طيب العنارص حفمد من صاح قصده الرسي و عمل ان لك الصيد 

ذا قصدت جنابه تلقاه طلق الوجه رحب املزنل و يه هو يف ظل عزه ريح البال ممتزي  -------يف جو و ال الكرمي ا 

فضهل و جيرع من ظل جوه و وبهل قدجعز عن الشكر لسانه  احلال امن من رصفان ادلهر و حداثن القهر يرتع يف رايض

و لك عن رمق امحلد نباته مل يفقد من لقي رأأفته ظالل و مل يقل لصيد ح اماهل انتجعي بالل و به حقق قول القائل من 

شعرالأوائل   

 و ملا انتجعنا ل يدين بظهل ... أأعان و ماعي  و من و ما مين

 و ردان عليه معرين فراش نا ... وردان نداه جمد بني فاحصبا

 و مجةل ما يقوهل يف العجز عن محده و شكره و الثناء عيل وجوده و بره شعر

 أأما و مجيل الصنع منه و اهنا ... البتة بر مثلها ل يكفر



  

 لو اس تطعت حولت الربية الس نا ... و كنت هبا أأثين عليه و أأشكر

هجدي المثر و لست اويف حق ذاك و امنا ... قياما حبق الشكر  

حدي الامثنية و غريها و ويل قضاء قسطنطنية   و اكن درس يف عدة مدارس مهنا جحرية ادرنة و سلطانية بروسا و ا 
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فتاء هبا( قد مكل شيئا كثريا مهنا فاكنت سريته يف القضاء حس نة و طريقته مجيةل. و اكن  جامعا لنفايس الكتب )مث ويل ال 

طه. و اكن كثري الكتابة رسيعها. و اكن قوي احملافظة قد طالع شيئا كثريا من الكتب و أأخذ ولك عيل لك واحد مهنا خب

مهنا فوائد و اطلع عيل أأايم الناس و التوارخي. و من تصانيفه: حاش ية عيل رشح الهداية، و رشهحا العناية لأةمل ادلين 

شويش، و حاش ية عيل تفسري البيضاوي و رسائل بقي يف املسودة جفمعها تلميذه عبد الرمح حفصل منه بعض ختليط و ت 

 و حتارير و تعاليق عيل هوامش الكتب. 

و اكن أأخذ عن حسن بن عبد الصمد السامسوين و اكن جمازا ابلرواية عن زكراي بن حيي الأنصاري و قوام ادلين يوسف 

براهمي السمديين و غريمه. و أأخذ عنه جن م ادلين بن محمد العجمي و بن احلسن احلسيين و مشس ادلين محمد بن ا   

 

بن عبد الوهاب بن عبد الكرمي بن          الرويم ا        عبد الكرمي تويف س نة ست و أأربعني و تسعامئة أأبو      

احلنفي رمحه هللا شااب. اكن عاملا فاضال من موايل الروم احلائزين قصبات يف مناصب العلوم. و اكن هل تشمر يف الطلب و 

الاش تغال ابملعارف و حتصيل الكاملت و اهامتم اكمل. و اكن ماهرا يف العلوم الأدبية و العقلية و التفسري و جد زائد يف 

مشاركة حس نة يف سائر العلوم مع صالح و عفة و لو عاش لاكن هل شأأن. و و اكن أأخذ عن وادله سعد بن عييس 

 القسطموين القايض و

 

الرويم احلنفي خفر ادلين رمحه هللا بقسطنطنية. اكن عاملا فاضال ذكيا الطبع  بن محمد بن يعقوب بن أأمحدو أأبو         

لبيبا أأديبا وقورا صبورا مات شااب. و اكن درس يف عدة مدارس من أأهمات البدلان و كرايس دوةل بين عامثن حلمي النفس 

حدي الامثنية و مات و هو مدرس هبا حدي املتجاورتني هبا و ا  . و اكن أأخذ عن مصطفي بن خليل مهنا حلبية ادرنة و ا 

 القسطموين و جشاع ادلين ا
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حسني بن       بن        بن و أأبو        

 



  

بن أأيب اخلري الاوزبيك البخاري اخلان معني ادلين الأم رمحه هللا يوم  الغازي عبيد هللا بن محمود بن شاه بداغو أأبو 

يف جوار الش يخ هباء ادلين و هو ابن اربع و مخسني س نة. و اكنت مدة  الثنني          من ذي القعدة ببخارا و دفن

من بعد وفات ابن معه أأيب سعيد ابن كوجكينجي خان. و اكن صاحب ادلوةل و حميهيا و وليته ابلس تقالل ست س نني 

يل ادلشت عهم و تفرقت لكمهتم بعد ما قتل الشيباين و تشتت مج  املقمي لها هو عبد هللا خان فا ن الازبكية اكنوا رجعوا ا 

يل ما وراء الهنر املكل ظهري ادلين محمد بن معر التميوري املعروف ببابر و ملكها و ضبط أأعاملها فتوجه عبيد هللا  فعاد ا 

لهيا يف من معه من أأتباعه و عرب هنر س يحون و زار قرب الش يخ أأمحد اليسوي و شاور أأعاممه و أأقاربه يف قصد ما  خان ا 

حي اء ادلوةل فأأبوا و استبعدوا املراد و خسفوا رأأهيبل صدرت مهنم لكامت تش متل عيل السخرية فأأيس من وراء الهنر و ا 

ن نرصه  لهيا فمين معه متوالك عيل هللا و اكنوا حنو مخسة أ لف فارس و عهد هللا تعايل ا  اعتضادمه و التقوي هبم فتوجه ا 

يتجاوز عن حدودها فالتقي التميورية و مه يف حنو س بعني  عيل أأعدائه أأن جيري أأموره لكها عيل عيل وفق الرشيعة و ل

ذن هللا و فرق مجعهم و شتت مشلهم و تقوي أأمره و انتظم حاهل حيت طرد البابرية من  أألفا و اش تد القتال بيهنام فهزهمم اب 

ا مث توجه ا يل همسرقند )س نة مثان عرشة و تسعامئة( مث دخل خبار ما وراء الهنر و ملكها. و اكنت الوقعة يف نوايح خرياابد   
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ليه أأقاربه من أأعاممه و بين أأعاممه فويل لك واحدة مهن م و ملكها و ارحتل اببر ا يل حصارشادمان  فأأقام هبا مدة. مث اجمتع ا 

. و اكن خياطب ابخلاقان و من نجي خان و ابيعه ابملكل و أأصعده يف التخت بسمرقندبدلة أأو انحية و قدم معه كوجك 

سامعيل الصفوي بعث جيشا كثيفا علهيم جنم ادلين اير دونه اب خلان. و رجع عبيد هللا خان ا يل خبارا و قطهنا مث ان شاه ا 

ليه  يل جغدوان فتوجه ا  أأمحد الاصهباين امللقب ابلنجم الثاين لتسخري ما وراء الهنر حفارص النجم الثاين نسف مث جاوز ا 

أأخرجه من ما وراء الهنر طريدا و غمن أأموالا كثرية. و اكن بينه و بني  خان دلفعه و رد كيده ا يل حنره فانترص عليه و

الصفوية وقايع و منازعات يف داير خراسان و اسرتاابد و احلرب بيهنم جسال. مث ملا مات معه كوجكنجي خان سد ماكنه 

السكة ابهمسه و اخملاطبة اببنه أأيب سعيد و قدله ما اكن أأبوه يتوله و خيتص به من السامت اخملتصة ابملكل من رضب 

ل بعد موت ابن معه أأيب سعيد. و اكن ذكل قانوان بني الشيبانية أأهنم يكونون خوانني كثرية  ابخلاقان و هو مل يتقدل ذكل ا 

 يف نوايح خمتلفة و يكون الأكرب مهنم س نا هو أأقدهمم و أأعظمهم و خيتص ابمس اخلاقان. 

اخلري و اكن حسن اخلط كتب عدة مصاحف خبطه فوقفها عيل احلرمني و هو  و اكن عبيد هللا خان دينا صاحلا مائال ا يل

اذلي ذكره مشس ادلين محمد القهيتاين يف ديباجة كتابه جامع الرموز و عبد العيل بن محمد الربخبدي يف ديباجة رشح املنار 

أأرضهيم طريقة. و غريهام. و ابمجلةل اكن أأفضل اخلوانني الاوزبكية مبا وراء الهنر و أأحس هنم سرية و  

 

أأبو املظفر عبد هللا خان بن كوجكنجي بن أأيب اخلري بن      الازبيك دخلت س نة س بع و أأربعني و تسعامئة تويف فهيا 

 رمحه هللا يوم          لثالث خلون من شهر ربيع الأول فاكنت 
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بد هللا خان بن اسكندر صاحب العامرات مدة وليته س تة أأشهر و اكن ويل بعد ابن معه عبيد هللا خان و هو غري ع 

نه متأأخر س يأأيت ذكره يف موضعه مث مكل بعده أأخوه عبد اللطيف بن كوجكنجي اخلان   فا 

 

عبد هللا محمد بن       بن        بن         العلوي الرويم الانقروي احلنفي حمي ادلين املعروف بسريك رمحه هللا و أأبو 

فاضال عابدا صاحلا دينا أأديبا لبيبا ذكيا سلمي الطبع رشاف يف ادلوةل العامثنية. و اكن عاملا من السادات احلس ينية و أأحد الأ 

صادق اللهجة متحراي للصواب يف أأفعاهل و أأقواهل راضيا ابلكفاف و صاحب عفاف كثري العبادة حصيح العقيدة. اكن 

و توقات مث صار موداب للأمري محمد بن سلامين  يعارش الصلحاء و الفقراء و يراعي املساكني. درس يف انقرة و مرزيفون

السلطان و اكن أأخذ عن س نان ادلين يوسف الكرمياين و الس يد محمد القوجوي و مصلح ادلين مصطفي بن الربيك و 

 ابيل الايريين و

 

س يدي بن ا حساق السعود محمد بن بدر بن       بن         الرويم الربوساوي احلنفي رمحه هللا تقريبا. اكن ربيب و أأبو 

يف النوايح و اكن صاحب ذاكء و فطنة امحليدي و تريب جحره و حصل مبادي العلوم عنده و دأأب و همر و ويل القضاء 

و قوة طبع و سداد رأأي و اس تقامة فهم و صاحب حتقيق قد حل كثريا من املواضع املشلكة. و اكن أأخذ عن امحليدي و 

 ركن ادلين

 

بن يوسف بن أأمحد العبايس احلليب احلنفي املعروف اببن املنقار رمحه هللا تقريبا و هو يعقوب يوسف بن يونس و أأبو 

يل الصاحلية بدمشق و قطن هبا. يل اخللفاء العباس ية  لقب جده الأمري أأمحد أأصهل من حلب مث انتقل ا  و اكن ينسب ا 

شعر  شعره اذلي اس تعمل فيه اجلناسرمحه هللا. و اكن س يدا نبيال رشيفا جليال عاملا فاضال أأديبا اكمال من مليح   

 طري عيل رسول يف الكري طاري ... من العيون و أأعطاين 
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مبنقار                                                                 

حب بعيد ادلار أأملح من ... مييش عيل الأرض من ابد و من قاركتاب   

ن كنت ل هتوي مواصليت  ... فاقراء كتايب فدتك النفس من قاريو فيه ا   

 تركتين يف بالد ل أأراك هبا ... اكن قلبك من خصر و من قار

براهمي لأولده س نة اربعني و تسعامئة المتس من الش يخ أأيب الفتح التونيس املاليك  و ملا أأنشأأ الرتبة اليت بداره أأسفل زقاق ا 

شعر  أأبياات يكتهبا يف حايطها فقال  



  

ربة بل روضة ... تزهو بيانع وردها والاساب حس هنا من ت  

 قد نزهت رشفا فاوجلت رتبة ... من أأن تقاس بروضة املقياس 

 اجداهثا أأصداف و رميته ... قد صني بعد امحلل فوق الراس

ذا اتلق يف ادلاييج نورها ... اغين عن املشاكت  و النرباس فا   

الباسل زال منشأأها ال مام مجمال ... و مؤمال يوم الندا و   

 الك و ل برح الاانم لبابه ... مرتددين تردد الأنفاس 

ذا أأحب هللا يوما عبده ... القي عليه حمبة للناس  و ا 

 

أأبو سلامين داود بن كامل بن      بن        الرويم القوجوي احلنفي دخلت س نة مثان و أأربعني و تسعامئة تويف فهيا 

املا فاضال هل مشاركة حس نة يف العلوم و اكن كرمي الطبع ذكيا مراعيا للحقوق ال سود رمحه هللا           من صفر. اكن ع

قوالا ابحلق ل خياف يف هللا لومة لمئ. درس يف عدة مدارس مهنا قاهمسية بروسا و قبلوجة هبا و هو أأول مدرس مبدرسة 

حدي الامثنية و ويل قضاء بروسا مرتني مث اخ  حدي املتجاورتني و ا  تار التقاعد و عني هل العلوفة مائة طرابزون و مهنا ا 

درهام يوميا و مل يش تغل ابلتصنيف لضعف مزاجه. و اكن أأجزي )أأجاز( عن لطف هللا التوقايت و عبد الرمحن بن املؤيد و 

.غريهام  

 

محمد خرض بن محمود بن معر بن        الرويم القسطموين احلنفي خري ادلين املعروف ابلعطويف رمحه هللا و أأبو 

طنطنية و دفن يف جوار أأيب أأيوب الأنصاري. اكن عاملا فاضال حنريرا اكمال ماهرا يف العلوم الأدبية ابرعا يف علمي بقس 

املعاين و البيان و التفسري ذا حظ عظمي من عمل التفسري و احلديث. و اكن منقطعا عن اخللق مش تغال بنفسه و يعظ 

 الناس و يذكرمه
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لعلوفة مثانون درهام  يوميا و تويل مدة تأأديب غلامن السلطان أأيب يزيد يف دار السعادة. و من التفسري و عني هل من ا

. و اكن أأخذ العقليات تصانيفه: حواش عيل الكشاف، و رشح املشارق، و كتاب يف الطب، و رسائل متعلقة ابلالكم

وسف الربوساوي و الفروع عن محيد عن قطب ادلين محمد بن        الرويم و الأصول عن مصلح ادلين مصطفي بن ي

 بن أأفضل احلسيين و عمل املعاين و البيان عن عبد        اخلرش ين و 

 

محمد بن        بن        بن        الرويم ا       حمي ادلين بن العرجون رمحه هللا. اكن عاملا فاضال ذا و أأبو        

صوت طيب ال حلان جيد اجملاورة حسن احملارضة عيل امهمة مكرما يف حظ يف العلوم العربية قامي ابلقرأ ت و اكن جسن ال

 ادلوةل ويل اخلطابة جامع ااي صوفيا و غريها. و اكن مقبول عند اخلواص و العوام أأخذ عن وادله و



  

 ( و يعرف -------و أأبو محمد منصور بن محمد بن محمد بن        العلوي الشريازي غياث ادلين رمحه هللا ) و قيل 

بغياث احلكامء. و اكن من سادات بالد الفارس و مرجع الأرشاف و الأعيان و مجمع أأهل الفضل و الكامل و العرفان 

ليه يف التحقيق و التدقيق و املهارة يف العلوم و الرايضية  مشهور الامس منترش الفضل يف الأطراف و الأكناف و مشار ا 

 و سائر احلمكيات 

ل به مبالغا يف ذكل عيل الغاية حيت )و هل مالقات و جمالسة مع ا لعالمة ادلواين و اكن متعصبا عليه و متحامال منترصا ا 

يل اللجاج و العدول عن السمت  يل  -------أأداه ا  اترة ابملباحثة  ---------و الاعوجاج و اخلروج عن قصد السبيل ا 

 مشافهة و أأخري ابلنتقاد عليه تصنيفا و ماكتبة ساحمه هللا تعايل (

ثبات الواجب لأبيه و  و من تصانيفه                  و رشح رساةل ا   

 و اكن أأخذ عن وادله و قوام ادلين  اللكباري و 

------------------------------ و أأخذ عنه حسام ادلين حسني التربيزي النقاش و همدي الشريازي الفاكري و تقي ادلين 

------ 

 

أأبو محمد أأمحد بن جالل ادلين بن  جامل ادلين بن برهان ادلين العلوي تويف فهيا دخلت س نة تسع و أأربعني و تسعامئة 

ادلهبيدي احلنفي امللقب ابخملدوم الأعظم رمحه هللا يوم السبت لتسع بقني من احملرم و هل اثنتان و مثانون السمرقندي 

قربه مشهور يزار و عنده س نة و صيل عليه مصطفي الرويم و دفن بدهبيد قرية عيل حنو فرخس من همسرقند و   

 

\184b\ 

 

و عقب  ------عامرات من خوانق و مدارس و أأوقاف جيري علهيا. اصهل من فرغانة. و اكنت ولدته باكسان من أأعامل 

براهمي و عبد هللا و عبد اخلالق و عبد العزيز و هباء ادلين و  اربعة عرش ابنا مهنم محمد و عيل و حسن و ا حساق و ا 

ليه املش يخة و اجللوس  صديق و هو ش يخ مام مرصه و مقدم الصوفية و رئيس النقشبندية يف عرصه انهتت ا  عرصه و ا 

يف السجادة ل رشاد املريدين و تربية السالكني ا يل هللا تعايل. و قد أأفرد مناقبه ابلتصنيف غري واحد من أأحصابه و 

و غريها من بالد ما وراء الهنر. و أأخذ التصوف عن  السالكني يف طريقته. و اكن أأخذ عن علامء فرغانة و همسرقند و خبارا

محمد بن برهان القايض رمحه هللا. و أأخذ عنه ابنه محمد الأمني و ا سالم بن أأمحد بن حيي البخاري اجلويباري خفر ش يخه 

 ادلين و

 

رة. اكن عاملا فاضال عالمة هداية هللا بن اير عيل بن         بن          الشريازي احلنفي رمحه هللا ابلقاهو أأبو        

حنريرا اكمال أأديبا لبيبا وقورا حلامي كرميا متواضعا حسن السرية مريض الطريقة محمودا يف أأحاكمه متحراي للصواب يف 

أأفعاهل. و اكن ماهرا يف الأصول و الفقه و املعقول مع مشاركة حس نة يف سائر العلوم. درس يف عدة مدارس من بالد 

حدي ا حدي الامثنية بقسطنطنية و الافضلية و القلندرية هبا مث ويل قضاء مكة رشفها الروم مهنا ا  ملتجاورتني ابدرنة و ا 



  

هللا مث أأصيب يف برصه و ترك القضاء و قدم مرص فتوفاه هللا س بحانه هبا. و اكن أأخذ عن علامء ازربيجان و الروم مهنم 

ن خليل القسطموين و أأمحد بن حمي ادلين الفناري و أأمحد بن سلامين بن الكامل و مصطفي ب  
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العباس أأمحد بن محمود بن معر   بن محزة الرويم احلنفي مشس ادلين دخلت س نة مخسني و تسعامئة تويف فهيا أأبو 

املعروف مبخدوم العرب رمحه هللا بقسطنطنية أأصهل من انطاكية. اكن عاملا فاضال دينا صاحلا كثري العبادة حصيح العقيدة 

ل عامل اخلري سلمي الطبع كرمي النفس حسن السمت وقورا صبورا. و اكن هل يد يف الفقه و الأصول و قدم القاهرة متحراي 

و لقي فضالهئا و جالس علامهئا و أأخذ عهنم و همسع مهنم فأأجازوا هل. و اش هترت فضائهل هبا و درس عن كتاب املفصل 

ليه الطلبة و اكن جل حتصيهل هبا يف  مجةل العلوم النقلية و العقلية. قال صاحب الشقايق و رأأيت هل للزخمرشي و رجع ا 

 كتاب ال جازة من ش يوخه قد شهدوا هل فيه ابلفضيةل التامة 
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يل بالد الروم فبين هل الوزير قامس ابشا مدرسة يف جوار أأيب أأيوب بقسطنطنية فدرس و الفقه  و صالح النفس. مث عاد ا 

  رشح الوقاية لصدر الرشيعة(. و اكن أأخذ عن مويس بن محيد بن أأفضل وهبا مدة معره )و هل حاش ية عيل

 

عيل بن صاحل بن       بن         الرويم ا        احلنفي عالء ادلين رمحه هللا. اكن عاملا فاضال ماهرا يف و أأبو       

مدارس مهنا فرهادية بروسا ال نشاء حسن اخلط مشاراك يف العلوم صاحب أأخالق محيدة و أأدب و وقار. درس يف عدة 

يل أأن مات ) و هل ترمجة  حدي الامثن مث ويل قضاء بروسا ا  حدي املتجاورتني هبا و ا  ( ----------------و حلبية ادرنة و ا 

 و اكن أأخذ عن عبد الواسع بن خرض و 

 

طان( رمحه هللا مفيت عبد هللا محمد بن محمد بن معر بن        ادلمشقي الصاحلي احلنفي قطب ادلين )ابن سلو أأبو 

 الشام و أأحد علامهئا الأعالم. اكن عاملا فاضال عالمة فقهيا أأديبا هل تصانيف مهنا رشح الكزن يف الفقه

 و أأخذ عنه الش يخ محمد الهبين و 

براهمي بن       بن        الرويم ا           احلنفي      ادلين رمحه هللا ابلشام و أأبو        علهيا. اكن  ------عييس بن ا 

عاملا فاضال أأديبا لبيبا عاقال وقورا حسن املعارشة لطيف احملاورة مع املشاركة يف علوم مجة درش يف عدة مدارس مهنا 

مارة عدة بالد مث صار أأمري الأمراء ابلشام و مات عيل ذكل  حدي املتجاورتني ابدرنة مث ويل توقيع يف ادليوان ) و ويل ا  ا 

ن الباشاوات الكبار يف ادلوةل العامثنية (احلال. و اكن هو و أأبوه م  

 



  

أأمري املؤمنني أأبو عبد هللا محمد بن يعقوب بن عبد العزيز بن يعقوب القريش الهامشي العبايس املتولك عيل هللا و اخلليفة 

ة أأشهر س نة و ثالثرمحه هللا يوم         لثنيت عرشة خلت من شعبان ابلقاهرة. و اكنت مدة خالفته اثنتني و عرشين 

يل  و اثنني و عرشين يوما. اكن ويل اخلالفة بعد أأبيه املس متسك ابهلل بعهد منه و اكن السلطان سلمي العامثين أأخشصه ا 

 قسطنطنية عوضا عن وادله و هو أ خر اخللفاء العباس ية مبرص و مبوته انقطعت
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-------------------و حمي رهمسها و امضحلت ابللكية )اخلالفة العباس ية مبرص و انقيض عهدها ابمجلةل و نيس امس اخلالفة 

ليه راجعون. و ---------------------- ان ا  ان هلل و ا  ذا جاء أأجلهم ل يس تأأخرون ساعة و ل يس تقدمون ا  ( للك أأمة أأجل فا 

ام تويف السلطان سلمي بقي منه ابنان             و عامثن و اكان يرزقان من اخلزانة العامرة العامثنية. قال القطب امليك فل

يل أأن تويف ا يل رمحة هللا تعايل يف أأايم داود ابشا اخلادم و  عاد املتولك عيل هللا ا يل مرص و صار خليفة هبا و اس متر ا 

شعر مبوته انقطعت اخلالفة العباس ية الصورية أأيضا. و اكن فاضال أأديبا هل شعر مفنه  

ل  يه مش تيك احلزن مل يبق من حمسن يريج و ل حسن ... و ل كرمي ا   

منا ساد قوم غري ذي حسب ... ما كنت أأوثر ان ميتد يب زمين   و ا 

شعرمضن فيه قول الطغراي يف لميته العجم   

 ما كنت اوثر ان ميتد يب زمين ... حيت أأري دوةل الادغار و السفل

 و قد اجمتعت به و أأخذت عنه يف رحليت ا يل مرص 

 و يف الس نة الأويل من خالفته
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حدي و مخسني و تسعامئة أأبو        محمد بن مصطفي بن          بن           الرويم القوجوي احلنفي حمي تويف س نة ا 

ادلين املعروف بش يخ زاده رمحه هللا و قيل يف الس نة املاضية. و هو أأحد الفضالء الكبار يف ادلاير الرومية و صلحاهئم 

العامثنية و نبالهئم. اش تغل و دأأب و حصل و أأتقن عدة فنون )و جح مع أأبيه و  و العلامء ذوي الاعتبار يف كنف ادلوةل

قدم دمشق و غريها من أأهمات البدلان و لقي هبا جامعة من العلامء الأعيان. و اكن قنوعا يقنع ابلكفاف و يعمل ابلعفاف و 

كفا (فيس تكرث ذكل و يقول يف العرشة اكنت علوفته مخسة عرش عامثنيا بطريق التقاعد   

و درس بقسطنطنية يف مدرسة خري ادلين و صاهر الش يخ حمي ادلين القوجوي و تزوج بنته مث ترك التدريس و اختار 

ليه  العزةل و ل زم بيته و رصف أأوقاته يف العمل و العبادة و والوعظ و التذكري. و اكن يقرر التفسري يف مسجده و جيمتع ا 



  

. و اكن حسن السرية متواضعا حمبا لأهل الصالح و اخلري. و اكن خيرج ا يل سهافنو التربك بأأ  أأهل البدل لس امتع الكمه

السوق و يبارش حواجيه بنفسه مع رغبة الناس يف خدمته. و هل تصانيف حس نة مهنا: حواش عيل تفسري حافةل معروفة 

رشح قصيدة الربدة. و مقبوةل طبعت غري مرة، و رشح الوقاية، و رشح الفرايض الرساجية، و رشح مفتاح العلوم، و 

الش يخ مصلح ادلين و أأفضل ادلين احلسيين و  اكن أأخذ عن وادله  

 

محمد بن مصطفي بن       بن      الايدىي اجلنفي حمي ادلين اهلجه رمحه هللا بربوسا. اكن عاملا فاضال دينا و أأبو       

طنية و بروسا و مات و هو مدرس صاحلا صاحب خري و صالح يعظ الناس و يذكرمه. درس يف عدة مدارس بقسطن 

 بسلطانيهتا. و اكن أأخذ عن محمد شاه بن محمد بن احلسن و

 

عييس بن محزة بن        بن       القوجوي الازنمكيدي الطبيب رمحه هللا اكن عاملا فاضال دينا صاحلا كرميا و أأبو      

يل الش يخ مشس ادلين السهروردي اش تغل الأخالق سلمي النفس متبعا للحق حمبا للفقراء و املساكني. و اكن  ينتسب ا 

 عيل علامء عرصه مث رغب يف الطب و متهر فيه و انتفع 
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بدار السلطنة .به الناس و ويل نظارة مارس تان ادرنة و قسطنطنية مث نصب طبيبا   

 

ه هللا و قد جاوز املائة و مل يتغري يوسف بن        بن         بن         ا          س نان ادلين الطبيب رمحو أأبو       

عقهل و فهمه. و اكن عاملا فاضال صاحلا دينا كثري العبادة سبامي حلامي حصيح العقيدة مريض الطريقة ذا احتياط عظمي يف 

مارته عيل طرابزون مث نصبه  معاجلاته. ويل الطبابة يف مارس تان ادرنة و قسطنطنية و اتصل ابلسلطان سلمي يف أأايم ا 

با يف دار السلطنة يف وليته. و اكن أأخذ عن حمي ادلين الطبيب.طبي   

 

يوسف بن       بن        بن        الاردبييل الصويف س نان ادلين رمحه هللا بقسطنطنية و قد جاوز س نه و أأبو      

.عند جامع ااي صوفية املائة. و اكن عابدا زاهدا صاحلا دينا مراتضامش تغال ابل رشاد و تربية املريدين و سكن بزاوية  

 

و دخلت س نة اثنتني و مخسني و تسعامئة تويف فهيا أأبو       أأمحد بن محزة بن عيل بن     الرويم الايديين احلنفي     

ادلين رمحه هللا متقاعدا عن قضاء مرص. اكن عاملا ماهرا يف الفقه كرمي النفس حسن اخللق لني اجلانب و اكن ذا ثروة     

كتبا كثرية نفيسة غري أأنه ما اش تغل ابلتصنيف. درس يف عدة مدارس مهنا مدرسة اسكوب و حلبية ادرنة  عظمية قد مجع

حدي املدارس الامثن و ويل قضاء اسكوب و قضاء القاهرة مرتني مث عزل و عني هل العلوفة مائة  و دار احلديث هبا و ا 

 درمه يوميا. و اكن أأخذ عن وادله نور ادلين محزة و



  

 

و أأبو         محمد بن هباء ادلين بن          بن          الرويم الباليكرسي احلنفي حمي ادلين رمحه هللا بقيرصية. و دفن 

براهمي القيرصي بعد ما رجع من احلج. اكن عاملا فاضال  عند الش يخ ا 
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زم الزهد و التقوي و رصف عارفا اكمال اش تغل و دأأب و حصل مث مال ا يل طريقة الصوفية و سكل مسكل القوم و ل

رشاد السالكني. و اكن مدة يف وطنه مث قدم قسطنطنية و جلس يف زاوية ش يخه  معره يف عبادة ربه و تربية املريدين و ا 

هبا بعد عبد الرحمي بن عيل املؤيدي. و اكن عارفا  ابلتفسري و احلديث و الفقه و الأصول ماهرا يف العربية و املعقول 

و ل حيذر سطوة ظامل. قد استنابه رشيعة مراعيا لأداب الطريقة قوالا ابحلق ل خياف يف هللا لومة لمئ مالزما حلدود ال 

يف الفتوي عالء ادلين امجلايل أأايم مرضه مع وجود الكثريين من موايل العلامء فناب عنه يف ذكل مدة كثرية. و تكدر عليه 

براهمي ابشا للكمة حق صدرت منه سكل  ليه ابلسكوت. فقال خاطر الوزير ا  فهيا طريقة الناحصني خفيف عليه و أأشري ا 

ما أأن يقتلين فهو شهادة أأو حيبس ين و هو عزةل يه طريقتنا او ينفيين من البدل فهو  من هللا  احتسب علهيا ثواهبا ----ا 

يل اتجا فلام تعايل. و حيك عنه صاحب الشقايق كرامة قال رأأيت يف منايم ليةل أأن النيب صيل هللا عليه و سمل أأه دي ا 

صليت الفجر  دخل عيل رجل و قال أأن الش يخ يقرأأك السالم و يقول مأأري يف الواقعة معرب يف ولية القضاء فقال ل 

ايه ذا ولوك ا  . فاكن هذا أأحد أأس باب قبويل القضاء. و من تصانيفه: رشح الفقه الأكرب و رسائل كثرية يف تطلبه و ل ترده ا 

ذ عنوادله و محمد بن اخلطيب و مصلح ادلين القسطالين و ابن املعرف و أأجاز هل ابل رشاد التصوف و غريه. و اكن أأخ

 الش يخ حمي ادلين الاسلكييب. و أأخذ غ=عنه نور ادلين محزة الكرمياين و 

 

ا ذكيا قوي عبد الرمحن بن يونس بن         بن           الرويم ا           احلنفي الامام رمحه هللا اكن عاملو أأبو        

 الفطنة جيد القرحية لطيف احملارضة حسن اجملاورة ذليذ الصحبة 
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درس يف عدة مدارس و اكن هل مزيد اختصاص ابلالكم و قتل يف مدرسة جمكجة شهيدا    

 

ه رمح ------املعروف شاه طاهر  ----احلسني طاهر بن ريض ادلين بن مؤمن بن محمد العلوي احلسيين اجلندي و أأبو 

يل كربال و دفن يف جوار  هللا و ساحمه. و قيل س نة ست و مخسني و تسعامئة بأأمحدنكر من بالد الركن ابلهند مث نقل ا 

رقبة حسني ريض هللا عنه. و عقب أأربة بنني حيدر اكن عرايق املودل و رفيع ادلين حسني و أأبو احلسن و أأبو طالب 

يل الش يخ ودلوا بركن. و اكن أأصهل من اكشان من السادات ا خلاوندية مث قدم بالد الهند و قطن بأأمحدنكر.  ينهتيي نس به ا 



  

يل امللوك الاسامعيلية من بين عبيد مبرص بواسطة نزار بن املستنرص فلام انقرضت  مشس ادلين التربيزي العارف مث ا 

يل قزوين و  دولهتم عن مرص و دخلت علهيا الراايت العباس ية تفرقوا يف البالد و لعبت هبم أأايدي س با انتقل واحد مهنم ا 

اس توطن موضع اجلند و أأقام هبا فتوارثه أأولده يف السجادة فلام وصلت النوبة ا يل طاهر كرث مريده و أأتباعه فتنكر عليه 

يل الهند و دخل بيجابور مث قدم  سامعيل الصفوي و أأمضر السوء و أأراد استئصاهل فعلمه بذكل بعض أأعوانه فانتقل ا  شاه ا 

يل رنده و لق و حسن أأخالقه و ي هناك محمد الرشواين الاس تاذ و اكن قدهما رسول من هجة برهان نظامشاه فأأجعبه علمه ا 

طالقة لسانه. فلام رجع ا يل خمدومه ذكره عنده و ابل  يف مدحه و الثناء عليه و وصفه ابلكامل فرغب فيه نظامشاه و طلبه 

س نة مثان و عرشين فاس تقبهل أأهل البدل من الأرشاف و  ا يل حرضته و أأحل يف الطلب و اكتبه مرات حيت أأقدمه يف

فادة و اجمتع عنده  العلامء و غريمه من الأعيان و نزل عند نظامشاه مبزنةل رفيعة وحرمة منيعة فاش تغل ابدلرس و ال 

اد حمبته الطلبة و كرثوا و وجدوا فيه من املعارف  و الكاملت ما مل يعهد عندمه. و اكن نظامشاه حيرض جملس درسه فز 

ذ مرض ودل لنظامشاه اهمسه عبد القادر و اكن   فيه و عظم اعتقاده عيل الغاية. و بيهنم عيل ذكل ا 
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ليه و طلب و أأحرض الأطباء ملداواته و أأخرج النذور و الصدقات شغفا لشفائه فمل حيص الشفاء. و اكن  أأحب أأولده ا 

ليه فقال للمكل و خيطر ابلبال شاه طاهر يمتكن الفرصة و يرتصد الوقت يف تروجي  مذهبه اذلي ينتحهل و دعوة اخللق ا 

ظهاره فقال أأي يشء يشء يف شفاء الأمري يناس به و لكن العوايق  هو و هللا ل يصيبك عن أأحد ما تكرهه يثبطين عن ا 

ن حص الأمري يف هذه الليةل أأن خترج نذور الأمئة الثين عرشة. قال و من مه؟ قال أأومهم  و أأحل عليه فقال تعهد هللا تعايل ا 

مام املتقني ابن مع رسول هللا صيل عليه و سمل و ختنه و خليفته و وصيه مث ابنه  عيل بن أأيب طالب أأمري املؤمنني و ا 

يل أ خرمه فقال ان هذا ليشء جعاب ) ا ( رصف الصدقات ا يل لك طائفة حيت ل يبقي مؤمن و ل اكفر  احلسن و ذكرمه ا 

خراج النذور و الصدقات للأرواح الطيبني و الطيبات فلام وجده شاه طاهر لني و رهبان و ل أأسقف و  امتنع من ا 

القيادة مذعاان ملراده عقب بقوهل ليس املراد حمض الندور بل املقصود أأمر أ خر ان عهد املكل ان ما اعرضه هل ان مل يقع 

يل مكة مع أأولدي و أأتباعي فقال نعم ويف معرض القبول منه يرخص  أأكد ذكل ابميان مغلظة. فقال فلينذر املكل  يل ا 

اذن ان شفي هللا عليهل بربكة رسول هللا صيل هللا عليه و سمل و الأمئة الثين عرشة ان خيطب مهم يف بالده و يروج 

يل الصباح فتقبل هللا دعائه فصح  مذهبه لوجه هللا يف عباده فعهده ذكل فرجع شاه طاهر ا يل مزنهل و اش تغل ابدلعاء ا 

ليه خائفا يرتقب ما يصدر منه ا فتلقاه املكل ابل كرام و ابل  يف الاحرتام و طوع لعليل فأأرسل املكل ا يل شاه طاهر فتوجه ا 

امء املذاهب الأربعة هل يف خطبة الأمئة الثين عرشة و اسقاط ذكر اخللفاء الثلثة. فقال شاه طاهر صالح املكل ان جتمع عل

يل أأ فانظر  ين اطلب احلقو تقول مهم ا   تفاقمك جفمع علامء عرصه قع اختيارمك و حيصل عليه اي هذه املذاهب الأربعة يوا ا 

ثبات مذهبه فاجهتد لك واحد مهنم يف ا   
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اذلي ينتحهل و رأأيه اذلي يتبعه و ميض عيل ذكل س تة أأشهر و اكن شاه طاهر حيرض يف أأكرث هذه اجملالس فعند ذكل 

هب ل يمتزي الصحيح مهنا و السقمي و ل يظهر الصواب عيل العقمي فكيف اتبع قال نظامشاه و العجب أأن هذه املذا

واحدا مهنا و أأدين به فهل من مذهب خامس انظر فيه و اكشف عن حاهل فقال هل شاه طاهر يف مجع من الناس نعم 

يقال هل أأمحد  مذهب أ خر يقال هل مذهب الثين عرشية. ان أأمر املكل ان حيرض كتهبم و يدعي علامهئم حفرض رجل

النجفي فقام معارضا عيل املذاهب الأربعة و انقضا لها و انظر علامهئا فأأخذ شاه طاهر ينرصه و يقوي رأأيه. فعد ذكل 

ل أأنه ظهر لأهل البدلان أأن شاه طاهر ش يعي فاتفق العلامء عليه خيامصونه  يل أأن  ------ا  يف غري مرة و انهتيي الأمر ا 

كتب أأهل الس نة و جري الالكم يف خالفة أأيب بكر و وقعة القرطاس و قصة فرك ة أأحرض الصحيحني و غريهام من 

و فصل ما  أأثبت ما فهيا من هذه الكتب فعند ذكل انقطع القوم و ذكر املكل قصة مرض عبد القادر و ادلعاء و النذور

عنده و الأمراء و اخلدام و  جري بينه و بني طاهر فاختار ذكل املذهب قرابة مائة أألف نفس من حوايش املكل املقربني

الشاكرية و غريمه و صاروا ش يعو اثين عرشية و تركوا مذهب أأيب حنيفة و الطريقة احلنيفة و حدث الهرج و املرج يف 

املدينة و يف تفصيهل طول و س يأأيت بعضها يف ترمجة نظامشاه. هذا و اكن شاه طاهر عيل الغاية من العلوم احلمكية 

أأنواعها حسن الأخالق عايل امهمة بعيد الغور معيق الفكر ابهر التصانيف مهنا: رشح كتاب اجلعفرية بأأقساهما و الرشعية ب

و حاش ية عيل احملاكامت، و يف فقه ال مامية، و رشح ابب حادي عرش يف الالكم، و حاش ية عيل رشح ال شارات، 

حاش ية عيل املطول، و رشح التحفة و حاش ية عيل تفسري البيضاوي، و  ------حاش ية عيل الشفاء، و حاش ية عيل 

 الشاهية
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 و لكشن راز، و رساةل ابلكه و غري ذكل.

 

محمد بن عيل بن عبد هللا بن    عيل     احلاريث ادلمشقي الصاحلي تويف س نة ثالث و مخسني و تسعامئة أأبو        

حافظا و يف خري و أأدب و تواضع و تودد للطلبة احلنفي مشس ادلين بن طولون رمحه هللا. اكن عاملا فاضال كثري احلديث 

 و ا حسان للفقراء و اعتناء ابلتارخي و مشاركة يف العلوم. و من تصانيفه احصن الصني يف فضل التني

 

احلسن محمد بن عبد الرمحن بن      بن        البكريو أأبو   

 

احلنفي       ادلين املعروف اببن         رمحه  ا حساق بن حسن بن محمد بن عيل احلاريث ادلمشقي الصاحليو أأبو        

 هللا صاحب كتاب الغرف العلية يف ترامج احلنفية

 



  

احلسن خرض بن يعقوب بن       بن        اجلرمايري     خري ادلين الغازي املعروف ببارابروس رمحه هللا لست و أأبو 

اترخي وفاته مات أأمري البحر و اكن مدة مديدة عيل خلون من جامدي الأويل و قد نيف عيل الامثنني. و مما قيل يف 

 الس ياحة يف البحر و اكن كثري الغزوات و الفتوحات  
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خرض بن        بن        بن       الرويم املرزيفوين احلنفي خري ادلين رمحه هللا. اكن عاملا فاضال مشهور و أأبو       

يف التحصيل حلامي كرميا صاحب قرحية درس و أأفاد و صار مؤداب للأمري  الفضل متقدما عيل الأقران شديد الاجهتاد

 مصطفي بن سلامين السلطان و مات و هو معمل هل. و اكن هل حواش عيل تصديقات رشح الشمس ية و تعليقات أأخري.

 

احلنفي القايض       عبد القادر بن     بن        بن        الرويم ا  تويف س نة أأربع و مخسني و تسعامئة أأبو         

رمحه هللا ابلقاهرة. اكن عاملا فاضال وقورا سلمي الباطن حسن العقيدة محمود السرية مقبول الطريقة اثبتا عيل احلق ل خياف 

يسا مث ويل يف هللا لومة لمئ درس يف عدة مدارس مهنا خرسوية بروسا و الفرهادية و السلطانية هبا و سلطانية مغن 

ء مكة زادها هللا تعايل رشفا. مث قضاء مرص و مات و هو قاض هبا. و اكن أأخذ عن حسام ادلين قضاء حلب مث قضا

 حسني بن محمد القراصوي و

 

عبد الرمحن بن يوسف بن حسني بن        احلسيين الرويم ا        احلنفي رمحه هللا بربيسا خال صاحب و أأبو     

(. و اكن عاملا فاضال عالمة ماهرا يف  ------------------ناء عليه ) و حيك الشقايق ذكره يف كتابه و ابل  يف مدحه و الث 

العلوم العقلية و تقدم فهيا الأقران و فاق الأعيان مع املششاركة احلس نة يف سائر العلوم و طالقة اللسان و حسن 

يش سطوة ظامل. درس يف عدة البيان. و اكن عيل جانب عظمي من الزهد و الورع و ل خياف يف هللا لومة لمئ و ل خي

مث ترك التدريس و انقطع  عن اخللق و اكن يغور يف اجلبال مدة س تة أأشهر بال زاد معه. و اكن أأخذ عن حمي مدارس 

 ادلين محمد بن حسن السامسوين و قطب ادلين محمد بن محمد الرويم و حمي ادلين عيل بن يوسف 
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و الفناري و عيل بن         الياكين   

 

احلسن محمد بن عبد الرمحن بن        بن          التميي البكري ا        الشافعي مشس ادلين رمحه هللاو أأبو   

 



  

لياس الرويم املياليث احلنفي القايض حمي ادلين رمحه هللا ل ربع خلون من شعبان و أأبو       لياس بن محمد بن ا  محمد بن ا 

امدي و دفن جبوار أأيب أأيوب الأنصاري جتاه الش باك اذلي ييل الصف الأول من بقسطنطنية و صيل عليه أأبو السعود الع

يل القبةلو تأأسف الناس عليه. و اكنت ولدته لثنيت عرشة خلت من شهر ربيع الأول س نة اجل انب الشاميل للمتوجه ا 

أأحد من مجع هللا فيه  ست و تسعني و مثامنائة. نشأأ يف كنف معه مصطفي بن محمد و تريب يف جحره عند وادلته و هو

مفردات الكامل و خصه حملاسن الأوصاف و اخلصال و جعهل من القامئني ابحلق القائلني ابلصدق اذلابني عن دينه العارفني 

ماما عاملا عالمة  حبججه و براهينه اذلين ل تأأخذمه يف هللا لومة لمئ و ل يصدمه عن طريق ال نصاف أأهبة ظامل. و اكن ا 

دراك الفواضل زنده و اريب حسبان ببيانه و بعبد امحليد ببنانه و  حمققا فهامة مدققا سعد بتحصيل الفضائل جده و اوري اب 

طفت بدروسه املدارس وايح من ربوعها لك دارس. و اكن حافظا لكتاب هللا مالزما لتالمته. قد أأخذ عن جامعة من 

ال سالم و درس و أأعاد و أأفاد و اس تفاد  العلامء الأعالم و أأجاز هل غري واحد من علامء احلديث و حفاظ  
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ليه يف  يضاح املشالكت و يرجع ا  ليه يف ا  ل يفرت عن ادلرس لسانه ول ميل من التفكر يف غوامض العلوم جنانه يرحل ا 

كرام حسب ال   ل ابل  ماكن. و حل املعضالت و ل يبخل ابلعمل عيل من يس تحقه اكئنا من اكن ل مينع مس تفيدا و ل يرده ا 

يل اخلراب و  حدي الامثنية مث ويل قضاء مرص و معر أأوقافها بعد أأن الت ا  مما درس فيه فرهادية بروسا و احملمودية و ا 

مدارسها بعد أأن ارشفت عيل الاندراس و جوامعها بعد أأن صارت منفردة عن الاانس. و من ذكل جامع بولق اكن 

يل اخل راب و جدرانه ا يل الانقالب و تعطلت شعايره و جهرت منابره فقام يف بعض الظلمة وضع يده عليه حيت ىل أأمره ا 

اندرس من معامله و أأعاد هل  و أأيح مااس تخالص وقفه من يد الظامل و مل خيش يف ذكل لومة لمئ و معره أأحسن العامرة 

شا الأمري فقام يف ابطالها امت قيام . و اكنت الهيود أأحدثوا كنيسة فهيا بأأمر سلامين ابما اكن عليه من النضارة فكرث هل ادلعاء

و اهمت لزالهتا أأةمل اهامتم فنفذ هللا لكمته و نرصه و اتبعه يف ذكل جامعة من علامء مرص مهنم انرص ادلين اللقاين و انرص 

. و ابن احلليب و الغزي و الرميل و الربمهتويش و غريمه من علامء املذاهب الأربعةو ابن عبد احلق و  الطبالوي ادلين

ذا اكن عظاما  ا  يل زايرة من القرافة من قبور العلامء و الصلحاء و الصحابة ل يدخلها راكبا بل يدور فهيا ماش يا  ا  توجه ا 

و بعد املسافة املوجب للتعب الزايدخصوصا ملثهل من أأرابب النعم و العيشالبارد. مث ويل لأحصاب القبور مع سعة املقربة 

فتاء بقسطنطنية بعد سعد بن عييس مث عزل و جح و عاد ساملا و للأجر قضاء العسكر ببالد الروم مث و يل منصب ال 

حدي الامثن و زيد يف وظيفته مخسون عامثنيا فاكن مجةل مائيت درمه مث ويل قضاء  ليه التدريس اب  اجلزيل غامنا. مث فوض ا 

 العسكر
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ادلنيوية. و اكن هل يد طويل يف الفقه و التفسري و ببالد اليوانن س نة اثنتني و مخسون و اكن ذكل خامتة مناصبه 

مع املشاركة احلس نة يف سائر الفنون املعقوةل و املنقوةل. و اكن مواظبا عيل الطاعات و العبادات و مل احلديث و الأصول 

لب الأايم عن . و اكنت فتاواه  ل ينقص يف غاالفتوي غاهل مبصاحل املسلمني و الكتابة عيليكرث يف التصنيف لكرثة اش ت

 ،مائتني و مخسني و رمبا بل  عيل حنو أألف سوال. و هل حواش عيل تفسري القايض و الهداية، و رشح التجريد و التلوحي

رشح الكرماين لصحيح البخاري، و قطعتان يسرياتن يف تفسري القران. و تعليقات كثرية عيل   

سعد بن التاج. و أأجاز هل الس يد عبد الرحمي العبايس و احلافظ و اكن أأخذ عن محمد بن محزة     و محمد ابشا          و 

بن البخاري و همسع مهنام و من غريمه. و أأخذ عهنم ابنه محمد بن محمد و عيل بن أأمر هللا و محمد بن عبد الكرمي و عطاء 

 هللا بن عبد الكرمي و عبد الغين بن أأمري شاه و حامد بن محمد و مصطفي بن محمد البس تاين 

 

محمد بن عيل بن يوسف بن محمد الفناري احلنفي العالمة حمي ادلين رمحه هللا يوم الأحد لأربع بقني من ذي بو       و أأ 

القعدة مع طلوع الشمس بقسطنطنية و دفن يف جوار أأيب أأيوب الأنصاري. اكن عاملا فاضال تقيا نقيا غاية يف الفتوي أ ية 

و الوزير ل ة و وجاهة يس توي عنده الصغري و الكبري و خياف منه الأمري يف التقوي جري اجلنان طليق اللسان ذا هماب

خياف يف هللا لومة لمئ و ل حيذر سطوة ظامل. و اكن حمتاطا يف أأموره يف أأموره عيل الغاية حسن املعامةل للناس حمبا 

حدي ال للفقراء و الصلحاء مراعيا حلقوقهم. درس يف عدة مدارس امثنية مث ويل قضاء ادرنة مث قضاء مهنا سلطانية بروسا و ا 

قسطنطنية مث قضاء العسكرين عيل التعاقب و بقي علهيا مخس عرشة س نة مث عزل و عني هل علوفة مائة و مخسون عيل 

 جاري الرمس يف قضات العساكر مث أأضيف مخسون درهام مث صار مفتيا بقسطنطنية و 
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العامري الغزي الشافعي يف رحلته و قال املقر العايل الكرمي و يض ادلين و ذكره بدر ادلين محمد بن ر و مدرسها هبا

اجلناب السايم اجلس مي املويل الامايم العاملي العاليم زين مماكل ال سالم و حس نة الليايل و الأايم. و رجل الكامل و 

الالكم و حامل خفر ال قالم و لواء الرشع املنيف و الأحاكم و جنل السدات الأعالم غرة الزمن الهبم و مورد الامال 

الهيم الفايق بدر علمه و كأنه عالء ادلراري قايض قضات العساكر املنصورة حمي ادلين بن الفناري. و من تصانيفه حواش 

عيل رشح املفتاح، و تعليقات عيل الهداية و رسائل متعلقة لرشح الوقاية. و اكن أأخذ عن وادله و محمد بن اخلطيب و 

احلسيين و  محيد بن أأفضل  

 

عبد هللا حسني بن عبد احلق بن       بن       الاردبييل ا     دخلت س نة  مخس و مخسني و تسعامئة تويف فهيا أأبو 

كامل ادلين رمحه هللا من مشاهري فضالء داير العجم اكن عالمة حمققا يف العلوم العقلية مدققا يف الفنون احلمكية و    

لهية صاحب تصاني ف أأنيقة و تواليف جعيبة مهنا حاش ية عيل رشح التجريد و رشح الرساةل القدمية لس تاذه املعارف ال 

براهمي بن محزة الشافعي و   العالمة ادلواين و غريه. و أأخذ عنه اتج ادلين ا 



  

 

عبد املطلب بن مرتيض بن     بن         العلوي الشريازي ا          الصويف رمحه هللا بربوسا أأحد و أأبو      

الأرشاف و السادات الأعيان رغب يف حتصيل العمل و كسب الكامل و اش تغل و حصل و شارك. و اكنت هل معرفة 

نشاد الشعر يف اللغة الرتكية و الفارس ية و يكتب اخلط احلسن. و اكت ذليذ الصحبة حسن ابلعربية و الفارس ية  و ا 

تزوج بنته و حصل هل منه ال جازة ابل رشاد و اكن  النادرة طيب املفاكهة و حكام منيعة صاهر الش يخ حيي الطوزي و

 حصب قلبه الش يخ ابن الوفاء 

 

عييس بن محمد بن عبيد هللا بن        العلوب الصفوي الالجهي الشافعي قطب و أأبو          
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 ادلين رمحه هللا من سادات الفضالء و فضالء السادات 

 

ن        بن       الرويم امحليدي احلنفي رمحه هللا بربوسا و قيل س نة تسع و محمد عبد القادر بن محمد بو أأبو       

و هل نيف و س بعون س نة. اكن عاملا فاضال عالمة فريد عرصه و وحيد دهره ذا ابع طويل يف لك عمل و معرفة مخسني 

ليابدلاير  اكمةل يف لك فن. نشأأ  ه يف املامكل ال سالمية و ويل الرومية و أأخذ عن علامهئا و أأخذوا عنه و صار املشار ا 

فتاء بدار السلطنة الكربي و انل العز الوافر و اجلاه العريض و ذكره بدر ادلين الغزي فر رحلته فقال املقر الكرمي  ال 

ليه ابلبنان يف البيان زين  العايل اجلامع مع أأش تات املعايل حس نة الأايم الليايل عالمة الزمان و وحيد الأران و املشار ا 

اكبر و الأماثل و رأأس الأعيان و ال فاضل و مصد امللمتس و السائل و حمط رحل أأهل الأمل ذو السرية احلس نة الأ 

املشكورة و قايض قضات العساكر املنصورة أأدام هللا هبجة ادلنيا بهبجة سلطانه و وايل متهيد ربوعه و تشييد أأراكنه و 

ضاعف السعد يف أأمره و شأأنه. قال و قد اعتين بأأمري غاية العناية و حصل منه لك تعظمي و رعاية و قراين يف تدريس 

ندرة اجامتعي عليه و عدم مالزميت هل و قليت نفيس حسن جليل ابتداء منه من غري سؤال و طلب و ل الامتس حبال مع 

ليه. انهتيي. و اكن حسن الأخالق حلامي يلتذ ابلعفو عن اذلةل كام يلتذ ابلعقاب الامحق. و اب مجلةل اكن من حماسن ترددي ا 

 ادلهر و قضات العدل درس يف مدارس عديدة
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حدي الامثن مث ويل قضاء بروسا مث قضاء قسطنطنية مث قضاء العسكر ببالد الروم و دام عليه  مهنا سلطانية بروسا و ا 

فتاء بقسطنطنية. مث ترك الفتويمدة مديدة  و عني للعلوفة مائتا درمه  مث عزل مبائة و مخسني بطريق التقاعد مث ويل ال 



  

يل بروسا و اس توطهنا و بين هبا مسجدا و مدرسة و اكن أأخذ عن س يدي بن ا حساق امحليدي و ركن  عامثين مث انتقل ا 

 ادلين الزيك و 

 

محمد بن عيل بن        بن الفناري احلنفي حمي ادلين رمحه هللا لثنيت تويف س نة ست و مخسني و تسعامئة أأبو         

ة خلت من احملرم. اكن عاملا فاضال عابدا زاهدا تقيا نقيا صاحب خري و صالح و أأخالق محيدة و أأوصاف سديدة. عرش 

و الفضالء يف لك ما دخل من البالد و ذاكرمه و طاف بالد العجم و انهتيي سفره ا يل همسرقند و خبارا و جالس العلامء 

سامعيل البخاري صاحب الصحيح و حصل هل ال جازة ابلرواية أأفاد و اس تفاد. و ملا صار ا يل همسرقند زار قرب محمد ب ن ا 

حدي  يل بالد الروم يف اايم السلطان سلمي و ويل التدريس يف عدة مدارس مهنا ا  من الش يخ اجملاور ابلرتبة مث عاد ا 

حدي الامثنية مث أأصيب صانيفه حواش يف برصه و قعد عن التدريس بس تني درهام عامثنيا. و من ت املتجاورتني ابدرنة و ا 

 عيل رشح هداية احلمكة و 

 

براهمي         احلليب احلنفي املقري رمحه هللا بقسطنطنية و قد جاوز التسعني. اكن عاملا و أأبو  براهمي بن محمد بن ا  محمد ا 

اكن ورعا  ابلعلوم العربية و التفسري احلديث و القرأ ت و اكنت هل يد يف الفقه و الأصول و همارة يف املسائل الفروعية. و

ل يف املسجد أأو بيته و ل يلتذ بيشء سوي العبادة و مذاكرة و العمل و  تقيا زاهدا انساك منجمعا عن الناس ل ياكد يري ا 

ذا ميش يف الطريق يغض برصه عن الناس. أأصهل من حلب مث قدم   مطالعة الفقه و ا 
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مامة جامع السلطان محمد هب ا و خطابهتا و درس يف دار القراء السعدية فهيا. و ذكره قسطنطنية و اس توطهنا و ويل ا 

الصاحل العامل الأوحد الاكمل اخلري اجليد املقري اجملود و ذكر أأنه اجمتع به الش يخ بدر ادلين الغزي يف رحلته و قال الش يخ 

 مرات عديدة و أأنه اكن يس تعري منه بعض الكتب و أأثين عليه و دعا هل 

لش يخ الأكرب حمي ادلين العريب رمحه هللا و صدر منه يف حقه لكامت قبيحة ل تليق بشأأن )غري أأنه اكن من منكري ا

الش يخ و ليس من وظيفة صاحب الرتمجة و ل اخلوض يف هذه املس ئةل عيل حد طاقته. و اكن قد منع من هجة ادلوةل 

حق الش يخ و قال لو ظفرت اٍبسه  عن الالكم فهيا ملس ئةل. و من جعيب ما حيك عنه أأنه بذي يوما و أأكرث الهذاين يف

لكرسته و وطأأته برجيل هكذا. فصادف رجهل عيل مسامر من حديد فدخل من حتت قدمه و نفذ ا يل ظهرها و بل  منه 

انتقاداته عيل العالمة ابن امهامم و ل س امي ما أأورده يف حيت أأوهنه فعد ذكل من كرامات الش يخ. و ل يعجبين أأيضا 

ناكره  مس ئةل سقوط العشاء عن نه ساقط جدا. و اكن تلميذه عيل احلليب خمالفا هل يف ا  أأهل البالد الشاملية يف جوف فا 

 عيل ابن العريب و غريه (



  

و اكن أأخذ عن علامء حلب و القاهرة و غريها. و من تصانيفه: كتاب ملتقي الأحبر و بغية املمتيل رشح منية املصيل 

اجلواهر املضيئة اقترص فيه عيل من هل تصنيف أأو ذكر معروف يف ، و خمترص و رشح أ خر اخترصه منه ،أأطنب فيه

 كتب املذهب، و اخترص رشح ابن امهامم. و أأخذ عنه عيل بن        العريب احلليب

 

يوم                      هللا منلكي كري بن حايج كري القزاين احلنفي رمحهاملفظر صفاكري خان بن محمود كري بن و أأبو 

و نصب أأهل قزان و هو أ خر خوانني قزان يف املعين و ملا توفاه هللا س بحانه قصده الروس يف مجع عظمي              

بعده ابنه اومتش كري خان ملاك و هو طفل و قاتلوا عن اهمسه و رفعوا )دفعوا( الروس. و اكن الأمر و الهنيي لأمه س يون 

لينا ابن ملكنا بوكل كري خان بن صفا كري بيكه بنت يوسف بن مويس. و كتبوا ا يل صاحب كري خان بقرمي  ان ابعث ا 

خان و اكن عنده و هو غالم مراهق فاس تصغره و طلب من السلطان سلامين العامثين أأن يويل قزان ابن أأخيه دولت 

كري بن مبارك كري بن منلكي كري. فاهتم عند السلطان أأنه يريد بذكل تبعيده من احلرضة خمافة أأن ييل قرمي فاكن من 

. فاكن يف ذكل حتفه و انقض مرائر أأحوال ر هللا أأن وله السلطان مماكل قرمي ماكن صاحب كري عيل عكس مرادهقد

فانزتعها الروس من يده و اس تويل علهيا و اكن  -----قزان و طلبوا من اشزتخان يداكر خان بن قامس خان واكن شااب 

معه صاحب كري خان يف حدود س نة ثالثني و تسعامئة (هذا أ خر أأحوال قزان و اكن )صاحب الرتمجة ويل قزان بعد   
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رمحه هللا  ---------محمد بن عيل بن أأمحد بن محمد امجلايل الرويم احلنفي تويف س نة س بع و مخسني و تسعامئة أأبو         

ون النقيبة ابرا من أأهل بيت معروف ابلس يادة مشهور ابلرايسة و العمل و الفضل و ادلين يف قسطنطنية. و اكن ممي

صدوق اللهجة حسن السمة مريض السرية مجيل الرسيرة مع املعرفة ابلفقه و الأصول و املشاركة يف سائر فنون املعقول 

و املشاخي الصاحلني ويل تدريس و املنقول. و اكن مش تغال بنفسه غري متعرض لأحوال الناهمسحبا للفقراء و املساكني 

حدي ا حدي الامثن بامثنني عامثنيا مث تقاعد مبائة. و اكن أأخذ املرادية و ادلاودية و ا  يل تدريس ا  لامثنية و قضاء ادرنة مث أأعيد ا 

 عن وادله عالء ادلين امجلايل و عبد الرمحن بن عيل بن املؤيد و جده لأمه ابن احلسام و

 

تقان محمد بن أأمحد بن عادل بن        الربدغي احلنفي حافظ ادلين رمحه هللا. اكو أأبو       ن عاملا فاضال حمققا مدا ذا ا 

عظمي يف العلوم العقلية بأأقساهما و الفنون الأدبية بأأنواعها راخس القدم يف الفقه و الأصول و احلديث و التفسري مطلعا عيل 

املذاكرة. و  أأايم الناس و التوارخي و احملارضات و املناقب كثري للأشعار العربية و الفارس ية و الرتكية ل ميل من املطالعة و

و رشح الوقاية لصدر الرشيعة اكن حسن اخلط رسيع الكتابة كتب القسم الثالث من مفتاح العلوم يف مخسة عرش يوما 

يف شهر واحد. و اكنت هل أأخالق محيدة و أأدب اكمل و وقار عظمي و مرؤة وافرة تقدم هبا عيل الأقران و فاق الأعيان و 

سامعيل اش هتر خربه و انترش ذكره و بعد صي  يل بالد الروم يف فتنة ا  ته. و اكن حصل العلوم يف بدلة تربيز مث ارحتل ا 

حدي الامثنية مث تقاعد بس بعني عامثنيا.  الصفوي املشؤوم و درس ابنقرة و ازنيق و قسطنطنية و ويل تدريس ااي صوفيا و ا 



  

ت التجريد، و حواش عيل رشح املواقف و و من تصانيفه: كتاب مدينة العمل، و نقطة العمل، و الس بع الس يارة، و حماكام

 عيل 
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 مفتاح العلوم، و رسائل و تعليقات. و اكن أأخذ عن الفريد التربيزي و به خترج

 

رمحه هللا بقسطنطنية. اكن عاملا فاضال  محمد بن محمد بن محمد بن مويس الرويم الربوساوي احلنفي حمي ادلينو أأبو     

يل م صاحلا دينا ورعا زاهدا ريض الطريقة حسن السرية مصفي الرسيرة حيب املشاخي الصوفية و يكرث معارشهتم و مييل ا 

طريقهتم. و اكن وافر الأدب و صاحب حياء و وقار يعزتل الناس و يش تغل بنفسه. درس يف عدة مدارس بربوسا و 

ضاء قسطنطنية مث قضاء العسكر قسطنطنية و ازنيق و ادرنة مهنا دار احلديث مث ويل قضاء حلب مث قضاء ادرنة مث ق

حدي الامثن و عني هل علوفة مائة و مخسني مث ترك التدريس و جح مث عاد و عني  ببالد الروم مث عزل عنه و ويل تدريس ا 

هل مائة و مخسون عيل طريق التقاعد و اكنت أأمه بنت مصلح ادلين الربوساوي و جدته بنت عالء ادلين القوجشي. و 

 الهيئة و رشح الاكفية. و اكن أأخذ عن مظفر ادلين الشريازي و عبد الرمحن بن املؤيد و يعقوب من تصانيفه: كتاب يف

 بن عيل و الس يد القوجوي و

 

محمد بن معر بن أأمر هللا بن محمد الرويم الربوساوي احلنفي مشس ادلين رمحه هللا شااب. اكن عاملا فاضال ذكيا و أأبو        

يف الفنون السمت مقبول الطريقة حمبا لأهل اخلري و الصالح مع املشاركة احلس نة  لطيف الطبع ذليذ الصحبة حسن

العلمية. درس يف عدة مدارس مهنا جحرية بروسا مث صار معلام  لسلمي بن سلامين السلطان. و اكن أأخذ عن خفر ادلين بن 

  و عبد القادر بن محمد القايض و ا رسافيل و مصطفي بن خليل و حمي ادلين الفناري
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بن        بن        بن        الرويم ا         احلنفي كامل ادلين رمحه هللا ببغداد عيل قضاهئا. و اكن عاملا و أأبو          

حدي  يل اخلري و الصالح درس يف ازنيق و ا  فاضال سلمي الطبع حلامي وقورا صبورا كرمي الأخالق حصيح العقيدة مائال ا 

يل أأن توفاه هللا س بحانه. و اكن أأخذ  املتجاورتني ابدرنة حدي الامثن مث مرادية بروسا مث ويل قضاء دار السالم بغداد ا  و ا 

 عن حسام ادلين.

 

حسن بن عيل بن       بن         العلوي الرويم ا        احلنفي الس يد الرشيف رمحه هللا. اكن عاملا فاضال و أأبو      

ة كرمي النفس مع مزيد املرؤة و الفتوة و بشاشة الوجه و طيب الصحبة. اكن مراعيا ذكيا فطنا سلمي القلب حصيح العقيد



  

حدي الامثنية بس بعني عامثنيا. و اكن أأخذ عن حسام ادلين  لأحبائه قامي مبهامهتم درس ابدلاودية و السلطانية و صوفية و ا 

و غريمه و حسن بن الطباخ و ابن املعامر و عبد القادر بن محمد القايض القسطموين   

 

سعد بن أأمحد بن  )بن(        بن        العبايس الرويم الاقشهري احلنفي الرشيف رمحه هللا. اكن عاملا و أأبو     

فاضال حمققا صاحب عفة و صالح و داينة سلمي القلب مس تقمي الطبع حصيح العقيدة مجيل الطريقةحسن الأخالق ذا 

يل اخللفاء العباس ية درس يف عدة مدارس يف عدة بدلان مهنا حظ وافر. من معارف الصوفية و اكن ينمتي اب لنسب ا 

فتاء خبرش نة مث مبرادية بروسا و اكن يؤدب الأمري محمد. و اكن أأخذ عن يعقوب بن عيل و حمي ادلين  حدي الامثن مع ال  ا 

 الفناري و خري ادلين املعمل و وادله الش يخ اتج ادلين و التصوف عن عالء ادلين اخللويت و
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عبد العزيز بن عبيد هللا بن محمود بن شاه بداع الرتيك الشيباين اخلان تويف س نة مثان و مخسني و تسعامئة أأبو        

رمحه هللا يوم الأربعاء لست خلون من شهر ربيع الامثين ببخارا و دفن يف جوار أأبيه يف مقربة الش يخ هباء ادلين نقشبند 

. و اكن ويل بعد هو صاحب خبارا و ما يلهيا من بالد ما وراء الهنر من اخلوانني الشيبانية رمحه هللا و هل أأربعون س نة و

يل  ابن معه عبد هللا و هو اذلي بين اخلانقاه النقشبندية و مسجد مغاك اذلي ابلعطارين ببخارا. و اكن هل خريات مائال ا 

( ----------------------------------الفقراء و املتصوفني ) و ويل بعده اير خان   

 

احلسن عيل بن        بن       بن          الرويم الايديين احلنفي عالء ادلين رمحه هللا. اكن عاملا فاضال عابدا و أأبو 

زاهدا اكمال انقطع عن الناس و اش تغل ابلعمل و العبادة و ادلرس و ال فادة و درس يف التفسري و احلديث و انتفع به 

غفريالكثري و اجلم ال  

 

عبد هللا بن         بن        بن         الرويم القراماين و أأبو          
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حسني بن        بن       بن        اخلوارزيم احلنفي الصويف رمحه هللاو أأبو         

 

هللا و هل مخسون املفاخر صاحب كري خان بن منلكي كري بن حايج كري بن غياث التتاري القرميي احلنفي رمحه و أأبو 

 -------صفا كري خان مأأمورا من هجة السلطان سلامين العامثين يف معرب طامن راجعا من  ----س نة قتهل بوكل كري 

اجلراكسة و معه ابنه غازيكري و قتهل غريه من أأولده و أأحفاده اذلين اكنوا بقرمي مهنم أأمني كري و سالمتكري و 



  

عادلكري و غضنفركري و ابن ابنه جعفركري بن أأمني كري و قتلو كري بني ابل  و صيب )و دفن عند جده حايج كري 

عرشونس نة و اكن حفيد أأخيه بوكل كري بن صفا كري حمبوسا يف حبسه فلام مات صفا كري خان. و مدة حكومته بقرمي 

يل السلطان سلامين حيسن هل ان يو يل قزان ليسدوا به ماكن ابيه فكتب اخلان ا   يل قزان ابن أأخيهخان بقزان طلبوه ا 

يل السلطان ان مراده امنا هو التبعيد هل من احلرضة بل اتالفه فاكد ذكل  لهيا فاهنيي ا  دولت كري بن مبارك كري و أأرسهل ا 

ما اكن يكتبه أأمري الأمراء بكفه و يرميه مبا يوغر صدر السلطان و أأولياء ادلوةل لرقابة حدثت بيهنام فارسل دولت كري 

يل قرمي يف صو رة املساعد ملطلوبه و أأمر بقتهل و أأخفي حقيقة الأمر عنه (  خان ا 

و اكن اول يف حبس أأخيه محمد كري و ملا مات مكل قزان اجيم خان من غري عقب متكل بالد قزان بطلب أأهلها و 

يل بالد الروم و اس تخلف مقامه ابن أأخيه صفا كري خان بن محم ود اس تدعاهئم هل و بقي فهيا حنو مخس س نني مث توجه ا 

لهيا من قسطنطنية يف شهر ربيع الأول  كري و أأظهر أأنه يريد جح بيت هللا احلرام و ويل قرمي من هجة ادلوةل و توجه ا 

ل أأنه اكن غضواب سفااك لدلماء فتااك و هل أ اثر كثرية مهنا  س نة تسع و ثالثني و تسعامئة. و اكن عاقال ضابطا سائسا ا 

 ----------و غري ذكل ما بل  عدده مائة و س تني جامعا و مساجد و مدارس  ---------------------------اجلامع )

طوائف التتار اذلين اكنوا يسكنون يف سواحل الأهنار الس تة مج و جايق و اتل و قوابن و تن و اوزي ادخلهم يف قرمي 

(  -------------------و اقطع مهم ارايض و مزارع   

 

احلنفي مصلح ادلين املعروف  ----------أأمحد مويس بن مصطفي بن قلج بن او تويف س نة تسع و مخسني و تسعامئة أأب

يل  ابملركز رمحه هللا و قد جاوز التسعني. اش تغل و دأأب و حصل و جنح و همر يف التفسري و الوعظ و التذكري مث مال ا 

لكاملت. و اكن مراعياحلدود التصوف و سكل طريقة القوم و خدم املشاخي الصوفية و أأخذ ابخلط الوافر من املعارف و ا

الرشيعة حافظا لداب الطريقة طارحا للتلكف خشن العيش يرصف أأوقاته يف الرايضيات. و اكن أأخذ عن أأمحد بن 

 خرض بن جالل ادلين الأمري الش يخ س نان ادلين 

 

براهمي بن يوسف بن عبد الرمحن بن         احلليب احلنفي املعروف اببن احلنبو أأبو          يل رمحه هللا ا   
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محمد بن عيل بن أأمحد بن محمد الصديقي امجلايل الرويم احلنفي جامل ادلين رمحه تويف س نة س تني و تسعامئة أأبو         

خوته   هللا بقسطنطنية و دفن عند وادله و ا 

اكن عاملا فاضال عارفا ابلتفسري و حسن بن        بن         بن        القراماين احلنفي رمحه هللا يف صفر. أأبو         )

مشكور السرية يف قضائه حسن السمت و اكن ل يذكر احلديث و الفقه و الأصول و املعقول. و اكن خريا دينا صاحلا 

يل أأن مات يف قسطنطنية. و اكن  ل خبري و اكنت هل ثروة زائدة. درس بربوسا مث ويل قضاء غلطة و طرابلس ا  أأحدا ا 

اق امحليدي و غريه ( أأخذ عن س يدي بن ا حس  
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محمد بن       بن       بن      اخلراساين القهس تاين احلنفي مشس ادلين رمحه هللا ببخاراو أأبو           

 

املراد مصطفي بن سلامين بن سلمي بن أأيب يزيد العامثين احلنفي الأمري الشهيد رمحه هللا تعايل يف أ خر شوال أأكرب و أأبو 

أأولد السلطان سلامين. و اكن أأبوه وله مغنيسا مث ملا نزل ارلكي قاصدا بالد العجم اس تدعاه ا يل حضوره فلام متثل بني 

يل بروسا فقتل طفال هل هبا اهمسه  براهمي ابشا اخلادم ا  يديه أأمر به طائفة من حواش يه خفنق صربا و قتل قهر مث ميض ا 

منا ارتك ب هذا الأمر الفظيع اذلي يقطع القلوب أأي تقطيع تسكينا للفنت و مراد ابخلنق و أأحلقه بوادله. و لعل السلطان ا 

طفاء لنار احملن ما ظهر مهنا و ما بطن و صوان دلماء املسلمني و حفظا لنظام التامني و التطهري. و اكن يتومه منه  ا 

عليهاخلروج   

 

ره هللا و هو ودل صفاكري خان مكل بوكل كري بن صفاكري بن محمودكري بن منلكي التتاري كري القرميي غفو أأبو        

نه ملا جرت الاكئنة عيل صاحب  قازان. و اكن بقرمي عنده مع أأبيه صاحب كري خان و حبسه اخلان لأمر أأوجب ذكل مث ا 

 كري خان. اكن هو املبارش لقتهل و قتل أأبنائه و وله دولتكري خان عهده و علمه بعنوان قلعاي املعروف
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ل قليالعند خوانني القرمي ذ أأخذ  . مبعين النائب يف املكل و مل ميض عيل ذكل ا  و بيامن هام يف جملس الألفة و العرشة ا 

جفاش غضب اخلان و اثرت محيته  بوكل كري يذاكر أأحوال صاحب كري خان و يبني كيفية ما جري عليه عند قتهل

قاتل ابلقتلفرضبه خبنجر يف وسطه و قتهل و قال هذا جزاء ما فعلته كام ورد برش ال  

 

حدي و س تني و تسعامئة أأبو         نعمة هللا بن       بن    تويف س نة ا   
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عبد الكرمي بن       بن            بن      الرويم الويزوي احلنفي رمحه هللا مبغينسا اكن عاملا فاضال قوي         أأبو 

اداة و اكنت هل مشاركة يف العلوم لكها. درس يف عدة مدارس الطبع شديد اذلاكء لطيف الصحبة حسن احملارضة ذليذ احمل

يل أأن مات. و اكن أأخذ عن ابن الكامل و  فتاء هبا ا   من بالد الروم مث ويل تدريس سلطانية مغينسا و منصب ال 

 



  

دفن يف  حسني بن       بن       بن         الرويم اخلرش ين احلنفي حسام ادلين رمحه هللا بقسطنطنيةوو أأبو        

جوار أأيب أأيوب الأنصاري من فضالء بالد الروم و علامهئم العايل الرسوم و ابتيل بداء الثعلبة و مات منه و لو عاش 

يف العمل و العرفان و التحيل بفضائل نوع ال نسان. و اكن مطلعا عيل العلوم الكثرية عارفا  انهأ و لاكن وحيد زمانه و فريد 

نيفه حاش ية عيل رشح املنار لبن مكل و غري ذكل. و اكن أأخذ عن سعد الاقشهري و ابلعروض و القافية. و من تصا  

 

عبد النافع محمد بن عيل بن        الشايم ادلمشقي احلنفي الأديب رمحه تويف س نة اثنتني و س تني و تسعامئة أأبو       

 هللا

 

براهمي بن       بن         بن         الرويم املغ و أأبو          ينساوي احلنفي العارف اتج ادلين رمحه هللا و اكن بتاج ا 

صاحب مقامات و كرامات منقطعا عن اخللق منعزل عن ادلين الأصغر و اتج ادلين العراين. اكن عاملا فاضال عارفا ابهلل 

 الناس مواظبا عيل الطاعات و العبادات و حيك عنه كراماتو روخيوارق عادات و أأخبار عن املغيبات
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عبد الرحمي بن عبد الرمحن بن أأمحد بن حسن القرييش الهامشي العبايس تويف س نة ثالث و س تني و تسعامئة أأبو       

و هل حنو مائة س نة. و اكنت ولدته مبرص و اكن عاملا فاضال عالمة املرصي الشافعي الرشيف رمحه هللا بقسطنطنية 

توارخي و أأايم الناس و احملارضات و القاصيد البليغة و الأشعار البديعةحنريرا أأديبا ابرعا لبيبا ذات معرفة  اتمة ابل   

و مجيع الفنون الأدبية و هل يد طويل يف التفسري و احلديث و س ند عال أأحلق به الأصاغر ابلأاكبر مع كرم الطبع و خساء 

احملاورة حلو احملارضة كثري  النفس و اخللق العظمي و بشاشة الوجه و السن البسام و اجلالل و امجلال. و اكن لطيف

النوادر جعيب املفاكهة متواضعا متخشعا يبجل الصغري كام يبجل الكبري. حصب املشاخي الكبار ابدلاير املرصية و غريها و 

أأخذ عهنم و اس تفاد العلوم مهنم مث أأيت قسطنطنية يف أأايم السلطان أأيب يزيد بن محمد العامثين يف حصبة الرسول القادم من 

يل السلطان رشحه و لقي القايض عبد الرمحن املويد فقابل القايض لقاءه ابلحرتام و أأكرمه غاية ال كرام مرص  و أأهدي ا 

للبخاري فعوضه جبائزة سنية و عرض عليه التدريس يف مدرسة اليت بناها يف قسطنطنية ليقرئ فهيا احلديث فأأيب 

يل الوطن مث قدهما بعد القضا ء أأايم السلطان غوري اثنيا و عني هل لك يوم مخسون درهام الرشيف عنه حمبة الرجوع ا 

نشاء بلي  و نظم حسن بديع و خط مليح و قصايد و  يل أأن توفاه هللا س بحانه. و اكن هل ا  بطريق التقاعد و أأقام هبا ا 

نشاءات. و من نظمه  شعرا   

 ما يل أأري أأحبابنا يف الناس ... صاروا ةمثل حباب يف الاكس

نظرة ... اكللؤلؤ املتناسق الاجناس     صور تروقك عند أأول  

شيئا وصار رخاؤمه للياس ... واذا اعدت الطرف فهيم مل جتد  

شعرو قال يف مش يبته   



  

 أأرعش ين ادلهر أأي رعش ... وادلهر ذو قوة وبطش

أأميش عي، ولأأ  فالميقد كنت أأميش ولست أأعي ...   

اس تدرك يف مواضع مهنا عيل الرشاح، و حاش ية  و من تصانيفه: رشح حصيح البخاري، و رشح شواهد التلخيص قد

 عيل رشح لمية العجم و
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أأمحد بن مصطفي بن مويس بن قلج الرويم الالذيق احلنفي ابن املركز رمحه هللا أأخذ عمل احلديث و التفسري و أأبو       

وصف بعض الرسائلو العربية عن وادله و فاقه يف العمل مث اش تغل بعمل التصوف و الوعظ و التذكري   

 

محمد بن عبد القادر بن        بن        العلوي الرويم القوميل احلنفي حمي ادلين املعروف ابملعلول و أأبو        

بقسطنطنية. اكن عاملا فاضال حمققا مدققا عارفا ابلعلوم العربية و الرشعية و العقلية مع وقار و حشمة ظاهرة و ثروة 

يف قرية قومهل و دار القراء بقسطنطنية. ويل التدريس بقاهمسية بروسا و سلطانيهتا و الأفضلية و  ابهرة. بين دار التعلمي

حدي الامثن و عني هل لك يوم تسعون درهام. مث ويل  يل ا  حدي الامثنية مث قضاء مرص مث أأعيد ا  احملمودية بقسطنطنية و ا 

ز عن القيام به لختالل وقع يف رجهل و عني هل بطريق قضاء مرص اثنيا مث ويل قضاء العسكر ببالد الروم مث عزل ملا جع

 التقاعد مائة و مخسني يوميا. و اكن أأخذ عن حمي ادلين الفناري و ابن الكامل و 

 

القامس        بن         بن          بن          الرويم الفناري احلنفي رمحه هللا و أأبو   

 

بن          البلغاري      عيل خان بن       بن    و أأبو              
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محمد بن عبد الأول بن        بن        العجمي التربيزي احلنفي حمي ادلين رمحه هللا بقسطنطنية. اكن عاملا و أأبو        

الألس نة  فاضال عالمة ابرعا يف العلوم الرشعية ماهرا يف العربية. و اكنت هل معرفة اتمة بصناعة ال نشاء و هل منشاءات يف

الثالثة. و اكن يكتب اخلط احلسن و جيود أأنواعا منه. و اكن وادله عيل قضاء احلنفية بتربيز فارحتل صاحب الرتمجة يف 

يل بالد الروم و عرضه ابن املؤيد عيل السلطان أأيب يزيد لسابقة من أأبيه فوله التدريس مبدرس ته مث ويل تدريس  حياته ا 

حدي الامث ن و ويل قضاء حلب مث قضاء دمشق مث قضاء )قسطنطنية مث عزل مبائة عامثين بطريق سلطانية مغينسا مث ا 

التقاعد. و اكن ويل قضاء سريوزه و قلبه. و هل تعليقات عيل بعض الكتب. و اكن أأخذ عن وادله و العالمة ادلواين يف 

أأخذ عنه أأمحد بن مصطفي و (صغره و غريهام. و   



  

 

محمد  حسن بن محمد بن محمد شاه بن محمد الرويم الفناري احلنفي رمحه هللا أأبو تويف س نة أأربع و س تني و تسعامئة 

بقسطنطنية من أأفاضل علامء الروم و أأماثل فضالهئم العايل املرسوم و من أأهل بيت معروف ابلس يادة موصوف 

ابلرايسة. و اكن جوادا كرميا خسيا علو امهمة موصوفا و ل عطاء الألوف مأألوفا . درس يف اجلامع العتيق ابدرنة و ويل 

قضاء سالنيك و ابب السددةو غري ذكل من الأعامل اجلليةل و املناصب العلية. و اكن أأخذ عن وادله القايض زين ادلين 

 و أأمحد بن سلامين بن الكامل

 

 اكن ينهتيي نس به محمد بن عبد الكرمي بن        بن         الرويم الايديين احلنفي املعروف         رمحه هللاو أأبو     

يل أأمحد بن خرض الوزير. و اكن حمسود الأمثال بل  ابفراز الفضل و الكامل يف الش باب مبال  ش يوخ الرجال  من هجة أأمه ا 

و سهم الرزااي ابلنقايسمدلع و درس مدة يف املدرسة اخلريية بدار املكل قسطنطنية. و من تصانيفه: حاش ية عيل التجريد، 

عتاق من الهداية و عيل رشح املفتاح، و رسائل. و اكن أأخذ عن جعفرو تعليقة عيل كتاب ال   

 

خبرض املنيشءمظفر بن عامثن بن        بن        الربميك الرويم احلنفي املعروف و أأبو         
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ادلين أأمحد بن مصطفي بن         بن الرويم البويل احلنفي مشس تويف س نة مخس و س تني و تسعامئة أأبو         

حدي املتجاورتني ابدرنة و البايزيدية  املعروف بقاف رمحه هللا. اكن عاملا فاضال و ويل تدريس ادلاودية و املصطفية و ا 

حدي الامثن بقسطنتطنية و ويل قضاء دمشق مث عزل بامثنني يوميا بطريق التقاعد. و اكن طيب النفس كرمي  هبا و ا 

يح العقيدة. أأخذ عن القايض عبد القادر امحليدي و الأخالق حمبا للعمل و أأههل حسن السمت حص   

 

الكيالين الشافعي رمحه هللا. و اكن عاملا فاضال ورعا زاهدا محمود بن حسني بن       بن         الصاديق و أأبو        

يل بالد الصاحب حتقيق و تدقيق روم و . حصل يف بالد مبادي العلوم مث انتقل يف حدود س نة أأربعني و تسعامئة ا 

يل املدينة و جاور هبا مدة ويل تدريس املدرسة  ابحث علامهئا و انظر فضالهئا فظهر فضهل و ثبت علمه مث هاجر ا 

اخلشابية مبرص. و هل رساةل أأورد فهيا اعرتاضات عيل الس يد يف حاش ية الكشاف و حاش ية العضد و هل حاش ية عيل 

دبييل و تفسري البيضاوي و غري ذكل. و اكن أأخذ عن حسني الار   
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 محمد بن حسام ادلين بن        بن        الرويم ا         احلنفي حمي ادلين رمحه. اكن عاملا فاضال هل معرفة       أأبو

حس نة ابلفقه و ممارسة ابلالكم و التوارخي وو احملارضات و يقول الشعر. درس يف عدة مدارس و ويل قضاء دمشق و 

ية و مات هبا و هو عيل قضهئا. و اكن أأخذ عن أأمحد بن الكامل و مصطفي بن خليل و بروسا و ادرنة و قسطنطن   

 

أأمحد بن عبد الأول بن     بن       العدوي السعيدي القزويين ا         رمحه تويف س نة و س تني و تسعامئة أأبو         

ين من عراق العجم. و اكن من ذرية سعيد هللا بدمشق الشام. و اكنت ولدته س نة اثنتني و تسعني و مثاتن مائة بقزو

بن زيد بن معرو بن نقيل القريش العدوي أأحد العرشة املبرشة. و اكن ذكيا فطنا نبهيا حفظ القران العظمي و هل ست 

حدي و عرشون س نة. و اكن عاملا ابلفنون النقلية ابرعا يف العلوم العقلية دينا صاحلا حصيح العقيدة  س نني و أأفيت و هل ا 

يل بالد الروم و قدم  ----- القلب تقيا نقيا حصل سلمي يف بالده مجةل العلوم مث ارحتل يف أأواسط أأايم السلطان سلامين ا 

يل بالد العجم و اكن يف حصبته  .قسطنطنية و جح غري مرة و زار الروضة و اكن هو السبب يف سفر  السلطان سلامين ا 

ية يف املدرسة اجلديدة السلامينية أأول ما فتحت خبمسني عامثنيا و يف سفر حنجوان و درس يف قسطنطن يف سفر القاص 

مث عزل عهنا بس تني عامثنيا عيل سبيل التقاعد. و من تصانيفه: رشح عيل ايساغويج، و حاش ية عيل رشح الفرايض 

 الرساجية للس يد الرشيف و 

 

و هو حفيد محمد ابشا القراماين الوزير اذلي  بن محمد بن         القراماين احلنفي رمحه هللامصطفي بن عيل و أأبو       

و اس تفاد مهنم. و اكن حسن  عهنمو أأخذ  د الفاحت اش تغل و حصل و دأأب و لزم الفضالءقتل يوم مات محمد بن مرا

 اخللق كرميا صاحلا عفيفا متوسطا يف العمل درس

 

\201a\ 

 

حدي الامثنية و غري ذكل. و اكن أأ  خذ عن خري ادلين املعمل ويف القلندرية و احملمودية و ا   

 

 

محمد بن محمود بن عامثن بن عيل الرويم الربوساوي احلنفي دخلت س نة س بع و س تني و تسعامئة تويف فهيا أأبو        

رمحه هللا بقسطنطينة اكن عاملا فاضال ويل التدريس ابملردمية مث ابلسلجوقية بقسطنطنية و مات و هو مدرس هبا و هل 

ابخملليص و هل رساةل يف العروض و القافية. و اكن أأخذ عن وادله و خري ادلين املعمل و أأشعار يتخلص فهيا   

 

أأمحد بن محمود بن        بن        الرويم ا          احلنفي مشس ادلين رمحه هللا ابينه كول و هو مدرس و أأبو        

نا صاحلا فاضال عاملا درس يف عدة مدارس و أأعاد و ابل حساقية مهنا. و اكن وادله يعرف ببدر ادلين الأصغر. و اكن دي 

 اش تغل و اس تفاد و أأفاد. و هل حاش ية عيل حواش يالتجريد. و اكن أأخذ عن وادله و أأيب السعود العامدي و س نان ادلين



  

 

عيل بن       بن         بن         احلليب احلنفي رمحه هللاو أأبو         

 

 

عبان بن       الشايم الطرابليس احلنفي القايض رمحه هللا أأحد قضاة القضات ابدلاير أأمحد بن محمد بن ش و أأبو        

 املرصية كوادله. و هل ترمجة طويةل يف الطبقات السنية رماه
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ليه لك معايب و قال اكن عنده من الكتب ما ينوف عيل أأربعني أألف جمدلا. و قد شاع و ذاع  فهيا بلك معايب و نسب ا 

فواه و الأسامع أأن اجرة مسقفات امالكه و اوقافه يزيد لك يوم عيل عرشين أأو ثالثني دينارا ذهبا و قد وصل و ملأ الأ 

يل  ل طمعا و يف القضاء الا حباء و هللا س بحانه يعمل به و فضهل أأوسع من ذنوبه. ا  دقاقة الرقاب و هو ل يزداد يف ادلنيا ا 

 عدة بالد و                           و اكن أأخذ عن القايض محمد قد اش تغل و دأأب و حصل و درس و ويل القضاء يف

 بن         املعروف ابملعلول رمحه هللا 

 

الثناء أأمحد بن محمد بن عارف بن حسن الرويم الزييل احلنفي مشس ادلين رمحه هللا شارح زبدة املنار و هو رشح  أأبو

مللوك و سامه هدية الصعلوك و هو رشح سقمي جدا طبع مبدينة قزان ركيك و أأخوه أأبو الليث حمرم بن محمد شارح حتفة ا

يف س نة تسعني و مائتني و أألف لأنه مع سقامته مقروء متداول فهيا و قد قوبل عند الطبع من نسخة حفيده حايج بن 

ا يف شهر رمضان عبد الرؤوف بن حمرم )بن محمد اليت ورهثا من وادله و فهيا خطهام و يه عيل هذه السقامة. و اكن أأمته

و تسعامئة (س نة تسع و س بعني   

 

أأبو       نعمة هللا بن عيل بن        بن        الرويم ا        احلنفي دخلت س نة مثان و س تني و تسعامئة تويف فهيا  

ليه يف حيازة  ن الأخالق العلوم و اكن حسالقايض املعروف اببن الروش ين رمحه هللا ابملدينة. أأحد أأفاضل الروم املشار ا 

طيب الأعراق حلامي سلامي مشفقا كرميا محمود السرية مشكور الطريقة مجيل اذلكر جليل اخلرب. و اكن وادله من أأهل الرثوة 

صاحب أأموال عظمية و أأمالك كثرية ورث منه ابنه صاحب الرتمجة شيئا كثريا أأتلفه يف املس تذلات احلس ية و أأنواع 

لس مث أأخذ يف طلب العمل و اش تغل و دأأب و حصل و جنب و ةمل و برز عاملا املالعب و املاليه اخلسيسة حيت أأف

فاضال ابرعا درس يف عدة مدارس و أأفاد و ويل القضاء يف أأهمات البالد مهنا قضاء بغداد دار السالم ولهيا س نة ثالث و 

ع و س تني و جح و أأدي دينة يف شعبان س نة س بويل قضاء املمخسني بعد مصطفي النكساري مث قضاء حلب الشهباء مث 

يل فريضة ال سالم و زار روضة الرسول  عيل السالم. و يف أأايم قضائه عيل بغداد أأمر ببناء جامع يف الزوراءا   
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ذ ظهر من بيهنم   يل موضع أ خر و بيهنام عيل ذكل ا  يل مقابر عتيقة فهيا أأموات فنقلوها ا  حففر موضع مهنا فانهتيي احلفر ا 

ذا هو ش يخ مجيل الوجه هميب حصيح الأعضاء سلمي الأجز ميت جديد الكفن و  اء طري كأنه يح و يلوح كشفوا عنه فا 

 منه الطراو ة و س اميء.

فدهشهم ذكل و بقوا والهني حريي و مل ميكهنم حتريكه من حمهل فأأمسكوا عن نقهل و أأبقوه عيل حمهل و وضعوا هل عالمة 

عيل بن طاهر العلوي البغدادي املعروف ابملرتيض الرشيف من  يعرف هبا. مث ملا فتش و كشف ظهر و ثبت و حص أأنه

و ثالثني و أأربعامئة.      --أأهل بيت الرسول صيل هللا عليه و سمل. و اكنت وفاته س نة    

 

مصطفي بن مشس ادلين بن        بن          الرويم القراحصاري احلنفي مشس ادلين )املعروف ابلأخرتي ( و أأبو     

رمحه هللا بكواتهية. و اكن رجال قصري القامة رث الهيئة أأفطس الأنف كوجسا. و اكن عاملا فاضال هل يد ابسطة يف اللغة و 

سائر الفنون العربية مع املشاركة اجليدة يف أأكرث العلوم اجلزئية يف زهد و صالح و قناعة و عبادة. و مل يكن هل وظيفة 

للغة كتب أأكرب و أأوسط و أأصغر و مجموعة يف الفقه سامه جامع اللسان سوي مخسة عرش عامثنيا عيل التقاعد. و هل يف ا  

 

. و اكنت ولدته س نة حيي بن محزة بن       بن         الرويم ا        احلنفي      ادلين رمحه هللا يف احملرمو أأبو      

هرا يف العلوم العقلية ابرعا يف الفنون النقلية اثنتني و تسعني و مثامنائة. و مما قيل يف اترخي ولدته معره هللا تعايل اكن ما

كثري ال حاطة واسع ال طالع متبحرا يف التفسري و حلديث و التوارخي و احملارضات. و اكن متلكفا يف لباسه يكون فيه 

يل معارشة الأحداث. و هل نظم انزل. و اكن وادله نور ادلين محزة الأمني أأمينا يف ال خ راجات عيل طرز خاص. فيه ميل ا 

حدي الامثنية  بقسطنطنية اخلاصة يف أأايم السلطان أأيب يزيد بن محمود درس يف مدارس كثرية مهنا دار احلديث ابدرنة و ا 

 ولهيا مرتني و ااي صوفيه. مث ويل قضاء بغداد مث عزل بامثنني عامثنيا عيل سبيل التقاعد
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و هو أأول مدرس هبا مث عزل عهنا فاغمت بسبب احلرمان و شامتة  دار احلديث السلامنية س نة أأربع و س تني مث ويل تدريس

ال خوان حفم و لزم الفراش حيت مات. و اكن أأخذ عن عبد الرمحن بن املويد و أأمحد بن سلامين ابن الكامل و املفيت عيل 

 بن 

 

أأبو اخلري أأمحد بن مصطفي بن خليل بن قامس العلوي الرويم القسطموين احلنفي املعروف اببن طاشكربي عصام ادلين 

( يف سلخ رجب بقسطنطنية و دفن يف جوار ترية الس يد ولية بن أأمحد يف حمةل عاشق ابشا. و ---------رمحه هللا )

حدي و تسعامئة بربوسا حصل و دأأبو اش تغل اكنت ولدته ليةل         لأربع  عرشة خلت من شهر ربيع الأول س نة ا 



  

رع يف العلوم العقلية و النقلية و الفنون الرشعية و الأدبية و تويل املدارس العلية و عيل علامء زمانه و فضالء اوانه و ب

ليةل يف بالد الروم من القضاء و غريه عيل جماري الرسوم و من ذكل دراسة مدرسة دميتوقة و ابيزيدية ادرنة املناصب اجل 

حدي الامثنية و قضاء بروسا مث قسطنطنية. فااكن  سريته يف القضاء محمودة و وليته مشكورة و و ا حساقية اسكوب و ا 

فاداته يف ادلرس موفورة و اس تقامته علهيا بني الاانم مذكورة و ذكره تقي ادلين يف طبقاته و أأثين عليه و أأحسن يف ثنائه  ا 

و  الشقايق النعامنية كتاب لطيف صنفه بعد ان كف برصه و هو دال عيل وسع اطالعه عيل أأخبار الناسو قال و كتابه 

أأحوال الأفاضل و قوة احملافظة لأن أأكرثه متلفق من أأفواه الروات و نقةل الأخبار من غري كتاب يس متد منه و يعمتد عليه 

ليه و ما اقل رغبة أأهلها يف عمل  لأن ادلاير الرومية ليس لها اترخي جيمع أأخبار علامهئا و أأوصاف فضالهئا و ما أأحوهجا ا 

أأيضا حتريرات يف بعض العلوم تركها مسودة ملا عرض هل من العمي انهتيي. مث هو قد  الأدب و أأقل تعرجيهم عليه. و هل

البرص  -----اعتذر عن تقصريه فهيا   
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و كامل احلرص و قةل الفطن و ضيق العطن و الوقوع يف زاوية امحلول و النس يان و الانقطاع عن ال خوان و اخلالن و 

نعام و ال فضال. امحلد هلل عيل لك حال و هل الشكر  و اكن امتامه يف أأواخر معره. و هل كتب نفيسة قد أأجاد يف عيل ال 

عباراهتا و أأبدي صناعة الكتابة يف اعتباراهتا و هو اذلي نبه علامء الروم عيل النظر يف التوارخي و أأايم الناس و طبقات 

 يف مدح أأيب السعود العامدي ملا بلغه أأنه أأورد العلامء و البحث عن أأحوامهم و الفضل للسابق. و هل شعر جيد منه ما قاهل

يف تفسريه عند قوهل تعايل: "عفا هللا عنك ملا أأذنت مهم"
22
شعر نكتة بديعة و هو   

وصار لظهار احلقيقة ضامنا... بنفيس جنااب حاز لك فضيةل   

جفىل من الارسار ما اكن اكمنا ... وايد روحا لقدس حسان طبعه   

ففي احلرش يلقاه من اخلوف أ منا ...أأدابوانحف عن عرض النيب ت   

 بك املةل الزهراء أأحضت منرية ... ففي الكزكب الس يار قد رصت اثمنا

شعرو هل أأيضا   

 و وصلت محي جند ااي رحي شامل ... قفا نبك من ذكري حبيب مزنل 

 فوا اسفا رمس املدارس دارس ... فهل عند رمس دارس من مقول

يل بعض أأحبا شعربه يف أأايم عامه و هل أأيضا كتبه ا   

بدمع جدرى يف ذكر خري الاحبة...  سقيت بس يط الأرض يف لك ساعة  

يتربع اىنقبقطر دموع بني  ... وصفحة خدي اكلوشاح املفصل   

نسان عيين عنرب فوق مجرة ... بياقوت مقةل يوعيين عقيق وا   

فواحرسات ان مل افق قبل موتيت ... حرمت من الاحباب ذلة نظرة   
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ي اي نفس من انزل جري ... بتقدير خالق اهل الربيةو ل جتزع  

 فان الريض و الصرب يف لك حمنة ... من أأخالق أأحصاب النفوس الرضية

و هل وصية كتهبا يف حاةل الاختصار ملا اس تحهل بعض أأقاربه احلضار و يه : بسم هللا الرمحن الرحمي امحلد هلل رب العاملني 

و حصبه أأمجعني و عيل الأمئة اجملهتدين و عيل أأكرب املفرسين و احملدثني و عيل املشاخي  و الصالة و السالم عيل محمد و أ هل

 الزاهدين و عيل 
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يل يوم احلرش و ادلين مث ا ين اشهدك  العلامء العاملني و عيل الفقراء الصابرين و عيل الأغنياء الشاكرين و سمل علهيم سالما ا 

ال سالم و أأعيذ عن البدعة يف ادلين مث ان أأولدي و أأقرابيئ المتسوا مين أأن  و اشهد مالئكتك بأأين عشت عيل مةل

يف حل مما معلوا فامي بعد ذكل و السالم اجعلهم يف حل مما معلوا من ال سأأة فامي وجب علهيم من رعاية حقي و ان جعلهتم 

الأول س نة مخس و س تني و دام عيل من شهر ربيع عيل النيب و حصبه الكرام. و اكن عرض هل عارضة الرمد لثلث بقني 

يل أأن مات بباسورة دموية رمحه هللا. و عقب مخسة أأبناء حمي ادلين محمد مات قاضيا  ذكل شهورا و أأعواما و اس متر ا 

جبزائر الروم و مشس ادلين محمد مات قاضيا ابلشام و زين ادلين محمد و كامل ادلين محمد و أأبو حامد محمد. و من 

يف عمل الالكم، و منت يف املنطق، )خمترص يف عمل النحو، و موضوعات العلوم، و الشقايق النعامنية يف  تصانيفه: املعامل

علامء ادلوةل العامثنية، و خمترص الوفيات ابن خلطان، و اترخي الصحابة و احلكامء مث اخترصه و أأحلق اترخي الأنبياء و ملوك 

ة يف علوم املعاين رشح القسم الثالث من املفتاح، رشح اجلزرية يف عمل العجم (، و رشح الفرايض، و رشح الفوائد الغياثي

القرأ ت، رشح العوامل، رشح ديباجة الهداية، رشح ديباجة الطوالع، و هل حواش عيل احلوايش الثلثة الرشيفة، حاش ية 

، الشهود مباحث املوضوعالكشاف، و حاش ية التجريد، و رشح املفتاح. و هل رسائل غري ذكل مهنا اللواء املرفوع يف حل 

العيين يف حتقيق مباحث الوجود اذلهين، الاستيفاء ملباحث الاس تثناء، مساكل اخلالص يف هماكل اخلواص، ال نصاف 

يف مشاجرة الأسالف، العناية يف حتقيق الاس تعارة ابلكناية، الرساةل اجلامعة لوصف العلوم النافعة، أأجل املواهب يف 

الأحلاظ يف عدم وضع الألفاظ، التعريف و الاعالم يف حل مشالكت احلد التام، القواعد  معرفة وجود الواجب، نزهة

امحلليات يف حتقيق مباحث اللكيات، فتح الأمر املعلق يف مس ئةل اجملهول املطلق، رساةل عيل مقدميت عمل البالغة، رساةل 

 يف الصناعات امخلس، رساةل 
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ن، و حماةمة بني صدر الرشيعة و ابن لكامل و بني الس يد و السعد و بني لطف هللا القضاء و القدر، و رساةل الطاعو

التوقايت و العذاري، و تعليقات عيل حوايش التلوحي و عيل حوايش املطول و غري ذكل. و اكن أأخذ عن وادله عالء 



  

عبد العزيز بن يوسف احلسيين و  ادلين اليتمي و معه قامس بن خليل و حمي ادلين الفناري و الش يخ محمد التونيس و خاهل

جازة مهنم  حمي ادلين القوجوي و بدر ادلين محمود بن محمد الرويم املعروف بقايض زاده و هل ا 

 

محمد بن أأمحد بن مصطفي بن خليل القسطموين احلنفي زين ادلين رمحه هللا يف ذي القعدة ودل اذلي قبهل و أأبو          

 

( -----------بن        الرويم املنتشاوي احلنفي الزاهد رمحه هللا ببخارا أأو )     مصطفي بن سلامين بن  و أأبو     

بسمرقند. و اكنت ولدته س نة أأربع و مثانني و مثامنائة مبغةل من مضافات منتس يت من بالد الروم. و اكن رجال دينا صاحلا 

يل احلجاز و فضالء دهره و خدم مشاخي اعابدا زاهدا أأخذ عن علامء عرصه و قرأأ عيل  لصوفية و أأهل الطريقة مث توجه ا 

يل  جاور مكة حنو عرش س نني و همسع حصيح البخاري و تفسري البيضاوي و حصل ال جازة من علامء احلرمني مث توجه ا 

فتاء هبا و  خراسان و حصل ش يخها احلاج محمد بن اخملدوم مث بعد وفاته توجه ا يل خبارا و ا يل همسرقند و ويل التدريس و ال 

ليه الرايسة مبا وراء الهنر يف العلوم الظاهرة و الباطنة يف املنطوق ج لس عيل جسادة الش يخ عبيد هللا الشايش و انهتت ا 

 و املفهوم. و اكن دامئا جيد عيل مفارقة ال خوان و الأحباب و اشتياق بالد الروم. و اكن أأخذ عن 
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الكناس و س يد   خرض شاه بن عبد اللطيف املنتشاوي و جشاع ادلين   

 و أأمحد بن          الأعرج و س يد               الأسود و القايض س يد

 و أأخذ عنه شاه بريك بن محمد بن أأمحد البخاري و 

 

عبد العزيز بن محمد بن حسام ادلين بن عبد هللا الرويم القراماين احلنفي رمحه و أأبو         

 

احلنفي رمحه هللا لثالث عرشة خلت من ذي احلجة  الرويم الايديين       محمد بن محمود بن       بن  و أأبو       

ليه و أأقبلت وجوه الناس عليه و تويل التدريس يف عدة  ابسكدار و هو صهر خري ادلين املعمل رمحه هللا عرف ابنتساب ا 

حدي الامثن و حلبية ادرنة و ذات الرشفات و الأفضلية ) مث ويل قضاء حلب بع مث  ----------د مصطفي مدارس مهنا ا 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------قضاء مكة 

( و اكن بشوشا خليقا كرميا حلامي مشفقا صدوقا سلمي النفس حسن املعررشة  -----------------------------------------

اورة. و و اكن أأخذ عن بدر ادلين الأصفر و غريه حلو احمل  

 

شاه محمد بن يوسف بن عيل بن يوسف    الياكين الرويم الايديين تويف س نة تسع و س تني و تسعامئة أأبو         

تسع خلون من صفر و قد قارب امخلسني ابزنيق. اكن ذكيا مفرطا اذلاكء نقي ل  احلنفي املعروف اببن س نان رمحه هللا



  

سلمي الفكر و قد منعه عن كامل التحصيل ما معه من املرض املزمن. و اكن أأخذ عن وادله و حسن  حية دقيق النظرالقر 

 بن الطباخ و داود ال سود و أأيب السعود العامدي و خري ادلين املعمل و غريمه.

لعريب رمحه هللا لثنيت عرشة بقيت و أأبو       محمد بن محمد بن       بن         الشايم الانطايك احلنفي املعروف اببن ا

 من جامدي الأويل غريقا يف البحر متوهجا ا يل مرص و ويل قضاهئا
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) ابهر املعارف و العلوم بل واسطة عقد علامء الروم و جةل مكل العمل و  و اكن عاملا فاضال كثري الفضائل واسع الاطالع

-------------------------------------------------------------------- العرفان و درة سكل أأرابب الفضل و البيان. و هو

يل بروسا لأمر جري  (.--------- حدي الامثنية و احملمودية و السلامينية. و نفي مدة ا  ويل التدريس يف عدة مدارس مهنا ا 

يل الامثنية و ويل قضاء م رص و غرق يف البحر قبل قضاء الوطر. بينه و بني ش يخ ال سالم أأيب السعود العامدي. مث أأعيد ا 

لصدر الرشيعة، و  و حواش عيل رشح الوقاية ،و تعليقات عيل الهداية و العناية ،و هل حواش عيل تفسري البيضاوي

 رشح املفتاح. و اكن أأخذ عن أأمحد السامسوين و ا حساق          و خري ادلين املعمل و

 

لرمحن بن حسن العلوي املغريب الرشيف السلطان رمحه هللا سلطان املغرب و محمد محمد بن محمد بن محمد بن عبد او أأبو 

 املكل الأعظم و صاحب مراكش و غري ها من بالد افريقية مكل بعد أأخيه أأمحد س نة

 

مصطفي بن شعبان بن        بن          الرويم اللكيبويل احلنفي املعروف ابلرسوري رمحه هللا لس بع و أأبو          

خلون من جامدي الأويل و هل اثنان و س بعون س نة. اكن عاملا فاضال قانعا صبورا. و اكنت معيش ته ابلكتابةبكد الميني و 

ليه كرامات و خوارق عادات و جح غري مرة. و اكن تويل تعلمي مصطفي بن  عرق اجلبني يف أأواخر معره و رمبا ينسب ا 

يفه: حاشيتان عيل تفسري البيضاوي كربي و صغري، رشح السلطان سلامين فلام قتل بقي بطال محول. و من تصان 

البخاري قريب من نصفه، و حاش ية عيل التلوحي، و عيل أأوائل الهداية، و رشوح املراح و املصباح و ايساغويج، و 

و ، و رشح ديوان احلافظ، و رشح شبس تان حيال و رشح املعام للجايم رشح املثنوي، و رشح لكس تان و بوس تان

و روض الرايحني يف احملارضات، و ترمجة املوجز يف الطب، و حبر املعرف يف الشعر و القافية، و رساةل يف حلسني بن 

 املعام و رساةل يف عمل النجوم 

 

\205b\ 

 

و غري ذكل و أأشعار يف الألس نة الثالثة. و اكن أأخذ عن داود بن      الأسود و عبد القادر بن محمد القايض و مصطفي 

كربي و عبد الواسع بن        و حمي ادلين الفناري بن خليل الطاش  



  

 

. و دفن خارج نعمة هللا بن أأمحد بن مبارك بن        الرويم الصوفيوي احلنفي الصويف رمحه هللا بقسطنطنيةو أأبو       

يل  قسطنطنية ابب ادرنة يف ساحل الزاوية. و اكنت ولدته بصوفية حصل يف بالده ظواهر املعارف و العلوم مث ارحتل ا 

دار مكل الروم و خدم الش يخ عبد اللطيف ش يخ السجاوة يف زاوية الس يد البخاري. و تويل حفظ الكتب هبا فطالع 

كتبا كثرية و أأخذ مهنا فوائد مجة غفرية. و صنف كتااب يف اللغة الفارس ية عرف ابهمسه و اش هتر بني الاانم حلسن رهمسه 

مجع فيه لغات اتغوم العجم و قامئة لطف هللا و وس يةل املقاصد و رتبه )ترتيب -------( عيل ثالثة أأقسام. الأول يف 

يف الأسامء اجلامد املش تقة و قدم املفتوحة مث املكسورة مث أأورد املضمومة و ادعي املصادر الثاين يف قواعد الفرس الثالث 

و اكن بيهنام يف ذكل نزاع مل  من عليه الرسوري ان مشالكت هذا الكتاب مس تفاد منه و مأأخوذ عنه و أأنكرها صاحبه 

 أأخباره الأفواه و الأسامع.

 

سلامين بن خليل بن       الكردي  احلنفي جشاع ادلين رمحه هللا و هو عيل قضاء انبلس اكن عاملا فاضال و أأبو           

ابن معر و داير بكر. و  واسع احملفوظات كثريا املعارف و املعلومات. درس مدة مث ويل القضاء يف عدة مواضع من جزيرة

 اكنت طريقته محمود السرية يف القضاء مشكورة. و اكن أأخذ عن حمي ادلين            و خري ادلين املعمل و 

 

براهمي بن      بن        الرويم القوجوي الاقياري احلنفي رمحه هللا يف جامدي ال خرة. و اكن عاملا و أأبو        محمد بن ا 

جاراي عيل طريق السلف سلمي الصدر نزيه اللسان كثري التواضع وافر الكرم و ال حسان و هل حمنة  فاضال عدمي التلكف

ين الكبريين أأيب يزيد و سلمييف فتنة الأمري   
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عند براءة ذمته و خلوص نصحه و اكن قدم رسول من هجة ابنه أأيب حبسه السلطان سلامين مدة مث أأطلقه بعد ما ظهر 

 يزيد 

 

بن عيل بن املؤيد الرويم اخلرش ين احلنفي رمحه هللا  -----عبد هللا عبد الوهاب بن عبد نة س بعني و تسعامئة أأبو تويف س  

يف شهر ربيع الأول بربوسا. من أأهل بيت املويدية املشهور ابلروم ابلرايسة و الس يادة املعارف و العلوم. اكن رابع من 

 عدة مدارس مهنا ادلاودية و اورخانية ازنيق و دار احلديث ادرنة و مرادية أأبناء ابن املويد. و اكن عاملا فاضال درس يف

حدي الامثنية و غري ذكل. و جح يف معية حمي ادلين الفناري و هل رشح عيل هتافت ابن صاحل. و اكن أأخذ عن  بروسا و ا 

ن الكامل و سلامين الرويم و عبد اللطيف             و محمد امجلايل و أأيب السعود العامدي و اب  

 



  

عبد البايق بن محمد شاه بن عيل بن يوسف الفناري الرويم الربوساوي احلنفي رمحه هللا ابلطاعون و هو و أأبو        

لهيم يف العلوم. ويل قضاء عدة بالد مهنا اسكدار و غلطة و  قاض بغلطة من فضالء بالد الروم و علامهئم املشار ا 

يف النفس كرمي الطبع عايل امهمة متلكفا يف مالبسه و مأ لكه متجمال حمبا سالنيك و صوفية و غري ذكل. و اكن رش 

عن معه حمي ادلين الفناري و سعد ادلين بن عييس و س نان ادلين الفناري و محمد بن       و خري  -----للشهرة. و اكن 

 ادلين املعمل 

 

ي رمحه هللا بقسطنطنية و دفن يف جوار أأيب الفضل أأمحد بن محمد بن محمد بن مصطفي الرويم الاسلكييب احلنفو أأبو 

أأيوب الأنصاري. و مما قيل يف اترخي وفاته مشس الصياح زالت و هل ست و عرشون س نة. و اكنت ولدته س نة أأربع و 

أأربعني و تسعامئة. قال القطب امليك اكن اندرة زمانه يف اذلاكء و احلفظ و الاداب مل يسمع يف هذا العرص هل بنظري يف 

الباب اجمتعت به س نة مخس و س تني بقسطنطنية و هو مدرس يف املدرسة الرس متية هبا خبمسني عامثنيا فأأكرمين و هذا 

 أأضافين 
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و ابسطين فرأأيت من حفظه و ذاكئه ما دهش ين و حريين مع صغر س نه و كرب قدره و شأأنه و أأخربين عن مودله و 

الغيب و قرأأ يل مهنا عدة مقامات. و مع ذكل اكن ينظم شعرا عراي معن أأخذ. و اكن حيفظ مقامات احلريري عن ظهر 

بليغا يف أأعيل درجات الفصاحة مع كامل احلسن و املالحة فال أأدري اي وصف يوفيه و اي وصف من الفضل ما هو فيه 

يب الطيب و قصيدة لأ ل و أأنشدين من لفظ ختميس قا -----و ماذا يقال فيه و ادلهر من رواته و فن الأدب حامل ما مل 

شعر أأنه هو اذلي مخسها و قد بقي يف حفظي مهنا هذا البيت  

 نرشت عىل ال فاق در فوائدي ... ويف سكل شعري قد نظمت فرائدي

ل من رواة قصائدي  مفن ذا يضاهيين وتكل مقاصدي ... وما ادلهر ا 

ذ قلت شعرا أأصبح ادلهر منشدا   ا 

يل هذا الس بك العجيب و السكب الغريب  و اللفظ اذلي يفوق ادلر الرطيب. و اكن يدرس يف التلوحي و الهداية فانظر ا 

يل أأن ذوي غصن  و رشح املواقف و رشح املفتاح و ينقل حصيح البخري بغاية التدقيق و الفهم الرقيق و اللفظ الأنيق ا 

و ابمجلةل اكن عني أأعيان  ش بابه و انطوت حصيفة كتابه و توفاه هللا ا يل رمحته يف حياة وادله و أأرقده يف غفران مراقده.

نسان عني الأماثل و الأاكرم مسلام يف العربية و يف التلكم ابللسان الفايس كواحد من هذه الفرقة درس و هل  اخملادمي و ا 

 تسع عرشة س نة و هل مناظرة أأظهر فهيا الرباعة و أأبدي النجابة. و اكن أأخذ عن وادله و ابن طانعكربي و 

 

يل س يواس و دفن هبا. و سلامين بن سلمي بن أأيب  يزيد عبد هللا بنو أأبو  يزيد العامثين الأمري رمحه هللا بقزوين و محل ا 

اكنت ولدته س نة ثالث و ثالثني و تسعامئة. و هو الأمري السعيد الشهيد الغريب الشديد و ذكل أأنه حصل بينه و بني 



  

يل فنت عظمية و حمارابت وبيةل قتل فهيا حن و مخسني الف نفس فصاعدا. مث ملا جعز عن مقاومة أأخيه سلمي ش نان أأذي ا 

يل الشاه طهامسب الصفوي خفرج به و أأقام انموسه و جعز عن حفظه فرشع يف املكر و اخلداع و  وادله و أأخيه هرب ا 

 تفريق عسكره و الاعتذار بضعف 

هنم مال كثريا و طلبه أأبوه ) بالده عن ان تسعهم ففرقهم مث اس تويل أأولده و قتل رجاهل واحدا بعد واحد و اغتمن م

ذكر الشاه انه رصف عليه من خزينته مال و ذكر مقدارا عظامي يكون حنو خراج مرص السلطان سلامين منه فلام تأأكد طلبه 

ليه فلام تسلمه أأخرض الأمري أأاب يزيد و أأولده الأربعة اورخان و محمود و عبد هللا و  يف س نة. فأأمر السلطان برفع ذكل ا 

يل بالد الروم قال عامثن فط  بق علهيم اخلنق و أأتلفهم ابدارة الوهق حيت مل يبق مهنم رمق و محلت أأجسادمه يف توابيت ا 

 القطب امليك اجمتعت به جملسا واحدا يف رحليت الثانية س نة مخس س تني و تسعامئة و قد اس تدعاين و اان مار عليه

ليه و حرضت بني يديه و أأقبل عيل بكواتهية. و اكن الأمر منسجام بعد بنيه و بني وادله فع و اقبلت عليه  -------دلت ا 

و أأخيل جملسه يل وحدي و و عظم أأمري و أأكرمين فوق قدري و ابسطين و خاطبين بدون واسطة و قربين و عظمين 

ل سأألين عهنا بلطف و تودة و أأجبته عهنا بأأدب و سكون و مالحظة  مل يرتك فرعا من الفروع اليت أأراد كشفها و حتقيقها ا 

لهيا و يتذلذ (  و أأدرجت مع ذكل نصاحي تصلح للملوك و هو يصغي ا 
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ليه و كرر ذكل فابيت عليه و اكن اخلري يف ذكل. و لكام  و يتذلذ سامعها و سأألين يف احلاقاته عنده ملصاحبته فاعتذرت ا 

تطيب حديثك. و اكن أأول اجمللس من س  طال اجمللس اس تأأذنت للقيام فيأأيب و يقول ما أأرسع ما مللت حديثنا و حنن ن 

يل بأأثواب صوف و درامه لها صورة. و فارقته و  يل ما بعد العرص فأألبس ين الترشيف و أأحسن ا  صالة الظهر و اس متر ا 

دخلت قسطنطنية و توفيت وادله بعد دخويل و حرضت جنازهتا و اما اجري من الصدقات علهيا. و اكنت يه اكلطلسم 

ه و بني أأخيه الزناع و مت عليه ما مت. و اكن هل طفل صغري بربوسا فأأمر السلطان به خفنق. و هللا هل فلام توفيت حدث بين

----------------------------  

 

براهمي بن محمد بن محمد املرصي القاهري احلنفي زين ادلين رمحه هللا يوم الأربعاء لامثن خلون من  أأبو عبد هللا محمد بن ا 

ليه الرايسة مبرص و اكن أأعمل احلنفية يف هذا العرص.  و هل سترجب ابلقاهرة  و أأربعون س نة. اكن عاملا فاضال انهتت ا 

ويل الرصغمتش ية اليت من رشداقهنا ان يكون املدرس هبا. اعمل احلنفية دأأب و اش تغل و حصل و مجع و تفرد و تفنن و 

نسان عني الأعوان و ساعده احلظ يف حياته و بعد وفاته و رزق السعادة  أأفيت و درس و أأفيت و صار زين ال خوان و ا 

ل و اجهتد الناس يف حتصيلها و سار به الركبان يف ال فاق و البدلان و لو ل معاجلة  يف مجيع مؤلفاته. مفا كتب ورقة ا 

لأجعوبة ادلهر و اندرة العرص  ----قبل بلوغ الأمل لاكن الفقه و الأصول الأجل   

لسائرة يف ترمجته هو الش يخ العالمة احملقق املدقق الفهامة أأخذ العلوم عن جامعة و قال النجم الغزي يف الكواكب ا)

فتاء و التدريس فأأفيت و درس يف حياة أأش ياخه و انتفع به اخلاليق و هل عدة مصنفات. صار كتابه معدة  أأجازوه ابل 



  

-----ه عرش س نني مفا رأأيت شيئا احلنفية و مرجعهم و اكن هل ذوق يف حل مشالكت القوم. قال العارف الشعراين حصبت

اياب مع أأن سفر يسفر عن  - و جحجت معه يف س نة ثالث و مخسني فرأأيته عيل خلق عظمي مع جريانه و غلامنه ذهااب و ا 

أأخالق الرجال و اكن أأخذ الطريقة عن العارف سلامين اخلضريي. و أأخذ عن شهاب ادلين الشليب و أأيب الفيض السلمي 

.(و رشف ادلين البلقيين  

و من تصانيفه: الأش باه و النظاير، و البحر الرايق رشح كزن ادلقايق بقي ال جارة الفاسدة، و لب الأصول خمترص حترمي 

ابن امهامم، و رشح عيل أأوائل الهداية، و رشح عيل الزايدات، و رشح عيل املنار، و رسائل يف مجموعة عددها أأربعون 

و غري ذكل من احلوايش و التعاليق. و قد مجع فتاويه  ----------عيل جامع رساةل سامها الفوائد الزينية، و حاش ية 

. و اكن أأخذ الفقه عن ش يخ ال سالم ابن احلليب و أأيب الصفر و أأمني ادلين بن عبد العال. و  ---كفتاوي قاري الهداية 

ء ادلاير املرصية. و أأخذ عنه أأخوه معر العربية و العقليات عن نور ادلين ادليلمي املاليك و شفري املغريب و غريمه من علام

العلمي و محمد بن عبد هللا الغزي و محمد   

 

محمد   يوسف بن محمد شاه بن عيل بن يوسف الفناري احلنفي رمحه هللا يف أأواخر العام مسموما و هل س بع و و أأبو 

صبة أأيب أأيوب و تويل أأوقاف أأربعون س نة. و صاهر معه الش يخ حمي ادلين الفناري و صار معيدا هل. و ويل قضاء ق 

أأجداده و وصاية معه أأيب القامس الفناري و غريمه. و ابمجلةل اكن مجيع ذخاير الفنارية عنده و قرص يف القيام هبا و أأرسف 

 عيل نفسه و مات و بقي لك ذكل عيل ذمته. و اكن أأخذ عن معه حمي ادلين و أأمحد السامسوين و 
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ن بن        بن        القراماين النيكدي احلنفي رمحه هللا يف أأواخر الس نة بسريوز و هو قامس بن سلاميو أأبو      

و من خواص علامء الروم صاحب مدرس ابلسلجوقية مهنا. و اكنت ولدته بنيكده. و اكن عاملا فاضال غواص حبار العلوم 

تقان مشغول ابلعبادة و التعلمي و ال فادة يقان و تدقيق و ا  . رشح الوقاية و سامه التطبيق مضاهاة للتوفيق أأجاب حتقيق و ا 

 فيه عن اعرتاضات ابن الكامل عيل صدر الرشيعة و غريه 

 

خرم بن محمد بن سلامين بن       امجلايل الرويم الاقرسايئ احلنفي رمحه هللا بقسطنطنية ابلنقريس و اكن رجال و أأبو     

مباراك مميون النقيبة صاحلاو جامعا للفنون العقلية و النقلية صاحب فضائل عاملا ابلتوارخي و أأايم الناس و احملارضات 

 شاعرا مطبوعا و أأخذ عنه الاميدي و 

 

احلنفي املعروف بقورد رمحه هللا يف ذي أأمحد بن خري ادلين بن        بن          الرويم القسطموين و أأبو         

الأخالق طيب الاغراق عاملا فاضال درس يف سلامينية ازنيق و احلجة بدمشق و هو عيل قضاء الشام. و اكن كرمي 

حدي الامثنية و جح فريضة ال سالم و زار روضة الرسول عليه السالم مث ويل قضاء الشام بعد محمد بن أأيب السعود. و  ا 



  

 القراس ييل اكن أأخذ عن أأجةل أأحصاب أأبيه ةمحمد بن العريب و صاحل بن جالل و عبد البايق بن العريب و القايض حسني

لياس املنتشاري و  و القايض محمد بن ا 

 

)عبد هللا( محمد بن سلامين بن        بن         البغدادي الشاعر املعروف ابلفضويل رمحه هللا هل أأشعار دقيقة و أأبو 

قبوةلبليغة موزونة مطبوعة يف الألس نة الثالثة كثرية و ديوان و رسائل فهيا معروفة منترشة يف اضالع العامل م   
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حدي و س بعني و تسعامئة أأبو        الالرندي احلنفي الصويف الأم أأمحد بن محمود بن       بن     القراماين تويف س نة ا 

يل  رمحه هللا. اكن عاملا فاضال عيل قدم عال من التقوي و الزهد و الورع. و اكن أأخذ عن علامء بالده مث انتقل ا 

خذ عهنم و لزم الفضالء و اس تفاد مهنم مث عرضه الصمم فتقاعد خبمسة عرش عامثنيا. و اكن قسطنطنية و خدم العلامء و أأ 

يعظ الناس يف يوم امجلعة مبسجد أأخوين و ينقل احلديث و التفسري يف أأكرث الأايم يف جامع السلطان محمد. مث عاد ا يل 

فا دة. و روي أأن الأمري أأاب يزيد بن سلامين أأهدي بالده و انزوي و انعزل عن الناس و اش تغل ابلعبادة و التعلمي و ال 

ليه أألف فلور و طلب منه ادلعاء و املصاحبة فأأيب عن القبول و أأظهر الاس تغناء و أأتبعه الاس تعفاء. و اكن مشهورا  ا 

ذا س ئل عن طريقته يقول أأان خلويت و لست برقاص  . و هلبني الاانم أأنه مل يرتك الصالة ابمجلاعة مدة حياته. و اكن ا 

 تفسري يف اثين عرش جمدلا بلغه ا يل سورة اجملادةل. و اكن حصب الش يخ جامل ادلين القراماين 

 

سعد ا سالم بن أأمحد بن حيي بن       البخاري اجلويباري احلنفي الرشيف خفر ادلين رمحه هللا ببخارا و دفن يف و أأبو 

ودله انرص ادلين  -------ل و العمل و الرايسة و جوار أأيب بكر بن سعد. من أأهل بيت مشهور ببخارا ابلس يادة و الفض

سعد و يذكر أأولده. و اكن حصب الش يخ محمد بن برهان ادلين و ةمل الطريقة عنده و أأخذ عنه ابنه سعد و محمد بن 

 عيل الاخس يكيث و محمد بن هند و بن محمد بن محمد اخلزاري الواعظ و 

 

براهمي بن نعمة هللا بن عيل بنو أأبو        الرويم ا       احلنفي رمحه هللا بقسطنطنية. درس يف عدة مدارس         ا 

يل مائة و مخسني عامثنيا. و ويل قضاء بعض القصبات  سامعيلية قسطموين و احلسامية و بل  مرسومه ا  و اكن كرمي مهنا ا 

التربيزيالأخالق محيد اخلصال وقورا أأديبا فاضال جنيبا. و اكن أأخذ عن صهره محمد بن عبد الأول   

 

عبد البايق بن محمد بن معر بن محزة الشايم الانطايك احلنفي رمحه هللا يف جامدي ال خرة ابلطاعون. اكنت و أأبو       

ولدته س نة مخس و تسعني و مثامنائة. و هو أأحد علامء الروم املربزين يف العلوم. و اكن وافر الفضل كثري العمل اكمل 

رمي الشأأن حريص اجلاه و املعارف بشوشا خلوقا صدوقا ك  
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حدي الامثنية و ذات الرشفات و ابلكواتهية و ا حساقية أ ينه كول و  و العنوان. درس يف عدة مدارس مهنا احملمودية و ا 

يل قضاء مكة. و اكن يسمي يف  يل قضاء مكة مث قضاء بروسا مث أأعيد ا  سلطانية ادرنة. مث ويل قضاء حلب مث نقل ا 

املفيت عيل بن  ----أأخذ عن أأخيه الصدارة. و اكن   

 

عبد الرمحن بن جامل بن    بن        الرويم املرزيفوين احلنفي الصويف رمحه هللا بقسطنطنية. و اكن ولدته و أأبو        

. و اكن عاملا فاضال حمداث مفرسا واعظا مذكرا. و اكن ذا صوت حسن ممتازا عن أأقرانه يف حدود س نة عرشة و تسعامئة

سان و اللسن يذكر الناس يف جامع ااي صوفيه و السلطان محمد الفاحت واجلامع القاهمسي بقسطنطنية و ينشد أأشعار ابلل 

جازته       اللهم رب الأرابب ماكل الرقاب مزنل الكتاب  بليغة. و أأجاز هل الش يخ أأبو السعود العامدي و هذه صورة ا 

احلمكة و فصل اخلطاب و عيل أ هل الأواتد و حصبه الأفطاب  حمق احلق ملهم لصواب و صل و سمل عيل أأفضل من أأويت

ليك املأ ب و بعد، فلام تومهت يف رافع هاتيك الأرقام  نك أأنت الوهاب منك املبدأأ و ا  زين و هب لنا من دلنك رمحة ا 

النقاد العاطف  العلامء الأعالم الاملعي الفطن اللبيب و اللوذعي اللسن الاريب ذي الطبع السلمي الوقاد و اذلهن القومي

يل ابتغاء مرضات هللا من غري عاطف ش ينيه و الصار لزمة رصاميه حنو حتصيل زلفاه بال صارف يلويه  لعنة عزامئه ا 

الساعي يف تمكيل النفس ابلكاملت العلية حبسب قوته النظرية و العلمية سليل املشاخي الأخيار جنل العلامء الأبرار مولان 

دوة العارفني الش يخ جامل املةل و ادلين وفقه هللا عز و جل ملا حيبه و يرضاه و أأاتح هل يف أأوله الش يخ عبد الرمحن بن ق

و أأخراه ما هو أأوله و أأحراه دلئل نيل ظاهر يف الفنون و حمائل فضل ابهر يف معرفة الكتاب املكنون أأجزت هل يف 

اطني أأمئة التفسري من لك وجزي و بس يط و صنفها سالطني العيامل الزاخرة اليت أألفها أأسالزبر الفاخرة و احتياض مطالعة 

و اس تخراج ما يف مطاوهيا من الفوائد البارعة و اس تنباط ما يف تضاعيفها أأرسة التقرير و التحرير من لك شامل و حميط 

 من الفرائد البارعة و سوغت هل افادهتا للمقتبسني من أأنوارها الرائعة تفسريا أأو تقريرا 
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من مغامن أ اثرها الفائقة عظة و تذكريا عيل ما نظم بنان البيان يف همسط السطور و رمقته براعة  --------فاضهتا عيل املو ا  

 الرياعةيف طي رقها املنشور حس امب أأجاز يل ش يخي و وادلي و غريه.

ادلين أأمحد بن محمد بن  و اكن أأخذ عن حمي اليدن محمد بن عيل القراابغي و حافظ ادلين محمد بن أأمحد الربدعي و مشس

بن محزة الانطايك و معر   

 

محمد بن يوسف بن       بن         السمرقندي الفركندي احلنفيي القادري الصويف رمحه هللا. اكن حصل و أأبو        

يل مماكل الروم و ساخ يف البدلان و طاف يف أأضالع العراق و خراسان  من علامء ما وراء الهنر مبادي العلوم مث انتقل ا 



  

و لقي املشاخي و الفضالء و حصب الصوفية و العلامء. و أأخذ عهنم و اس تفاد مهنم و وقف عيل العلوم الظاهرة و الباطنة 

و حصل املعارف و أأرسار الصوفية املتاكثرة. و اكن أأخذ عنه ببالد الروم عبد اللطيف اجلايم و أأبو بكر بن خري ادلين 

 الكفوي و 

 

محمد بن        بن         احلليب اا       الصويف غرس ادلين املعروف بشهاب رمحه هللا أأمحد بن و أأبو       

.ودل حبلب و دار عيل علامهئا و أأخذ عن فضالهئا مث انتقل ا يل دمشق الشام و ل زم املشاخي و جالس أأهل بقسطنطنية

يل ادلاير املرصية و دخل ا لقاهرة و اكتسب احلمكيات و الرشعيات و املعارف و أأخذ عهنم و اس تفاد مهنم مث ارحتل ا 

سائر العلوم الباهرة و أأجازوا هل و شهدوا ابملعرفة و املهارة يف العلوم الفاضةل. و اكن فريد عرصه و وحيد دهره يف الفنون 

ماما يف العلوم الرايض  ية مقدما يف الرشعية و العلوم العقلية و املعارف العربية و الأدبية ينبوع الفضائل و حبر احلقايق ا 

العلوم الطبية صبورا قانعا زاهدا ورعا. مث ملا اس تويل السلطان سلمي العامثين البالد الشامية و ادلاير املرصية محل صاحب 

يل دار مكل الروم و سكهنا ا يل حني وفاته يفيد املعارف و العلوم و اكن   الرتمجة ا 
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و النجوم و احلسابيات و غري ذكل. و اكن قد حصب بعض مشاخي هل يد ابسطة يف الهندسة و الاسطرلب و الزجي 

و يواري عهنم هبذا الصوفية و أأخذ عنه الطريقة. و اكن يكمت ذكل الرس عن الناس و قد اختذ الطبابة أأس باب املعاش 

قف، و اللباس. و من تصانيفه التذكرة يف عمل احلساب، و منت و رشح يف الفرايض، و حاش ية عيل حمكيات رشح املوا

يل أ خر املرفوعات، و حاش ية عيل رشح املوجز للتفلييس، و حاش ية عيل أأوائل  حاش ية عيل الفوائد الضيائية بل  ا 

لأيب الكشاف، و تفسري البيضاوي، و رساةل يف حبث امخلر، و رساةل يف عمل الزاجية، و رشح عيل القصيدة املميية 

بدمشق عن ابن امليك و ابلقاهرة عن ابن عبد الغفار و القايض السعود. و اكن أأخذ حبلب عن الش يخ حسن الس يويف و 

 زكراي 

 

ا          احلنفي املعروف اببن املعامر رمحه هللا يف شوال  مصطفي بن محمد بن          بن           الرويمو أأبو 

ابلقاهرة. و اكن عالمة عرصه و فهامة دهره حسن املعارشة مجيل اجملالسة حمببا يف القلوب مطبوع الشامئل كثري الانرشاح 

ابمجلةل اكن واسطة عقد  حلو املفاكهة و املزاح سلمي الأوضاع دقيق الأنطار صايف الفؤاد كرمي الطبع حصيح الاعتقاد. و

حدي الامثنية و  علامؤ الروم ابسطة اليد يف مجةل املعارف و العلوم. درس بسلطانية بروسا و طرابزون و الرس متية و ا 

يل قضاء قسطنطنية مث عزل  اجلديدة السلامينية بقسطنطنية. مث ويل قضاء بروسا مث عزل عهنا مث ويل قضاء ادرنة مث نقل ا 

يا عيل التقاعد مث ويل قضاء املدينة املنورة مث عزل عهنا و جح غري مرة و أأدي فريضة ال سالم و زار روضة عهنا مبائة عامثن 

لهيا و ملا وصلها و دخل علهيا الرسول عيل السالم . و خرج يريد بالد الشام فرأأي يف منامه أأن القضاء يف مرص فعطف ا 



  

قيض حنبه و أأجاب ربه. و اكن جمدد السرية مريض الطريقة و خيمن الناس أأنه س ييل الصدارة و معل الفتوي و لكن مل 

 يصدق هذا الأمل و مل يصرب الأجل املسمي 
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و من تصانيفه: حاش ية عيل احلوايش الفنارية عيل التلوحي، و تعليقات عيل الغرر و العداية، و مفتاح العلوم، و املواقف، 

لياس املنتشاوي و خري ادلين املعمل ومري و الأمري املعلول و الغوائد الضيائية. و اكن أأخذ عن محمود الق و محمد بن ا   

 

عبد هللا محمد بن محمد بن محمد بن مصطفي العامدي الرويم الاسلكييب احلنفي رمحه هللا يف شوال حبلب قاضيا و أأبو 

حدي و ثالثني و تسعامئة بقسطنطنية. و اكن عاملا فاضال ذكي ا فطنا اكمال جليال نبيال نبهيا علهيا. و اكنت ولدته س نة ا 

فصيحا متجمال يف مالبسه و مساكنه و مراكبه خسيا كرميا. هل أأشعار يف الألس نة الثالثة حيسن اللغة الفارس ية و أأشعاره 

فهيا عند أأههل مسمل حيفظها شعراء الروم و العجم. قال الش يخ تقي ادلين المتميي يف طبقاته مات يف حياة أأبيه و اكن يف 

----------------------------------------------- دون أأخيه و يف اجلود ليس يف أأبناء جنسه من يوازيه )غري أأنه اكن العمل

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  )

حددرس يف القاهمسية و مدرسة أأيب أأي الشام مث عزل عهنا مث ويل قضاء حلب  ي الامثنية و غريها مث ويل قضاء وب و ا 

 الشهباء. و اكن أأخذ عن حمي ادلين الفناري و 

 

لياس بن محمد الرويم املنتشاوي احلنفي تويف س نة اثنتني و سبيعني و تسعامئة أأبو  محمد مصطفي بن عبد         بن ا 

لياس يف جوار جامع أأيب أأيوب الأنصاري. درس يف بعض  رمحه هللا يف رجب بقسطنطنية و دفن عند معه محمد بن ا 

املدارس و اكن موصوفا ابلعمل و املعارف معروفا ابلصالح و الزناهة أأحسن اجملالس. و اكن أأخذ عن معه و عن غرية من 

 علامء زمانه 

 

 حماربة                  و اكن انئب خري ادلين املظفر طورغود ابشا بن عبد هللا املغريب الأمري رمحه هللا شهيدا يفو أأبو 

يف امارة البحر مقداما جشاعا حسن التدبري عارفا مبكيدة احلروب و أأحوال البحار و تدبري اجليوش و مات و مل خيلف هل 

 نظري يف هذا الباب
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شاهحسني بن برهان بن أأمحد بن           الهندي ادلكين املكل نظام و أأبو           

 



  

براهمي بن        بن         احلليب احلنفي ريض ادلين املعروف اببن احلنبيل رمحه هللاو أأبو           و هو  .محمد بن ا 

و الرايسة و صاحب القدر و الاعتبار و الس يادة. أأخذ الفاضل و النحرير الاكمل من أأهل بيت العمل و الفضل املويل 

و أأعاد و اس تفاد و أأفاد و صار فريد زمانه و وحيد اوانه يف العلوم العقلية و و درس  عن علامء عرصه و فضالء دهره

الفنون النقلية عارفا ابلتفسري و احلديث و الفقه و الأصول و الالكم و احلمكة و العلوم العربية و الفنون الأدبية. و هل يد 

و الصيانة و صالح الباطن و سالمة القلب و ابسطة يف الهيئة و الهندسة و سائر العلوم الرايضية مع الزهد و الورع 

ليه رايسة العلامء مبدينة حلب  فادة. انهتت ا  ادلاينة مكبا عيل الطاعة و العبادة و الاش تغال ابدلرس و التأأليف و ال 

فتاء و صار هبا رئيس املدرسني و بل  وظيفته عقد امخلسني. و اكن يقرأأ تفسري ذن يف ادلرس و ال   الشهباء. و حصل هل ا 

---- ةو أأبيات بديع البيضاوي يف اجلامع الكبري حبلب و جيمتع عنده العلامء الأعالم و سائر أأهل الطلب. و هل أأشعار بليغة

وقعت موقع القبول عند الأدابء و صارت رونق العرب العرابء )و لكنه ملا أأويف يف ترامج الرجال يف اترخي احللب حق  ---

ثريون (. و من تصانيفه الظريفة اليت يبل  عددها ا يل س تني تصنيفة: كتاب عطاء حقيقة احلال اخنرف عنه بسبب ذكل ك 

هللا الاسكندري يف التصوف و الزهد، و الرضب يف اترخي احللب، و رد احلبب يف علامء حلب،و أأنوار احلكل عيل رشح 

كرة يف الهندسة ابن املكل يف الأصول، و عدة احلاسب و معدة احملاسب، و رفع احلجاب يف احلساب، و التذ  
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و عيل رشح الفرايض الرساجية للس يد الرشيف، و رشح عيل العروض ر الرشيعة، و حاش ية عيل رشح الوقاية لصد

الاندليس، و رشح املقلتني و مسح القلتني عيل قاعدة الشافعية، و رساةل يف املعام، و رشح الالحايج و املعميات، و 

ق فيه معين لعل، و رشح القصيدة املميية لأيب السعود العامدي و غري ذكل و اكن مصباح ادليج يف حرف الرجاء حق  

 

 دخلت س نة ثالث و س بعني و تسعامئة تويف فهيا 

سامعيل صاحل بن جالل بن        بن          الرويم ا        التوقيفي احلنفي رمحه هللا يف شهر ربيع الأول و قد  أأبو ا 

كثري العلوم و املعارف كثري الفضائل مج املناقب و اكن عاملا فاضال حبرا اكمال فس يح الارجاء قارب الامثنني بقسطنطنية. 

و قورا وجهيا قانعا صبورا نبهيا كرميا خسيا جوادا حلامي صايف الفؤاد سلمي الأطوار. درس يف عدة مدارس مهنا رساجية ادرنة 

حدي الامثنية و سلطانية ادرنة مث ويل قضا شعر ء حلب و فيه يقول الش يخ غرس ادلين احلليب و املرادية و ا   

وأأىت الهنا يف صاحل نعم الطلب ... برشاك اي شهبا لقد نلت الارب  

فالشكر هلل عليك قد وجب  ...زال العنا هنا قد ااتك صاحل   

لسخاء ابن التق  عايل النسب اخو ا ...ابلعمل واحلمل غدت اوصافه    

  سائيل اترخيه قايض حلباي ...ابلمين قد جاءت لنا اوقاته  

 و قال صاحب اذليل

لو قيل يف املرصاع الثاين ... و ايت الهنا يف صاحل عليل النسب   



  

 و يف الرابع ابن التقي ...  أأبو السخا أأخو الادب

لاكن أأنسب مث عزل عنه و ويل تفتيش أأحوال القاهرة و الأوقاف يف املامكل املرصية فرجع عيل وهجة مقبول اخلدمة 

ر السعي مث عرض عليه قضاء حلب فاس تعفي عنه و أأيب مث ويل قضاء الشام مث ويل قضاء ادلاير املرية مث عزل مشكو 

مائة اكمةل مث ويل هبا تدريس مدرسة أأيب أأيوب و مات و هو مدرس هبا. و من عنه و تقاعد و قد بلغت وظيفته 

يل الرتكية، و حاش ية عيل رشح الوقاية لصدر تصانيفه: ترمجة قصة فريوز شاه، و ترمجة جامع احلاكايت من الفار  س ية ا 

 الرشيعة حامك فهيا بينه و بني ابن الكامل، و حاش ية عيل رشح املواقف و 
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عيل رشح املفتاح، و نظم قصة اجملنون و لييل و هل أأشعار لطيفة. و اكن أأخذ عن أأمحد بن سلامين بن الكامل و خري 

 ادلين املعمل و

 

براهمي بن عبد هللا بن        بن          الرويم امحليدي احلنفي اتج ادلين رمحه هللا يف شهر ربيع الأول ا  و أأبو       

بقسطنطنية و دفن خارج ابب ادرنة عند الزاوية و صيل عليه أأبو السعود العامدي و قدمه عيل محمد بن ال مام و شهر هل 

ضال اكمال اكلبحر التيار فيجمةل العلوم و النجم الس يار يف مدار ابلصالح و اخلري و الفضيةل. و اكن عاملا عامال فا

و رجال صاحلا متدينا كرمي الطبع رشيف النفس. و ابمجلةل اكن حظه من املعارف وافرة غري أأن مناصبه  املنطوق و املفهوم

كورا (اكنت بني الأقران قارصة ) و اكن ابلصالح و ادلاينة مشهورا و بوقايع قريبة من الكرامات مذ  

( فقال أأن املدرسة مطلوبة من هجة الوزير الأعظم -----------------------و حيك أأن حمي ادلين الفناري دعاه يوما )

براهمي ابشا ) ( فتخلهيا و نعوضك بولية القضاء يف أأي بدل تشاء فأأظهر صاحب الرتمجة التضجر -----------------------ا 

أأمثايل من مجع العلوم مثيل. و أأكد ذكل ابلميني فعاتبه الفناري و قال أأين أأنت من  و الباكء و الأنني. و قال ليس بني

احلديث: " ل حتلفوا قبل أأن تس تخلفوا" فهل أأنت عنه غافل أأو ابملس ئةل جاهل أأو مسامح و متجاهل و كنا نعتقد فيك 

ليك حلت. أأتري أأ  ن هذه العزمية تفسح أأو حيمتل عند العمل و الصالح فهذه العقيدة احنلت و مجةل الطعن و التشنيع ا 

ا يل جناب القدوس و هو مضطر حزين و مأأيوس فاكن  فتوجه صاحب الرتمجة .العقل أأن أأمر ادليوان قبل العمل ينسخ

من قدر هللا س بحانه أأن الطالب فاجأأه املوت و فات و بقي هذا يف ولية املدرسة عيل الثبات. و اكن رمحه هللا من ابن 

الكامل منحرفا و ملداهنه من تصانيفه متحرفا و هل معه مناقشلت جيدة مقبوةل. و قد انتخب من ال يضاح و ال صالح 

 أأقواهل و أأخذ مهنا س تة عرش قول خصه ابلزتييف و مجعه يف كتاب و عرضه عيل الوزير 
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جبر رجهل. و قال يف ديباجة هذا فأأمر به و أأخرج من اجمللس رس مت ابشا فامتحن فيه و اكن الوزير معتقدا يف ابن الكامل 

الكتاب أأما بعد، فاعلموا اي معارش طالب اليقني سالم عليمك ل نبتغي اجلاهلني ان اخملترص اذلي أألفها احلرب الفاضل و 

البحر الاكمل الشهري اببن كامل ابشا أأنعمه هللا يف روضة جنته مما يعمل و يشاء و سامه ابل صالح و ال يضاح مع خروجه 

 الصالح و الفالح ابش امتهل عيل ترصفات فاسدة و اعرتاضات غري واردة من السهو و اذللل و اخلبط و اخللل عن سنن

مش متال عيل كثري من املسائل اخملافة للرشع حبيث ل خيفي بعده التنبيه للأصل و  لتيانه مبا ل ينبغي و حترزه عام ينبغي

هبا للمنهتيي لوجود خالفها رصحيا يف الكتب املعتربات من املطولت و  الفرع و ل ينبغي حبقيقهتا للمبتدئ و ل العمل

اخملترصات. و من شك فامي ذكر بعد النظر فامي س يذكر أأو شك أأن يشك يف ضوء املصباح و وجود الصباح بعد طلوع 

يل الرتكية فطالعه مث امتحنه يف حمرض العلامء و اس تك  الاصباح. بعد شف من أأقواهل قولو أأمر الوزير برتمجة هذا الكتاب ا 

يل قوهل و الوط  و  قول. فاكن أأول ما صارف النظر منه قوهل قال املويل الشهري اببن كامل الوزير و كره سدل الثوب ا 

يل  التخيل فوق املسجد و البول فروقه و فوق بيت فيه مسجد أأي ماكن أأعد للصالة و جعل هل حمراب و اشار اشار ا 

ثاين أأقول عد البول فوق املسجد من مجةل املكروهات خيالف خمالفة بينة ما هو املرصح به و تنكري ال هذا بتعريف الأول 

ل سهو قمل منه. و اكن الوزير عاراي عن حلية العمل ففهم منه  يف الكتب املعتربات و احلال أأنه مل يؤيد الكمه بنقل ما هو ا 

د و غضب عليه و س به و قال اجملنون اذلي جيوز أأن مراده نفي الكراهة عن الوطي فوق املسجد ل فوق بيت فيه مسج

البول فوق املسجد حبضوران كيف يكون حاهل يف املدرسة و اخللوة و مثل هذا السفيه ل يقدر عيل حمافظة عرض 

فادة فأأفاد   السجادة و ل عيل احرتام وسادة ال 
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يان خلل يف ابب النفقة عند قوهل و نفقة عرس القن الرجل قطع الالكم و عطف الزمام ا يل غري هذا املقام. و رشع يف ب 

من اجمللس عليه يباع فيه مرة أأخري و اكنت حليةل الوزير بنت السلطان حفمهل عيل التعريض ملاكنه يف الرقية فأأخرجه 

ل أأن عبارته نوع قصور تفيد  ---عيل ما   خالف مراده و قرر ذكلو هذا الرجل مصيب يف اعرتاضه عيل ابن الكامل ا 

بأأرسار عباده )لأن كراهة البول و الوط  فيوق بيت فيه مسجد لن يأأت هبا رواية و غفةل الوزير عنه و هللا س بحانه أأعلم 

مل يثبهتا دراية و حق العباد أأن يقول عد البول فوق بيت فيه مسجد أأو فوق املسجد عيل العموم. و اكن درس يف عدة 

حدي الامثنية  و اايصوفية (مدارس مهنا سلطانية بروسا و ا   

 و من تصانيفه: حاش ية عيل رشح الوقاية، و عيل رشح املفتاح، و تعليقات عيل رشح املواقف، و رسائل غري ذكل

 

العباس عبيد هللا بن أأمحد بن         بن          القريش العبايس الربدعي احلنفي رمحه هللا بقراحصار. و اكنت و أأبو 

ل وادلمهن داير العجم و نزل اقشهر و اس توطهنا. اش تغل و دأأب و حصل العلوم و ولدته ابقشهر من بالد الروم انتق

ليه يف داير الروم  حنريرا عالمة و درة لتاج أأرابب الفهوم مع زهد و ورع و صالح. و صار مربزا يف مجةل الفنون مشارا ا 



  

رس و ويل القضاء يف بعض اكن حسن اخلط ماهرا فيه بقي منه كتب نفيسة و نسخ أأنيقة منيفة. درس يف عدة مدا

 البالد. و اكن أأخذ عن حسن بن الطباح

 

رئيس رمحه بقسطنطنية. ----الفضل أأمحد بن أأمحد بن       بن          الرويم القراماين الالرندي احلنفي املعروف و أأبو 

لمي الأوضاع كرمي و دفن يف جوار أأيب أأيوب و ه عيل قضاء قسطنطنية. اكن عاملا فاضال حنريرا مس تقمي الأحوال س

فريقية و الأخالق. و اكن معلام خلري ادلين بن يعقوب الغازي صاحب الغزوات املشهورة و الفتوحات املشكورة  يف بالد ا 

الاندلس. ويل التدريس يف مدرس ته اليت بناها جبزيرة مدليل مث يف مدرسة اليت ببلشكطاش مث عزل عهنا مث أأعيد برشط 

يل مدرسة م  ناسرت بربوسا مث ويل قضاء غلطة مث قضاء دار املكل قسطنطنية. و اكن نظم الوقاية ابلرتكية و واقفها مث نقل ا 

 هل بعض رسائل و حتقيقات

 

\213a\ 

 

 يف مسائل

 

عبد الرمحن عبد الوهاب بن أأمحد بن عيل بن أأمحد املرصي الشعراين الشافعي الصويف العارف ابهلل رمحة هللا و أأبو )

ري العابد الزاهد صايح التصانيف الكثرية النافعة السائرة. اكن لطيف اذلات حسن اخلالل صاحب عليه و هو ال مام الكب

يثار و عبادة و أأذاكر.  . و اكن يصعد املؤذنون من حنو نصف الليل فيحصل من اكن هل زاوية بني السورينكرم و بذل و ا 

. و نس به ينهتيي  ----ما يثلج الصدور و حيث عيل احل ايقاظ النيام و الاش تغال ابذلكر و الهتجد و القيام و ال نس التام

ا يل محمد بن احلنفية ريض هللا عنه. و قام بعده يف زاويته ابن أأخيه عبد اللطيف مث ابنه عبد الرمحن. و من تصانيفه 

 كتاب اليواقت و اجلواهر و املنن و املزيان الشعرانية (  

 

مام يف اجلامع الكبري. اكن عاملا    احلسن عيل بن       بن       بن       و أأبو  العجلوين احلنفي رمحه هللا بربوسا و هو ا 

يل مماكل الروم و نزل بروسا و اس توطهنا حنريرا فاضال  متبحرا حصل يف بالد العرب املعارف و العلوم مث عزم الارحتال ا 

يل أأن توفاه هللا تعايل. و اكن مج الفضائل و املفاخر كثري املن اقب و املاثر كرمي الطبع صايف يف الصفات نفيس و أأقام هبا ا 

املرشب و اكن أأبو السعود العامدي يعامهل و رمبا اكن ياكتبه و يراسهل النفس ذايك الأوصاف حنفي املذهب قادري  

 

س نة أأربع و س بعني و تسعامئة تويف فهيا دخلت   

هللا يف احملرم ببالد اليوانن و هو قاض هبا عيل مصطفي بن حسن بن عبد هللا بن        الرويم احلنفي رمحه         أأبو

بعض البدلان من فضالء الروم و أأحد علامهئم املربوين يف العلوم. و اكن موفور الفضائل كثري املعارف شاعرا بليغا ويل 

 ادلراسة يف بعض املدارس و ويل قضاء عدة بالد



  

 

 احلنفي رمحه هللا يف احملرم ابدرنة و هو مدرس ابلرساجية سعد بن محمود بن       بن          الرويم اجليكو أأبو      

تريب يف جحر جده لأمه الش يخ الشايم و نشأأ يف الصالح و العفة و أأخذ العلوم عن علامء العجم و الروم و انب يف 

كثرية ادرنة و الرساجية. و اكن فضائهل القضاء عن بعض أأساتيذه يف الشام و حلب الشهباء مث ويل تدريس حبسامية 

اكمةل و مناصبه بني الأقران انزةل. و اكن أأخذ عن أأيب السعود العامدي و              العجمي و الس يد محمد بن عبد 

 الأول التربيزي و 

 

محمد بن يوسف بن خرض بن        الاردبييل الصويف الواعظ س نان ادلين رمحه هللا يف احملرم و دفن خارج و أأبو        

اكن عاملا ابلتفسري و احلديث و العلوم الأدبية جامعا بني العلوم الباب اجلديد.   
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الظاهرة و الباطنة حميل املعارف و امللاكت الاكمةل و اكن أأخذ عن القايض حسن القراصوي و عبد البايق بن العريب. و 

 أأخذ الطريقة عن الش يخ مويس بن مصطفي الالذيق

 

الرويم املدرين احلنفي رمحه هللا يف صفر عند حمارضة سكتوار مع السلطان       أأمحد محمد بن عبد هللا بن  و أأبو 

سلامين. و اكنت ولدته س نة عرشين و تسعامئة و هو جد عطاء هللا بن حيي صاحب ذيل الشقايق. اكن عاملا فاضال 

تب و نقود و مسقفات موقوفة و قوي احملافظة كثري املطالعة صاحلا عفيفا كثري اخلريات و هل مدارس و جوامع بناها و ماك

اكن أأخذ عن الاهيم و برويز              و أأيب السعود العامدي أ اثر خريات أأبقاها. و 
23

 

 

سلامين بن سلمي بن أأيب يزيد بن محمد العامثين احلنفي السلطان رمحه هللا يوم السبت لامثن بقني من صفر و هو و أأبو       

رد البشارة ابلفتح. و اكنت ول دته س نة تسعامئة و ويل سلطنة الكربي بعد وادله يوم عيل حمارصة قلعة سكتوار ساعة و 

الأحد لثلث عرشة بقيت من شوال س نة ست و عرشين و تسعامئة. فاكنت مدة دولته س بعا و أأربعون س نة و ثالثة 

بدلة مغينسا مث ويل السلطنة  أأشهر و أأحد و عرشين يوما. و اكن يف أأايم جده ييل كفه و نواحهيا و يف أأايم وادله ويل

الفخمية من غري رشيك و سهمي و ل معارض و قس مي و ل ديم أأنف أأديم و ل أأريق يف ذكل حمجمة من دم و هو العارش 

حسان و اكن  أأوسطهم مملكة و أأعظم قوة و أأوسعهم شوكة من سالطني أ ل عامثن و خري خلف ل ابئه الكرام التابع مهم اب 

عالء لكمته فأأرمغ أأنوف عداه بلسان و أأجلهم فتوحات و أأك رثمه غزوات تشمر للجهاد يف سبيل هللا و نرصة دينه و ا 

س يفه و س نان قناه. و اكن مؤيدا يف حروبه و مغازيه مسددا يف أ رائه و مغازيه مسعودا يف معانيه و مغانيه مشهودا يف 

                                           
23

 و ولي عدة أعمال جليلة و ماصب علية في الديوان الذي يتنافس فيها األعيان



  

يل الغاايت أأقصاها و مل يغادر قوة برية و ل حبرية وقايعه و مراميه. و بلغت يف أأايمه الزاهرة شوكة ادلوةل العامثنية ا لباهرة ا 

ل أأحصاها و أأاين سكل     ا 

 

\214 a\ 

 

و اين توجه فتح و برك و اين سافر سفر و غلب عيل أأعدائه و ظهر و تسلط عيل الأمصار الشاسعة و تبسط يف مكل 

الأقطار الواسعة و رفع اعالم ادلين احلنيفي و ايده و ايح ماهل من مأأثر و نرص احلق و ردع أأهل الكفر و ال حلاد و مقعهم 

و العمل مفا مهم من انرص. قال القطب امليك و اكن جمد دين هذه الأمة احملمدية يف هذا القرن العارش مع الفضل الباهر 

او  اذلاهر و الأدب الغض اذلي يقرص عن شاوه لك أأديب و شاعر أأن نظم نضد عقود اجلواهر او نرث منشود الأزاهر

نطق قدل الاعناق نفايس ادلر الفاخر. هل ديوان فايق ابلرتيك و أ خر عدمي النظري ابلفاريس يتداومهام بلغاء الزمان و يعجز 

عن أأن ينسج عيل منواهل فضالء ادلوران تتناقهل الركبان بلك لسان و تس تذل مبعانيه العقول و الأذهان. و اكن رؤوفا 

ذا قال صدق  ذا قيل هل صدق ل يعرف الغل و اخلداع و يتحايس عن سوء الطباع و ل يعرف  وشفوقا صدوقا صادقا ا  ا 

املكر و النفاق و ل يأألف مساوي الأخالق بل هو صايف الفؤاد صادق الاعتقاد منور الباطن اكمل ال ميان سلمي القلب 

شعرخالص اجلنان ل يراتب يف كامل داينته و ل يشك يف صالحه و ل يف وليته   

 و ما تناهيت يف يشء حماس نه ... الا اكرث مما قلت ما ادع 

يل أأن قبلت يده الرشيفة و ترشفت برؤيته طلعته املنورة املنرية اللطيفة و شاهدت ذاته العلية  و قد أأهلين هللا تعايل ا 

و ترشيفه الرشيف  املنيفة فرأأيت نورا يتالءلءو هيئة أألبسها هللا همابة و جالل و جبينا يتضوع ضياء و جامل و أألبس ين

كرامه و أأترمح  يل ال ن يف فايض تفضالته و ا  نعامه و أأعيش ا  يل ال ن يف جزيل ا  حسانه الوافر الوريف فها أأتقلب ا  مشلين اب 

 عيل ذاته الظاهرة امجليةل لكام تذكرت ا حسانه و مجيهل و أأخدل
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تر الأايم حيث ل متحوه كرود ادلهور و الأعصار ل ذكره احلسن يف أأطباق أأوراق الليل و الهنار و أأرمقه يف حصفات دفا

ل جدة و نضارة و ل يزال غضا طراي جديد الرباعة و العيادة. انهتيي. و حيك عبد الرمحن العبايس أأنه رأأي  تزيده الأايم ا 

شعريف منامه ش يخا ينشد و يكرر هذا البيت   

 قل لش ياطني الضالل اخسؤا ... قد ويل املكل سلامين

شعر لشعراء بأأبيات و قصايد مهنا قصيدة أأيب السعود العامديو راثه ا  

قد ملئت من نقر انقور أأصوت صاعة أأم نفخة الصور ... فالأرض  

وذاق مهنا الربااي صعقَة الطورك  ...أأصاب مهنا الورى دهياء داهيٍة   

 هتّدمت بقعة ادلنيا لوقعهتا ... واهنّد ما اكن من سور ومن دور



  

ُّورك  َماَء ُمقفرًة ... ما ىف املنازل من دار وَدي  أأمىس معاملها تَيك

كأهنا قلب مرعوب ومذعورك  ...صّدعت قُلَُل الأطواد وارتعدت ت  

واكد ان متتىلء الغرباء ابملورك  ...ربَّ انصيُة اخلرضاءك وانكدرت واغ  

 مفن كئيب وملهوف ومن َدنكف ... عَاٍن بسلسةل الأحزانك َمأأسورك 

مع مكروه ومنفورك   فيا هل من حديث موحش نكد ... يعافه السَّ

 ما جاء من عسكر ال سالم من نباء ... قد حري الناس مجهورا حيمهور

أ ن بسلسةل الأحزان ماسور ... مفن كئيب و ملهوف و من دنف  

 فيا هل من حديث موحش نكر ... يعافه السمع مكروه و منفور

ورفأأصبحوا مثل مسجون ومسح ...اتهت عقول الورى من هول وحش ته   

 دموعهم و قد اهنلت منابعها ... كأهنا عني طوفان و تنور

طعًا منه القلوب فال ... ياكد يوجد قلٌب غري مكسورك  عت قك  تقطَّ

اتك مسجورك  ...أأجفاهنم سفن مشحونٌة بدم  جترى ببحر من العربك  

ورك  ...أأىت بوجه هنار ل ضياء هل  كأهّنا غارة شنّت بدجيك  

مضت أأوامره ىف لك مأأمورك  ...ن أأم ذاك نع  سلامين الزمان وم  

ورك   من مال مجةل ادلنيا همابته ... وخّسرت لك جبّار وتهيك

خليفُة هللا ىف ال فاق مذكورك  ...مدار سلطنة ادلنيا ومركزها   

ىف العاملني بسع  منه مشكورك  ...ُمعىل معامل دين هللا ُمظهرها   

 وحسن رأأى اىل اخلريات ُمنرصف ... وصدُق عزم عىل الألطاف مقصورك 

تثكٍل ... بغاية القسطك وال نصافك موفورك   بأ ية العدل وال حسان ُممك

 جماهد ىف سبيل هللا جمهتد ... مؤيد من جناب القسط منصورك 

ىل الأعداء منعطٍف  ومرشىّف عىل الكفار مشهورك  ...بلهذىّم ا   

 وراية ُرفعت للمجد خافقًة ... حتكوى عىل عمٍل ابلنرص منشورك 

 وعسكر ملأ ال  فاق ُمحتشٍد ... من لك قطر من الأقطار حمشورك 

وأأخبارها ُزبرت ىف لك طامورك  ...هل وقائع ىف الأعداء شائعةٍ   

وساسوراي عني ل تربيح تبكني بعد و ل ... تفاريق يف ادلهر من دمع   

 و أأهرقيه عيل اخلدين هامعة ... من اجلفون
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الهوايم مثل عصفور                                                 



  

 ل طرفة حنو ادلان أأبدا ... ل تنظري نظرة تلقاء منظور              

من بعد رحلته عن هذه ادلورك  ...نفس ما كلك ىف ادلنيا خملّفٌة اي   

أأليس جامثنه فهيا مبقبورك  ...وكيف متشني فوق الأرض غافةل   

عامل الزورأأحتس بني حالل بعدذكل أأن ... تس تأأخري ساعة يف   

... الك فبوري عيل ااثره بوري دار البوار مدار الرش معدنه  

 حق عيل لك الناس ان ميوت ايس ... لكن ذكل امر غري مقدور

تأأىت عىل قدٍر ىف اللوح مسطورك  ...فللمنااي مواقيت مقّدرة 
24

 

 

ل السلطان س و املعروف من أأولده اذلكور لمي ويل عهده املتويل للمكل من بعده و مثانية ابناء تقدم وفات لك مهنم عليه ا 

 هو مصطفي و محمد و أأبو يزيد و هجانكري و مراد و محمود و عبد هللا. 

و من أأاثره اخلريية جوامع و مدارس و دار احلديث و دار الشفاء و فتوحات مهنا فتح بغداد دار اخلالفة مدار العمل و 

الرشاد و دار السالم و معقل ال سالم و ثغر بودين و بلغراد و غري ذكل من كبار الأمصار و مشاهري البالد مث هو و ان 

يل أأقيص بالد الرشق  ركب اقفية ----ملوك الكفار و أأهل الضالل و أأخثهنم ابلقهر و الطعن و الرضب و وصلت رساايه ا 

من التساهل يف  و الغرب. فقد حدث يف أأايمه أأس باب تزنل ادلوةل من بعده و أأمور يوجب اختاللها و قد تلكموا فيه

هاملها.   أأمر بالد قزان و اشرتخان و ا 

حدي و مخسني و تسعامئة و وفد  و من الوقايع الاكئنة يف أأايم دولته بعد اخلليفة املتولك عيل أ خر العباس ية و يه س نة ا 

يل قندهار يف  هاميون بن محمد التميوري ا يل مكل العجم شاه طهامسب مس متدا منه و مس تعينا عيل خصمه فتوجه ا 

يف بالد الفارس مبوت محمود بن حيي عيل قول الفناري. و يف الثانية و يل ابنه  عساكر الايران و انقراض دوةل الصفاوية

و  ------سلمي امارة بالد قرامان و اهنزم اكمران من أأخيه هاميون بقندهار فوههبا هاميون من شاه طهامسب يف مقابةل 

 احراق
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سامعيل الصفوي عيل أأخيه شاه طهامسب و فتح محمد يف حمشريخان الهندي  ارصة اكلبحر. و يف الثالثة خمافة القاص بن ا 

يل بغداد و بالد البرصة و واسط و جواز و ظهر دوةل الزيدية يف المين. يف الرابعة قدوم القاص بالد الروم  ابشا و ا 

ر و لكس تان و هبوب الرايح الشديدة و قلع مهنزما من أأخيه و غلبة طهامسب عيل تربيز و رشوان و خراب قلعة بند

يل الغزوة احلادية عرش و خمي يف براسكدار يريد بالد العجم و يف حصبة  الأجشار الكثرية. و يف اخلامسة خرج السلطان ا 

القاص الصفوي يف صفر و فتح قلعة وان و أأغار القاص بالد العجم و انقرض دوةل بين وطاس من فاس ابستيالء 

يل  الرشيف محمد العلوي. و يف السادسة فتح تورقوم و أ قجه قلعه و بالد كرجس تان عيل يد أأمحد ابشا و ذهب القاص ا 
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 Эта поэма есть в интернете. Однако интересно то, что нет полного соответствия между двумя 

версиями. То, что есть у Марджани нет в сети, то что есть в сети нет у него. 



  

أأخيه حفبسه يف قلعة قهقهة. و يف السابعة طرح بناء اجلامع السلاميين يف قسطنطنية و ظهور دوةل ال كيومرث يف اس متداد 

من طربس تان. و يف الثامنة استيالء قرندوش عيل بالد اردل و أأعانه محمد ابشا أأمري الأمراء ببالد اليوانن و فتح عدة 

قالع و فتح طرابلس الغرب عيل يد س نان ابشا و طرد الافرجن عهنا. يف التاسعة فتح طمشوار و غريها من قالع اردل 

عيل يد أأمحد ابشا. و يف العارشة خرج السلطان يريد خنجوان و يه الغزوة الثانية عرش هل و نزل عيل بالد قرامان و 

حمك عيل ابنه مصطفي مبا يطن منه الاذانن و س يك عليه العينان و عزل رس مت ابشا من الوزارة بأأمحد ايشا و أأغار عيل 

يل بغداد و شهرزور و عقد  خنجوان و روان و عاد غيل خرش نة و ش يت هبا. و يف احلادية عرش ضبط محمد ابشا و ا 

خان القرميي عيل الروس و أأغارته املسكوب و اهنزام أأهل رشوان عن الصلح مع الشاه يف خرش نة و غلبة دولت كري 

يل  العجم. و يف الثانية عرش فتح طواغور ابشا حصارا شتيه من ونديك و فتح جباية من الاندلس يف يد صاحل ابشا و ا 

 جرابري بين مزغنان و اهنزام سفاين اس باينه و غلبة الس يد بن عيل عىل سفاين الربتقال
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 البحر احمليط. و يف الثالثة عرش غلبة الفرنسيس عيل الاس بانية و استيالء بياهل ابشا عيل بالد الافرجن و توبة يف

. و يف الرابعة عرش  ---------الروافض ابمرالشاه من مجيع املنايه و املناكر توبة نصوحا و استيالء الروس عيل قزان 

ه ال خر أأاب يزيد عيل كواتهية و اهنزم مكل املندبعن جالل ادلين أأكرب شاه اس تعمل السلطان ابنه سلمي عيل مغينسا و ابن

الهندي و استيالء الأمري ازدمري عيل صنعاء المين بعد اهنزام الرشيف مطهر و استيالء الروس عيل اشرتخان و يه 

ابين السلطان سلامين. و  مدينة التل ابلصلح. و يف اخلامسة عرش حدث الزناع اخلصومة بني الاخوين سلمي و أأيب يزيد

اكن أأبو يزيد بيل كواتهية و ما يلهيا فأأراد السلطان أأن يبعده عن دار السلطنة و عزهل عهنا بأأخيه سلمي و عوضه عهنا 

معال أ خر فأأيب و عيص عيل أأبيه و نصب القتال مع أأخيه و فهيا خرب حصارارلكي و احرتقت بوقوع الصاعقة عيل خزانة 

حرب بني الأخوين الصفوية من الرتاةمة. و يف السادسة عرس اكن من الس يل العظمي و اهنزم  البارود و خرب قزوين

يل بالد العجم و التجأأ ا يل شاه طهامسب الصفوي يف شعبان فاكن هناك انطفأأ انره و نوره  فظهر سلمي و اهنزم منه أأخوه ا 

ذ حبسه الشاه يف قزوين و عاد السلطان من اسكدار و تتبع اتباعه و قتلهم عن أ خرمه. و يف  و انقضاء مدة معره ا 

و أأخرج املالحدة من دار املكل. و يف الثامنة عرش السابعة عرش أأخذ السلطان ابلأمر ابملعروف و الهنيي عن املنكر 

غلب الافرجن عيل جزيرة حرون من جزاير حبر الفارس. و يف التاسعة عرش اكن هكل أأيب يزيد و أأولده يف قزوين و 

يل س يواس و دفنوا هبا و قتل الش يخ محزة البريايم يف قسطنطنية بس يف الرشيعة. و يف العرشين اكن محلت أأجسادمه  ا 

غالء عظمي ابلربية و اس تويل حسن بن خري ادلين اجلزايري عيل بالد فاس و انقراض دوةل ملوك كجرات ابلهند و بين 

 رمضان يف ادرنة.
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يف احلادية و العرشين اكن خراب حصار بلغراد بوقوع الصاعقة عيل خزانة البارود و اهنزام جرس جمكجه و غريها من 

يل مالتة الس يل العظمي بقسطنطنية و استيالء سلامين بن ايداكر عيل اكبل. و يف الثانية العرشين توجه املراكب احلزبية  ا 

مارة البحر بياهل ابشا و معه طور غود ابشاحتت رأأية مصطفي ابشا الاسفنداير. و اكن عيل ا   

 

 

يل سكتوار خرج يف  و يف الثالثة و العرشين فتح  بياهل ابشا جزيرة ساقز يف شوال و الغزوة الرابعة عرش للسلطان ا 

شوال يوم الثنني لتسع خلون منه لغزو كفار الانكروس  يف عساكره و أأجناده من ابب ادرنة و خرج الناس يشايعونه و 

ذ وقف ش يخ عيل قارعة الطريق فقال أأهيا املكل مولان كنا حنن راضني عنك  يودعونه و يدعون هل. و بيامن مه عيل ذكل ا 

يل طرف املقصود و هو  ----------و لريض هللا عنك فوقع ذكل من قلبه و  يل املكل القدوس و ساق ا  و سار متوهجا ا 

 و يف الرابعة و العرشين اكن فتحمن العود مأأيوس و امتدت احملارصة و القتال و دخلت الس نة الثانية و خرج عام احلال. 

يل دار القرار بعد ما همسع خرب الفتح بسامعة فأأجاب ربه و قيض حنبه من ساعته. و حيك  سكتوار و انتقال السلطان ا 

عن عيل النقطي أأنه اكن يف خدمة الش يخ أأويس اخللويت ابلشام فغاب الش يخ مدة من اخلانقاه و عاد بعد مدة و قال أأن 

السلطان سلامين اكن منتظام يف سكل الرجال مث ملا صدر منه ما فعهل يف ابنه مصطفي من الفعال تزنل رتبته و تزلزل يف 

 ترصفه الروحانية قوته مث ملا فارق مقر عزه و قدره و مس تقر رشف مشسه و بدره
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عالء لكمته و نرصته لدلين لكه و هو ش يخ مدنف و مريض مرشف ففاض حبر الرمحة و حتوج غدير  لعزتاز دين هللا و ا 

يل حالته الأويل و أأزلفت هل خبة املأأوي و قبض روحه و هو مغفور و لقي ربه و هو مرسور و  اللطف و الرأأفة فأأعيد ا 

عيل حرضت املالئكة و أأرواح الأنبياء و الأولياء لصالته فصلوا عليه يف عنان السامء و كنت يف تكل امجلعية و العهدة 

دارة  الراوي يف حصة هذه ال قضية و أأخفي موته مدة مثانية و أأربعني يوما. و أأجري أأحاكم ادليوان كام ينبغي و روعي يف ا 

العساكر و تدبري النوايه و الأوامر ما جيب رعايته و أأقمي من انموس الهيبة و الس ياسة ما يقتيض يف ادلوةل اقامته و طار 

يل اخملالربيد  يل السلطان سلمي ابنه و ملا وصل ا  مامة عليه عطاء هللا بن         بنعيه ا  مي أأمر ابحضار اجلناوة و قدم لال 

املعمل فصيل يف مجع عظمي من العساكر يوم        لعرش خلون من شهر ربيع ال خر و اكن غسهل محمد بن القيسوين رئيس 

لهيا يوم امجلعة لامثن خ يل قسطنطنية و وصلوا ا  لون من جامدي ال خرة الأطباء. و أأمر السلطان سلمي حفمل يف اتبوت ا 

اتبع جنازته موايل الروم و دفنوه يف تربة املعدة عند جامعه و أأجروا عليه ما جيري من الرسوم  فلام دخلوها من ابب ادرنة

ن للمتقني حلسن مأ ب.  هذا ما أأوردانه يف هذا الباب و ا 

 

ن سلامين بن سلمي بن أأيب يزيد العامثين رمحه هو         ادلين أأبو النعمي سلمي بدوةل السلطان الأعظم و اخلاقان الاخفم 

هللا. و يل السلطنة العظمي و اخلالفة الكربي بعد وادله بعهد منه يوم السبت لامثن بقني من صفر و بويع بقسطنطنية يوم 



  

و عيل رؤوس الأشهاد و ظهر احلال عيل لك حارض و ابد  -----الثنني لامثن خلون من شهر ربيع ال خر و بويع بيعة 

 ذكل يوم اثالاثء لتسع خلون من شهر ربيع ال خر س نة أأربع و س بعني و تسعامئة
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عبد هللا ابشا بن مصطفي ابشا بن        بن        الرويم و تويف فهيا   

 

 من قري محمود براكت بن محمد بن        بن          ادلمشقي الباقاين احلنفي املعمر رمحه هللا قدم من قرية ابقاو أأبو 

انبلس و سكن يف حمةل القميرية بدمشق. و اكن من املعمرين أأخرب عن نفسه أأنه بل  من العمر مائة و عرشين س نة و أأنه 

 أأدرك احلافظ شهاب ادلين أأيب الفضل أأمحد بن جحر العسقالين و بعض مشاخيه 

 

افعي احلافظ شهاب ادلين املعروف اببن الفتح أأمحد بن محمد بن محمد بن عيل بن جحر السعدي الهيمتي امليك الشو أأبو 

جحر رمحه هللا مبكة و دفن ابملعالة. أأحد العلامء الكبار و أأعيان احملدثني املشاهري و أأحد الفضالء املكيني الأاكبر و وجوه 

شافعي الشافعية من حمةل أأيب الهيمت يف مرص ابملثناة الفوقانية همسي جده حبجر ملالزمته الصمت قال احمليب فقيه حمقق   

 

، و حتفة احملتاج لرشح املهناج، و القول اخملترص يف عالمات املهدي املنتظر، و من تصانيفه: الفتح املبني يف رشح الأربعني

 و الصواعق احملرقة، و اجلوهر املنظم يف زايرة قرب النيب املكرم، و شن الغارة يف مس ئةل حضاب الرجايل ابحلناء و 

 

ن هللا اير بن يعقوب بن محمد خان البلغاري الكرماين احلنفي رمحه هللا يوم الثنني لعرش شاه عيل خان بو أأبو       

حدي و س تون س نة. قال اجلنايب يف اترخيه أأن كفار الروس اس تولوا عيل قزان يف أأايمه  خلون من شوال بكرمان و هل ا 

 و أأخذوها من يده. و اكن ظاملا جبارا سفااك ارس مع 
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منا اكن من أأهل الكفار جام عة املسلمني و هنب أأموامهم و خرب مساجدمه. و هو مل يكن من أأهل بيت خوانني قزان و ا 

بيت خوانني كرمان املعاهدين للروس ادلاخلني يف طاعهتم. و مل يكن مهم من املكل ا ل الامس و اكن ملوك الروس يقبلوهنم 

ب راهمي املعروف ابجيم خان من غري ودل يرث املكل منه بعث كيف يشاؤن. و ملا مات مكل القزان محمد أأمني خان بن ا 

يل قرمي يطلبون من أأهلها من ييل أأمرمه و يصلح تدبري ملكهم فبعث اخلان محمد كري القرميي أأخاه صاحب  أأهل قزان ا 

يل قزان و اكن أأخا لأم حملمد خان اذلي مكل قبهل فقدهما يف حدود س نة س بع و عرشين و تس عامئة. كري بن منلكي كري ا 

و اكن شاه عيل دخلها من هجة الروسقبهل خفرج بعد قدوم صاحب كري خان. و اكن أأهل قزان ل حيبونه لكونه مع 



  

الروس و ل يطمنئ قلهبم بوليته. و اكن الروس يرتصدون الفتنة يف لك وقت حيت دخل شاه عيل خان قزان واليا علهيا 

مني خان مث يف أأثناء دوةل صفاكري خان مث بعد اومتش كري خان و من هجة الروس عنوة ثالث مرات أأولها بعد محمد أأ 

. و من املثل املشهور بني أأهل قزان و نواحهيا أأن هذا اليشء دعا عليه شاه اكن مع الروس حني اس تولوا علهيا ابللكية

انتقض عليه مرائر عيل يرضبون به يف لك يشء أأصابه اخلراب و معه الهالك و لكام دخل عيل قزان احنرف عهنا أأهلها و 

أأحوالها و طلبوا من يكون خاان علهيم من سائر الأطراف ففي النوبة الأويل طلبوا من القرمي فقدم صاحب كري و يف 

الثانية مهنا أأيضا مفا قدم أأحد و يف الثالثة من اشرتخان فقدم ايداكر خان بن قامس خان و يف فتنة الهام خان قدم مامق 

يل كرامان  خان بن محزة من نوغاي اوردا. مث ان الروس ملا اس تولوا عيل قزان ما تركوا شاه عيل خان عيل وليهتا بل عاد ا 

و هو معدود يف خوانيهنا و هل مسجد جامع هبا معروف اكن بنائه س نة ا حدي و س تني و تسعامئة و قيل بل رمم املسجد 

 اذلي بناه قامس خان 

 

احلنفي مصلح ادلين رمحه هللا رويم املنتشاوي اجلرجيين محمد    مصطفي بن عيل بن حسن بن عيل الو أأبو   
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بقسطنطنية أأخذ و دأأب و حصل و دار عيل علامء عرصه و فضالء دهره و درس يف عدة مدارس مهنا خرسوية بوس نه 

 و درس هبا و أأفيت. و اكن عاملا فاضال فقهيا زاهدا عابدا تقيا أأديبا متواضعا مع صالح ظاهر و فضل ابهر

 

محمد مصطفي بن جالل بن        بن          الرويم ا          احلنفي رمحه تويف س نة مخس و س بعني و تسعامئة أأبو 

هللا يف شهر ربيع ال خر. اكن عاملا فاضال شاعرا ماهرا يف ال نشاء و املراسالت جوادا كرميا مشفقا رحامي ويل رايسة 

ب يف اترخي اب. و من تصاينيفه: درجات املساكل يف طبقات املامكل، كتاالكتاب و غري ذكل من املناصب املعايل النص

أ ل عامثن، و مواهب اخلالق يف مراتب الأخالق، و ترمجة معارج النبوة. و هل صور انشاءات يدور يف ادليوان و يتخذ 

يل ال ن.  دس تور العمل ا 

 

هانبوري احلنفي العارف املعروف ابملتقي رمحه احلسن عيل بن حسام ادلين بن عبد املكل بن قاضيخان الهندي الرب  أأبو

لليلتني خلتا من جامدي الأويل مبكة و هل تسعون س نة و هو الش يخ الاكمل و العارف الفاضل اجلامع بني هللا يوم        

حلني و العلوم الظاهرة و الباطنة و الأخالق احلس نة و الكاملت الباهرة و الأوصاف الفاضةل و من كبار عباد هللا الصا

أأوليائه الاكملني. خدم مشاخي الصوفية و حصهبم و أأخذ الطريقة القادرية و الشاذلية و املدنية و اجلشتية و تلقي اذلكر من 

رشاد السالكني و تربية املريدين و اعرتف علامء الفرقبفضهل و شهدوا ابلكامل هل  ش يوخها و لبس اخلرقة مهنم و أأجازوا هل اب 

ت املائة بني كبري و صغري و عريب و تريك. و اكن الش يخ أأبو احلسن البكري صانيف حس نة جتاوزو اعتقدوا فيه. و هل ت



  

يقول للس يوطي منة عيل العاملني و للمتقي منة عليه. و اكن الش يخ ابن جحر امليك يس تفيد منه املعاين الفقهية و اكن يعد 

اكن من ش يوخه و صنف  نفسه من تالميذه احلقيقية حيت أأخذ منه الطريقة و لبس اخلرقة و  
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الش يخ عبد الوهاب  املتقي رساةل يف مناقبه و بيان أأحواهل و سامها احتاف التقي يف فضل الش يخ عيل املتقي. و حيك أأنه 

حصيح الأكفان و اكن ذكل بعد ما  -------ملا مات ابن أأخيه الس يد أأمحد مبكة فأأرادوا دفنه يف قربه فوجدوه كام وضع سلمي 

فيه و يراعون حرمته و حنو أأربع عرشة س نة من وفاته و ان طائفة من اجلن اكنوا حيرضون حصبته و يعتقدون ميض 

لهيم ماكتيب غري مرة و من مجةل ذكل بسم هللا الرمحن الرحميطائف امحلد هلل و الصالة و  ة اكنت عيل الاناكر فكتب ا 

ين الشهري ابملتقي ا يل عظمي اجلن و السالم عيل من اتبع السالم عيل رسول هللا من أأحقر عباد هللا عيل بن حسام ادل

ن من أأحصابنا رجال اهمسه عبد  نمك تراؤننا مدة مديدة و ل تتلكمون معنا حيت نعرف ما هو مقصودمك و ا  الهدي و بعد، فا 

باعه و أأران الباطل ان شئمت اظهروا عليه و اخربوه مبقصودمك حيت يعينمك يف ذكل اللهم أأران احلق حقا و ارزقنا ات  الوهاب

ل  ابطال و ارزقنا اجتنابه و هذه الورقة مربوط بسارية اجمللس و السالم و مهنا امحلد اذلي ما خلق اجلن و ال نس ا 

ل ملعرفته و اتفق العلامء و العقالء و احلكامء عيل أأن معرفة ليعبدوه  أأي ليعرفوه فاعلموا يرمحمك هللا أأن هللا تعايل ما خلقمك ا 

ل ابلعمل و العقل و احلمكة مفن ترك الالكم مع الناس و مل يلكمهم جدا مل يكن هل أأن يعرفهم هللا  هللا تعايل ل حيصل ا 

ليه( و من مل يعقل خريا من رش و نفعا من رض مل يكن هل ذكل أأيضا فاجهتدوا رمحمك هللا يف أأن تتلكموا مع الناس و  )ا 

ايمه و كونوا من الهادين املهتدي ن هذ حق لزم عيل فأأسقطه عن ذميت و هذه نصيحيت فليقبل من شاء. و تعرفوا هللا ا 

ذا فهيا اعلموا  يل بعض أأحصابه ففتحوها بعد موته فا  ا خواين رمحمك هللا أأنه قد اكن كتب رقعة بعد ما احترض و سلمها ا 

يل أأهلها فهم من فهم و السالم و حرض حصبة ال  سلطان محمود الكجرايت عندان أأمانة من هذا الشأأن فأأديناها بأأمر هللا ا 

 غري مرة  مفا 
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ليه بعني  ليه مرة يف زي الصلحاء فنظر ا  ليه و ما قلب عينيه لكون ثيابه عيل خالف الس نة حيت يغريها و قدم ا  نظر ا 

 الرضاء و اكن اسالفه من أأهل جونبور و مضوا فهيا و اكنت ولدته بربهانبور و اكن أأبوه سلمه ا يل الش يخ ابجن اجلش يت

يل احلرمني الرشيفني و ل زم مشاخيها و خدم  و كن يف حصبته و مالزمة خدمته حنو مثان س نني مث ملا تويف أأبوه ارحتل ا 

 العرفاء هبا. و من تصانيفه رساةل تبني الطريق و

أأمجعني، و هل وصية كتهبا لأحصابه و يه بسم هللا الرمحن الرحمي و الصالة و السالم عيل س يدان محمد و أ هل و أأحصابه 

هذا ما أأويص به الفقري ا يل هللا عيل بن حسام ادلين الشهري ابملتقي يوم خروجه من ادلنيا و دخوهل يف ال خرة أأن هذا 

الفقري ملا اكن صغريا جعلين وادلي ريض هللا عنه مريد الش يخ الأجل ابجن قدس رسه و اكن طريقه رمحه هللا طريق 



  

السامع و الصفا و الوجد و امهامن فلام وصلت ا يل سن المتزي بني احلق و الباطل اخرتته و رضيت به ش يخا معال مبا قالوا 

ذا جعل مريد الش يخ فهو ابخليار بعد البلوغ ان شاء جعهل ش يخا و ان شاء اختذ نفسه ش يخا أ خر  أأن املريد الصبيا 

لبست خرقة مشاخي جشت من فاختذته ش يخا موافقة لوادلي فامي اختار يل. فلام مات وادلي و ش يخي ريض هللا عهنام 

الش يخ عبد احلكمي بن الش يخ ابجن قدس رسه مث أأردت حصبة ش يخ يرشدين و يدلين عيل ما أأمهين )أأمهمين( من طريق 

يل  احلق فقصدت بالد ملتان و حصبت الش يخ العارف ابهلل حسام ادلين املتقي عليه الرمحة و الغفران  مدة مث سافرت ا 

و الشاذلية و  اب احلسن البكري قدس رسه و أأخذت اخلرقة القادريةش يخ العارف ابهلل أأ يفني و حصبت ال احلرمني الرش 

املدنية و لبست هذه اخلرق الثلث من الش يخ محمد بن محمد بن محمد الساموي قدس رسه هذا و اكن همسع الش يخ شهاب 

 ادلين بن جحر امليك و غريه و أأخذ عنه الطريقة عبد الوهاب 
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املندوي و قرأأ عليه عيل بن محمد الهروي القاري و  بن ويل هللا  

 

و أأبو عبد هللا محمد بن محمد بن طورود بن         الرويم القونيوي احلنفي رمحه هللا يوم الثالاثء لأربع خلون من شهر 

ادة وافر احملامد رمضان و هو أأخو ش يخ ال سالم حامد بن محمد رمحه هللا. اكن عاملا فاضال صاحلا عابدا أأديبا كثري العب

درس يف عدة مدارس مهنا خنجرية بروسا و هو أأول مدرس هبا و مدرسة  ---مالزما للجامعات يف اجلوامع و املساجد 

حدي الامثنية و ويل قضاء بغداد دار السالم مث ويل قضاء مكة و  مناسرت و السلامينية بردوس و هو أأول مدرس هبا و ا 

يل أأن توفاه هللا. و اكن أأخذ عن ابن جح جحة ال سالم و زار روضة الرسو  ل عليه السالم مث تقاعد مبائة اكمةل عامثنيا ا 

 الكامل و 

 

عبد هللا محمد بن عبد الوهاب بن عبد الكرمي بن          الرويم ا         احلنفي رمحه هللا لثالث بقني من شهر و أأبو 

( القدر من أأعيان علامء الروم و أأعالم فضالهئم  ---------------------------------رمضان صباح ليةل )بقسطنطنية

املربزين يف العلوم خدم يف ادلوةل و ويل الأعامل اجلليةل و املناصب العلية ل ينهتيي نظر منه ا يل رتب الا و لح هل من 

ي التعبري حامتي القروم عامدي القمل زابدي الرمق حريري التحرير عبري فوقه رتب. و قال بعضهم فيه هو حبر العلوم حرب 

--الراحة معين السامحة أأمصعي اللسن برميك املنن مرشيق ال حسان مرشيف اللسان دري املنظوم احباري املعلوم واسطة 

الفرايد عني التقي حبر الس ين الكرمي بن الكرمي بن الكرمي العالمة املفقود النظري و الفهامة العدمي  -----------------------

حدي الامثنية و السلميية. و ويل قضاء الشام مرتني و قضاء حلب و  القس مي. درس يف عدة مدارس مهنا سلامينية ازنيق و ا 

.و من قضاء القاهرة و قضاء بروسا مث ويل قضاء العسكر ببالد الروم مث عزل مبائة و مخسني عامثنيا عيل سبيل التقاعد

رض س تني دينارا فأأخذه و أأعطي لكه السائل. و حيك أأن علو مهة أأنه وقف عليه سائل فقال للخادم بس تني درهام فأأح



  

بعضهم اكن يالزم ملدرسة جعلها ثالثون عامثنيا فعرض عليه تصنيفه اذلي علقها عيل التجريد فأأعطاه مائة دينار و وله 

 املدرسة و اكن عوائده يف أأايم صدارته أأكرث من س بعني أألف دينار و ملا مات بقي عليه أأربعة أ لف دينار
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شعر  دينا و هل أأشعار و قصايد ظريفة يف الألس نة الثالثة مهنا  

 و كنت من اجليل امجليل خصامهم ... أأولئك أأعالم العلوم عظام

 و قد شاد اس العمل بيتا معظام ... و جل هل سقف و عز دمام

 رفيع البنا فوق السموات مزنل ... عزير امحلي عن أأن يكون يرام

خفامليقة أأهلها ... فهم سادة يف العاملني و قد ساد من بني اخل   

 و ودعت ذلايت عيل نيل نبلهم ... و قلت عيل نيل النفوس سالم

 جنحت حبجب النفس من لك مطمع ... بسؤيل ما عيل هذا مالم

يل دوةل فهيا الاانم خصام  كفاين كفاف النفس ما أأان قاصد ... ا 

ل ما أأ  راه منامفهل يه الا حنو طيف لناعس ... و هل يه ا   

 فيا جعبا للمرء يعقد قلبه ... عيل شهوات رصهمن لزام

قنوع حبظة ... و ما معه عند اللئام لوام و هلل صعلوك   

 قناعته أأغنت عن لك حاجة ... فذاك أأمري و الزمان غالم

 و شأأن الفيت ل يس تقر حباهل ... حوادث دهر مالهن نظام

سقامفسكر و حصو عزة و مذةل ... رسور و مغ حصة و   

 لعوام مكل غاية و هناية ... و أأايم عز اخر و متام

 و معران ارض عرضة خلراهبا ... و ذلات معران علمت سامم

كنبت مما قلت يف شق رتبة ... و عندك فيه مرئية و خصامفان   

 ف رس و اعترب ابخلاوايت عيل الرثي ... أأفهيا قعود هل تري و قيام

شعرو مهنا   

ا ... فغدا املعاهد طيب الارجاء من جانب العلي ارجالصبا  

 قد جاد ابلعرف امجليل عيل الوري ... فتبادر الأرواح يف الأحياء

 فاكن سلمي أأرسلت من مرسل ... و عقيعته من عنرب سوداء

 او حلت الازرار من ديباهجا ... من حةل مسكية فيحاء

ذا( شفقت رحي عيل أأهل اجلوي ... هتدي  الهيم عرفها الشفاء ادا )ا   

 يف دارها ل دار رشحو لها ... للعاشعني دواء اي دواء



  

 لكن من هيوي ميوت حبرسة ... و مبحنة و دمعة محراء

 هل من سفري معرب مفعرب ... عن حاةل الشخص الضعيف النائ

 مفخرب بلسان صدق انطق ... بصبابيت و بنحليت و ولئ

 و ابن يل ارقا طويال منذما ... سامرهتا يف ليةل مقراء

ارسي أأهل الهوي حنو امحلي ... يف رفقة من فرقة الفقراء أأين   

ذ ارسعت مع القلوص بسريها ... مندوحة   ا 
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  عن موضع وحداء

وتلقت الارايح ابلبيداء...  هبت هواي ل يشق غبارها     

واخنهتا ابخلطة اخلرضاء...  اذ ما قضت عن دجلة وطرا لها    

ا بسكينة وحياءحييهت...  ملا جنحت بسرت ابب جئته    

يف خفية عن أأعني الرقباء...  من خيفة ردت جبانب حاجب    

عهنم ايل ابمجل الالقاء...  أألقت حديثا جوف ليل خافيا    

ما قد رجا زمنا حبسن رجاء...  اي حبذا معر الفىت يف نيهل   

متسارع يف نقةل وفناء...  لكنه أ ن لطيف زائل    

السحاب وش به جري املاءمر ...  كعمود دولب مير وينقيض    

 

غري اليت مرت من الاانء...  ههيات ههيات النجاح مبرة    

ومع الاسود الضارايت مرايئ...  يقفوق اجلبال الراس يات طرائ    

ابلعكس يف الكرماء واللؤماء...  الزمان بدا الامور كام ترى اوبذ    

غر الوجوه وزمرة السعداء...  والناس قد نبذوا وراء ظهرومه    

وأأولو الهني  مبنوذة بعراء...  الاخرقون بقبة من عزة    

ل يس تبني وصبحه ةمساء...  احض  اللبيب غيامه كظالمه    

يف صيفه وربيعه وش تاء...  نه ش ىت بربع دارسؤووش    

ل فيه زي  رمية بسواء...  ابلكرة الزمان ورميه ورماين    

عىل اجلوزاءيف اوهجا تعلو ...  وبقيت يف هذا احلضيض وش مييت    

اورثهتا عن سادة الاساء...  مبناط حد من ماكرم مجة    

متوهمسون حبلية احلنفاء...  متسممون بعهدمه قنن العال    



  

من عرقه وأأصوهل الكرماء...  غصن كرمي زاد طوىب عرقه    

ومروحا للروح والسوداء...  يلق  النفوس معطرا انفاسها    

    ةمثل البقةل امحلقاءالا...  لزمان واههلال يف اعتبار 

مال يطيق لعدهل اكفايئ...  فالن يف هذا الضئيل حتمل    

من كربة يف غربة صامء...  خطيب عظمي صاحيب وقيامت    

أأو اكتب ابلشعر والانشاء...  ل يرجت  تفصيهل من قارض    

بني الورى همسح من الرحامء...  ما اكن يل مع سوء حايل هذه    

تبدو ابوا عين اشد اابء...  شدة ملا رأأوا مين حتمل    

عن دابر الا خفي نداء...  فتقطع الاس باب يف نيل املىن    

مبشاهد النجباء والشهداء...  فدعاء يف ازنيق طاب سكينه    

 مس تجمعا لرشوطه حبيالها
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مستشفعا عن اكرام الشفعاء...     

الاش ياء دحىت القيامة عد...  جىل حتيات عليه مجيعها  

وعلت هل احلس ىن من الاسامء ... مترضعا هلل جل صفاته  

عن الاحصاء  تأ لؤه جل ... ريب خزائن لك يشء عنده  

دعاءس بحانه ريب همسيع  ... من عنده ’بجاومراقبا ل    

و هل حتريرات كثرية يف احلوايش و تعليقات مجة يف الهوامش. و من تصانيفه: حاش ية عيل تفسري البيضاوي ا يل سورة 

حاش ية عيل حوايش التجريد للعالمة ادلواين، و مقامة يف طور مقامات احلريري، و غري ذكل رسائل و حتريرات. طه، و 

لياس و أأيب السعود العامدي و ابن الكامل  و اكن أأخذ عن وادله و خفر ادلين بن ارسافيل و محمد بن ا 

 

ي رمحه هللا يف أأواخر الس نة ابملدينة و دفن ابلبقيع. محمد مصطفي بن داود بن        بن         الرويم         احلنف أأبو

و مما قيل يف اترخي وفاته قيض حنبه اكن من حفول علامء الروم عزيز النفس و صاحب جود و علو مهة جري اجلنان حديد 

حدي الامثنية و السلميية و ويل قضاء املدينة املنورة و ملا وصلها أأعتق  اللسان فاضال نقادا. درس يف عدة مدارس مهنا ا 

حسانه و ماكرمه و جتهز للحج و أأدركه أأجهل قبل ادائه. و اكن أأخذ عن محمد بن عبد  مجيع ممالكه و بث عيل أأهلها ا 

القادر بن محمد و حامد بن محمد القونوي و خري ادلين املعمل و حمي ادلين محمد بن           و عبد القادر املناوي و محمد 

 بن محمد الكوجس

 



  

احلنفي رمحه هللا صبيحة عيد د حسني بن يوسف بن محمد بن        العلوي احلسيين الس يوايس النيكساري محمو أأبو 

الأحضي بقسطنطنية و دفن يف خارج ابب ادرنة ابلقرب من الس يد البخاري. و اكنت ولدته بنيكسار أأحد أأفاضل علامء 

يف طلب العمل و اكتساب الفضائل و لزم علامء عرصه و  الروم و من أأماثل فضالهئا املربزين يف املعارف و العلوم. رحل

فضالء دهره و أأخذ عهنم و اس تفاد مهنم و دأأب و اش تغل و اجهتد و حصل و همر و برع و تفنن و درس يف عدة 

 مدارس مهنا سلطانية بروسا و شهابية قلبه مث ويل قضاء حلب و قضاء مكة و قضاء بروسا 
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املعظم و  سريته يف القضاء مشكورة و طريقته يف العدل محمودة و عامل ابمجليل جريان بيت هللا و قضاء ادرنة. و اكنت

ساكن البدل احلرام احملرم و سار فهيم سرية حس نة و سكل هبم طريقة مرضية فرضوا عنه و مدحوه نظام و نرثا و أأكرثوا 

يل ادلنيا و العفة الزائدة و ادلين ادلعاء هل رسا و هجرا. و اكن عيل طريقة السلف يف التواضع و اخلش وع و عدم امليل ا 

املتني و اكن متشبثا يف أأحاكمه بصريا ابلقضاء و اكن هل يد ابسطة يف الفقه و أأصوهل و كعب عال يف الأدب و فصوهل. و 

 اكن أأخذ عن أأيب السعود و العامدي و خري ادلين املعمل 

يل  هامش بن عبد الهادي بن مرتيض بن محمد      أأبو) العلوي احلسيين النيسابوري احلنفي الصويف رمحه هللا مبرد و محل ا 

نسا فدفن هبا و هو صهر الرشيف اتج ادلين حسن بن سعد البخاري و اكن من ارشاف زمانه و سادات اوانه يعتقد يف 

 الولت و اخلوانني مكرما عندمه (

 

 تويف س نة ست ة س بعني و تسعامئة 

عبد النيب بن مصطفي بن محمد العامدي الرويم الاسلكييب احلنفي رمحه هللا يف شهر ربيع  عبد هللا لطف هللا بنأأبو 

ال خر بربوسا و هو مدرس ابملرادية هبا و هو ابن مع أأيب السعود. اكن عاملا فاضال مطبوعا الشامئل مميون اخلصائل 

برامهية ادرنة و احملمودية و فتاء هبا مث  اش تغل و حصل و دأأب و اجهتد و ةمل فدرس يف ا  سلطانية مغينسا مع ولية ال 

حدي الامثنية مث مرادية بروسا. و اكن حسن اخللق لطيف الطبع سلمي القلب حلامي كرميا صاحلا  يف دار احلديث ادرنة و ا 

لياس   نزهيا. و اكن أأخذ عن ابن معه أأيب السعود و محمد بن ا 

 

القراماين احلنفي رمحه هللا يف أ خر شوال و هل أأربع و س تون     عبد الرمحن بن مصطفي بن         بن    و أأبو        

س نة. من فضالء ادلوةل العامثنية املربزين يف الفضائل العلمية. و اكن حلو احملاورة طيب احملارضة ظريف املطايبة مجيل 

حدي الامثنية مث تقاعد املفاكهة مع زهد و ورع و صالح. ويل التدريس يف املرادية و الأفضلية و دار احلديث ابدرنة  و ا 

 بس بعني عامثنيا. و اكن أأخذ عن عبد القادر بن محمد امحليدي و غريه 
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براهمي ابشا بن عيل ابشا بت خري ادلين خليل ابشا اجلندري رمحه  براهمي بن خليل ابشا بن ا  )خليل بن عييس ابشا بن ا 

 هللا (

براهمي بن خليو أأبو          ل اجلندري الرويم احلنفي رمحه هللا بقسطنطنية و اكنت ولدته س نة خليل بن عييس بن ا 

أأربع عرشة و تسعامئة من بيت اجلندرية املعروف ابلصدارة العظمي و الوزارة الكربي وليوها واحدا بعد واحد و وليدا بعد 

قضاء العسكر يف وادل من عرص السلطان اورخان حنو تسعني س نة و جده الأكرب خري ادلين خليل هو أأول من ويل 

منا ويل الصدارة و  ادلوةل العامثنية س نة ا حدي و س تني و س بعامئة مث الوزارة الكربي يف س نة س بعني و س بعامئة )و قيل ا 

السلطان مراد ( مث ابنه عيل  ------الوزارة يف عهد   
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براهمي املذكور يف معود نس به يف هذا الكتاب. اكن وزير السلط ان مراد بن محمد بن أأيب يزيد مث لبنه و جده خليل بن ا 

السلطان محمد الفاحت قتهل بعد ما فتح قسطنطنية لريبة أأحسها منه و صاحب الرتمجة خدم العلامء و لزم الفضالء و أأخذ 

عهنم و اس تفاد مهنم و نشأأ يف العمل و الكامل و الصالح و درس يف ادلاودية و مدرسة عيل ابشا العتيقة و غري ذكل من 

ناصب. و اكن حلامي سلامي مشفقا كرميا و هل أأشعار حس نة يتخلص فهيا اترة ابدلفرتي و أأخري ابخملليص. و اكن أأخذ عن امل 

 سعد ادلين بن عييس و 

 

محمد حسن بن عيل بن حسن بن عيل املنتشاوي اجلرجيين احلنفي رمحه هللا ابمد و هو مدرس ابملسعودية هبا و و أأبو 

بن حسن السامسوين و هو من أأهل بيت قدمي معروف ابلعمل و الرايسة و الفضل العظمي. و أأمه اكنت من بنات محمد 

ادلوةل العامثنية ماهرا يف الفقه و الفرايض مع املشاركة احلس نة يف سائر العلوم العقلية و صاحب الرتمجة اكن من فضالء 

لياس و غريهام.الفنون النقلية. و اكن أأخذ عن خاهل أأمحد بن محمد السامسوين و محمد ب ن ا   

 

 تويف س نة س بع و س بعني و تسعامئة 

عبد هللا محمد بن محمد بن محمد بن          القرماين احلنفي املعروف اببن البخاري رمحه هللا يف صفر بقسطنطنية و  أأبو

ء جليسا للعرفاء دفن يف جوار أأيب أأيوب الأنصاري ريض هللا عنه. و اكن عاملا فاضال حنريرا اكمال عاقال أأنيسا للصلحا

جوادا كرميا مليك اخلصال عاراي عن التلكفات العادية و الرسوم الغرفية فارغ البال شاعرا جميدا اكتبا حسن اخلط و قد 

ذا مكل كتااب قابهل و حصحه و كتب يف هوامشه تعليقات و حرر عليه يف حواش يه  كتب بيدهكتبا كثرية. و اكن دأأبه ا 

شعرتركية مهنا حتريرات و هل أأشعار عربية و   

 رصت دهرا أأروم يف الروم ... ل ليق داير حمبويب

 فبعون ال هل قد حصلت ... منية القلب غري حمبوب



  

 ماء عيين ا يل ميت سكبت ... مثل واردار جنب اسكوب 

شعرو هل هذا املسزتاد   

 اي من خلق اخللق عيل أأحسن ذات 
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لك صفات ... مزيت ذوي النطق بأأعيل امللاكت يف                                        

 من لك هجات ... طويب لنفوس بذلت انفس يشء

 طوعا و قبول ... يف حبك اي معطي أأس باب حنات

ما كنت عيل امرك من معري حيناحني العقبات ...   

 لكن مرارا ... ارسفت مدي العمر لأجل الشهوات

يل اببك ابلتوب اله  يي من كيس حيايت ... من جاء ا   

ذ تسقط ابلدب كأوراق نبات  ل يرجه خلوا ... ا 

 اجرام عصات ... ارجو بك اي غافر ذنيب

ذ كنت مقرا بوفور السقطات  –الك  مجيعا ... ا   

 وقت ادلعوات

حدي الامثنية مث ويل قضاء دار السالم بغداد س نة تسع و س تني  درس مبدرسة ثرية و حلبية ادرنة و سلطانية بروسا و ا 

يف شهر ربيع ال خر و عزل يف حمرم س نة اثنتني و س بعني و تقاعد بامثنني عامثنيا و اكن محمود السرية مشكور الطريقة يف 

براهمي الاسكويب و  قضائه. و اكن أأخذ عن القايض ا حساق بن ا 

 

مجلعة لثالث رمحه هللا ليةل ا محمد عبد هللا بن عيل بن      بن          العلوي الرويم الربوساوي احلنفي الرشيفو أأبو 

بقني من شهر ربيع الأول بربوسا راجعا من احلج. و اكن كرميا صاحلا مع املشاركة احلس نة يف العلوم العقلية و النقلية. و 

اللمعان و أأنوار الس يادة يف جبينه ابهر العيان. و اكن أأخذ عن عبد القادر بن محمداكن ااثر شعاع النجابة فيه بريق   

 

ا          احلنفي رمحه هللا يف جامدي الأويل مطعوان أأمحد بن محمود بن عبد هللا الرويم  مصطفي بنو أأبو        

بقسطنطنية. و اكنت ولدته س نة اثنتني و مخسني و تسعامئة. اكن من أأهل بيت الس يادة و الرايسة و العمل و الفضل و 

دراسة شاه خوابن بقسطنطنية يف صدارة  ادلاينة. و اكن كرمي الأخالق مجيل الأوصاف صاحب فضائل و كاملت. ويل

فادة للمش تغلني عنده ابحلس ين و زايدة و هل أأشعار حس نة  وادله و قام ابدلرس و ال 
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 يتخلص فهيا ابحللمي. و اكن أأخذ عن محمد بن عبد الكرمي و 

 

هللا يف جامدي ال خرة و هو  عبد هللا عبد الفتاح بن نرص بن محمد بن مصطفي العامدي الاسلكييب احلنفي رمحهو أأبو 

خملدوم احلسيب النسيب و الفاضل العالمة الأديب. و اكن صاحلا عفيفا عزيز النفس فصيح اللسان سلمي اجلنان. و اكن 

 متجمال متلكفا يف مالبسه و مساكنه و مراكبه. و اكن أأخذ عن معه أأيب السعود و 

 

رويم امحليدي احلنفي رمحه هللا يف رجب بربوسا و هو أأخو أأمري بن         المحمد بن س يدي بن ا حساق و أأبو        

شاه. و اكن يعرف به مث ملا فاق عليه يف العلوم صار يقال أأخوايخ أأمري شاه و ذلكل نظاير يف فضالء الروم. اكن عاملا يف 

صاهر عبد البايق بن  العربية قوي القرحية سلمي الأفاكر حسن الأخالق طيب الأعراق اش تغل عيل علامء عرصه و برع مث

عيل العريب لبنته ويل تدريس عدة مدارس اكمينية ادرنة و مرادية قسطنطنية و ادلاودية هبا و غري ذكل. و اكن أأخذ عن 

 عبد البايق بن عيل العريب و غريه

 

أأراكن علامء الروم  عبد الرمحن بن عيل بن        بن         الرويم احلنفي رمحه هللا يف شعبان و هو أأحدو أأبو         

حمققا مدققا وقورا أأديبا أأريبا لبيبا دينا صاحلا قانعا متجنبا عن حصبة أأرابب ادلوةل و و أأعيان فضالهئم العايل الرسوم. و 

مالزمهتم مونسا للفقراء و أأحصاب الطريقة حمبا ملصاحبهتم. درس و أأعاد و حقق و أأفاد ويل ادلراسة يف مدرسة خري 

يل ادلين املعمل و دمي  توقه و القلندرية. و اكن خاهل عبد البايق بن عيل العريب عينه لتدريس مدرس ته و رشطه هل فتوجه ا 

حدي الامثنية مث ويل قضاء املدينة املنورة مث قضاء حلب  ثرية و درس هبا مث يف حلبية ادرنة و مدرسة أأيب أأيوب و ا 

بن خرض و عيل امجلايل و  بتسعني عامثنيا. و اكن أأخذ عن عبد الواسعالشهباء مث تقاعد   
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محمد مصطفي بن محمد بن عيل بن          ال يديين احلنفي املعروف ببس تان رمحه هللا ليةل امجلعة لثالث بقني من و أأبو 

شهر رمضان بقسطنطنية جفأأة و صيل عليه أأبو السعود العامدي و دفن يف خارج ابب ادرنة. و اكنت ولدته س نة أأربع و 

ة أأحد العلامء الفحول يف زمانه و الفضالء املتبحرين يف املعقول و املنقول يف اوانه ش يخ العربية و اس تاذ الفنون تسعامئ

الأدبية مع الرباعة يف الأصول و الفروع و املهارة يف املعقول و املسموع. و و هو العامل الزاهد العامل العابد الكثري الفضائل 

و اكن حافظا و املفاخر املسمل عند الأاكبر و الأصاغر املعقود عليه الاانمل بل اخلنارص.  العزيز احملامد الوافر املناقب

للقران اجمليد ابلقرأ ت الس بعة عارفا بأأحاكم التجويد. و أأخذ سائر العلوم عن فضالء عرصه و نبالء دهره و خدهمم مدة و 

بربوسا مث ويل قضاء بالط مث ويل تدريس عربية  رصف يف حصبهتم من أأعوام معره عدة مث ويل تدريس املدرسة الياكنية

حدي الامثنية مث ويل قضاء بروسا و ادرنة و قسطنطنية مث قضاء عسكر بالد الروم مث عزل  ثرية و السلامينية اجلديدة و ا 



  

نعام، و و تقاعد مبائة و ثالثني عامثنيا بسبب احنراف الوزير الأعظم رس مت ابشا عنه. و من ااثره: حاش ية عيل تفسري الأ 

حاش ية عيل عبادات رشح الوقاية لصدر الرشيعة حامك فهيا بينه و بني ابن الكامل، و رساةل يف اجلزء اذلي ل يتجزئ، و 

لياس املياليث و عبد البايق بن عيل العريب و ركن ادلين بن الزيك و  رساةل يف القضاء و القدر. و اكن أأخذ عن محمد بن ا 

 حمي ادلين الفناري و 

 

براهمي الازربيجاين التربيزي الصويف املعروف ابخليايل رمحه هللا مبرص و هو ابن  و أأبو براهمي بن محمد بن ا  عيل أأمحد بن ا 

براهمي اللكش ين و خليفته يف حلقته بعد وفاته يف س نة أأربعني و تسعامئة. و هو ش يخ الطريقة رحش احلقيقة البحر  الش يخ ا 

 بن الوابل و الاكمل بن الاكمل و 
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العارف الظريف و الس يد بن الرشيف حمل الولايت و منشأأ الكرامات. و حيك أأنه ملا ويل عبد البايق بن عيل العريب 

لينا عيس أأن ينالنا منه منه مكروه أأو  قضاء القاهرة ذكر عنده أأنه ينكر أأهل التصوف و أأرابب الطريقة و لو أأنه قدم ا 

( و هو يكرر لفظ ----------------------------------------امه غضبان )يلحقنا مرضة فلام قرغ ذكل همسعه قام من مق

اجلالةل و يضطرب اضطراب ذي جنة و يصيح اي هللا. فمتوج منه املاء مث قال فليقدم فا ن جني من احليتان فليلعب اب    

د و ظهر أأن هالك القايض املورو  فمل ينشب أأن ورد اخلرب بأأن القايض قد عرق يف البحر حفوسب هذا الورد          

 اكن يف اليوم املعهود. و اكن أأخذ عن وادله و أأخذ عنه ابنه الس يد عيل الصفويت

 

عبد الرمحن عبد هللا بن عبد القادر بن        بن          الرويم احلنفي املعروف اببن الغزايل رمحه هللا يف ذي و أأبو 

ليه و هللا أأعمل به. و هو احلجة و رمبا يقال أأن هذا نسبته ا يل جحة ال سال م أأيب حامد الغزايل و أأن سلسةل نس به تنهتيي ا 

عيل علامء عرصه يف الاش تغال و دأأب و اجهتد يف حتصيل الكامل  -----من فضالء ادلوةل العامثنية و علامء ادلاير الرومية 

و اس تفاد و أأفاد و درس و أأعاد مث ويل قضاء سالنيك و ابب السدرة و غلطة مرتني. و اكن عيل قدم السلف يف 

أأحواهل مشكور السرية يف القضاء محمود الطريقة يف أأعامهل و اكن يف الأصول و الفروع وحيد زمانه و يف مجع اس باب 

(. و اكن أأخذ الطريقة الزينية عن الس يد ولية بن أأمحد العلوي و ---------------------------------الفضائل فريد اوانه )

من املعقول و املنقول عن محمد شاه الفناري و سعد بن عييس و مصطفي بن خليل ول و غريهام أأخذ الفقه و الأص

 القسطموين و

 

العباس أأمحد بن محمود بن عيل بن            الربوساوي احلنفي املعروف اببن العريب رمحه هللا بقسطنطنية أأحد و أأبو 

كرميا حلامي سلمي الطبع درس يف عدة مدارس و من تصانيفه: حاش ية  الفضالء ببالد الروم املتبحرين يف العلوم. و اكن خسيا



  

عيل رشح املفتاح للرشيف، و حاش ية رشح هداية احلمكة، و اترخي أ ل سلجوق ابلعربية عيل أأسلوب اترخي ابن عربشاه و 

 أأشعار 
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الس يد عبد القادر بن محمد املعروف يف العربية و الرتكية و غري ذكل. و اكن أأخذ عن معه             العريب و     

 ابملعلول

 

 تويف س نة مثان و س بعني و تسعامئة

عبد هللا جعفر بن عبد النيب بن )محمد( مصطفي بن محمد اخلرش ين الاسلكييب احلنفي رمحه هللا يف شهر ربيع الأول أأبو 

عاملا فاضال دينا صاحلا عفيفا عابدا جفأأة و دفن يف جوار أأيب أأيوب الأنصاري و هو ابن مع الش يخ أأيب السعود. و اكن 

يل الأمري الكبري  زاهدا متصلبا يف ادلين مل يقبل يف معره هداية أأحد و ل         مدي الأمد و اكن أأول من املنتس بني ا 

أأمحد بن أأيب يز حني وليته عيل خرش نة فلام جرت عليه الاكئنة و نزلت النائبة و مع القهر عيل حواش يه و أأتباعه و 

كراما لأسالفه و احرتاما لأقاربه. امل  ليه أأطلق ا  مث درس يف احملمودية خبرش نة و ااتبكية اقشهر و الافضلية و نتس بني ا 

حدي الامثنية و ويل فتوي مغينسا و عرض عليه تعلمي السلطان سلمي يف أأايم وليته علهيا فاس تعفي عنه فعفي مث درس  ا 

م س نة مثان و مخسني مث يف شوالها قضاء عسكر الروم و اس متر عليه ست يف ابيزيدية ادرنة مث ويل قضاء الشام يف حمر 

يل احلرمني الرشيفني و أأدي فريضة ال سالم و زار روضة الرسول عليه  س نني مث تقاعد ابحراز وظيفة الأمثال و توجه ا 

ود السرية مشكور شغل. و اكن يف قضائه محمفلام قفل فرغ للعبادة و الطاعة و رصف بقية العمر يف هذا ال  .السالم

الطريقة و حيك أأنه عرض عليه قضاء الشام أأيب فاجمتع عنده اتباعه و رغبوه يف الولية و عدوا ما عليه من ادليون 

منا بدلنا ادليون املعلومة ابدليون اجملهوةل. و اكن  يل قومهم و ويل املنصب مث اكن بعد ذكل يتأأسف و يقول ا  الالزمة فرجع ا 

معه الش يخ مصلح ادلين السريوزي و العلوم الظاهرة عن حمي ادلين الفناري و جشاع ادلين  أأخذ التصوف من خليفة

 الرويم
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و أأبو عبد هللا محمد بن محمد بن محمد بن جنم ادلين بن         العجمي ا          احلنفي جنيح ادلين رمحه هللا يف شهر 

ن وادله من كبار التجار من بالد العجم. قدم بالد الروم فاس توطن ربيع الأول بقسطنطنية و قد نيف عيل التسعني و اك

بروسا. و اكن صاحب الرتمجة رجال صاحلا دينا زاهدا عابدا ضعيف اجلسم قوي العمل عيل الشأأن كثري العرفان مج 

ب الولايت الفضائل وافر الكامل و ال حسان. و اكن اببه ملجـأأ أأحصاب احلاجات و مقصد العلامء و الوزراء و أأحصا

يتربكون به و يرجون من دعائه. و اكن عادته يف ادلرس أأن يبدأأ بشفاء القايض و يقرأأ عدة أأبيات من القصيدة الربدة 



  

البوصريي و يقررها مع التحقيق مث يدعو ابخلري و التوفيق و هل أأشعار حس نة ذكرت يف تذكرة الشعراء يتخلص فهيا 

يد و ابلقاهمسية و مل يرغب يف زايدة املناصب ادلنيوية. و اكنت وظيفته اليومية ابلنجمي. درس يف الس نانية ابلسوق اجلد

يل الأربعني فتعفف عن قبول الزائد عيل رشط الواقف و اكتفي خبمس و عرشين و قنع  مخسة عرش عامثنيا مث بلغت ا 

جازة من ش يخه سعد بن عييس صورهتا:   ابلقليل و نعم العز املتني. و هل ا 

ن الرحمي امحلد هلل اذلي أأظهر جنم ادلين احلنفي حيامث ظهر غاسق اجلهاةل هداية للتاهئني و أأةمل بدر سم هللا الرمح"ب 

الرشع املس نبني السوي بعد ما انترش يف ال فاق غياهب الضالةل عناية للعاملني و قوي من العلامء و جعل مهم من دلنه 

س ندا و أأبقي ذكرمه امجليل و خربمه الصحيح عيل صفحات الأ ايم بأأقالم الس نة الاانم ابدا امحده عيل حديث املتصل 

ل هللا وحده ل  هل ا  املسلسل عدده و اشكره عيل تواتر ااثر كرمه اذلي ل ينقطع مدده ودل ينهتيي أأمده و أأشهد أأن لا 

رشيك هل اختذها لنيل سعادة ادلارين مهنجا و انس يوم أأنيس يف جانب اللحد غريبا يف طي الاكفان مدرجا و أأشهد أأن 

الرشك مرتواك فأأميس به جانب س يدان محمدا عبده و رسوهل افصح من جاء من ربه مرسال و انصح من خوطب بوحيه 

هممال صيل هللا عليه و عيل أ هل و حصبه الباذلني ل عالء أأعالم ادلين املهج و اجلسوم الفائزين بترشيف قوهل صيل هللا 

م ما جنم طلع و طلع جنم و بعد، فال خيفي عيل ذي عقل لزب و جنم فكر عليه "أأحصايب اكلنجوم" و سمل عليه و علهي

 اثقب أأن احلديث بعد الكم هللا الفرقان
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بني الطيب و اخلبيث انفع املطالب و ارفع املأ رب من انهتج منا جه حتصيهل فقد اهتدي و اتصل بسعادة ل خيفي و من 

ليه عنان وكدهوكده و خري ما  اس متسك به فقد اس متسك ابلعروة الوثقي ل انفصام لها فهو أأويل ما يرصف --- ال نسان ا 

ليه وس يةل و أأثبهتم عنده مزية و فضيةل و  يبذل فيه ذو اللب غاية هجده و جده فعلامء احلديث من أأقرب خلق هللا ا 

عظمهم يف ال خرة مثوبة و أأجرا. أأقرهبم يف ادلين طريقة و أأحس هنم جسية و خليقة و أأرفعهم يف ادلنيا قدرا و أأةملهم بدرا و أأ 

يل ما قلنا من مقول اذلكر العمل يف نص الكتاب و أأحاديث الرسول و ما سواهام عند احملققني افات الفضول  و لقد أأشار ا 

يل اقتناص الشوار و الفضل طريقهم و رصف امهمة ا يل حتصيهل و أألقي رشارشه  و ممن جعل هللا التوفيق رفيقهم و سهل ا 

شعره و تفضيهل الأخ الفاضل و املويل الاكمل الشاب اذلي نشأأ يف طاعة هللا و اقترص عيل اكتساب املعارف عيل اقتناء 

مهته و هواه مشس احلق و التقوي و اليقني مولان جنم ادلين ابن قدوة التجار س يد الاحرار حمي املةل و ادلين محمد بن 

حلال و املال فانه انفق ريعان معره و عنفوان امره يف اقتباس لك جنم ادلين سعد جنمه يف فكل الاقبال و جنم سعده يف ا

فضيةل دينية و احرز لك معرفة يقينية و ملا رشفين مبصاحبته و أ نس ين مبحاورته و همسع مين ثالثيات ال مام سلطان 

سامعيل البخاري و بعضا من مشارق الأنوار  ال مام أأيب للش يخ احملدثني مقتدي السلف الصاحلني أأيب عبد هللا محمد بن ا 

مام العالمة حمي الس نة  الفضل يل حلسن بن محمد بن احلسن القريش العمري الصغاين احلنفي و بعضا من املصابيح لال 

قامع البدعة أأيب محمد بن احلسني بن مسعود البغوي و قرأأ عيل بعضا من تفسري ال مام القايض انرص ادلين البيضاوي و 



  

فاضل امهامم مقتدي الأمئة الكرام عيل بن أأيب بكر بن عبد اجلليل املرغيناين رمحهم هللا و بعضا من هداية الفقه للش يخ ال

 أأرضامه و همسع أأيضا يف أأثناء مدة 
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و الأشعار العربية و و الفوائد العلمية الايناس و اجملاورة و خالل أأوقات اخملاطبة و احملاورة كثريا من املسائل الفقهية 

أأن يروي مجيع ذكل عين بنقهل مين و ان  ته و س يادتهاعيل هللا سعادته و أأةمل بدر محمدأأجزت هل  اللطايف الأدبية

يروي سائر ما يتعلق ابلرواية من تفسري و حديث و أأصول و فروع و مسموع و مطبوع و أأن يبني الأحاكم و ان يعمل 

لتام يف الرواية و التحرز عن اجملازفة فيه فوق مسائل احلالل و احلرام أ خذا عليه ما يؤخذ يف اجملازات من الاحتياط ا

سعافا لسؤهل و  جابة ا يل سؤاهل و ا  الغاية مث انه اس تكتبين  صورة ال جازة فكتبت هذه الأسطر ابلختصار و الوجازة ا 

ل من اعهد عليه أأن يذكر يل يف الأدعية الصاحلة املس تجابة خصوصا يف الأوقات اليت يه مظنة ال جابة عيل ما هو املأأمو 

رشف هجته و الاليق بكرم جسيته و علو مهته و أأان أأروي عن ش يخ مشاخي ال سالم قدوة لعلامء الأعالم و أأس تاذ 

جازة مكتوبة ا يل من مرص حفظها هللا تعايل عن الارص  احملدثني بقية السلف الصاحلني زكراي بن حيي الأنصاري الشافعي ا 

عن الس يد العالمة و الايد الفهامة قوام املةل و ادلين مولان و من لك الوجوه اولان يوسف بن احلسن احلسيين و عن 

براهمي السمديين و غريمه ال جازة حصيحة و كذا السامع و القراءة كتبه العبد  الش يخ ال مام مشس املةل و ادلين محمد بن ا 

فتاء و هو حس يب و  يل الغين الأعيل سعد بن عييس عصمه هللا عن الزلل يف ال  نعم املويل و نعم النصري".الفقري ا   

 و اكن أأخذ الطريقة النقشبندية عن الس يد أأمحد بن محمد البخاري و محمود بن عامثن الالمعي و غريمه

 

عبد هللا شاه محمد بن خرم بن محمد بن عادل القراحصاري احلنفي رمحه هللا يف جامدي الأويل جفأأة يف أأثناء الوضوء و أأبو 

هو من ذرية الش يخ جالل ادلين القونيوي الناظم للمثنوي و خنت محمد بن أأيب السعود بقسطنطنية. و لصالة الصبح 

العامدي. من أأعيان علامء بالد الروم و أأراكن فضالء ادلوةل العامثنية يف العلوم حبر الفضائل بدر الكاملت و اخلصايل و 

 الس يف الصارم 
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اش تغل عيل علامء عرصه و فضالء دهره و حصل و نشأأ صاحب  -------واسطة عقد الشهامة درة اتج  و الأسد الصارم

تقان كواتهية و  رساجية ادرنة و يف اجلامع العتيق و رس متية و و درس يف خرسوية بروسا .عمل و عرفان و رب حتقيق و ا 

حدي الامثنية و السلميية و غريها مث ويل قضاء القاهرة و قضاء ادرنة و قضاء دار السع ادة مث تقاعد مبائة قسطنطنية و ا 

يل رتبة ولية قضاء اسالمبول مقرر و أأما العروج  عامثنية و تفرغ للعبادة و الطاعة. و حيك عنه أأنه اكن يقول أأن الوصول ا 

لياس املياليث فبرشين بذكل و مل يذكر غري  يل ما وراء ذكل ففيه نظر فقيل هل يف ذكل فقال رأأيت أأس تاذي محمد بن ا  ا 



  

غري خمالف و ل يف وعده مبجاذف. و من تصانيفه: حاش ية عيل أأوائل ال صالح و ال يضاح و عيل و اكن يف قوهل  ذكل

 احلاش ية الرشيفية عيل التجريد، و أأشعار ذكر يف التذكرة. و اكن أأخذ عن املياليث و حمي ادلين محمد املعروف مبرحبا و

 

لياس املياليث احلنفي الأمري رمحه هللا ابردوس من فضالء الأمراء و علامء  و أأبو محمد محمود بن عبد هللا بن محمد بن ا 

الولت و صاحب اخلصايل احلس نة و الكاملت اش تغل عيل علامء زمانه و فضالء اوانه و بذل سعيه و اجهتاده و خدم 

يف حتصيل الكامل ش يخه و أأس تاذه و درس و أأعاد و اس تفاد و أأفاد و ويل تدريس بعض املدارس مث ويل قضاء 

مارة الطرابلس  يل أأن مات و الشام مث أأوقاف السلطان سلمي و ابنه سلامين مث ويل ا  لواء يف ايدين مث ويل جزيرة ردوس ا 

 لقي املكل القدوس. و اكن أأخذ عن محمد بن عبد الأول التربيزي و 

 

و أأبو احلسن عيل بن أأمحد بن         بن         الابريدي الكهرودي املعروف بقايض زادهرمحه هللا شهيدا و هو شاب 

قتهل شاه طهامسب الصفوي قاتهل هللا. و اكن من فضالء بالد الايران و صاحب فضل ابهر و مزيد عرفان و مل يكن هل 

 نظري يف حدة الطبع و سالمة الباطن 
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تقان يقان و تدقيق و ا  ابذلاكء  . و اكن معروفاو اس تقامة ادلين. و اكن حصيح املذهب س ين املرشب صاحب حتقيق و ا 

---)ة( موصوفا ابلكياسة ابهر اخلصائل وافر الفضائل. و اكن أأبوه من أأعيان أأمده يتويل معل القضاء يف بدله و اكن ابنه 

ثبات الواجب الوجوب و الثبات أأنيقة رش يقة جري فهيا جماري أأهل  ---- به مشهورا ابنتسابه. و من تصانيفه رساةل يف ا 

يل مبحثالتحقيق و سكل مساكل أأهل التدق  يق و حواش عيل حمكة العني أأجاد فهيا و بل  ا   

 

زكراي حيي بن معر بن       بن          ادلمشقي احلنفي الصويف رمحه هللا ليةل عيد الأحضي و صيل عليه أأبو و أأبو 

دفن يف تربة اليت السعود العامدي بعد الصالة و اكنت هل جنازة حافةل حرض فهيا الوزراء و العلامء و الأغنياء و الفقراء و 

أأعدها يف جوار حديقة بيشكتاش من قسطنطنية. اكن من أأاكبر الصاحلني يف زمانه و مفاخر العارفني يف اوانه صاحب 

لهية و املعارف الدلنية حاواي لعلمي الباطن و  رايضات ابهرة و كاملت وافرة كثري املناقب و املفاخر متحليا ابلعلوم ال 

حدي الامثنية و الظاهر. و حييك عنه كرام ات و خوارق عادات. و درس يف مدرسة ابن احلاج حسن و الأفضلية و ا 

خوة الرضاعة  غريها. و اكن مباكن عظمي عند السلطان سلامين و مزنةل رفيعة ملاكنه من الصالح و ادلاينة و عيل صةل من ا 

حتت الرثي.  ده و غاب من قهرهمقبوةل الشفاعة مبذول احلاجة ا يل أأن جري لبنه مصطفي ما جري و تواري يف حل

يل احلرم فغضب  فطردامه من عنده و أأخرهجا من مجةل حرمه فاستشفعت صاحب الرتمجة بعد زمان فشفع يف عددها ا 

يل ما اكن عليه من الاعزاز الاحرتام  عليه السلطان و عزهل عن معهل و تركه همجورا عن مجيل معامهل مث عاد بعد دهر ا 

ليه و ال ك يل الس تني بطريق التقاعد. و اكن السالطني و والوزراء و سائر الأاكبرو ال حسان ا  رام و بل  وظيفته ا   
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ليه أأبناء السبيل و  ليه الهدااي و التحف من النقود و سائر الأجناس ما ل حييطه حد و ل قياس و هيدي ا  يرسلون ا 

أ لف الوف و مات و هو يرصف لك ذكل يف وجوه  من النذور و الصدقات و القرابني و الصالت ما ينوف عيلالزوار 

ليه من الغرابء  و ل حيفظ منه شيئا بل يرصفه حلواجئهم فاكنوا   -----------اخلري و همامت الفقراء و مصارف الواردين ا 

 بنعم كرمه و كراماته مرويني بزلل حمكه و طباابته و حيك أأن الوزير عيل ابشا السمني قابل مكتوبه يف الشفاعة

ليه هذه الفقرة شعرابخلشونة و عامهل  ابلزدراء و الاهانة فكتب ا   

  ---------بني جامدي  --------------تري 

 فاتفق انه يف هذه الأايم ابتيل مبا أأخثنه من الأمراض و الأسقام. و اكن أأخذ عن عيل امجلايل و 

 

رمحه هللا يف ذي احلجة من أأهل بيت مشهور الفضل أأمحد بن محمد بن حسن بن عبد الصمد السامسوين احلنفي و أأبو 

يف العمل و الفضيةل و الرايسة و اخلصائل الكرمية. أأخذ عن علامء زمانه و فضالء اوانه و اش تغل و حصل و برع يف 

العلوم. و درس يف عدة مدارس مهنا حلبية ادرنة و سلطانية بروسا و ويل قضاء ادرنة و بروسا و قسطنطنية مث عزل و 

حلب مث تقاعد مبائة عامثنيا و تفرغ للعبادة و الطاعة. و اكن كرمي النفس كثري حدي الامثنية مث ويل قضاء درس يف ا  

الألطاف مفرط السخاء يبل  حد ال رساف فال ينفك عن ادليون املس تغرقة و لزوم الفقر و الفاقة. و اكن أأخذ عن       

و ابن املويد و غريهام              

 

و س بعني و تسعامئة تويف فهيا و دخلت س نة تسع   

أأبو الرضاء رمضان بن عبد احملسن بن        بن         الرويم الوزيري احلنفي املعروف ابلهبشعي رمحه هللا بقصبة 

 جوايل و دفن يف ساحة الزاوية و هو غري رمضان بن محمد. و اكن صاحب الرتمجة من فضالء بالذ الروم 
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لرسوم. اكن زاهدا عابدا دينا صاحلا قانعا ابلكفاف مع فضل واف و حسن أأوصاف. و هل أأشعار جيدة و و علامهئا املعايل ا

اخليايل، و حاش ية عيل اداب البحث ملسعود الرويم، و تعليقات عيل  نظم حسن و من أ اثره: خاش ية عيل حوايش

محمد الرويم املعروف مبرحبا و سعد بن رشوح املفتاح، و تعليقات عيل الفوائد الضيائية. و اكن أأخذ عن حمي ادلين 

 عييس و حصب الش يخ مصلح ادلين الالذيق و غريمه.

 



  

عبد هللا محمد بن عيل بن محمد بن محمد العلوي احلسيين الربوساوي احلنفي املعروف ابلعاشق رمحه هللا يف أأواخر و أأبو 

رشاف الفخام و من أأولد الس يد محمد شعبان مبرض ذات اجلنب ابسكوب و هو قاض هبا من السادات الكرام و الأ 

يل بالد الروم من بغداد. ارشف البقاع يف أأايم السلطان أأيب يزيد بن مراد فارسه تميور الأعرج و  النطاع اذلي انتقل ا 

الفناري و اجلزري فمين أأرس وا ودل صاحب الرتمجة س نة أأربع و عرشين و تسعامئة. و وادله قاض ابسكوب فنشأأ يف العمل 

عن الأمثال و لزم الفضالء و خدم الأاكبر و العلامء و تويل أأوقاف الس يد  ل و برع و جنب و امتاز بكرثة الفضائلو الكام

البخاري بربوسا مث عزهل عهنا و ويل قضاء قصبة سليوري مث قضاء نيكبويل مث روجسق مث وله السلطان سلمي قضاء 

يل أأن مات من العشق. و اكن عفيفا صاحلا كرميا خسيا عيل امهمة كثري املردة. و  قرطوه مث اسكوب بقيد احلياة و اكن هبا ا 

من أ اثره: ترمجة روضة الشهداء، و ترمجة الترب املس بوك يف نصاحي امللوك، و ترمجة الشقايق النعامنية، و روضة ابن 

اخلطيب، و منظومة سكتوارانمه، و مجموعة -------- و ذيل الشقايق ابلعربية ، و تذكرة الشعراء و غري ذكل. و اكن أأخذ 

عن مصطفي بن شعبان الرسوري و أأمحد بن خليل صاحب الشقايق و عبد البايق بن عيل العريب و محمد بن عبد الأول 

س ييلالتربيزي و حسن القرا  
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 و أأيب السعود العامدي و حمي ادلين الفناري القايض

 

امحليدي احلنفي عالء ادلين املعروف اببن احلنائ رمحه هللا يوم  احلسن عيل بن أأمر هللا بن عبد القادر بن محمدو أأبو 

لست خلون من شهر رمضان و هل ثالث و س تون س نة من النقرس و قيل مسموما ابدرنة و دفن يف املقربة اليت عيل 

العامل العالمة  يف طبقاته و أأطنب  يف ترمجته عيل الغاية حيث قال و هو ال مام قارعة الطريق ايل قسطنطنية ذكره التميي

ماما ابرعا مفردا  الرحةل القدوة الفهامة اذلي أأمجع املوافق و اخملالف عيل أأنه أأوحد الزمان و أأجل مفاخر أ ل عامثن. اكن ا 

ليه الرحال و ترضب بفضهل الأمثال. و اكن ماهرا يف الفقه و احلديث و  جامعا و فاضال اكمال و فصيحا بليغا تشد ا 

و املعاين و البيان و العروض و القوايف و الشعر و عمل التارخي و الالكم و املنطق و غري ذكل التفسري و النحو الرصف 

يل العربية مع التبحر يف غريها. و أأما عمل القرأ ت و احلديث مفا رأأيت يف ادلاير الرومية من  من العلوم. و اكن أأكرث ميهل ا 

نشاءات و أأتقهنام غريه. و اكنت هل اليد الطويل يف النظم و النرث  ابلألس نة الثالثة و هل يف لك مهنا تأأليف و رسائل و ا 

لياس املياليث جيهل و يعتين به و يقدمه عيل سائر تالمذته و أأحصابه ملاكنه من  قصائد و مقطعات. و اكن ش يخه محمد بن ا 

ممتاز و يف مشول املفردات  النجابة و اذلاكء املفرط و الرغبة يف العمل. و قال غريه هو يف العلوم العربية كجزيرة العرب

لهيات يف الرتبة الولية من  الأدمية كديوان الاداب معمي الاحراز و يف الرايضيات رائض ميدان البحث و اجلدل و يف ال 

مام جمهتد و همارته يف عمل احلديث و الس نة املتواترة العقل الأول  و يف التفاسري القرانية جماهد و يف املسائل الفقهية ا 

مشهورة و التوارخي و أأايم الناس يف خزانة حافظته حمفوظة و مطمورة و صاحب الأخالق السنية و الأوصاف العلية 

فادة للمش تغلني عنده ابحلس ين و  . و اكن أأول وليته التدريس يف حسامية ------عالمة العرص رواية ادلهر و صدر ال 



  

يل أأن ويل تدريس الامثنية و غريها مث ويل قضاء الشام مث قضاء القاهرة مث قضاء  ادرنة س نة مخس و أأربعني مث و مث ا 

 بروسا مث قضاء ادرنة مث قضاء قسطنطنية
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ل بعد زائد فاكن الوزير محمد ابشا منحرفا عنه و  مث قضاء العسكر يف البالد الرشقية و اكن حينئذ ل يقدر عيل امليش ا 

تيانأأراد رصفه و قال للسلطان قضاة العساكر حيتاجون ا يل يل ادليوان لأجل عرض أأمور   ال  يف أأربعة أأايم يف لك مجعة ا 

يل رفيقه القايض العسكر الثاين  يل العرض و يدفعه ا  العامة عيل حرضة السلطان فقال اذن يكتب ما حيتاج احلال فيه ا 

ل ليعرضه علينا و اذن هل يف دخول دار السلطنة راكبا و ان يزنل بقرب من ابب ادليوان قريبا من احمل ل اذلي ل يزنل ا 

ا عن احلسد اذلي رمبا يؤدي ا يل رضر و السلطان خمتصا به ممتازا من غريه غري أأنه امتنع من ذكل تواضعا منه و احرتاز 

فساد. و اكن يف قضاايه محمود السرية مشكور الطريقة قد حصل منه يف حق الافاضل و العلامء ال ماثل من الرعاية و 

عطاء املناص ب ما رشكه اخلاص و العام عليه و تضاعف به ادلعاء هل. و ملا عزل عن قضاء مرص تأأسف ال حسان و ا 

لهيم.  نه سار فهيم سرية حس نة. و اكن حيفظهم و يراعهيم و ينظر ابلرأأفة ا  عليه أأهالهيا غاية التأأسف و صعب علهيم فراقه فا 

ه من هللا اترة و من السلطان الأخري عيس أأن النفوس و خيوفو اكن ينصح الوايل محمود ابشا و مينعه من الظمل و قتل 

يرجع من ظلمه أأو خيرج من ظمل هجهل و كذكل سكل هذا املسكل يف ولية قضاء الشام و اكن يقول احلق و يعمل به و 

يأألف ابلعمل و أأحصابه و يقرهيم و يراعهيم و يكرهمم و يذاكرمه و يس نفيد منه و يس تفيدون منه و يطيب قلوهبم ابلوظايف 

و حرض مرة يف اجلامع الأموي درس العالمة بدر ادلين بن ريض العزي الشافعي ملا خمت درس لسنية و املناصب العلية. ا

و جري بيهنام من الأحباث الرائقة و الفوائد الفائقة ما رست به الأقوال و رضبت به الأمثال و  التفسري اذلي صنفه نظام

ث يتعلق ابعراب شهاب ادلين احلليب السمني و تفسري اس تاذه أأيب حيان اثري تناقلته الرواة و حفظته الوعاة مفن ذكل حب

براهمي بن محمد السفاقيس فنقل صاحب الرتمجة عن ال تقان للس يوطي ان السفاقيس  ادلين و التفضيل بيهنام و اعراب ا 

ما خلص  ن السفاقيسخلص اعرابه من اعراب السمني كام انه خلص من تفسري ايب حيان. و هذا ومه من الس يوطي فا

من اعراب السمني بل الكهام من تفسري أأيب حيان فا هنام تلميذان هل و متعارصان و يؤيده اعرتاض بن هشام عليه يف 

 مغين اللبيب بأأنه فرس يف سورة 
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منا يه يف سورة املؤمنني و ترك تفسري  ها هناك و تبعه عيل الأنبياء لكمة "زبرا" بعد قوهل تعايل "وتقطعوا أأمرمه بيهنم" و ا 

هذا رجالن خلصا من تفسريه اعرااب و نبه رشاح كتابه عيل أأن مراده مهنام السمني و السفاقيس فقبل الش يخ بدر ادلين 

الكمه و قال ل شك أأن الكم الس يوطي هذا أأغلظ مث تذاكرا اعرتاضات السمني عيل أأيب حيان يف اعرابه فقال الش يخ 

يل بدر ادلين أأن أأكرثها غري وا رد فقال القايض اذلي يف اعتقادي أأن أأكرثها وارد و انفصال عيل ذكل مث بعد ذكل كتب ا 



  

الش يخ ترمجة السمني من ادلرر الاكمنة لبن جحر و فهيا أأنه صنف الاعراب يف حياة ش يخه و انقشه فيه مناقشة كثرية 

شعر انهتيي مع أأبيات يه .غالهبا جيدة  

هل رأأي الناس بدرا غري مش هتر  اي س يدا فضهل يف العمل مش هتر ... و  

هرك  بدرال ق فوّ  قاطبة ...تفضل أأهل العملابليفوق  مجيَع الأجُنم الزُّ   

مامٍ  صنعته ...تبيان كعبةك فضٍل رافعك احلجرك   بعثت قوَل ا 

ككرك ترمجََ   هايف ذك منيك شك يكخك السَّ َررك ةك الش َّ ك يفك ادلُّ ينك أأوَرَدها اَكلنَّرثك بك ادّلك   

ئمُت،  نك شك هلك الناسك ابلنَظرك ...   زال َحرضتمُكك فانظُروالاا  ن ا  َّدًا مك ُمؤي  

 فكتب الش يخ للمعايل انظم ادلرر و اللأيل شعر

 اي س يدا فاق أأهل العرص قاطبة ... يف لك فن عىل املقدار مش هتر

ماما سام فوق الرؤوس عىل ... قد وافق اخلرب من عليائه اخلرب  واي ا 

... نعت به طابت الأخبار والسريبعثت قول شهاب يف الشهاب هل   

ذ لح من فكره من لفظه درر  جاءت مناقشة منه لس يده ... ا 

ن الأثري أأاب حيان معدهتا ... به الأمئة يف ال فاق تفتخر  ا 

 واللك مغرتف من حبره هنال ... فالبعض معرتف والبعض متنكر

 مث السمني همسني من معارفه ... ليس التغري يعروه ول الغري

ضائر لك من يناقشه ... والبحر صاف وقد يبدو به كدروليس   

 والشمس والبدر قد يعروهام فرت ... والضوء والنور من هذين منترش

 يكفهيام رشفا منك الثناء ومن ... موله يوما عيل فهو منترص

 واخرتت رفع روي حيث انس به ... عالك اي مشس فضل زاهنا خفر

رفع من جانيب حامت جلانبمك ... لفا  
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 وخفض عييش من جدواك منتظر

ليه القايض  شعرفكتب ا   

دلر منترشااكخ ال مام أأىت ... اكلنجم ملمتعا نظم من الس يد الش ي  

ن قذفت ... من خط مةعال عنربا من لفظه دررا هجلة ل غرو ا   

برىالو أأحياه من أأحيا الورى و  ... حيانبتفضيل ال مام أأيب  قاأأفاد ح  

ذا ... ن الشهاب دخان مظمل فا   الأثري غدا جنام ييض ويرى ليقا   

ذا أأ  عرابه  بدي معارضهيرى الشهاب ا  رانظ... عىل الأثري ويف ا   



  

ه المثراعهيدي لس يده ... برمس خدمته من ابم الباغ قد عك  

ذفيا يلكن عىل احلرضة العل  مر عىل خاطر اململوك قد خطرا...  ارض ا   

ن  ق  عليه البحث والنظرالنوعىل ال نصاف  ... من أأحباثه عرصرج الخيا   

والغررا حيق س يدان ... فوائد حتتوي الأوضاحيصل من حتق  حيت  

ولمك والفتح والظفرا لنا نصبامث الروي تفاءلنا بفتحته ...   

شعر فأأرسل البدر  

 حبر طام وحال واس تخرج ادلررا ... عقدا يرصف منظوما ومنترثا

 ف نفحة منه أأوىل مثل اثنية ... من نفخه الصور جت  خاطر اغرب ا

أأثرا لتقي عنهالأمانة وا اذاموله اكتبه ...  ذوالعبد يفخر ا    

يواليه فقد نرصا ... ومن عيلمس تلزم وكف     

طراشس يده ... يف مجع عرشة أأحباث هل  والعبد ممتثل مرسوم  

من قدحه رشرا به مما أأاثرته أأفاكر الأثري وقد ... بث الشهاب  

مناريض حكو وأأنت حاةمها امل يرى كالعدل وال نصاف من مته ... وا   

أأنت حامك هذا العرص س يده ... فاحمك بفكرك يف العرص اذلي غرباف  

 فبحر فضكل ل حتىص جعائبه ... وروض فكرك يؤيت الزهر والمثرا

ءك مسموعا عىل الكربامكوح ... متبوعا وقوكل اقدرك مرفوع الل ز   

راية أأبدا ... ما غاب كوكب أأفق أأو بدا حسورودمت يف دوةل د  

ن الش يخ اس تخرج الأحباث و مجعه يف كراسة زيف فهيا الاعرتاضات و سامها ابدلر المثني يف املناقشة بني أأيب حيان  مث ا 

يل القايض. فلام وقف علهيا كتب يف ذكل رساةل ينترص فهيا للسمني و يرحج الكمه عيل الكم أأثري  و السمني و أأرسلها ا 

ين. فلام وقف علهيا علامء ادلاير الشامية اس تحس نوها رحجوها عيل كتاب ادلين و جييب فهيا عن اعرتاضات بدر ادل  
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بدر ادلين و أأقروا هل ابلفضل و التقدم و الرأأي املتني. و مهماكتبات و مراسالت مع الش يخ قطب ادلين امليك يطول 

يرادها. و من شعره  شعرا   

يل ... حشاك حيت رأأينا القلب وهاجا قالوا الهيب الهوي من أأين جاء ا   

 و ما دروا انه من حسر مقةل ... القي سبيال ايل قليب و مهناجا

 و قوهل يف اخلال شعر

 اري من صاعك املعوج دالا ... و لكن نقطة من مسك خاكل

 فاصبح واهل ابلنطق ذالا ... فها اان هاكل من أأجل ذكل



  

 و قوهل يف ساكن املدارس ابدلاير الرومية  شعر

سائال ... مل حرم الرشع املبني عقارا  متمت هاتيك املدارس  

 فوجدت أأحصاب احلالوي لكهم ... ل يعقلون من العقار ساكري

 و قوهل يعاتب بعض أأحصابه الشاميني لمر اعتذروا عن وقوعه ابلسهو و اذلهول مضمنا بيت امحلاسة شعر

 لنا ابلشام اخوان ... بظهر الغيب خوان

لصفا شانوافابدوا يف اجلفا شاان ... به وجه ا  

 و ظنوا اهنم ذهلوا ... و ما غدروا و ما خانوا

 و ملا ان رأأينا اذلهل ... طبع الناس مذ اكنوا

خوان  صفحنا عن بين اذلهل ... و قلنا القوم ا 

شعر  و هل بيت مفرد  

 من أأخرج هللا حب اجلاه من رأأسه ... فذاك عبد أأعاذ هللا من ابسه

شعرو أأيضا   

نيب ... اذا توسد يف القرب الرثي جنيباغفر بفضكل اي رب الوري ذ  

شعرو أأيضا   

 أأنفق فان هللا اكفل عبده ... فالرزق يف اليوم اجلديد جديد

يزنح ماؤها فزييد يكرث لكام انقصته ... اكلبرئاملال   

 و أأيضا 

 تولك عيل الرمحن يف لك حاجة ... تريد فان هللا أأكرم اكفل 

  و هللا ليس بغافل و ل تتوغل يف املأأمث غافال ... عن هللا

شعرو أأيضا   

ذا أأاته الزلت يف ندم   اي من يقيل عثار العبد ابلكرم ... ا 

 ارشد بنور الهدي فقد قضيت ... يف داج من الظمل

 اي ابرص بدبيب رجل منةل ... جنح الظالم بصخة صامء

 اي سامع لنعيق أأضعف
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جل املاءضفدع ... و نف جرحي حتت                           

 امنن بقطرة رمحة متحو هبا ... ااثر ذنب خيل عن احصاء



  

ذا رأأيت ااثره تقول ما احسن ---- اخلري قادر عيل  و من رسالته القلمية مد ابعه يف العلوم و قده قدر شرب حرب ماهرا ا 

قيد اطلق العقول من حترير العلوم و تنجزيه و يذر عيل الاكفور عبريا فياحسن تعبري اذا اشلك رفع الاشاكل و اذا 

العقال طورا جيلس يف ادلست مثل الكرام الصيد و طورا يبيت عيل كهف اجملرة ابسطا ذراعيه ابلوصيد اكن يزنه يف 

مراجع الطرب و يتبخرت يف مالبس القصب اذا شط داره فنشط ------- مزاره فهو يبيك اكلغاممة و ينوح اكامحلامة يذكر -

يل أأو  ---- ل أأرض مس جدله ترابه عيل منرب الأانمل خطيب مصفع الف تراه اترة يف الروات و أأخري و اترابه و حين ا 

ذا قلت هل  اجر يقول عيل الرأأس يتعيش بكسب ميينه و يقتات من عرق جبينه عيل الصبع يقدم يف خدمة الناس و ا 

مقياس مبرص العمل عليه أأصابع  لفظوا ابهمسه فصيحا و هو حمرف ارادوا ان يصحفوه فمل تصحف مزياب عني احلمكة عنه انبع

اخرس و لكن لسانه قاري يتلكم بعدما قطع رأأسه و هذا حمكة الباري مداح لكنه  ل يفارق الهجا يسرت طرة صبح حتت 

اذايل ادليج. و من رسالته الس يفية بطل اذا انسل من مقامه بقي مشهورا ذكر اذا فارق اولد------- ثبورا جنم يف ليال 

ص يف مسائل احلروب قاطع قاطع الأكتاف و الأعناق جيري عيل الرؤوس اذا قامت احلرب عيل ساق اخلطوب ساطع ن

صاحب الندي و الباس فيه ابس شديد و منافع للناس غين صاحب النصاب سلطان ماكل الرقاب رويم النصل 

ن جمردا يكون من دمشقي الأصل لأي يوم أأجل ليوم الفصل بأأسه شديد و طبه حديد ذو عاليق شامل لكن اذا اك

 أأحصاب الميني و قد يعتكف يف خلوة القراب فيبعد و هو من املقربني يرتعد اكحملموم و هو مسلول شقيق 
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و مدقوق فذلكل اعرتاه حنول يدب المنل عليه و يفر الأسد من بني يديه جدول ماء عليه نس مي النرص شغهل انر تري 

ل و جيرحه عامل ابلرضوب و التفريق ماهر يف برشر اكلقرص عامل ل ينظر ا يل منت ا   ل و يرشحه حامك ل حيرضه شاهد ا 

العلوم القطعية عيل التحقيق رشوق غريه يسفر من جفر يوم احلرب يقوم القيامة اذا طلع الشمس من ذكل الغرب اذا 

بني الصلب و الرتائب  رضب يف الأرض مجع رضواب من الرضائب  ل خيلق منه الانسان و ان اكن ماء دافق خيرج من

 ------رؤوس نباته او ملعة ضياء دخلت من كوة بيت فبدت علهيا صور  اكنه جدول ماء جري يف ساحة روض فظهر منه

عامل للمقاطعة ملزتم حامك به مواد اخلصام ينحسم اكنه الس يف الامدي يف ادللئل الالكمية وقايع يف مسائل احلروب 

مع النبل هل اكخلدم )اكحلذم( تقدم الرماح يف خدمته عيل القدم ذكر هل خضه طائر يقع  تدعي الواقعات احلسامية النبل

 عيل البيضة. 

الفنارية عيل املوافق، و حواش عيل الفوائد الضيائية و عيل و من تصانيفه: حاش ية عيل التجريد، و حاش ية عيل احلوايش 

الأخالق العالئية, و طبقات اجملهتدين، و رساةل يف الوقف،  ادلرر و الغرر، و تعليقه عيل كتاب الكراهية من الهداية و

و رساةل يف عمل الأوفاق، و مجموعة فوائد، و ديوان شعر، و مقطعات و معميات و منشاءات مدونة ابلرتكية و غري ذكل. 

لياس و  و اكن أأخذ عن الس يد محمد بن عبد القادر املعلول و حمي ادلين محمد املعروف مبرجاد و صاحل الأسود و محمد بن ا 

 س نان

 



  

و أأبو عبد هللا محمد بن خرض شاه بن محمد بن حسن الرويم ا         احلنفي رمحه هللا يف ذي احلجة مبكة. و اكنت هل 

لهيا و صيل عليه مجع كثري من ابد و حارض و دعا هل و  جنازة حافةل اتفق لها ورود احلجاج علهيا و دخول ماء عرفات ا 

و صاغر. اكن من أأعيان علامء الروم أأثين عليه لك اكبر   
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الواقفني عيل فوائد املنطوق و املفهوم و قورا هميبا وجهيا أأديبا نبيال كثري اخلصائل وافر الفضائل كرمي النسب رفيع 

حدي الامثنية و اايصوفية و السلامينية مث ويل قضاء املدينة يف صفر س نة ست و احلسب . درس يف عدة مدارس مهنا ا 

يل قضاء مكة يف رجب س بع و س بعني. و ملا حتول من حرم ا يل حرم و افرز كرما عيل كرم لقبه علامء  س بعني مث نقل ا 

نه أأويل من ولهيام يف دوةل بين عامثن متعاقبا من غري ختلل زمان. و اكن أأخذ  احلجاز بقايض احلرمني  و هو بذكل ممتاز فا 

 عن خري ادلين املعمل و

 

د بن صالح بن جالل بن كامل بن محمد السعدي الأنصاري الالري احلنفي مصلح ادلين رمحه هللا يف عبد هللا محمو أأبو 

ذي احلجة ابمد و هو من أأولد سعد بن عبادة الأنصاري اخلزريج ريض هللا عنه. و اكن شافعيا فصار حنفيا و اكن 

اكن وادله فاضال متورعا و حاكام مترشعا رمبا أ ابؤه لكهم علامء فضالء مهنم من درس و أأفيت و مهنم من ويل القضاء. و 

و قرض شوارب الروافض مبا عنده من خرج و دار عيل الأسواق و غري املنكرات و احتسب أأهل البدع و العصات 

املقاريض. و اكن ولدة صاحب الرتمجة مبدينة لر اش تغل و دأأب و حصل و أأخذ عن علامء عرصه و فضالء مرصه و 

يل بالد الهند و دخل لهور و اتصل ابملكل هاميون من أأولد برع يف العلوم العق  لية و همر يف الفنون النقلية مث سافر ا 

تميور فتقدم عنده و اندمه مدة و حصبه من الس نني عدة فاختذه معلام لنفسه و أأولده فارتفع شأأنه و جاهه و عال حاهل و 

يل العقيب و ظهرت الفنت يف يل احلرمني و أأدي جحة ال سالم و عنوانه. مث ملا انتقل هاميون ا   داير الهند ارحتل الالر عهنا ا 

يل بالد الروم و دخل قسطنطنية و انظر علامهئا و ابحث فضالهئا فظهر  زار روضة الرسول عليه السالم مث احندر ا 

ة به مفا قبهل و فضهل و اعرتفوا به و شهدوا هل و عني هل مخسون عامثنيا للك يوم فاس تقهل و عال رشف نفسه عن القناع

يل داير بكر فأأكرمه أأمري الأمراء هبا اسكندر ابشا   توجه ا 
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نعام و عني هل من الوظائف ما يناسب  و أأجهّل و أأحسن مثوبه و حمهل و أأقبل عليه ابلحرتام و أأفاض عليه مزيد الرب و ال 

عل علوفته عيل املأألوف مزادا مث وله من هجة حاهل و يتقدم به أأمثاهل و اختذه معلام لنفسه و أأبنائه و اس تاذا. و ج

فتاء و انسكل يف مجةل علامء الروم و اخنرط يف زمرة املويل مهنم  السلطان دراسة اخلرسوية ابمد و حصل هل الاذن ابل 

يل أأن أأدركه أأجهل. و اكن قدم حلب س نة  عيل جماري الرسوم. و اكن ذكل س نة س بع و س تني و بقي عيل هذا احلال ا 



  

العلامء و الفضالء و صنف هناك رساةل زيف فهيا رساةل أأمحد بن عبد الأول  -----و س تني عيل رمس التجارة و أأربع 

ليه سمل و ريض عيل تزييفه و امتنع عن مناظرته. و اكن رمحه هللا أأديبا متواضعا أأريبا فاضال حمققا  القزويين فلام بل  ذكل ا 

راك للأمثال يف الفنون النقلية. و اكن هل حظ من التصوف و مرشب املتصوفة مدققا عدمي املثال يف العلوم العقلية و مشا

و ادلفء النغمة يف حلقة الاجامتع فأأفيت مبا ذكره الغزايل يف ال حياء من أأن اجامتع املباحات ان مل و س ئل عن السامع 

ادية من ال ابحة و هذه املس ئةل يف يتضمن صورته الاجامتعية أأمرا منكرا و حمذورا من هجة الرشع فهيي عيل حالهتا الانفر 

بالد الفارس يف ميدان العمل و العرفان يرتد بني أأهلها بني الرد و القبول اكلصوجلان. و قد أأفيت جدان ابجلواز و تلقاه علامء 

يل دليل عيل ما رصح به البلقيين مث أأورد ما ذكر ه  الفارس ابلقبول و أأفصحوا او رصحوا ابن حترمي النوئ غري مستند ا 

ادلواين يف رشحه للهيالك. و كذكل أأفيت جبواز الرقص برشط عدم التغين و وافقه يف ذكل اجلايم و ابن الكامل الرويم و 

موله ان يسعي عيل الرأأس و العارفون السالكون املالكون قال ل حرج يف التواجد ان خلص من الرايء و حق ملن دعاه 

ل هو هل ا  ل ل ا  ل هل ان ذكروه انحوا و ان شكروه ابحواء و ان وجدوه  لضبط أأنفسهم ل يسمعون ا  و ل يش تاقون ا 

 صاحوا و ان شهدوه اسرتاحوا و ام رسحوا يف حرضة قربه ساحوا اذا غلب علهيم الزجد بغلباته 
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و رشبوا من موارد ارادته مفهنم من طرقته طوارق الهيبة خفمد و ذاب. و مهنم من برقت بوارق اللطف فتحرك و طاب و 

شعر مهنم من طلع عليه احلب من مطالع القرب فسكر و غاب  

يل قول املغين   و من يك وجده وجدا حصيحا ... فمل حيتج ا 

 هل من ذاته طرب قدمي ... و سكر دامئ من غري دن

، و و أأفيت خبالف ذكل أأبو السعود العامدي. و ااثر صاحب الرتمجة: رشح هتذيب املنطق، و رشح الأحاديث الأربعني

رشح ال رشاد يف الفقه، و رشح الفرايض الرساجية، و حاش ية عيل املطول، و حاش ية عيل الفوائد الضيائية، و حاش ية 

عيل رشح الهتذيب لدلواين، و كتاب التذكرة يف عمل الهيئة، و حاش ية عيل رشح هداية احلمكة ل لميبدي، و حاش ية عيل 

ة عيل الزهراوين من تفسري البيضاوي، و رشح شامئل النيب عليه رشح الاصهباين، و حاش ية رشح املواقف، و حاش ي

السالم ابلعربية و الفارس ية، و اترخي كبري ابلفارس ية من مبدأأ العامل ا يل عرصه، و قصيدة مميية نظرية القصيدة أأيب السعود 

 العامدي. و اكن أأخذ عن الس يد غياث ادلين بن صدر ادلين الشريازي و كامل ادلين حسني بن

 

 دخلت س نة مثانني و تسعامئة 

العباس أأمحد بن يوسف بن احلسن بن احلسني العلوي احلسيين البغدادي احلنفي مشس ادلين يف صفر تويف فهيا أأبو 

ابملدينة املنورة. و اكن س يدا طيب الأعراق أأيدا كرمي الأخالق خريا دينا حصيح النسب عابدا صاحلا جليل احلسب 

حدي و عبادة. درس يف عدة مدارس مهنا سلطانية صاحب فالح و سعادة و صالح  طربزون و ذات الرشفات و ا 



  

فتاء مبدينة خرش نة مث الشام مث ويل قضاء املدينة. و اكن أأخذ عن وادله و محمد بن عبد الأول التربيزي و خري  الامثنية مث ال 

 ادلين املعمل و 

 

وي احلنفي رمحه هللا يف شهر ربيع الأول جفأأة بقسطنطنية الفضل أأمحد بن مصطفي بن معمل       بن حامد الربوساو أأبو 

يل بروسا و دفن يف جنب أأبيه بزاوية الزينية   و هل س بعون س نة و نقل ا 
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براهمي بن أأدمه البلخي الزاهد. و اكن وادله ش يخ الزاوية بربوسا و مريب الطريقة الزينية و ودل  يل ا  ينهتيي سلسةل نس به ا 

دود س نة عرشة و تسعامئة فاش تغل و دأأب و حصل املعقول و املنقول و برع يف الفروع و الأصول صاحب الرتمجة يف ح

الطريقة مريض السرية كأنه الكريخ و اجلرجاين شامال  فقهها ريض يف املسائل وو صار أأوحد زمانه فهيا و فرد اوانه 

يا مشفقا و هل جامع يف جوار الزاوية و ااثر خربية, اكحمليط الربهاين. و اكن كرمي الطبع سلمي القلب رشيف النفس كرميا خس 

فتاء مبغينسا و  حدي الامثنية و ويل ال  اكن درس ببايزيدية بروسا و واحدية كواتهية و أأمحدية بروسا و سلطانية ردوس و ا 

عامثنية. و غري ذكل. مث ويل قضاء حلب الشهباء و بروسا مث ويل عيل التعاقب قضاء العسكرين مث عزل و تعاقد مبائيت 

 اكن أأخذ عن سعد بن عييس و محمد شاه بن محمد بن مصطفي بن حسن املعروف بدابة

 

احلسن عيل بن عبد العزيز بن حسني بن حامد التربيزي احلنفي رمحه هللا يف ذي احلجة حبلب. و اكنت ولدته و أأبو 

. و اكن حبرا شامال و حربا اكمال يف العلوم العربية س نة ثالثني و تسعامئة و فضالء ادلوةل العامثنية و علامء البالد الرومية

حدي  و الفنون الأدبية درس أأول يف فرهادية بروسا مث البايزيدية هبا يف مدرسة جده بقسطنطنية و الايوبية هبا و ا 

نباهة. و هل الامثنية و السلامينية مث ويل قضاء حلب. و اكن مريض احلكومة ذا عداةل و اس تقامة مع العفة و الزناهة و ال 

مهنا و رساةل قلمية و رساةل ب و تقليقة عيل كتاب الغصأأشعار يف الألس نة الثالثة و رساةلعيل كتاب البيع من الهداية 

شعر س يفية و رساةل مشعية و قصيدة مميية نظرية قصيدة أأيب السعود و يه  

 ااب لصد حيلو عرشة و ندام ... و يف القلب من انر الغرام رضام

ىل يوم القيام مدامرشبت بذكر  العامريّة قهوة ... فسكري ا   

 تكدر رووي بعد بعد قرارها ... و مل يبق يل عيش صفاء و منام

 و سد عيّل ادلهر أأبواب سلويت ... فيا فرحة ادلنيا عليك سالم 

 و طال نوايح ابلنوايح برمزة ...
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رامواعد مين برح النوي و غ                                    

 اما تعرب ممن ميض بسبيلهم ... و هو حتت أأطباق الرغام نيام

 فرب نعمي شاه وجه نعميه ... و رب حامم قد حماه حامم

 و مك من ملوك يف اللوي فارقو اللوي ... و مل تغن عهنم حشمة و غرام 

عظام من ذوي القدر و العال ... فهام رفات يف الرموس عظام و رب   

دهورمه ... فمل يبق مهنم خمرب و وسام  طوهتم ابيدي النائبات  

 فس بحان من مل ينقيض عز ملكه اليس بداية الثناء

شعر و هل   

 ديباج معري اباله اجلديدان ... و رصرص الشيب اعتنا هدم بنياين

 طاليع السيب اس تولت عيل بدين ... فصار معرتك الاوجاع جامثين

للموت حاداين حان الرحيل و لكن ما ادخرت هل ... و حادي الردي  

خربا فيت مكن هل يف الأرض و اويت من لك طريق و من رسالته القلمية     ان سأألتين عن ذي القرنني سأأخرب كل عنه 

يل أأن بل  بسعيه الظلامت حكمي ظهر ينابيع احلمكة من قلبه عيل لسانه أأديب حاز  سببا قد سعي يف الأقالمي و والولايت ا 

قصبات الس بق ببديع بيانه بين صاحب كتاب و اايت قدا يت ابملعجزات و النينات حدث عن مغيبات الأنبياء و أأجري 

من أأصبغه املاء كأنه ذو النون التقمه نون نبذه ابلعراء و يعقوب يدوم عيل الأنني و الباكء كعب الاحبار حيدث اساطري 

الأولني و خيرب عام جري عيل القرون الأقدمني مسدد ميت ما يعده املاثر ينعقد عليه اخلنارص عامل يرفع و ينصب للجر و 

ل يعمل جز ما اذا حلقه الكرس هندي رقيق الساق اجعمي لكنه معرب نسالق حيت اذا حتدث اطرق و يرحش جبينه 

ابلعرق مثقب احلمك و العرفان جتري منه عينان نضاختان فتق اللسان ل يعي عن الناس فاه و لهذا ل خيلص عن التقريع 

قفاه بس يط الب نان يف الكرم شديد بأأسه و ل جي  منه مل الا ان يقطع رأأسه حسيب يتبلج السودد من جبينه من 

أأحصاب قد اويت كتابه بميينه صاحب لبيب و اكتب اديب ما من عمل الا و هل فيه قدم راخس و ما من رقعة من رقاع الا 

و ها الا و هو مبحققات تعليقات هل انخس نقاش الاوان يصور النقوش ال صيفية عيل بس يط الروم مدرس الزمان قد وضع 

 يده يف مجيع العلوم اذا انشاوشا اذا اعترب حرب مظلوم خرق اس تار 
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الأرسار و رسق من خزاين الأفاكر فقبض و أأخذ ابلميني و تل للجبني و جزمت أأطرافه و قطع منه الوتني ام و هو 

املاء ابمك قاري مقعد جاري صامت و لكنه لكمي مكب عيل وهجه مع  يسمع ادلعاء ينطق و يتحدث و العجب ان رأأسه يف

أأنه مييش عيل رصاط مس تقمي. و من رساةل الس يفية مكل يف قبضته الأمور كأنه سفاح او تميور و هو لسمل املسلمني 

ل يرصف  برهان ساطع و لتبار الاكفرين نص قاطع جشاع يقتحم العقبات جواد يفك الرقبات هيز عطفه يف املهاكل و

أأخذ الايدي معطي الاايدي اقعس واشط ل يؤمن و الشطط أأمري ميكل وهجه قطعا يف املعارك ابسه شديد لسانه حديد 



  

رقاب العباد شديد الصوةل لكنه سهل القياد انر يف فعهل ماء يف شلكه غمي خيرج أأمطار ادلماء من خالهل جعل هللا اجلنة 

ل أأن شعاره  حتت ظالهل سام يسجد الرؤوس و خيضع هل الأعناق حام حيمي بيضه ادلين يف ال فاق ذكر بال ارتياب ا 

شعار أأهل احلجاب حييض يهتدن و يتحيل من أأساور من فضة و يزتين صويف جترد و قطع العاليق و تصفي عن 

كدورات العوايق جيلس يف الزوااي و حتيل عن اصداء الرزااي من ال حرب رجل شاجع و كفاه خفرا قوهل تعايل: "و أأنزلنا 

"بأأس شديد و منافع احلديد فيه
25
.  

و من رسالته الشمعية كحل العني بني احمليا خمروطة الهامة ابدي البرشة ضاحك ابلطبع مس تقمي القامة كوكب دري ابهر 

النور و الس ناء هيدي هللا لنوره من يشاء يقصده الادابش من الفراش دوما لطفائه و ثبوره يريدون أأن يطفوا نور هللا 

بعد قطع رأأسه اسكندر خيوض يف  بأأواههم و هللا ممت نوره ندمي حيسن ايناسه بني جالسه و العجب انه يزداد حياته

الظالم احلامك مبارز يفدي الرأأس من املهاكل زاهد حيي الليايل و يقمي اصبعه لتوحيد الرب املتعايل يشهد بوحدانية الرمحن 

تلهيي عيون البارصين فاقع لوهنا ترس الناظرين عليل ملقي -----و تداوم ذكر أ ايت النور و ادلخان   
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او صب افناه الهوي و احرق كبده حر النوي فؤاده حيرتق و  ابحلجرة و اسود لسانه و ذاب جسمه و احرتق حياته

 جسده حتت رق ش يخ فان قد اش تعل الرأأس شيبا و سال العربات من جفونه سببا.

لياس املياليث و و اكن أأخذ عن احلافظ العج مي و عبد البايق بن عيل العريب و صاحل            و محمد بن ا   

 

خلت س نة و مثانني و تسعامئة تويف فهيا دو   

الفضل محمد بن عيل بن محمد بن الرويم الباليكرسي احلنفي          ادلين املعروف ابلربكوي رمحه هللا  يف جامدي  أأبو

املتجرد عن مخسون س نة. أأحد مفاخر بالد الروم الثابت عيل اجلادة و قصد السبيل  الأويل بقصبة بريك و هل مخس و

الرسوم و نقطة دائرة العلوم الراخس القدم يف العمل ابملنطوق و املفهوم و اكن يف التلكم ابحلق مطلق العنان و يف حتقيق 

حسان. و اكن املعارف عني ال عيان جري اجلنان حديد اللسان جاراي عيل طريق السلف من ا لصحابة و التابعني مهم اب 

حافظا للقران العظمي رسيين التعبري حسن الوعظ جاحظي التعلمي أأمارا ابملعروف هناء عن املنكر. قدم مرة قسطنطنية 

حياء ادلين و اجراء الرشع املبني و تلكم الوزير محمد ابشا يف دفع املظامل و نرش املرامح بالكم بديع قد  خالصا هلل يف ا 

ات ابل  يف حترمي ال جارة يف العباد وهد منه تأأثري بلي . و اكن غاية يف الورع و التقوي أ ية يف اتباع ادلليل عند الفتويش

و أأورد الشواهد من الفروع  و الأصول و  ( و بسط الأدةل ذلكل من املنقول و املعقول--------)و عدم جواز وقف 

ل و انظر لستيضاح الصواب و اسرتابح الثواب الأاكبر و الفحول و صنف تصانيف يف هذا املدعي وقعت موقع القبو 

جري بيهنم مباحثات و مشاجرات و اكن بينه و بني أأبن بالل القايض مشاحنات حماورة و مراسةل كام اكن بني ادلواين و 

                                           
25

25سورة الحديد:   



  

الصدر الشريازي من الطبقات و لكن أأاب السعود العامدي أأفيت خبالفه اسوة املتأأخرين خمافة وقوع الفتنة بني املسلمني و 

 خدار أأبطال الأوقاف و ااثر أأعامل الأسالف هذا و ل ريب يف ان العذر بعد ما قام عليه الشاهد بأأمثال 
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يل ادرنة فقسم بني اجلند ما أأخذه حمصول ما قسمه بيهنم يف هذه التعلالت عذر ابرد. )و من ورعه أأنه سافر  من بدله ا 

لهي م عيل موجب ادلفرت و اس تحلهم. و اكن أأراد أأن يتفرغ للعبادة ابللكية مفنعه ش يخه و أأمره ابفادة سافل ادلهر و رده ا 

ابلوعظ و التذكري و أأخري بدرس احلديث و التفسري فاكن الناس  ------- ---- ------الفنون النافعة فاكن يش تغل 

 يقصدونه من الأطراف البعيدة (

رشح خمترص  ،و امتحان الأذكياء ،و منت و رشح يف الفرايض ،يل رشح الوقايةو ع ،و من ااثره: حاش ية عيل الهداية

، و رساةل يف عمل التجويد و رساةل تعديل أأراكن الصالة، و الس يف الصارم و منت يف الرصف ،و رشح املقصود ،الاكفية

 يف عدم جواز وقف املنقول و ادلرامه و

لرمحن بن عيل اخلرش ين و لزم يف التصوف عبد الرمحن القرماين البرييم و اكن أأخذ عن وادله و محمد بن نور هللا و عبد ا

 رمحه هللا. و أأخذ عنه املفيت محمد القراماين و 

 

نصوح بن يوسف بن          بن          السالنييك احلنفي املفيت رمحه هللا يف جامدي ال خرة حبلب. أأحد و أأبو         

فضالء الروم الأديب التقي ------------------ ويل من املناصب ما يناس به عيل حسب املراتب و درس بالرنده و امد 

فتاء هبا و حبلب و دراسة اخلرسوية هبا و غري ذكل. و اكن عاملا عامال فقهيا أأصوليا كثري الفتاوي و  و اذن هل ابل 

ذا قال عيل الطالق ل افعل بنا فتائه بعدم وقوع الطالق ا  ء عيل ان عرف أأهل حلب اهنم ل الواقعات. و قد خط  يف ا 

ل أأن طالقه لزم هل لزوم ادلين  ذا قال عيل لفالن درمه عيل أأن يف الفتاوي الكربي رصح بوقوع يريدون به ا  للمديون ا 

الطالق يف قوهل طالقك عيل واجب أأو اثبت هذا. و اكن القايض أأمحد بن محمود حيرق فتواه يف حضوره أأو خيرقها. و 

بن عبد القادر امحليدي و اكن أأخذ عن محمد   

 

طاهر بن          بن        بن           الصديقي الهندي الفتين احلنفي       ادلين رمحه هللا          و أأبو  
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 عبد هللا عبد الكرمي بن محمد بن محمد بن محمد العامدي اخلرش ين الاسلكييب احلنفي رمحه هللا يوم         لامثن بقنيو أأبو 

الكرمي الطرفني. و اكن اتم اخللقة من شوال بقسطنطنية و هل ثالثون س نة. و هو اخملدوم النبيل املقمي الفاضل النبيه 

رشيف النفس كرمي الطبع  لطيف املعامةل جوادا كثري العطاء همسحا وافر السخاء جيد اخلط حسن الكتابة. درس يف 



  

حدي الامثنية و السلامياحملمودية  نية و مات و هو مدرس هبا من الطاعون. و اكن أأخذ عن جده أأيب السعود و الايوبية و ا 

 و وادله

 

 دخلت س نة اثنتني و مثانني و تسعامئة تويف فهيا 

السعود محمد بن محمد بن مصطفي بن محمد العامدي الرويم الاسلكييب احلنفي رمحه هللا يوم الأحد مخلس خلون من  أأبو

لياس بن حسن و دفن يف ساحة مكتبة بناها يف جوار جامدي الأويل و صيل عليه س نان ا دلين يوسف بن حسني بن ا 

أأيب أأيوب الأنصاري و اكنت ولدته لثالث بقني من صفر س نة ست و تسعني و مثامنائة يف بعض متزنهات قسطنطنية و 

م قاطع عرق الأوهام و أأمه بنت أأيخ العالمة القوجشي قال بعضهم فيه عالمة مماكل الروم و ش يخ الفنون و مجموع العلو 

و ديوان الأدب مفيت الظنون حالل مشالكت املفروض و املس نون منثور جواهر لسان العرب منصة عرائس الفضل 

 الاانم مغين البدع 
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 و ال اثم صاحب أأذايل الافضال و الاسعاد صاحب الارشاد بن صاحب الارشاد سلطان املفرسين مقدمة جيش

هو اذلروة العليا. و قال قطب ادلين امليك يف حقه و ادلنيا هو اللفظ و املعين هو الغاية القصوي املتأأخرين هو ادلين 

مفيت املامكل احملمية الاسالمية و عامد الاسالم و وعام املةل احلنيفية أأس تاذ أأعاظم املوايل العظام و مرات ما دق و خفي 

حده غري منازع ماكل انصية العلوم و فارسها اذلي ل جياري و واحذ زمانه غري مدافع و نس يج و من العلوم عيل الافهام 

مبني غوامضها ادلقيقة فال جيادل و ل مياري العامل العالمة اذلي طبق الأرض بعلمه و قدل جيد الزمان بدرر فوائد الكمه 

الامام امهامم الكبري الاوحد احلرب البحر الفهامة اذلي فلق بعض ذاكئه حبر العلوم فتفجرت ينابيع احلمك عيل الس نة اقالمه 

الزخمرشي  الاوحد الاعمل اخلطري صاحب التفسري الشهري اذلي سارت به الركبان يف ال فاق أأعظم مسري فلو شاهده

ليه برصه يف الاعزتال خاس ئا و هو حسري تريب يف جحر وادله املرحوم  لريم بكشافه جوف البري )البرئ( و انقلب ا 

املفتاح للساكيك فرخست جشرة  العلوم. حففظه وادله يف سن الصبا بظهر الغيب كتبا مهنا من هنر مرتضعاثدي الكاملت

البالغة يف جبلته من الصغر و صارت رسوم الفصاحة يف حصيفة خياهل اكلنقش يف احلجر فامتاز يف صغره عن كبار أأقرانه 

بقية العلوم و الفنون و ال داب و متزي يف بفصاحة العرب العرابء و فاق بذاكئه عيل أأهل عرصه رشقا و غراب و اش تغل ب 

يل الفضا من لك ابب و صار مالزما من ابن املويد و ما ------ عذاره و زامح العلامء يف املناصب مع  لك فن و دخل ا 

حدي الامثن مث ويل قضاء بروسا مث قسطنطنية قال  الاس تحقاق و ما أأخرض جلناره. و درس يف عدة مدارس مهنا ا 

لهيا س نة ثالث و أأربعني و أأان يومئذ  اجمتعت به يف يف حلل الش باب و اجهتد يف حتصيل العمل مع الطالب  -----رحليت ا 

 و اولع بفنون العربية و الاداب فرأأيت منطقا فصيحا و وهجا حس نا مليحا 

 

\238a\ 



  

 

ح الفائق يف درجات فأأهبرين خبطابه و جوابه و حسرين بلطفه و أ دابه و تعجبت من صدور ذكل الالكم العريب الفصي

البالغة ابلأسلوب الرجيح ممن مل يسكل داير العرب و ل اظهل نبع و ل عزب و ل مضع ش يحها و قيصوهما و ل لك 

اراكها و تنوهما و لكن تكل احلاةل ل شك و ل حماةل اهنا منح رابنية و مواهب اختصاصية تفيض من املبدأأ الفياض و 

ذافاض. مث ويل قضاء العسكر و صار خياطب السلطان و يفاوضه و يعرض عليه الأمور عيل الوجه  انهيك بكرم الكرمي ا 

املشكور فال يتلعمث كيف و الفصيح بني يديه أأبمك و البلي  الفطن يف حرضته خياف أأن هيم فال يتلكم. و اس متر عيل تكل 

حدي و مخسنياحلاةل و هو يف غاية العظمة  فتاء و سكل فيه غاية و اجلالةل حنو س بع س نني مث يف س نة ا   و يل منصب ال 

يل احلق طرايق قددا و امتدت  التحرير فال عوج و ل أأمتا طاملا امثرت غصون أأقالمه ابلهدي و أأوحضت سطور فتاويه ا 

ل تس منها و  ل صعدها و ل صهوة للمجد ا  يل أأضواء فكره لتقتبس جذوتلمتس جدا ما ترك ذروة للعمل ا  أأكف الصحف ا 

يل أأن قالاقتعدها و ل أ   لهيا و تصيدها ا  ل تصدي ا  لعمل فتاويه  التفسري لرباعته حمك كل كتاب هللا املزنل و قال الفقه بدة ا 

انت الرامح و لك اعزل و قال هل الامتم امسك فقد اشتبه يومك بأأمسك فس بحان من خصصه ابلكامل يف سائر الفنون و 

يل مقام حتار فيه العيون و مجع احملا سن العلية و الأنفاس النفيسة الزكية و امهمة الرسية اليت قامت يف رقاه يف لك فن ا 

شعرنرصة ادلين مقام اجليش و الرسية   

 قد زانه الرمحن جل ثناؤه ... ببدايع و روايع و ظرايف

 عالمة فاق الوري حبقايق ... و دقايق و عوارف و معارف

عصب لو ل جعايب صنع هللا ما نبتت ... تكل الفضائل يف حلم و ل  

جالهل و  حدي و س تني فرشفين اب  يل قسطنطنية س نة ا  قال و اجمتعت حبرضته الكربي مرة أأخري يف رحليت الثانية ا 

كرامه و ابسطين   ا 
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و خاطبين برشيف الكمه و ذكر يل مبحثا من أأول سورة الأنعام و مسائل فقهية دقيقة املرام عيل الأفهام. قال يل افتيت 

ليه مس تفيدا بني فهيا خبالف ما أأفيت لياس فكنت مصغيا ا   به ابن الكامل و بعضها خبالف ما أأفيت به الش يخ محمد بن ا 

يديه متأأداب مقبال بلكييت عليه ملا أأدهش ين من علو شأأنه و نفاسة لفظه و رفعة ماكنه و طالت بيننا احملاورات و املفاكهات 

شعرو رصت كام قال القائل   

ذا برزت لييل فلكي أأعني ... و ان يه انجتين فلكي مسامع ا   

ليه و ضاعف رمحته و رضوانه  يل أأحسن هللا ا  قاميت الاجامتع حبرضته و أأضافين أأثناء ذكل و أأحسن ا  مث تكرر أأايم ا 

عليه. و اكن مما ذاكرته فيه أأنه بلغنا عن ابن الكامل أأنه كتب يوما عيل أألف فتيا. فقال يل جلست يوما بعد صالة الصبح 

اليت اجمتعت عندي فكتبت ا يل صالة العرص عيل أألف و أأربعامئة و اثنيت عرشة فتيا ما حتلل كتابيت اكتب عيل الأس ئةل 

. و وقع يل مرة أأخري أأين كتبت عيل أألف و أأربعامئة و ثالث عرشة فتيا و ما حرصت اذلي غري صالة الفرض و سننه



  

مداد الهيي و نفس قديس و أأما ال قوي البرشية فال تس تطيع ذكل مع القاء كتبته يف غري هذين اليومني فقلت هذا ا 

ليه و مالزمهتا يف الألس نة الثالثة شعر بديع كأنه الروضاملريع يفوق  و اكن هل .ادلروس ادلقيقة و مطالعهتا و ترد الكرباء ا 

أأزهاره كام مت زهر الربيع و ل شك أأنه حبر يقذف ابدلر النظمي و روض نرض طلعه هضمي. مفن قصائده اليت سارت به 

شعرالركبان و اولع ابنشادهالسان الزمان قوهل   

 أأبعد سلميي مطلب و مرام ... و غري هواها لوعة و غرام  

 َوفَوق حامها ملكجأأ ومثابة ... َودون ذراها موقف ومقام

 وههيات أأن يثىن اىل غري اَبهبَا ... عنان املطااي َاوك يشد حَزام

ن فَاَت نيلها ... فَ  َ الكغَايَة القصوى فا  كَيا عيَّل حَراميهك ن لك مين ادلُّ  

َا واطمأأنت بن يعاسال النَّفس َعهنك هيا ... سلو َرضك  
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   قد عراه فطام 

ر سلوان رشده ... فامىس َوَما وصب سقَاُه ادلَّ  نكُه هياميف اهك لقلب مك  

هك فَبَان الكأس َعنُه وجام  حَصا َعن سالف الغي بعد اهنامكه ... عَلَيك

يهك مالمحموت نقوش اجلا ه َعن لوح خاطري ... فأأحض  َكَن مل جير فك  

 كداب داير فقد عفا ابيد البال ... فمل يبق فهيا ارمس و عالم

يث لََيال قد حماه نيامن  َا ... َحدك سيت اساطري الفخار َكَهنَّ  

كَيا عَلَيكك َسالم ن َمان وذهل ... فياعزة ادلُّ  أأنست بلأواء الزَّ

ىل مك اعاين تهي َا سلوة وسأ مودلل  ءاا  ها ... أأمل يَأأن َعهنك  

 و قد اخلف الأايم جلباب حس هنا ... فأأحضت و ديباج الهباء رمام

ر َوُهَو ثغام  عىل حكني شيب قد أأمل مبفرق ... َوعَاد دهام الّشعك

 طالئع ضعف قد اغارت عىل القوى ... واثر مبيدان املزاج قتام

َ يفك برج الكجامل ُمقكميَة ... َوَل    أأان يفك عهد احملول مدامفاََل يهك

 تقطعت الأس باب بيين و بيهنا ... و مل يبق فهيا نس بة و لئام

َا غارب وس نام هنك َا لكيةل ... َوقد جب مك م َعهنك  وعادت قلُوص الكَعزك

و هل غري ذكل من ملح الأشعار و لطايف ال اثر ما لو مجع اكن ديوان الأدب و عنوان الأقرب و ترجامن لسان العرب و 

قوالف تفسري كتاب هللا العظمي و أأفرغه يف قالب الأبداع و ش نف بدار فوائده الأسامع سكل فيه طريق التحقيق و دقق 

غاية التدقيق بعبارة واحضة لالفهام و حسن اتدية لفانني الالكم نسخ فيه تفسري البيضاوي و الكشاف و زاد علهيام كثريا 

يل احلرمني و وقفها هذا ما مع غاية امن نكت الظراف و أأحباثه اللطاف  لتحري و ال نصاف و أأرسل منه نسختني ا 



  

يل الرايسة و اعتيل  ذكروه. و ابمجلةل اكن مفيت ادلاير الرومية متبحرا يف العلوم النقلية و الفنون العقلية و من انهتت ا 

و امتداد احلياة و طول البقاء عيل اذلروة العليا من التقدم عند السلطان و أأاكبر ادلوةل و الس بق عيل الأمثال و الأقران 

 رفاهة احلال و مجيل اذلكر و حسن الثناء مع السعادة يف تصانيفه و ل س امي تفسريه حيث وقع موقع القبول و تلقته العلامء 
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يل أأقطار البدلان و انترشت يف بالد العرب و الرتك و الف ارس الفحول و تنافسوا فيه و سارت به الركبان و طارت ا 

وطنت بأأحباثه اجلوامع و املدارس. و أأما املوازنة بني الكشاف و الأنوار فههيات ههيات و ش تان بني النيل و الفرات و أأما 

صابته يف ال سالم و من قبيل لكف  القمر و فطس الغزال. فان للك عامل انتصار الزخمرشي لرزااي الاعزتال مفن عني ا 

يل التقليد  هفوة و للك جواد كبوة من ذا اذلي ما ساقط و من هل احلس ين فقط. مث ان صاحب الرتمجة يف فتاويه اميل ا 

فتائه  بطاهل ال جازة يف العبادات ليس حبميد و يف ا  بطاهل وقف النقود و عيل الربكوي يف ا  لياس يف ا  و يف رده عيل محمد بن ا 

اتين الكتاب يف بعض الوصااي مع ش يوع عبد هللا ا ----بكفر القايض عبد الرمحن بن عيل اخلرش ين مبجرد اقتباس أأية 

الاقتباس يف موارد اخلطاب بني العلامء قدميا و حديثا حيت عزل بسببه عن صدارة الروم مع اس تحقاقه و تبحره يف 

منا العلوم. مث انه   فامي أأورده يف تفسريه يف أأبواب العقايد عيل نقل الرازي و التفتازاين من غري تصحيح النقل بطريقه ------ا 

و وضعه يف مزيان الرشع خري مزيان. و من تصانيفه: تعليقة عيل الهداية، و حاش ية عيل سورة الفتح من الكشاف، و 

جارة العبادات يف رد محمد بن عيل  لياس املياليث، و رساةل يف جواز ا  رساةل يف جواز وقف النقود صنفها يف رد محمد بن ا 

جامتع يف رد ابن الكامل و مصلح ادلين الالري، و ليس هل كتاب جمدل الربكوي، و رساةل حرمة السامع و الرقص يف الا

يل مزااي القران العظمي. و اكن أأخذ عن وادله  رشاد العقل السلمي ا  منا مجعها الأخالف من بعده، و تفسري سامه ا  يف الفتاوي ا 

املرزيفوين  و لرمحن بن جامل و عبد الرمحن ابن املؤيد و الس يد محمد بن محمد املعلول و غريمه. و أأخذ عنه عبد ا  

 

دريس بن        بن          ادللييس احلنفي املعروف ابدلفرتي رمحه هللا  أأبو الفضل محمد بن ا   
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الروم املربزين يف العلوم. الفاضل بن الفاضل و البحر بن الوابل أأخو الكامل يف شعبان بدمشق الشام و هو من فضالء 

لنسيب الأصيل الأديب الأريب معدن اللطايف و الظرايف مجموعة الفنون و املعارف. درس و و أأبو الاكمل احلسيب ا

و طرابلس الشام و غري ذكل من املناصب اجلليةل و اكن جح بيت هللا احلرام و أأعاد و عمل و أأفاد و ويل قضاء مغينسا 

مبا قيل يف اترخيه خري اجلوامع و اكن أأعد  زار روضة الرسول عليه السالم و من أ اثره اخلريية جامع و مكتب بقسطنطنية

يل الشام فقصه عليه فقال ل  فهيا تربة لنفسه بين علهيا قبة و حيك انه رأأي بعض أأحبابه فامي يري النامئ رأأس القبة طارت ا 

يل الشام و ا لزمان شك هذا خيرب عن أأمر هائل و ينبه عيل زوال زائل فاس تخار عند ذكل فسمع هاتفا يقول مق و ارحتل ا 



  

فلام قريب فودع أأههل و أأحبابه و قام عيل ثنية الوداع و انقطع من العاليق ادلنيوية لك الانقطاع و خرج يريد احلج. 

وصل الشام قيض حنبه و أأجاب ربه و عزم دار السالم و اكن تويل مدة مديدة حترير وقايع بالد الروم و قرامان و بالد 

يل ال ن معروف مشهور و حترير ادلفاتري  الشام و أأظهر ادلاينة و الصيانة و معل بزناهة و اس تقامة فهو هبذا العنوان ا 

 مقبول يعول عليه يف الأمور و اكن انحصا مس تقامي 

يل رئيس الأطباء محمود بن محمد املرصي  ليه هذه الأبيات  --------------------)أأهدي مرة كتااب ا  شعرو كتب ا   

دريس ذي الفقر النفيسمن الهدي الشهري بأأصل فضل ... و اب ن ا   

يل املهدي اليه دام فضهل ... حكمي حاذق فرد رئيس  ا 

 كتاب جامع حاوي الفضائل ... دليه اكملعيد و اكلنيس

 سفر العمل ليس هل نظري ... و حق أأنه خري اجلليس

ليه الرئيس سطورا ودعت بني الطروس... ام السحر املؤثر يف النفوس   فكتب ا 

واف ... أأم الصهباء جتيل يف الكؤسو مكتوب بديع اللفظ   

 قرأأانه و أأنشأأان اكان ... طربنا ابحتساء اخلندريس 

 و قلبناه تعظامي و شوقا ... ملنش ئه الرئيس ابن الرئيس

 تفضل حني اكتب عبد رق ... فاعتق رقه من لك بؤس

 و مل يقنعه أأهواء القوايف ... حتلت ابجلواهر اكلعروس

سهال ابلنفيس من النفيس فزاد هدية أأخري فاهال ... و  

دريس فأأكرم ... به نس با يض  ضياء الشموس  أأبو الفضل ابن ا 

( عن جليكل ابخلسيس ------قبول العذر مامول فاين ...   

و من تصانيفه: ترمجة تفسري حسني الاكشفي الواعظ، و ترمجة اذلخرية اخلوارزمشاهة، و ترمجة الأخالق احملسنية، و 

التارخي، و اترخي تريك يف اترخي أ ل عامثن و قصص الأنبياء، و ديوان شعر ابلفارس ية نظرية  ذيل هشت هبشت لأبيه يف

نشاءات فارس ية، و أأشعار يف الألس نة الثالثة. و اكن أأخذ عن وادله و يوسف بن احلسن  ديوان احلافظ الشريازي، و ا 

 البغدادي و عبد الرمحن بن املؤيد و

 

لمي بن أأيب يزيد العامثين السلطان بدر ادلين رمحه هللا يوم الأحدالنعمي سلمي بن سلامين بن سو أأبو   
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لليلتني بقيتا من شعبان بقسطنطنية و هل ثالث و مخسون س نة. و هو أأول من مات هبا من السالطني العامثنية و أأخفي 

ون من شهر رمضان و دفن بعد موته أأحد عرش يوما و صيل عليه حامد بن محمد القونيوي القايض يوم الأربعاء لامثن خل

العرص. و اكنت ولدته يف أأواخر رجب س نة عرشين و تسعامئة ويل السلطنة الكربي بعد وفات وادله بعهد منه يوم 



  

السبت لامثن بقني من صفر س نة أأربع و س بعني و تسعامئة فاكنت مدة دولته مثان س نني و س تة اشهر و ست ليال ويل 

يل كواتهية فاكن ذكل سببا لفساد احلال بينه و  يل قرامان مث حول مهنا ا  يف أأايم وادله لواء قرامان مث صار و خان مث أأعيد ا 

يل ما أ ل مث ويل السلطنة الفخمية بعد وادله من غري مدافع و قام ابدلوةل بال خمالف و منازع. و  بني أأخيه أأيب يزيد و أ ل ا 

الأول مث وصل اخملمي يف عرش منه و حرض لصالة وادله. و اكن جلوسه يف التخت يوم الثنني لامثن خلون من شهر ربيع 

نصاف كثري ال حسان و اخلريات و الأوقاف غري أأنه اكن  اكن حلامي سلامي مشفقا رحامي خشيا كرميا جوادا صاحب عدل و ا 

 اتب حيب العرشة و تناول الأرشبة دام يف أأايمه ظالل الأنس و الراحة ممدودة و أأبواب احلرب و الرضب مسدودة مث

يل توبة نصوحا من الرشب و املاليه و مجيع املنكرات و املنايه عند الش يخ سلامين الامدي أأحد كرباء املشاخي اخللوتية  ا 

نه اعطاء لك بدن ما اعتاده  ليه يف مرضه ابلرشب و اتفقت لكمهتم عيل أأنه بدء )برء( الساعة فا  حيت أأن الأطباء أأشار ا 

مية العهد املتني خمافة ربه الكرمي و عذابه الألمي و رجاء الفوز العظمي يوم ل ينفع مال فأأيب عن حل عقدة الميني و فسخ عز 

ل من أأيت هللا بقلب سلمي. و هل أأشعار حس نة يف لغته و اكن مرضه أأنه دخل يف امحلام اجلديد اذلي أأمر  و ل بنون ا 

احلركة و اكن الالزم عليه الفصد فأأخطأأ رجهل و سقط سقطة شديدة اسود مهنا طرفه و بقي من ببنائه فدخلها فدخض 

يل الرسسام البارد   رئيس الأطباء محمد بن عرس ادلين و عاجهل ابلضامد فأأدي معهل ا 
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من العرب الساكنني ببالد مشعشع يف أأقيص مفات منه. و يف الس نة الأويل من وليته خرج عن الطاعة بنو غليان 

يل الرشيف مطهر بن حيي عيل صنعاء المين و قتل أأمري الأمراء هبا رضوان ابشا يف العراق و أأغاروا عيل البرصة و اس تو

يل الطاعة و سافر  يل بالد مشعشع و خرهبا و رد بين غليان ا  اتباعه. و يف الثانية سار اسكندر ابشا أأمري أأمراء العراق ا 

يل المين و متام بناء س نان ابشا ا يل مرص واليا علهيا. و اكنت الفنت قد حدثت فهيا بقتل أأمري الأ  مراء محمد ابشا مث توجه ا 

جرس جمكجه بقسطنطنية. يف الثالثة و ويل مصطفي ابشا الوزارة )و سار --------------------( يف املراكب عيل حبر 

يعرف هذا السفر بسفر اشرتخان و اكن مبارشة ذكل بورود  ------اخلزر لشق             بني هنري التل و دون 

من أأهل قزان بعد استيالء الروس علهيا و ضاع أأكرث ذكل العسكر يف ابدية غري ذي ماء سكل هبم محمد كري  عريضة

ذا تيرس مهم ضبط قزان و ما والاها من  خان القرميي و خان عيل ادلوةل خمافة أأن يبقي بالده يف داخل املامكل العامثنية ا 

ف ابللكية عيل الزوال حيت حيك أأن من بقي من العسكر بل يرش البدلان فيضمحل بذكل ما يرومه من الاس تقالل 

منا اكنوا يعاجلون يف رفع العطش عن أأنفسهم بطل وقع عيل النبااتت يف وقت السحر و أأقمي جزاء ذكل اجلرمية عيل  ساملا ا 

م هامش خان محمد كري خان يف أأايم السلطان مراد و فهيا اس تويل عامثن ابشا ابتفاق س نان ابشا عيل بالد المين و اهنز 

يل  ------الكيالين عن الصفوية. و يف الرابعة اسرتد س نان ابشا قالع المين من أأولد الرشيف  توجه العساكر العامثنية ا 

قربس و علهيم مصطفي ابشا و عيل ابشا و سار بباهل حيي ابشا يف املراكب حملافظة حبر و قطع الامداد عن الكفار و اكن 

ج عرب الاندلس عيل كفار اس بانيا و انترصوا علهيم و ضبطوا حريق عظمي بقسطنطنية. و خر   
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املكل املنصور و نصبوا احلرب عيل غرانطة و جزيرة اخلرضاء و ولوا عيل أأنفسهم رجال من بين الأمحر اهمسه محمد و لقبوه 

سلمي ابلمداد بعد فتح قربس و فوعدمه السلطان الكفار و انترصوا علهيم مرة بعد أأخري و اس متدوا من ادلوةل العامثنية 

الفراغ منه و عود الأجناد. و يف اخلامسة فتح لفقوشة قاعدة قربس ابلفتح يف شهر ربيع الأول ابلس يف و غريها من 

القالع. و يف السادسة فتح ماغوسة من بالد قربس يف أأوائل الس نة ابلصلح و غريها ابلأمان و ضبط تكل اجلزيرة بامتهما 

فتاء هبا أأةمل ادلين مويل الوزير الأعظم اايس  و ويل حمافظهتا برتو ابشا و عيل ابشا و قضاهئا أأمحد بن       الاكيم و ال 

يل غارة اجلزايرة التابعة لقرال و نديك فس بوا و قتلوا و غمنوا أأموالا كثرية و عدلوا ا يل مريس اينه  ابشا فتوجه الأمريان ا 

خبيت فاجمتع علهيم الكفار و جهموا مبراكب كثرية و انكرس عسكر ال سالم و قتب أأمري البحر عيل ابشا بعد قتال شديد و 

حرب مديد و وصل هذا اخلرب الهائل مخلس خلون من جامدي ال خرة. و اس تويل جالل ادلين أأكرب شاه التميوري عيل 

القرميي بالد املسكوب.كجرات و أأغار دولت كري خان بن مبارك   
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 يف السابعة استيالء محيده عيل تونس من بالد املغرب و طلب كفار و نديك الصلح من ادلوةل العامثنية فبذل مهم ما 

26
و

نه ملا تويف  طلبوا. و يف التاسعة اكن فتح حلق الواد و تونس من يد اس بانيه و انقراض دوةل بين حفص من افريقية فا 

يل افرجن و ضعف وليهتم و اختلت شوكهتم بوقوع الاختال السلطان عامثن احلفيص ف ذات بيهنم فصاروا يلتجئون ا 

يأأتون جبنودمه يس تعينون هبم عيل أأخذ تونس فيقتلون املسلمني و يس بون ذرارهيم و نساهئم و يبنون القالع يف تكل 

يل أأن صار املسلمون حتت حمك النصاري و مع اذهيم علهيم و انفردوا عهنم و بنوا قلعة عظمية بقرب من تونس  البقاع ا 

حممكة الأراكن مش يدة البنيان كأنه بناء شدادا و وضع العادين من قبل عاد و حشنوها ابلأجناد و تعدي رضرمه عيل 

عيل ذكل من )عن( حفص أأمحد بن حسن و قد نفرت منه قلوب املسلمني و  ------طوايف ال سالم و اكن اخر من 

لهيا العساكر و علهيم أأبو الفتوح س نان ابشا خفرج من قسطنطنية غرة شهر ربيع  وصل خربمه عتبة السلطان سلمي جفهز ا 

الأول ------ قلعة حلق الواد يف ست خلون من جامدي الأويل و اكن هذا من أأعظم الفتوح العامثنية. و فهيا اكن حريق 

بقسطنطنية بزنول الصاعقة عيل مطبخ دار السعادة فتشاءم منه الناس و اكن ذكل يف شهر ربيع ال خر و اكن وفات 

ان رمحه هللاالسلط  

 

العامثين رمحه هللا ويل انرص ادلين أأبو جشاع مراد ابن سلمي بن سلامين بن سلمي دوةل السلطان الأعظم و اخلاقان الأخفم 

السلطنة العظمي و اخلالفة الكربي بعد وادله لليلتني بقيتا من شعبان س نة اثنتني و مثانني و تسعامئة و جلس يوم الأربعاء 

ر رمضان الس نةلامثن خلون من شه  

                                           
26

----- كفار ونديك في البحر و انكسار سفاين البرتقال في المحيط فأخذ ما فيها الشريف عبد هللا ملك الفاس و غنم فال اوجف عليه من خيل و 

 ال ركاب في الثامنة



  

 

محمد بن أأمحد بن محمد بن           احلليب احلنفي مشس ادلين ابن الغرس رمحه هللا يف ذي احلجة من تويف فهيا أأبو        

قبال و  ماما يف التجويد صاحب وجاهة و ا  ليه يف العلوم الرايضية ماهرا يف الهيئة ا  فضالء ادلوةل العامثنية. و اكن مشارا ا 

و أأموال. مث أأخذ يف الطب و انسكل يف زمرة الأطباء السلطانية حيت ويل منصب رايسة الأطباء بعد  رايسة و نباهة

 موت محمود بن   
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يل أأن مات ابلطاعون و بقي  بن محمد املرصي القوصوين يف صفر س نة ست و س بعني مث ويل تعلمي الأمري محمد بن سلمي ا 

و محمد بن عبد الوهاب بن يكن ابملاهر يف الطب. و اكن أأخذ عن وادله  عيل معل منصب رايسة الأطباء حفسب و مل

 عبد الكرمي 

 

 دخلت س نة ثالث و مثانني و تسعامئة 

رمحه هللا يف الهروي ا       املعروف مبريالكن بن        بن        بن        احلسيين اخلراساين )أأبو           تويف فهيا

بالد الهند و مات و هل مائة س نة من أأعيان العلامء املتبحرين و اعالم الفضالء احملدثني منبع احملرم و قربه ابكرباابد من 

العرفان و معدن التحقيق و ال تقان طاف يف أأقطار العامل و لقي العلام الأعالم و حصب مشاخي الصوفية فضالء الاانم و 

م من مشاخي عديدة و جح جحة ال سالم و زار روضة أأخذ احلديث و الفقه و الأصول و العربية و التصوف و سائر العلو 

الرسول عليه السالم و ترشف بزايرةات قبور الصاحلني يف أأقطار احلجاز و الشام و العراق مث دخل بالد الهند فتلقاه 

ة كثرية من السلطان سلمي بن البابري ابلحرتام و قابل قدومه ابل كرام و قرره معلام لبنه هجانكري. فأأخذ عنه احلديث جامع

عن مريكشاه بن عطاء هللا بن فضل هللا الشريازي وأأهل الهند. و اكن أأخذ احلديث   

 و أأخذ عنه عيل بن محمد الهروي و (

 

براهمي بن قامس بن       بن           احلليب احلنفي رمحه هللا ابزمري قاضيا علهيا. اكن عاملا يف الفروع و أأبو   ا حساق ا 

حدي الامثنية الأصول عارفا ابلعلوم  فتاء العربية و الأدبية قوي احملافظة درس يف عدة مدارس مهنا القلندرية و ا  و معل ال 

براهمي احلليب ابن احلنبيل و أأيب السعود العامدي و  بردوس مث ويل قضاء ازمري و اكن أأخذ عن محمد بن ا 

 

اببن س يدي رمحه هللا يف شهر ربيع الأول  عبد الرمحن بن عيل بن        بن اخلرش ين احلنفي املعروفو أأبو         

بقسطنطنية من أأعيان علامء الروم احلايز املناصب العلية و الأعامل اجلليةل عيل جماري الرسوم. و اكن معروفا بفرط اذلاكء 

لشفاعاهتم.  ------و الفطنة و قوة اذلهن و نقاء القرحية سهل العطاء لني اجلانب كرميا أأديبا فاضال و فيه مداهنة للأاكبر 

ابيزيدية بروسا و جاملية اكنقري و سلامينية ازنيق و حلبية ادرنة و درس يف عدة مدارس و أأعاد و أأفاد و اس تفاد مهنا 



  

حدي الامثنية مث ويل قضاء حلب و بروسا و ادرنة و قضاء عسكر بالد اليوانن مث عزل عهنا و عرض عليه قضاء مرص  ا 

يل أأن ويل السلطنة السلطان سلمي وله قضاء العسكر و أأعاده فاس تعفي مث ويل قضاء مكة مث عزل ع هنا و بقي بطال ا 

يل أأايم السلطان مراد مث عزل بعد ما شاب و تعطل قواه و هل أ اثر خريات بقسطنطنية و  يل ما اكن عليه و بقي عليه ا  ا 

و كذكل ما العناية و دوهنا  أأدرنة و بروسا من جوامع و مساجد و ماكتب و مجع ما حرره ش يخه يف حوايش الهدايو و

 يف حوايش القاموس فصار لك مهنام كتااب مدوان
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 و هل حاش ية عيل أأوائل الهداية سامها ترغيب الأديب. و اكن عن ش يخه سعد بن عييس و          بن عيل املفيت و 

 

و أأبو         محمود بن أأمحد بن          الاسلكييب املعروف اببن بزن احلنفي رمحه هللا يف شوال بقسطنطنية و دفن 

خارج ابب ادرنة. اكن كثري احملفوظات واسع الاطالع ابرعا يف العربية ماهرا يف العلوم الغريبة و الأصول و الفروع و 

املعاين و البيان و البديع. و اكن حسن اخللق كيسا ظريفا و اكن عقامي مقطوع اخللف و العقب أأطلس وقف كتبه يف 

فتاء مبغينسا و التدريس هبا و بل  طان محمد درس جامع السل حدي الامثنية و السلميية مث ويل ال  يف سلطانية بروسا و ا 

وظيفته مثانني عامثنيا مث تقاعد لضعف عرض عليه من الشيبة و هو اذلي مجع فتاوي أأيب السعود العامدي و دوهنا. و اكن 

 أأخذ عنه و عن غريه

 

لعزيز بن         بن         املرعيش احلنفي املعروف اببن بكتوت رمحه هللا ابلشام و عبد هللا محمد بن عبد او أأبو 

مضائه ادلاعي ابلغداة و العيش محمد بن املعيد القادي البكتويت املرعيش. و أ ل  يعرف أأيضا اببن املعيد. و اكن يكتب يف ا 

د يف دوةل ذي القدرية و اكنوا معروفني ابلعمل و أأاب عن جبكتوت أأهل بيت مشهور اكنت علهيم الرايسة اكبرا عن صاغر 

و الصالح و موصوفني ابلفوز و الفالح خصوصا عبد الرمحن بن يوسف بن بكتوت اكن واسطة عقد قالهتمو من انهتت 

نشاءات و ليه س يادهتم و هو جد صاحب الرتمجة لأمه. و اكن أأديبا فاضال ماهرا يف العلوم العقلية و النقلية اكمال و هل ا   ا 

و اكن بينه و بني محمد بن بس تان القايض مناقشة و جماوبة متعلقة ابحلصاد يف حمصول أأمري الأمراء  .أأشعار و فوائد و أ اثر

مرتني يف اجلواب قوهل ان زدمت زدان و ما أأفيت هل موجود يف حممكة الشام مسطور يف السجل  -----  
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ب س نة اثنتني و عرشين و تسعامئة و نشأأ يف عمل و صالح و أأدب و يعول عليه مجهور الاانم. و اكنت ولدته يف رج

لزم علامء عرصه و فضالء دهره و درس يف مدارس مهنا مناس تري بروسا و دار احلديث ادرنة مث ويل فتوي الشام مث 



  

قبل القضاء به و قضاء القدس الرشيف و انل رتبة املولوية. و اكن هو أأول من ويل قضاهئا ابعتبار املولوية و قيض حنبه 

شعرمن شعره قاهل حني مفارقته عن بروسا   

 لبثنا ثالث تسع يف بروسا ... عيل نعام بالمه و بوسا 

ومل نصبح هبا يوما عبوسا  ...وما بتنا هبا ليال عامسا   

فمل نصحب هبا يوما مشوسا  ...اهالهيا كرام الناس خلقا   

عبوسا خبا وهجا ومل نر فهيم ...ىل مقال عوصادفنامه ا  

وما النسوان الاعيطموسا  ...وما ذكراهنم الا متام   

سا او مسوساأأ لهل العمل ر  ...راينامه اشدالناس حبا   

 حباث العمل يف الطالب حييك ... لقاء اخلرض يف البحرين مويس 

 عىل ماء احلياة هبا مصيف ... فال يشكون يف الصيف الشموسا 

ذه فهيم عروسا لاكنت ه ...أأنبياء نيبلو اكن البالد ف  

ومن جور وطيهبم نفوسا  ...اعذمه اي الهيي من رشور   

لبثنا ثلث تسع يف بروسا  ...كأان ما لبثنا غري يوم    

و من تصانيفه: حماةمة بني الكشاف و تفسري البيضاوي، و تعليقات عيل الهداية، و عيل مفتاح العلوم، و رسائل و 

ابن املعامر و س نان ادلين         و خري ادلين املعمل و غريمه و أأخذ عنه  فتاوي. و اكن أأخذ عن مشس ادلين املرعيش و

 ابناه محمد و أأمحد و 

 

محمود بن محمد بن حسن بن عبد الصمد السامسوين احلنفي رمحه هللا يف ذي القعدة من أأهل بيت معروف و أأبو         

ابلفضل و العمل و القضاء و الرايسة مشهور ابلس يادة و الكامل و الولية من دلن محمد بن مراد السلطان الفاحت. و اكن 

اكهمسه محمود اخلصال ممدوح الأوصاف و الأفعال عفيفا نزهيا صاحلا يالزم امجلاعات يف املساجد وافر الكاملت كثري 

يزيدية ادرنةالفضائل و احملامد. درس يف عدة مدارس مهنا شهابية قلبه و ذات الرشفات و اب  
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اء حلب مث قضاء دمشق مث قضاء مكة و غري ذكل. و اكن أأخذ عن وادله و خري ادلين املعمل مث قض  

 

 دخلت س نة أأربع و مثانني و تسعامئة 

سامعيل بن حيدر بن جنيد الصفوي رمحه هللا مكل بالد العجم و سلطاهنا الأعظم مات تويف فهيا أأبو  محمد طهامسب بن ا 

و اكنت مدة دولته أأربعا و مخسون س نة. و اكن ويل بعد وادله و اكن هل أأبنية س نة. مسموما مبويس و هل ست و س تون 

يثار طريقة الرفض و شاع ذكل و عامرات . و من ذكل حوض ابصهبان ل نظري هل يف البدلان و اكن عيل طريقة أأبيه من ا 



  

يق الشريازي اكن معلام لودله املذهب يف بالده و راج أأكرث مما يف أأايم وادله غري أأن الس يد معني ادلين بن عبد البا

سامعيل فأأحسن تربيته و اختار مذهب الس نة ابتباع معلمه و هذا يدل عيل عدم مبالغته و تعصبه يف ما اختار من  ا 

 مذهبه 

 

البقاء محمد بن يونس بن أأمحد بن يونس احلسيين الهروي احلنفي رمحه هللا و راثه املروزي الشاعر املعروف و أأبو 

اترخي وفاته قوهل خفر أأولد بين و هو من فضالء خراسان و علامهئم املشهور يف ذكل الزمان. و اكن  ابملشفقي و جعل

 دينا صاحلا فاضال عاملا. و من تصانيفه حواش عيل 
27

 

عبد هللا محمد بن محمود بن يوسف بن جنيد التوقاين احلنفي العالمة رمحه هللا يف ذي احلجة يشكطاش. و اكنت و أأبو 

لعذاري و اكن صاحب فضل و كامل و عمل و معرفة ممتازا عن الأمثال. درس يف عدة مدارس مهنا خرسوية أأمه بنت ا

 بروسا و اخلنجرية و اخلريية. و اكن أأخذ عن زين 
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 العامدي القيرصي و ابن معته و أأمحد بن محمود ابن القايض و الس يد محمد بن عبد القادر املعلول

 

  و تسعامئة دخلت س نة مخس و مثانني

املغازي دولت كري خان بن مبارك كري بن منلكي كري بن حايج كري القرميي احلنفي اخلان العظمي الشأأن تويف فهيا أأبو 

رمحه هللا يف صفر و هل س بع و س تون س نة و دفن يف قبةل اجلامع بباجغه رساي و مدة وليته س بع و عرشين س نة. و 

ب كري خان و اكن فارسا جشاعا مقداما و ملا اس تويل الروس عيل مدينة اكن ويل حكومة قرمي بعد فتك معه صاح

و كثري من أأهل بيته و الأمراء التتارية مث حايج طرخان و وقع حرب شديد قتل فهيا ابناه أأمحد كري و حايج كري 

نه قصد بعد ذكل مدينة املسكوب و حارصها  حنو أأربعني يوما مث انترص عيل الكفار و غمن املسلمون و عادوا ساملني. مث ا 

يل اخلزانة  دخل علهيا ابلس يف و أأخذ ما يف خزانهتا من النقود و صاحل الروس و وضع علهيم مبلغا من اجلزية يؤدوهنا ا 

 اخلانية يف لك س نة و اش هتر بعد ذكل ابمس أأخذ المتت بني أأقوام التتار.

 

سامعيل بن حيدر احلسيين الصفوي ر  أأبو سامعيل بن طهامسب بن ا  مسموما برتايق. و اكن ويل بعد أأبيه محه هللا سعد ا 

فاكنت مدة وليته س نة و          و اكن صاحب فطرة سلمية و جبةل مس تقمية اختار مذهب الس نة الغراء و دان هبذه 

الطريقة البيضاء و خالف أأابه و جده و رفض الرفض و جهر انرصه و جنده و نصب ملذهب التسنن اللواء و الرأأية و قهر 

                                           
27

الحاج أبو البركات بن السيد فيض بن محمد أمين بن ميرك حنفي بن فصيح الدين أبي الرضاء بن أبي البقاء بن صدر الدين يونس بن فخر 

يونس الهروي ثم البخاري قد جعل المسمي بصدر الدين يونس ثالثة و  ------الدين أبي العالء أحمد بن صدر الدين يونس بن أبي البقاء بن صدر الدين 

 الثاني معروفا باسم ميرك مير كذا في نسخة سقيمة



  

ن يف أأعد رشاد معلمه الس يد معني الشريازي و حسن التعلمي منه و السعاية ا  اء احلق العتات عيل الغاية. و اكن ذكل اب 

 ذكل لرمحة و ذكري للمؤمنني.

 

بن عبد هللا الرويم الادرنوي احلنفي رمحه هللا و هو اخملدوم املعايل عبد هللا عبد الرمحن بن أأمحد بن محمود و أأبو 

اضال عاملا ذكيا فطنا شاعرا كرميا جوادا خسيا صاحب فضائل عديدة و خصائل مديدة درس يف مدرسة الرسوم. و اكن ف

شاه خوابن و العتيقة و اكن يف حصبة السلطان سلامين يف غزوة سكتوار و صار يف صدارة وادله يف بالد اليوانن عيل 

 منصب ادلفرت دار

ن و غريمهو اكن أأخذ عن وادله و رمضان بن انظر و ابن البس تا  

 

أأمحد حامد بن محمد بن دروز بن عبد هللا القونيوي احلنفي القايض رمحه هللا يوم        لثالثو أأبو   
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خلون من شعبان بقسطنطنية و دفن يف جوار أأيب أأيوب الأنصاري و مما قيل يف اترخيه هذا مقام محمود. و اكنت ولدته 

الزاوية و قد اش هتر عند العوام ابلش يخ طورود حتريفا. و اكن صاحب الرتمجة يف رأأس التسعامئة و اكن جده دروز ش يخ 

ليه يف العلوم و اكن فقهيا نزهيا مس تقمي الأحوال سلمي الأفعال مسمل الاانم  من أأعيان علامء الروم و أأعالم الفضالء املشار ا 

ن قدم دار السلطنة س نة اثنتني و عرشين و زمان صدارة توارخي الأايم و هل مسجد يف قسطنطنية و هل عليه أأوقاف و اك

و درس يف خرسوية بروسا و ابلبايزيدية و الأمحدية و ادلاودية و صاهر الش يخ محمد بن و لزم فضالهئا و جالس علامهئا 

لياس لبنته مث ويل فتوي مغينسا مث ويل قضاء الشام مث قضاء مرص مث جح و عاد و ويل تدريس ااي صوفيةمث ويل قضاء  ا 

سا مث قضاء قسطنطنية بعد مصطفي النكساري مث ويل قضاء عسكر بالد اليوانن و بقي عليه حنو عرش س نني مث برو

فتاء العام بعد أأيب السعود العامديز و من أ اثره واقعات  تقاعد بوظيفة الأمثال مث ويل مش يخة ال سالم و منصب ال 

 املسائل يعرف ابلفتاوي احلامدية 

لياس و حسن بن الطباخ وو اكن أأخذ عن سعد بن عييس   و محمد بن ا 

 

لياس بن         الربوساوي احلنفي املعروف اببن القصاب رمحه هللا يف ذي احلجة و أأبو         عبد الكرمي بن عيل بن ا 

بقسطنطنية و دفن يف مقربة أأيب أأيوب. و اكن ولدته س نة أأربع و عرشين و أأبوه قاض عيل دميتوقة اكن من فضالء 

التصلف خسيا مرسفا ل يفارق عن الفقر و الاحتياج و مل يتقدم يف املناصب و مل لعامثنية عدمي التلكف بعيدا عن ادلوةل ا

يثبت عيل معل درس يف فرهادية بروسا و ادروجية دميتوقة و عرض عليه قضاء صيدا فأأيب عنه و اس تعفي مث ويل 

حدي الامثنية مث مث ياكنية بروسا و ذات تدريس مدرسة عبد الواسع بدميتوقة  الرشفات و عزل عهنا بهتمة التعطيل مث ويل ا 

 ابيزيدية ادرنة و غري ذكل و أ خر ما ويل اكن قضاء
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لهيا . و اكن أأخذ عن أأمحد بن محمود و فضيل بن       و محمد ابن ال مام  القدس الرشيف و مات أأثناء العزم عيل السفر ا 

لياس و مصطفي بن عيل البس تان و و عبد البايق بن العريب و عبد الرمح ن بن عيل و محمد بن ا   

 

 دخلت س نة ست و مثانني و تسعامئة 

محمد حسن بن يوسف بن حسن بن حسني احلسيين البغدادي احلنفي يف احملرم بربوسا و هو الرشيف تويف فهيا أأبو 

نبهيا حنريرا فهامة دينا صاحلا عفيفا  احلسيب الس يد النسيب احلسن الأخالق الطيب الأعراق. و اكن فقهيا عاملا عالمة

. اش تغل و درب و حصل و جنب و ةمل و لزم علامء عرصه و جالس فضالء دهره و أأخذ عهنم و اس تفاد مهنم نزهيا

حدي الامثنية مث فتوي مغينسا مث  ويل التدريس يف مدرسة عبد الواسع بدميتوقة و اورخانية ازنيق و ذات الرشفات و ا 

اف يف س نة مثانني مث اس تعفي عهنا يف س تة أأربع و مثانني ملا اس تويل عليه الهرم و ضعف قواه فتقاعد مبائة ويل نقابة الأرش 

. و حيك و مثانني يوميا و رصف بقية معره يف الطاعات و العبادات. و اكن من رشاكء حامد بن محمد القونيوي يف ادلرس

ليه شفقة الأوبة و  أأنه رأأي يف منامه قبل وفاته ابايم جده الأعيل حسن بن احملبة و  ------عيل ريض هللا )عنه( يظهر ا 

يدعوه ا يل حرضته. فلام انتبه أأدي ديونه و أأويص مبا بداهل و اس تعد للموت و هيأأ أأهبة السفر و أأس باب ال خرة. و اكن 

العجمي و عبد القادر بن محمد امحليدي و حمي ادلين الفناري وأأخذ عن احلافظ   

 

لياس بن حسن اخلرش ين السونيس احلنفي س نان ادلين احمليش رمحه هللا يوم الثالاثء  و أأبو محمد يوسف بن حسني بن ا 

لثلث عرشة خلت من صفر و هل ثالث و تسعني س نة و دفن يف خطرية مسجد صهره كرز الأصغر و صيل عليه أأمحد 

ادلوةل العامثنية و أأحد أأراكن الفضالء يف بن محمود. و اكنت ولدته س نة س نة ثالث و تسعني و مثاناميئة من أأعيان علامء 

 البالد الرومية. و اكن أأبوه رجال صاحلا من مشاخي الطريقة 
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ذا اباب يقول ملن عنده أأن ابين هذا  اخللوتية. و حيك عنه المتميي يف طبقاته قال كتب العب يوما الأطفال فالتفت و ا 

بيهنم الفوز و الفالح قال و قد حقق هللا تعايل قوهل و املرجو هل من يكون من أأهل العمل و الصالح و هو خري أأولدي 

ليه و يعول يف التدقيق عليه. قرأأ عيل علامء عرصه  ليه يف التحقيق ا  ماما عاملا عالمة مفتيا يرجع ا  نه صار ا  و أأعطاه سؤهل فا 

يل قسطنطنية و أأخذ ع يل بروسا مث ا  ن علامهئام و قرأأ عيل و فضالء مرصه و اش تغل و دأأب و حصل. مث ارحتل ا 

ليه و يعقد ابلعتقاد و حسن الظن اخلنارص عليه و  الفضالء هبام حيت صار يف الفضائل و الكاملت العلمية ممن يشار ا 

ويل مبالزمة خري ادلين املعمل تدريس مدرسة لكيبويل خبمسة عرش عامثنيا مث بطاشلق ادرنة مث ادلاودية مث دار احلديث 



  

حدي الامث ن مث سلطانية ادرنة. مث ويل قضاء حلب مث قضاء دمشق مث قضاء بروسا مث قضاء ادرنة مث قضاء ابدرنة مث ا 

يل بالد العجم يف سفر القاص. مث عزل و جح جحة ال سالم  قسطنطنية مث قضاء العسكر ببالد الروم و رافق السلطان ا 

ليه تدريس دار احلديث السلامين  ية مبائة و مثانني عامثنيا و برز الأمر السلطاين أأن فلام عاد من جح بيت هللا احلرام فوض ا 

يؤخذ من طلبة عرش مالزمني يف لك نوبة رعاية هل و هو أأول من أأخذ منه هذا العدد و اكن قبل ذكل ل يزاد عيل 

يل هذا املنوال  يل مائتني و ع الس بع مث أأجنز الأمر بعده ا  رشة. و و صار هو القانون املتبع مث زاد يف علوفته حيت بلغت ا 

فادة و كتب عيل هوامشه من الفوائد ما لو  يل أ خره قراءة حبث و تدقيق و ا  أأقرأأ هبا اجلامع الصحيح للبخاري من أأوهل ا 

يل أأن كرب و أأسن و ضعفت قواه عن مالزمة التدريس ففرغ عهنا ابختياره و  مجع لاكن كتااب مس تقال و اس متر مدرسا هبا ا 

يل أأن مات. و اكن  و محل ا يل مزنهل و ملا سبب موته أأن عرض عليه رصع و هو يف صالة امجلعة ففلج انقطع للعبادة  ا 

 مات أأبو السعود العامدي عرض عليه مش يخة ال سالم فامهم
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كرمية يوسف أأعرض عن هذا و أأيب عن وليهتا و اس تغين و بقي حنو مثان و عرشين س نة ل يتويل العمل سوي التدريس 

ه يلون الأعامل اجلليةل بني قضاء و صدارة و جييئون لزايرته و يتربكون بدعواته. و هو يف زمان عيل التقاعد و تالمذت

ليه السلطان مراد مخسامئة دينار و طلب منه ادلعاء. و من أ اثره  بطاةل اكن يف رشف و عزة كام يف أأايم وليته و أأرسل ا 

يل أ خر مساجد يف بالده و غريه. و من تصانيفه: حاش ية عيل تفسري البي ضاوي، و عيل الهداية من أأول الكراهية ا 

الكتاب، و رساةل عيل الصفحة اللساء ، و حتريرات عيل هوامش رشح املواقف، و مفتاح العلوم، و التلوحي و التجريد 

حبيث لو مجعت اكن لك واحد مهنا كتاب مس تقال و اتليفا اكمال. و اكن أأخذ عن أأمحد بن أأويس القرماين و خليل بن 

الطاشكربي و حمي ادلين الفناري و عالء ادلين عيل امجلايل و أأمحد بن الكامل و خري ادلين املعمل و نور ادلين بن  قامس

 يوسف

 

عبد هللا محمد بن طاهر بن الصويعي الهندي الفتين احلنفي احلافظ الشهيد رمحه هللا. و اكنت ولدته س نة أأربع و أأبو )

. و اكن أأخذ عن الناكوري و برهان ادلين السمهوري و مبكة عن أأيب مجمع البحارعرشة و تسعامئة. و من تصانيفه كتاب 

عبيد هللا الزبيدي و الس يد عبد هللا العوين و عبيد هللا احلرضيم و جار هللا امليك و ابن جحر و عيل املدين و برفوردار 

البكري و عيل بن حسام ادلين املتقي(   -------الس ندي   

 

ن محمد بن رمضان بن         الرويم ا        احلنفي املعروف اببن الظفرايئ رمحه هللا يف صفر عيل بالفضل أأمحد و أأبو 

لهيا و دفن ابلصاحلية. و اكنت ولدته س نة أأربع و ثالثني و تسعامئة و هو حفيد الصدر  مرحلتني من دمشق حفمل ا 

ماما يف اجلليل عالء ادلين عيل بن محمد اخلرش ين. و اكن من أأعيان فضالء ا ليه يف العلوم ا  لروم و أأراكن علامهئم املشار ا 

الفنون العربية طويل الباع رأأسا يف سائر العلوم كثري الاطالع جري اجلنان طليق اللسان متبحرا يف التفسري و احلديث 



  

رك ما ل يعنيه درس يف أأخباراي عارفا بأأايم الناس كثري احملفوظات دينا صاحلا عابدا دامئ الاش تغال يف املعارف النافعة مع ت

حدي الامثنية ثو ويل قضاء مكة مث قضاء  مرص مث قضاء املدينة فعزل عهنا و هو مدرسة ابن احلاج حسن و القاهمسية و ا 

يل الباب  لهيا و أأمر ابخلروج عن دار السلطنة لهامتم بريبة رماه هبا بعض حساده و رفعوا فهيا رقعة ا  يف عزمية السفر ا 

جح بيت هللا احلرام و زايرة روضة الرسول عليه السالم و ملا قرب عايدا من احلج من الشام العايل فتوجه ا يل   
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يل الشام  شعرجاءه الأجل املسمي فأأجاب ربه و قيض حنبه و من شعره أأظهر فيه الاشتياق ا   

...نس مي الصبح ان سافرت شاما بل  ارضها مين السالماف     

واكن الطيب قد وصل املشاماحين القلب مذ فارقت عهنا ...   

ذاك املقاماه درلعل هللا يلطف يل بفضل ... ويرس   

شعرو هل أأيضا   

ن اكن العدو ريم جبههل   بفضل هللا أأان ل نبايل ... و ا 

 و ليس يرضان احلساد شيئا ... فسوء املكر ملتحق بأأههل

صل ا يل سورة الأعراف و تعليقات عيل و من أ اثره رشح اخلرز املنسوب ا يل عيل ريض هللا عنه و اعراب القران و 

نشاءات و أأشعار. و اكن أأخذ عن بن          املعروف  تفسري البيضاوي و رشوح الهداية و املفتاح و املواقف و هل ا 

 بش يخ زاده و برديز بن عبد الكرمي و يوسف بن حسام و 

 

الفايس الرشيف رمحه هللا من شدة الرسور و هو  عبد املكل بن محمد بن        بن        العلوي املغريبو أأبو         

سلطان املغرب و مكل مدينة فاس و ما والاها من بالد افريقية. و اكن ابن أأخيه الرشيف محمد بن        اس تعان عليه 

و فهيا عيل الكفار من الافرجن و قصده يف مجع عظمي من الكفار جفري بني الطائفني وقعة عظمية و معركة هائةل انترص 

هللا هزمية فاحشة مث مات بعدها من فرط املرسة  ----هزهمم   

 

براهمي احمليب ادلمشقي احلنفي رمحه هللا بدمشق عن ثالث و ثالثني س نة يف و أأبو  براهمي بن محمد بن منصور بن ا  الفضل ا 

 حياة وادله و اكن فاضال نبيال عاملا جليال 

 

 تويف س نة تسع و مثانني و تسعامئة

براهمي ابشا يف احملرم مبكة و دفن ابملعيل يف قرب من عبد هللاأأبو    برويز بن عبد هللا الرويم احلنفي رمحه هللا مويل ا 

خدجية الكربي من أأعيان الفضالء يف ادلوةل العامثنية و أأراكن العلامء يف املامكل الرومية قد ويل الأعامل اجلليةل و ريق 

مال صاحب عبادة و صالح و خري و فالح كرمي النفس رشيف املناصب العلية. و اكن عاملا عامال فاضال اك  
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حدي الامثنية. مث ويل قضاء بغداد مث  الطبع كثري احملفوظات وافر املعلومات. درس يف الابراهميية و دار احلديث ادرنة و ا 

بالد الروم مث عزل عهنا مث قضاء ادرنة مث قضاء قسطنطنية مث قضاء العسكر ب قضاء حلب مث قضاء الشام مث قضاء مرص 

و من تصانيفه تلخيص التلخيص و و تقاعد مبائة و مخسني عامثنيا مث ويل قضاء مكة و اكن أ خر مناصبه ادلنيوية. 

لياس و سعد بن عييس و أأمحد بن الكامل  تعليقات عيل الهداية و رساةل يف الولية و غري ذكل. و اكن أأخذ عن محمد بن ا 

ايعة الش يخ حمي ادلين الاسلكييب و و دخل طريقة الصوفية مبب  

 

رمحه هللا يف شهر  -----احلنفي الكوجس املعروف اببن عبد هللا محمد بن محمد بن محمد بن مويس الرويم الربوساوي و أأبو 

 ربيع ال خر ابدرنة  أأحد الروم اكن شديد الاش تغال يف التعمل و التعلمي عدمي التلكف يف اللباس و الطعام لطيف املعامةل

بني الناس حمبا للصلحاء و العباد و جمالسا لأرابب الفضل و ال رشاد كثري الاهامتم مبصاحل أأحبابه درس بسلطانية بروسا 

حدي الامثنية و السلميية و غريها و ويل قضاء العسكر يف بالد الروم من  و اخلنجرية و البايزيدية و ذات الرشفات و ا 

اكن أأخذ عن محمد بن مصطفي البس تان و الأعامل اجلليةل و املناصب العلية. و  

 

عبد هللا عبد القادر بن محمود بن         الادرنوي احلنفي املعروف ابلش يخي رمحه هللا بقسطنطنية متقاعدا عن و أأبو 

( و أأخو ش يخ ال سالم أأمحد و اكن رجال صاحلا ويل القضاء يف عدة بالد و بين ابدرنة مدرسة رشط ---------التدريس )

هتا أأول لنفسه مث ملن عزل من أأحصاب وظيفة الأربعني عيل أأن يس متر و أأعيل دراس هتا أأكرث من ثالث س نني. و دراس 

فتاء  يل دار املكل و اكن أأخذ عن أأمحد بن مصطفي الطاشكربي واكن ويل ال  و بقي علهيا ثالثة أأعوام مث اس تعفي و عاد ا   

 

 و أأبو       محمد بن محمد بن         بن        ادلمشقي الهبنيس احلنفي رمحه هللا يف جامدي ال خرة أأحد مشاخي 
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دمشق الأعالم و من فضالء احلنفية املربزين يف العلوم بقطر الشام صاحب التصانيف و ال اثر اجلليةل و اذلكر احلسن و 

ر ادلين القادري كتب ش يخي الأخبار امجليةل. و من تصانيفه رشح ملتقي الأحرب قال صاحب )جمري الأهنر( تلميذه نو 

ليه يف ادليباجة  فريد عرصه و وحيد دهره ش يخ ال سالم و كنت أأان السبب يف ذكل بقرأأيت عليه و طليب منه أأشار ا 

يل بقوهل  ل الفقري قرأأت من أأوهل ا  طلب مين رشحه بعض املرتددين من أأفاضل املش تغلني و مل يقرأأ هذا املنت عليه أأحد ا 

يل خيار  يل احلج و تويف بعد ما رجع بس نة و مهنا تعليقات عيل رشح الكزن بش يخه و النفقات مث ا  الرؤية مث سافر ا 

اس تاذه قطب ادلين أأيب عبد هللا محمد بن محمد بن معر ادلمشقي الصاحلي احلنفي و غري ذكل و أأخذ عنه نور ادلين عيل 

 الباقاين القادري و 



  

 

لأول من العلوي التربيزي احلنفي املعروف بعلمشاه رمحه هللا يف أأواخر عبد الرمحن     بن محمد بن عبد او أأبو        

السالم و من بيت معروف ابلرايسة موصوف ابلفضل و الس نة بصريا و دفن يف مقابةل بيت الأحزان يعقوب عليه 

حمسودا الأقران و هل  الس يادة يف ادلوةل العامثنية. و اكن كثري الفضائل وافر اخلصايل مناظرا حمجاجا ابهر الربهان مربزا

و اكن أأديبا أأريبا ماهرا يف النظم و ال نشاء درس يف مدرسة خريه بويل مث  .أأشعار و تواليف لطيفة يف الألس نة الثالثة

قوته الناطقة و مدرسة أأخيه س نان ابشا ببشكطاش مث يف مدرسة عيل ابشا الشمني مث أأصابه الطاعون و ذهب بسببه 

ة الأمثال مث أأفاق و ويل قضاء عدة قصبات من بالد العرب و الروم. و من أ اثره: رشح عيل حسه السامعه فتقاعد بوظيف

عيل و حتريرات  ،و رشح املواقف ،املنار، و حاش ية عيل رشح املفتاح، و تعليقات عيل رشح الوقاية لصدر الرشيعة

ه و عن فضيل بن عيل امجلايل و القاموس، و تفسري الكشاف، و رشح القصيدة املميية لأيب السعود. و اكن أأخذ عن  

 

 دخلت س نة مثان و مثانني و تسعامئة 

سامعيل بن يوسف بن عبد هللا الهندي الساوي البيجابوري احلنفي عادلشاه رمحه هللا تويف فهيا أأبو  براهمي بن ا  املظفر ا 

 يف ليةل امخليس مخلس بقني من صفر شهيد 
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يل  قتهل غلامنه و اكن ويل بعد أأخيه ملو عادلشاه. و اكن بطال جشاعا دينا صاحلا خريا عدل عن مذهب أأبيه و جده ا 

مذهب أأيب حنيفة و روجه و خطب للخلفاء الراشدين و ترك خطبة الأمئة الثين عرشة و شدد عيل الرافضة و أأمات 

الهندية و خطب  هو أأول من أأظهر التش يع و روج مذهب ال مامية يف ادلايرشعارمه و أأيح الس نة. و اكن جده يوسف 

يل الس نة و مل يكن هل  سامعيل مث اتب صاحب الرتمجة عن الرفض و رجع ا  للأمئة الثين عرشة و جري عيل منواهل ابنه ا 

براهمي بن طهامسب ذكل بعده و هو صغري س نة دون عرشة اكمةل  ودل صاحل فويل عهده لبن أأخيه ا 

)و حيك أأنه ذكر يوما أ ابءه )988( و ما اكنوا عليه من الرفض و ما وفقه هللا للنجاة من عقيدهتم الرذيةل و شكره س بحانه 

يل المتسك مبذهب أأيب حنيفة و طريقة الس نة و جهره مذهب الرافضة و اكن عنده ابن هل صغري السن اهمسه عيل  ملا هداه ا 

يقة و يسلكوا مسكل أ ابهئم فقال لو اكن ترك دين ال ابء مما يفتخر به و يشكر عليه فالالئق لالولد أأن يأأخذوا هبذا الطر 

مذهب تدين فقال أأما ال ن مفذهيب مذهب أأيب و هللا س بحانه أأعمل مبا حيدث بعد و قال هل بأأي  ------ ----فغضب عليه 

من غريما  ------ذكل فعمل أأن ودله عيل مذهب الش يعة و ظن أأنه لقنه ذكل معلمه فاس تفيت علامء الهند يف قتهل فافتوه به 

يل فتح هللا الشريازي ليعلمهجرم مث فوض ودل . فاتفق أأنه اكن ممن يبطن مذهب التش يع و يظهر التتحنف فلام أأحس ه ا 

يل القلعة  يل بعض االقالع و أأمروا ا  أأن حيفظ ودله من اختالط الرففضة. فاكن من املكل بذكل قبض علهيام و بعث هبام ا 

براهمي قدر هللا س بحانه أأن الوايل اكن عيل مذهب الش يعة فلام ظهر ذ يل ابن أأخيه ا  كل للمكل عدل عنه يف تولية العهد ا 

بن طهامسبمث خاف منه أأن يكون عيل ذكل املذهب و أأحس منه اماراته حفبسه أأيضا بقلعة لكوان و أأمسك عن تولية 



  

مه العهد و فوض أأمره ا يل هللا تعايل خمافة أأن يكون هو اذلي سلط رجال رافضيا عيل الأمة بتولية عهده و تفويض أأمر

يل يده. (  ا 

 

املغازي عادلكري بن        بن        بن        القرميي املعروف بتتارخان رمحه هللا بقزوين شهيدا يف ارس العجمو أأبو   

 

عبد الرمحن أأمحد بن محمود بن عبد هللا الرويم الادرنوي احلنفي مشس ادلين املعروف بقايض زاده رمحه هللا يوم و أأبو 

لأربعاء ل حدي عرشة خلت من شهر ربيع ال خر عن سوء املعدة بقسطنطنية  و دغن يف قبته اليت أأعدها يف طريق ا

قرمان. و اكنت ولدته ولدته س نة مثان عرشة و تسعامئة. و اكن وادله من عتقاء ابشا العتيق. قال المتميي يف ترمجته 

ال فاق و ارتفع قدره و تفرد يف عرصه ابلتفاق و انل اجلاه العريض ال مام الفاضل و البارع الاكمل اذلي طنت حصاته يف 

عيل الوزراء الأعيان. أأخذ عن فضالء ادلاير الرومية و لزم و احلرمة الوافرة. و اكنت لكمته مسموعة عند السلطان انفذة 

قبال و ويل الأعامل اجلليةل و املناصب  املوايل و اش تغل و دأأب و حصل الفضل و الكامل و أأقبل السلطان عليه غاية ال 

فتاء و مل يزل يطيع الكمه امجلهور و يصدر عن رأأيه الأاكبر يف الأمور. و اكن مع محمد  ليه منصب ال  يل أأن فوض ا  النبيةل ا 

لياس يف تقدمي قضات العساكر عيل أأمراء الأمراء يف اجللوس ما خال أأمريي الأمراء   بن محمد بن ا 
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بالد الروم حفصل بذكل لأهل العمل رشف زائد و تضاعف و عاد جلناب السلطان حني اكن هذان و يف بالد اليوانن 

الفاضالن عيل صدارة بالد الروم و اليوانن يف دوةل السلطان مراد و عد ذكل من حماسن أأايمه مث قدم قضات العساكر 

مهة صاحب الرتمجة ايراد طست و ابريق عيل أأمراء الأمراء عيل ال طالق يف أأايم السلطان أأمحد بن محمد. و اكن من 

خمصوصا ابلوزراء. و ابمجلةل فقد اكن من مفاخر الزمان  -----عيل حدة لقضات العساكر بعد الطعام يف ادليوان و اكن قبل 

لو ل ما فيه من احلدة و رسعة الغضب ل تفق الناس عيل أأنه مفرد عرصه يف مجيع احملاسن. درس أأول يف فرهادية بروسا 

حدي الامثنية مث السلامينية مث ويل قضاء حلب مث مث  الأمحدية و قبلوجه و مدرسة عيل ابشا مث يف ذات الرشفات مث يف ا 

اس تعفي عنه و تقاعد بس تني عامثنيا مث ويل تفتيش أأمور قسطنطنية مث ويل قضاءها مث ويل قضاء العسكر يف بالد 

يل ادرنة و ويل تدريس مبائة و مخسني عامثنيا و اليوانن مث عزل و تقاعد  حصل بينه و بني الوزير محمد ابشا منافرة فهاجر ا 

يل جامع السلطان محمد الفاحت ففرشها اخلادم يف مقصورته املعينة  دار احلديث هبا و اكن السبب فهيا أأنه لعث يوما جسادته ا 

يل قسطنطنية و ويل تدريس يل  فقدم أأعوان الوزير و لفوا جسادته و جلس علهيا مث عاد ا  دار احلديث السلامينية مث أأعيد ا 

يل أأن توفاه هللا. و اكن أأديبا أأريبا  فتاء العام و مش يخة ال سالم بعد حامد بن محمد القونيوي ا  قضاء العسكر مث ويل ال 

حديد اذلهن شديد الاش تغال حريصا عيل العمل واسع التقرير واحض التحرير جليل الأوصاف هميبا حديدا صلبا )ثقة 

حلق( اكلس يف الصارم و الصمصام احلامس. و من أ اثره مسجد و دار القراء بقسطنطنية و رمر مسجد وادله قوالا اب



  

و قال الكفوي يف الكتايب يف حقه منبع الفضائل و املفاخر مجمع املعاين و املأأثر عامل  .ابدرنة و وسعه و زاد يف أأوقافه

لفتوي و معدة أأحصاب ااملعقول و املنقول زبدة أأرابب التقوي   
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و قال القطب امليك فيه عالمة علامء ال سالم فهامة فضالء املوايل العظام ماكل انصية العلوم و فارس ميدانه و حائز 

قصبات الس بق يف حلبة رهاهنافريد دهره يف التحقيق و ال تقان و حيد عرصه يف التدقيق و ال تقان صاحب التصانيف 

يل حمبيه غاية ال حسان أأظهر الفائقة اليت سارت به الركبان  و تداولته العلامء و الطلبة يف سائر البدلان الكرمي احملسن ا 

هللا عيل لسان قلمه ما دق و خفي عن الافهام و أأفاض من زلل أألفاظ العذبة العذيبة ما يروي عطش أأكباد العلامء 

متسق النظام و مد  -----لامء مذهب النعامن قال الأعالم و ذكر يف التمكةل من التحقيق ما فات ابن امهامم و قدل أأعناق ع

لطالب العمل الرشيف مدائن فوائد وصفها مهم عيل طرف الامثم و أأورد فيه من خاصة طبعه الرشيف ثالثة أ لف ترصف 

أأفاكره و ذكل فضل هللا يؤتيه من يشاء و ل تشك أأن ذكل فيض من هللا الكرمي أأفاض به من خزائن جوده من بنات 

العممي و لقد أأحسن ا يل يف أأايم صدارته و رابين دلي احلرضة الرشيفة السلطانية فرقاين فصارت مدرس يت هبمته العلية 

 بس تني عامثنيا و أأان ادرس فهيا ال ن هذه التمكةل.

و قال التميي جعهل اكلتمكةل لرشح ابن امهامم و هو مع كونه كثري الفوائد عزيز الفرائد بينه و بني رشح ابن امهامم بون لبيد و 

فرق أأكيد. و من تصانيفه: حاش ية عيل رشح املفتاح للس يد الرشيف، و حاش ية عيل أأوائل رشح الوقاية لصدر الرشيعة 

براهمي و  و عيل رشح التجريد، و تعليقات عيل التفسري و املواقف و التلوحي و غري ذكل. و اكن أأخذ عن ا حساق بن ا 

لياس و أأيب السعود العامدي و ا بن املعامر و حسن النكساري و محمد بن عبد الكرمي و سعد بن عييس و عبد محمد بن ا 

 القادر امحليدي 
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ثالثني و تسعامئة و أأمه ست أأبو الفضائل يوسف بن جنيد التوقاين من نبالء بالد الروم و فضالهئم املربزين املتبحرين 

لشهامة رسيع الانتقال يف العلوم. و اكن أأديبا أأريبا وقورا هميبا صاحب عفة و نزاهة و من يرضب به املثل يف الرصامة و ا

مطبوع الشامئل مربوع اخلصائل خسيا كرميا مشفقا رحامي حيب املشاخي و الصلحاء و يريب أأهل الفضل و ال بديع الارجت



  

حدي الامثنية و غريها مث ويل قضاء حلب مث قضاء بروسا مث قضاء العلامء. درس يف عدة مدارس مهن ا سلامينية ازنيق و ا 

ادرنة مث قضاء العسكر بالد الروم مث تقاعد عنه ابلوظيفة الاكمةل مث ويل تدريس دار احلديث السلامينية منضام عيل ما اكن 

عبد البايق ابن العريب و محمد بن عبد الأول عليه من الرواتب. و اكن أأخذ عن مشس ادلين محمد بن محمد العريب و 

و خري ادلين املعمل و مشس ادلين أأمحد بن محمد بن معر الانطايكالتربيزي   

 

 دخلت س نة تسعني و تسعامئة 

محمد بن أأمحد بن محزة بن الرويم ا         احلنفي رمحه هللا حبلب أأحد موايل الروم و من أأهل بيت تويف فهيا أأبو        

معروف يف الرايسة و الفضل و أأحراز العلوم. و اكن عاملا فاضال حنريرا اكمال درس يف عدة مدارس مهنا ادلاودية و ذات 

حدي السلامنية و سلميية ادرنة مث ويل قضاء املدينة حدي الامثنية و ا  مث قضاء حلب. و من تصانيفه: حاش ية  الرشفات و ا 

ات، رشح املواقف، و حاش ية عيل أأوائل رشح املفتاح، و رساةل عيل كتاب الصوم من الهداية، و حاش ية عيل الهي

 قلمية. اكن أأخذ عن أأيب السعود العامدي 

 

مبكة محمد بن أأمحد بن محمد بن محمود الهنرواين احلنفي القادري قطب ادلين املعروف ابلقطب امليك رمحه هللا و أأبو       

و صاحب ال اثر اجلليةل و  مل احلجاز و فقهيها و ش يخ احلنفية هباو دفن ابملعيل و هل حنو مثانني س نة. مفيت مكة و عا

الس ياحات و الرحةل طاف يف أأقطار الأرض و دار عيل أأمصار الطوال و العرض و لقي العلامء و حصب الفضالء و أأخذ 

 عهنم و اس تفاد مهنم. و اكن أأديبا أأريبا
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لبيان فصيح اللسان كرمي الطبع لني اجلانب عدمي التلكف عاملا ابللغات ابرعا يف العلوم العربية و الفنون الأدبية حسن ا

الكثرية شاعرا جميدا و هل مراسالت مع الولت و حاكم الأقطار و ماكتبات عيل العلامء و فضالء الأمصار. و هل أأشعار 

 س نة ثالث و أأربعني و يف عربية و أأبيات فارس ية يتخلص فهيا ابلقطيب. رحل قسطنطنية مرتني و اكنت النوبة الأويل يف

الثانية س نة مخس و س تني و انظر علامهئا و ابحث فضالهئا فشهد هل موايل بالد الروم بعلو الرتبة و املهارة يف العلوم 

حدي املدارس الأربعة السلامينية مبكة  بس بعني عامثنيا و انل رتبة املولوية. و اكن يف  ---------فويل تدريس احلنفية يف ا 

أأاب يزيد و انل منه الاحرتام و التعظمي و الاكرام و جالس الرشيف عبد الرحمي العبايس مدة  الثانية لقي الأمريالنوبة 

فتاء و ادلراسة و هل  ليه ابل جازة يف اقراء الفنون النافعة. و اكن كثري العبادة دامئ الاش تغال يف التعمل و ال  فكتب ا 

ينه و بني القايض عيل بن أأمر هللا امحليدي ماكتبات مفن ذكل ما كتبه س نة معميات و أألغاز يف اللغة العربية. و اكن ب 

يل امحليدي و هو عيل قضاء الشام: بسم هللا و امحلد هلل و صيل هللا عيل خري خلقه محمد و أ هل و حصبه أأمجعني  س تني ا 

كرام من ساحة البيت الرشيف و رشايف التحية املطهرة و حصف الأدعية املكررة حمشوة ابلشوق و الغرام مملوة ابلعز الا

احلرم و قبةل يؤهما لك الأمم و ما من اخلوف للك عايذ و ملجأأ به لواذ الاليذ و همبط الويح و مظهر الهدي و مبعث 



  

يل اجلناب العايل بدر سامء الفضل و الكامل العامل العالمة احملقق الاوحد الفهامة املدقق  س يد ال انم امحدا هدية ا 

املردةاملفوه املفضل القدوة املفنن املمكل نس يج وحده فريد عرصه وأأحد وقته وحيد دهره س يدان املويل عالء ادلين ل زال 

يف عز و متكني و ان ما يعرضه الفقري عيل مضريه اذلي ينري طول اشتياق عنه عريض قارص و كيف حيرص الرمال حارص 

 و انين مالزم ادلعاء و انرش 

 

\252a\ 

 
وقتا حمرما ادعو لمك  -----امي يف املسجد احلرام و حول بيت هللا و املقام و عندما أأرشب زمزما و لكام حصايف الثناء ل س 

يل هنا يف عش ية راضية ممكةل و نعمة دامئة  بلك خري دامي و عزة تدوم يف العوامل و ان نرامك قادمني ابلهنا من بدل انمت به ا 

و الاقبال لتدخلن املسجد احلرام و تبلغن السؤل و املرام ان شاء  حلال من مصحف السعودمجمةل فقد تيل لمك لسان ا

ادلعاء أأول عرش سابع من عارش من املئني من  ----ريب و هو قدير و القبول لدلعاء جدير و هذه حصيفة الثناء حررهتا 

مث  و يدير فضلمك زمان عابر أأوسط الشهر اخر الشهور من ذكل العمل عيل التحرير و ادعو ان ميد ظلمك عيل املوايل

ليه القايض أأن سالم  كتب موضع العالمة يف اخر الكتاب من احملب اخمللص املسكني مالزم ادلعاء قطب ادلين فكتب ا 

سن الس يف يكشف مجةل من الكرب ملشدودة العقد يف القلب سالم يشلك ---- فرحة و ان اكن حرف ---- يف النحو 

شعرللسلب   

.. تروي رايض احلب ابلسلسل العذب      سالم حيك ابملمي عينا معينة .  

ثناه وان ارىب عىل الصارم العضب...  عىل ماجد ماعد مقول قائل  

ةمنطقة الافالك دارت عىل القطب...  يدور عليه املدح من لك فاضل  

ا يل ذكل الصوب ----------بصوت عيل أأرض احلجاز حسابة ...   

ب كتاب ايت منه كويش جمر ... فضل ل جيرب ابلكت  

 اجيب و هل ههيات اجلواب و هل يري ... فتات اخلصا يف معرض اللؤلؤ الرطب 

ىل القرب...  عىس دعوة من عنده مس تجابة تبدل بعدي من جحاز ا   

تشد اليه رحلها سادة الركببزبزم ابلبيت احلرام مبسجد ...   

عىل عال الاخالص والصدق واحلب...  مقمي لمك ما طاف يف البيت طائف  

لي ه قطب ادلين من مكة س نة ثالث و س تني شعرفكتب ا   

 عليمك سالم هللا و البيت و الصفا ... و املروة و املسعي و مسلكه الرحب

 و همبط ويح هللا و ادلين و الهدي ... و قبةل أأهل الأرض
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رشقا ا يل غرب                                                                



  

 و موقف وفد هللا يوم جحهم ... و صيف مين و املشعر الطيب الرتب

يل القرب  سالم يكون العز مسك ختامه ... و من بعد بعد ادلار يدعو ا 

 و يرفع قدرا طاملا اشتياقه العال ... و مينح خفض العيش جزما بال نصب

 و من جعيب نظم من الروم قد ايت ... ببالغة اعيت هجابذة العرب

ي طوي ... و ل املنحنا و الاخش بني و ل الهضبو انظمه ما مر يوما بذ  

 و ما مضع القيصوم و السح و الال ... و ل لك يف بيد اخلليصا من عنب

الصال و البيع و العرب  ----و ل ظل يوما مس تظال ابهلل ... و ل قال   

 و ل سكل البيداء يلقي بوهجه ... هجريا و ل اميس مبنعرج الشعب 

ن فاق عرصه ... ذاكء و فضال ابلعريزة و الكسبو لكنه من نظم م  

ذا قال مل يرتك مقال ذلي لب  ----فصيح بلي   مفوه ... ا   

 امام هامم و طار يف الناس صيته ... و سارت به الركبان يف الرشق و الغرب

 عيل عيل الاطالق يسمو علوه ... و حسب ذيل الفضل فوق ذوي السحب

فامنت ابل ايت خالص القلب  ااتين كتاب منه يصلح معجزا ...  

و هو رق لمك حسبقصدمت هبذا العبد حوز ولية ... فاكتبمتوه   

 سلبمت فوادي و اصطباري و سلويت ... اكنمك الاعراب يف س نة الهنب

 و اين عيل عهد احملبة اثبت ... فهل مبمكن غري الثبات للقطب

بع جمدلات و طالع نسخا كثرية و معلها يف مدة مديدة مث و اكن صاحب الرتمجة قد أألف كتااب يف طبقات احلنفية يف أأر 

احرتق مع كتبه مث اكن يف صدد جتديدها و رمبا يقال أأنه صنفها مرة اثنية و هللا أأعمل به. و من تصانيفه الأعالم بأأعالم بدل 

يف احلديث مجع فيه الكتب الس تة هللا احلرام يف اترخي مكة و الربق الاميين يف الفتح العامثين يف اترخي المين و كتاب اجلامع 

و رتبه عيل ترتيب حسن و وجه أأنيق و غري ذكل روي عن وادله الش يخ عالء ادلين أأمحد بن محمد امليك و عز ادلين 

 عبد العزيز بن معر بن فهد 
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و حمب ادلين أأمحد بن محمد العقييل امليك و   

 

احلسيين امليك املاليك بدر ادلين رمحه هللا مبكة و دفن ابملعيل يف     محمد حسني بن       بن           بن      و أأبو 

حدي املدارس الأربعة السلامينية من  جوار القطب امليك. أأحد أأعيان املالكية و ش يخهم مبكة و هو أأول من ويل تدريس ا 

ليه يف املعارف و العلوم خدم يف ادلو ةل. و انل رتبة املولوية و اكن هو املالكية. و اكن وجهيا صاحب مزنةل و رتبة مشار ا 

يل مكة بعد وفات الأمري قامس و يف خدمة العني أأمينا عيل مصارفها حيت اكن امتام  املتويل لنظارة العمةل يف اجراء املاء ا 



  

هذا املهم عيل يده و عد من سعادته و حصل هل ترقيات عظمية فصارت مدرسة السلطانية مبائة عامثين و ما عهد ذكل 

انواع من اخللع الفاخرة و خوطب من قبل السلطان ابخلطاابت العالية  ن املوايل العظام يف مدارسهم و هجز عليهلأحد م

الرفيعة املتضمنة للشكر امجليل منه مث ويل قضاء املدينة املنورة يف س نة اثنتني و مثانني مث عزل و تقاعد عن القضاء و عاد 

يل مدرسة قال القطب امليك يف حقه انعم  ابملدرسة املالكية و يه رأأس املدارس الأربعة السلامينية عيل س يدان و مولان ا 

ش يخ مشاخي الاسالم س يد العلامء و املوايل العظام قايض القضاة و انظر املسجد احلرام س يد السادات ببدل هللا احلرام 

دلنيا و ادلين الس يد القايض حسني احلسيين و مرجع العلامء الأعالم رئيس احلرمني الرشيفني و كبري البدلين املنيفني بدر ا

يل أأن صارت مبائة عامثينأأدام هللا عزه و اقباهل  و خدل سعادته و دولته و اجالهل خبمسني عامثنيا مث رقاه ا   

 

محمد عبد الواسع بن محمد بن محمد بن محمد بن مصطفي العامدي احلنفي رمحه هللا يف شهر ربيع الأول ابدرنة و هو و أأبو 

ابلسلميية هبا و هو حفيد الش يخ أأيب السعود نشأأ يف تربية جده و اش تغل و دأأب و حصل فويل تدريس  مدرس

 احملمودية بعد أأخيه عبد الكرمي س نة أأربع و س بعني
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حدي الامثنية مث سلميية ادرنة. و اكن شااب مجيال خمدوما جليال حسن الأخالق طيب الأعراق  مث مدرسة أأيب أأيوب مث ا 

اخلط جيد الكتابة كثري التلطف مطروح التلكف. و اكن أأخذ عن جده أأيب السعودحسن   

 

محمود بن سلامين بن          بن            الكفوي احلنفي رمحه هللا بقسطنطنية متقاعدا عن قضاء كفه. و أأبو         

ل و داب و حصل مث قدم قسطنطنية ابلفضل هل انشاءات جيدة و اشعار عربية و تركية. اش تغاكن عاملا فاضال معروفا 

س نة تسع و أأربعني و أأخذ عن علامهئا و درس عند فضالهئا مث ويل تدريس الكورانية مث ويل قضاء كفة و قضاء لكيبويل 

يل قسطنطنية. و من أ اثره كتاب الكتايب يف طبقات  و غري ذكل من الأعامل. و يل قضاء كفة غري مرة مث عزل و عاد ا 

الادرنوي و عبد الرمحن بن و تعليقات. و اكن أأخذ التصوف عن أأيب بكر القادري و أأمحد بن محمد احلنفية و رسائل 

 مصطفي القونيوي و محمد بن عبد القادر املعلول و 

 

خرض بن عبد الكرمي بن أأمحد بن خرض القسطنطين احلنفي رمحه هللا يف ذي القعدة بربوسا و اكنت ولدته و أأبو       

يف اخلاتونية و اجلعفرية يف مناسرتية بروسا. ذكره صاحب يف مدرسة جده الاجمد أأمحد ابشا املفيت مث بقسطنطنية. درس 

ليه أأنه اكن عاطال من العلوم بعيدا بعيدا عن الفنون جعيب الأطوار قريب الأحوال من  اذليل و مل ينث عليه و أأشار ا 

ل خالف. و هل تعليقات و رسائل كتهبا عنان يف شأأن اجلنون و أأنه اكن مطلق اللسان يف حق الأسالف و          ال 

خبطوط دقاق عيل أأوراق صغار عيل الغاية رقاق. و اكن يقول ينبغي أأن يكون مجيع مصنفات الرجل يف قرش جوز واحد 

 و قس عليه البايق من أأحواهل و أأقواهل 



  

 

هللا أأحد أأعيان حلب الشهباء و من أأعالم أأمحد بن محمد بن         بن         احلليب الشافعي رمحهو أأبو           
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ليه رايسة العمل هبا. درس  يل أأن مات و هو عيل ادلراسة العلوم و الفضالء من انهتت ا  يف بعض املدارس اجلليةل هبا ا 

فادة املنطوق و املفهوم. و اكن دينا صاحلا ممتاز الأقران و حائز القصبات الس بق يف ذكل الزمان. و هل مصنف ات و أ اثر ا 

 مقبوةل مهنا كتاب يف الفرايض و رشح عيل مغين اللبيب و عيل الكفاية و الشافية و العزي و نظم ادلرر

 

حدي و تسعني و تسعامئة   دخلت س نة ا 

الفضل فضيل بن عيل بن أأمحد بن محمد القريش امجلايل القرماين احلنفي       ادلين رمحه هللا يوم            تويف فهيا أأبو 

عرشة خلت من احملرم بقسطنطنية و دفن عيل قدم وادله عند جامع زيرك يف ساحة املكتب. و اكنت ولدته ثالث ل  

س نة عرشين و تسعامئة و اهمسه اترخي ولدته حبساب امجلل. و هو من ذرية أأيب بكر الصديق و سالةل خفر ادلين الرازي 

نسب عاريف املرشب حنفي املذهب. اش تغل و دأأب و ابن اخلطيب و جامل ادلين الاقرساي الأديب فهو صديقي ال 

ادرنة حصل و جنب و ةمل و جح بيت هللا احلرام و أأدي مناسك ال سالم مث ويل التدريس يف سلطانية بروسا مث حلبية 

حدي الامثنية مث ااي صوفيه مث  ويل مث سلطانية أأيب أأيوب الأنصاري و صاهر أأاب السعود العامدي عيل ابنته مث ويل تدريس ا 

قضاء بغداد مث قضاء حلب مث قضاء مكة مث عزل و تقاعد بتسعني عامثنيا. فلام اكن نوبة السلطان مراد عرض عليه قضاء 

العسكر فأأيب مث مش يخة ال سالم بعد حامد بن محمد القونيوي فاس تعفي عهنا و زاد بذكل اعتقاد السلطان و غريه من 

ليه بأأنواع الألطاف و خيصه زعامء ادلوةل و الأعيان و زيد يف وظيفته ثال ثون عامثنيا فاكن السلطان لك وقت يتوجه ا 

ابلعواطف العلية و فواخر التحاف و يتربك به و يلمتس من دعواته املس تجابة. و اكن رمحه هللا من أأعيان فضالء الروم 

مام الزمام و صدر  و أأحد أأعالم أأرابب التقوي و العلوم اكن يف العقليات عايل الشأأن ابهر الربهان و يف الن  قليات ا   
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أأهل ذكل ادليوان قدوة العلامء العاملني أأسوة العلامء السالكني يروي عنه كرامان و حييك خوارق عادات. و اكن يعطي 

و ارشفت عيل املوت علهيا وضع محلها  عرسأأن امرأأة  للحمي و عةل الطحال و غريها نسخة حتصل منه برء ساعة. و حيك

نسخة يف ذكل فوافت جنازته خترج من داره  ---ها فتوهجت أأهماا يل صاحب الرتمجة ليلمتس منه عرس و  الولدةمن 

لهيا بعض احلارضين بأأن تأأخذ شيئا من تراب قربه و تسقي ابنهتا مبائه  فايست املرأأة و صاحت و بكت عيل حالها فأأشار ا 

ذا انهبم ر ذكل بني الناس فاكنوا يفعلون ففعلت و انتفعت به ابذن هللا و وضعت محلها من غري عرس و اش هت مثل ذكل ا 

مرض هايل فينتفعون به. و اكن قصري القامة حنيف اجلسم عفيفا كرميا حلامي خسيا عدمي التلكف متواضعا فلام عرض عليه 



  

صل يف الصدارة و املش يخة و أأغراه أأحصابه يف الولية و رغبوه قال هضام لنفسه و انعطافا ا يل همست التعفف أأي يشء حي

شعرالصدارة مع هذه الهيئة. و فيه قال عطاء هللا بن حيي صاحب اذليل   

 فضيل صب  من فضل بديع ... كرمي طاهر يف الأصل و النسل

 بدت أ اثر فضل هللا منه ... كام أأن الفضيل بدا من الفضل 

و فتح املعضالت و جعل علوفته و قال المتميي ملا عزل من قضاء مكة لزم بيته يفيد الطلبة و يراجع يف حل املشالكت 

يل أأن وصلت مائة و ثالثني و مل يزل اببه حمط الرحال و كعبة ال مال تؤمه أأرابب الفضائل و  تسعني درهام مث ريق فهيا ا 

:الوافية تعتقد فضائهل أأاكبر الأماثل و السلطان و من دونه فيه يعتقدون و يلمتسون دعائه و يتربكون. و من تصانيفه

عانة الفارض، و كتاب الضامانت يف الفقه يف أأربع جمدلات خمترص الاكف  ية يف النحو، و عون الرائض يف الفرائض و رشحه ا 

 مجع فهيا مسائل الضامن، و تنويع الوصول يف عمل الأصول، و حاش ية عيل رشح الفرائض الرساجية للس يد الرشيف و 
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صياء، و تعليقات عيل حصيح البخاري و غري ذكل من الرسائل و و حواش عيل جامع الفصولني و مجموعة يف مسائل الأو 

احلوايش و أأشعار و انشاءات. و اكن أأخذ عن صاحل اخلرش ين و أأيب السعود العامدي و خري ادلين املعمل و مشس ادلين 

براهمي الاسكندري و براهمي بن محمد بن ا   الأمري قويل و غريمه. و أأخذ عنه حيي بن عيل بن نصوح و ا 

 

 

يف س نة اثنتني و تسعني و تسعامئةتو  

رمحه هللا يف احملرم من اجلدري و اذلبيح ا حساق بن محمد بن محمد بن عبد القادر العلوي احلسيين ا           احلنفي أأبو  

اهة و دفن يف قرب دار القراء اليت بناها أأبوه. و اكن شااب فاضال أأديبا أأريبا لبيبا اكمال نشأأ يف عمل و عرفان و ةمل يف وج

 عنوان حفزن أأبوه جدا بعد وفاته حيت مرض و لزم الفراش و انتقل ا يل جوار هللا تعايل يف الس نة ال تية 

 

أأمحد بن محمد بن محمود بن       الرويم املغلوي احلنفي رمحه هللا ابملدينة و هو ابن أأخت مصطفي بن و أأبو        

و الكامل و الصالح  سلامين املنتشاوي و من أأهل بيت عمل معروف ابلفضل  
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 و حسن احلال

 



  

احلسن عيل بن ابيل بن        بن          الرويم املرعيش احلنفي رمحه هللا يف رجب مبرعش قاضيا علهيا و دفن و أأبو 

ليه و اكنت ولدهتس نة أأربع و ثالثني و تسعامئة من أأفاضل علامء الروم و أأماثل فضالهئم املشاعند جامع عالء ادلوةل.  ر ا 

فتاء مبغينسا  حدي الامثنية مث ويل منصب ال  يل أأن ويل تدريس ا  يف العلوم درس يف عدة مدارس و لزم العمل يف جمالس ا 

مث ويل قضاء مرعش. و اكن ماهرا يف العلوم العربية ابرعا يف الفنون الأدبية و هل أأشعار و قصايد و مقطعات و رسائل و 

شعرتعليقات و من قصيدته النونية   

 فـي ُسـحـرٍة بـمـنابر الأفنانك ... غىن الطيور بأأطيب الألـحـانك 

 َو ما رأأيت متايل الأغصانك ...فاهزت مهنا لك يشء يف الُرىب 

 ملّا أألــمَّ الشمس ابلـميــزانك ...  فـكأنـها تبيك الربيـَع وحسنَـهُ 

 ابنت حبيبة مع الأظعان و اصفر وجه الأرض و خبته عاشق ... 

يل ال حسان من بعد ما ت   بسمت به أأزهارها ... حلبيبة مالت ا 

 فبيك الغامم مع الغموم عيل الريب ... و صبا النس مي كعاشق ولهان 

 سقيا لروض قد قصدت نس ميه ... فاس تقبلت ابلروح و الرحيانز

 و رشح قصيدة ابن الكامل اليت مطلعها شعر

 منازلدان الناي عن جند فأأصبحت قائال ... و دعا ملن قد حل صريي 

 ملن ادلاير تضعضعت أأراكهنا ... و أأنقض فوق عروشها جدراهنا

و هل حاش ية عيل رشح املفتاح شهد هل صاحب اذليل بأأن ال نصاف أأنه من أأعيل ما صنف يف بالد الروم  . و هل تغيري 

لامء الروم، ذيل ادلرر و الغرر عيل منوال ال يضاح و ال صالح، و منت و رشح يف الرصف و ادلر املنظوم يف أأحوال ع

الاحتساب و غري ذكل. و اكن أأخذ عن وادله و بس تان  للشقايق النعامنية، و اندرة الزمن يف اترخي المين، و ترمجة نصاب

 الصغري 
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عبد هللا عبد الكرمي بن هاميون بن محمد بن معر التميوري الهندي احلنفي رمحه هللا يف ذي القعدة باكبل من ودل و أأبو 

ليه ركن ادلين صادق  اببر و حفيده. ويل اكبل مدة و اكن فيه فضل و معرفة أأخذ عن فضالء زمانه و علامء اوانه. و وفد ا 

 السمرقندي القايض راجعا من احلج فاحرتمه و أأكرمه و قرأأ عنده شيئا من الكتب املتداوةل 

 

ف اببن العريب رمحه هللا يف أأواخر الس نة. من أأهل عبد هللا محمد بن محمد بن محمد بن         الانطايك احلنفي املعرو أأبو

. و اكن صاحب الرتمجة مجيال بديع بيت معروف ابلعمل و الفضل مات أأبوه غريقا يف البحر متوهجا ا يل مرص قاضيا علهيا 

و عقد ار احلسن ابهر امجلال اش هتر به يف ال فاق و انترش خربه يف خراسان و العراق قد انشد يف جامهل القصايد و الأشع

فيه املقطعات و الأخبار اش تغل قليال و دأأب و طلب منصب القضاء مفا رزق السعادة فيه فصار يتناول املعاجني و 

احلبوابت و رشاب الافيمتون و أأمثال ذكل من املهلاكت فشخ به فرط جامهل و فسخ عقد ماهل فانتقل ا يل جوار هللا 

 س بحانه

 

 تويف س نة ثالث و تسعني و تسعامئة



  

----احلنفي النقيب رمحه هللا يف احملرم ) ----السعادات محمد بن محمد بن عبد القادر بن محمد العلوي احلسيين الرويم بو أأ  

( بقسطنطنية و اكنت ولدته يف حدود س نة أأربعني و تسعامئة و هو الرشيف الأصيل الس يد النبيل احلسيب ---------

. و الأفاضل و الأعيان و نور الأحداق و انسان العني و عني ال نسان النسيب العايل الشأأن بل س يد السادات و عني

اكن طيب الأعراق مجيل الأخالق رشيف النفس عيل امهمة كرمي الطبع سلمي القلب حسن الطوية موصوفا ابلفصاحة و 

ا يل الفرق )الغرق( البالغة حمفوفا ابلكاملت و الفضائل امجلة حائزا لقصبات الس بق مملؤا ابخلصائل امحليدة من القدم

 اش تغل و حصل و جنب 
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و ةمل و لزم الفضالء و صاحب العلامء و صاهر ش يخ ال سالم أأاب السعود لبنته و ويل تدريس سلطانية بروسا و 

حدي الامثنية  و السلميية و غريها. مث ويل قضاء حلب يف شوال س نة ثالث و س تني مث قضاء الشام مث حلبية ادرنة و ا 

حدي و مثانني مث ويل نقابة الأرشاف بعد حسن بن  قضاء مرص ثن قضاء ادرنة مث ويل قضاء بالد الروم يف حمرم س نة ا 

فتاء العام و مش يخة ال سالم  يل النقابة مث ويل منصب ال  يوسف البغدادي مث ويل قضاء عسكر بالد اليوانن منضام ا 

وظيفة الأمثال س نة تسع و مثانني و ملا مات ودله و اكن قرة عني س نة مثان و مثانني مث اختار العزةل و السكون و تقاعد ب

العمل و العرفان و غرة وجه الوجاهة و العنوان حفزن عليه حزان شديدا حيت و لزم الفراش. و اكن أأخذ عن صهره أأيب 

 السعود العامدي و

 

يف صفر ابدرنة قاضيا علهيا. و اكنت ولدته  محمد    حسن بن محمد بن       بن           الايديين احلنفي رمحه هللاو أأبو 

س نة مثان و ثالثني و تسعامئة بكوزحلصار من مضافات ايدين و هو أأخو ادريس ابشا بن محمد الناظر وايل مرص و 

رمضان ابشا من أأهل بيت الفضل و الرايسة. و اكن أأديبا أأريبا حسن الأخالق متواضعا ذا ثروة وافرة و شوكة ابهرة و 

حدي الامثنية ة كرميا جوادا. اش تغل و حصل و لزم الكرباء و درس يف عدة مدارس حشمة عظمي مهنا ذات الرشفات و ا 

و مصطفي بن محمد  ------و ويل قضاء سالنيك و قضاء مكة و قضاء ادرنة. و اكن أأخذ عن مصطفي بن محمد بن 

 البس تان و 

 

براهمي بن أأمحد بن مصلح ادلين بن        الاو أأبو  حباممن امحلي احملرتة ذري احلنفي املعروف اببن املعمل رمحه هللا ا حساق ا 

ليه يف املنطوق و املفهوم و من أأهل بيت معروف ابلرايسة  و الصدارة و العمل و من فضالء بالد الروم و علامهئم املشار ا 

 الفضل و الس يادة . و اكن خسيا كرميا مشفقا حلامي سلمي الطبع 
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ايف املرشب مليك اجمللس شاعرا بليغا فصيحا. ويل قضاء ثرية و كس تل و حام و غري ذكل من الأعامل ذليذ الصحبة ص

نقش اخليال و أأشعار لطيفة و مقطعات ظريفة. أأخذ عن أأيب السعود و هل ديوان شعر مرتب و منظومة سامها اجلليةل 

 العامدي و

 



  

 احلنفي احلكمي العالمة تقي ادلين الراصد رمحه هللا         بكر محمد بن معروف بن أأمحد بن محمد الشايم املقديسو أأبو 

. و حتول حنفيا ظن المتميييف و اكنت ولدته س نة س بع و عرشين و تسعامئة به            و اكن وادله شافعي املذهب 

و عالء ادلين لكهم اكنوا عيل  و خلفمن الأولد ثالثة فضالء نبالء أأجمادا كراما ل رابع مهم يف البالد تقي ادلين و جنم ادلين

لهيم يف حتصيل الفضائل و يس تفاد مهنم غريز الفواضل. اش تغل صاحب الرتمجة و حصل و  مذهب أأيب حنيفة يرحل ا 

جنب و ةمل و قرأأ يف مدارس و كتب يف جمالس. و أأخذ عن علامء مرص و الشام و صار أأوحد عرصه و فرد وقته يف 

الرايضية و غريها من العلوم العقلية و الفنون النقلية و درس يف مدارس مرص و تصدر العلوم احلمكية و برع يف الفنون 

يل بالد الروم و ويل منصب رايسة املنجمني بعد مصطفي بن           يف صفر س نة  قراء يف ذكل العرص مث ارحتل ا  لال 

حق  فروعييف معرض القبول  تسع و س بعني و تقرب عند سعد بن عييس و عرض عليه شيئا من ال اثر العلمية فوقع

فضهل و احلق يف قضات مرص بعرضه و أأظهر همارته يف العلوم الرايضية و براعته يف عمل النجوم و الفلكيات و الهندسة. 

و أأابن اخللل يف ارصاد املتقدمني و احتياج أأرابب التقومي و أأحصاب الزجي عيل الرصد اجلديد و عرض ذكل عيل والكء 

طوجنانة و دلوةل فصدر الأمر ابلقدام عيل ذكل املهم و مبارشته و عني املوضع عيل قةل جبل يف و زعامء االسلطنة 

ليه من أأس بابه و ال ته حيت اكد أأن يمت بناء  مرصفه من اخلزينة العارصة فرشع يف بنائه و حفر الأرض و رتب ما حيتاج ا 

 الرصد. و اكن ذكل س نة 
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غري أأنه أأفسد عليه سعيه و أأبطل هذا املقصود ش يخ ال سالم أأمحد بن  .أأايم السلطان مراد س بع و مثانني و تسعامئة أأوائل

يل السلطان أأن بناء الرصد أأمر مشؤوم و املتلكف لطالع الارسار الفلكية  ذ كتب ا  حمروم و ما وضع يف مكل محمود ا 

ل الن ل اعقبه اخلراب و أأوقع صاحبه يف خرسان و تباب و ما املقصود منا ا  صح و القصد امجليل فربز أأمر السلطان مراد ا 

و سوي الرصد ابلأرضو قطع  فطم البرئاملفاد يوم امخليس لأربع خلون من ذي احلجة ا يل عيل ابشا  التطغيخطه و 

الأواتداملعدة لظل ارتفاع الشمس و سري الكواكب و معرفة الطول و العرض. و امي هللا قد حمك الرجل عيل الراصد 

ل من دبيبة داء احلسد فا ن لك ذي نعمة حمسودابحلرمان و ع . أأو لسلوكه املسكل املتفقهة امل معهل ابخلرسان و ما ذكل ا 

فا ن لك عمل ل يعرفونه مقدوح عندمه و مردود و ل يشء من العلوم من حيث هو عمل بضار و ل يشء من اجلهل  ----ال

ا فال خيلو حتصيهل عن فائدة أأقلها الرد عيل القائلني هبا. و بنافع. و لو فرض كون يشء من املعلوم مذموما عيل ما زمعو 

و أأوائل ادلوةل العامثنية. و اكن يف لك فن رجال من اكنت سوق العلوم العقلية و الفنون النقلية انفقة يف ادلوةل العباس ية 

يل أأن حل أ وان الاحنطاط فركدت رحي العلوم و تناقصت بسبب بعض املغتبني حي ث صنع )منع( عن حفول العلامء ا 

العلوم العقلية و تدريس الفلسفة و ساق ا يل درس الهداية مع العناية فاندرس العلوم بأأرسها و انقرضت مهنم عن أ خرها 

ليه راجعون. قال صاحب الرتمجة يف كتاب سدرة  ان ا  ان هلل و ا  فأأعقبت احنطاط ادلوةل و تزنلها عن ععظمهتا املتقدمة ا 

الرصدية تعددت بتعدد الأغراض و املقاصد و اذلي أأنشاءان بدار الرصد اجلديد هذه ال لت املنهتيي الأفاكر أأن ال لت 

 مربع مس توية يس تعمل به امليل اللكي مهنا اللبنة و يه جسم 
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و أأبعاد الكواكب و عرض البدل و مهنا احللقة الاعتدالية و يه حلقة تنصب يف سطح دائره املعدل ليعمل هبا التحويل 

مربعات تغين عن احللقة الاعتدالية عيل عتدايل و مهنا ذات الأواتد. قال و يه من خمرتعاتنا و يه أأربع أأسطواانت الا



  

و يه أأعظم ال لت هيئة و مدلول و تركبت من حلقة تقام مقام منطقة أأهنا يعمل هبا حتويل الليل الضاد مهنا ذات احللق. 

حداهام يف الأخري ابلتنصيف و التقطيع و حلقة الطول الكربي و تكل الربوج و حلقة تقام مقام املارة ابلأق طاب تركب ا 

حلقة الطول الصغري تركب الأويل يف حمرب املنطقة و الثانية يف مقعرها و حلقة نصف الهنار قطر مقعرها مساو لقطر 

وضع هذه عيل حمرب حلقة الطول الكربي و من حلقة العرض قطر حمرهبا قدر قطر مقعر حلقة الطول الصغري فت

 ------السطوح  متقاربةنصف حلقه قطرها سطح من سطوح أأسطوانهت الكريس و مهنا ذات السمت و الارتفاع و يه 

 هبا السمت و ارتفاعه و هذه الاةل من خمرتعات الرصاد ال سالميني

 

 

 فهيا أأبو عبد هللا محمد بن محمد بن عبد العزيز دخلت أأربع و تسعني و تسعامئة تويف 
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املرعيش احلنفي رمحه هللا من أأهل بيت معروف ابلس يادة و الفضل و الرايسة و الزهد و الصالح و اخلري و  بكقوتبن 

الفوز و الفالح. و اكن عاملا فاضال نبيال أأديبا لبيبا نبهيا اش تغل و حصل و أأخذ عن علامء عرصه و فضالء دهره و درس 

و أأفاد و اس تفاد و هل أأشعار حس نة يتخلص فهيا ابملعيدينس بة ا يل و أأعاد يف مدارس و قراء و كتب يف جمالس و عمل 

جده عبد العزيز املعيد. و اكن مما وليه خنجرية بروسا درس فهيا بأأربعني يوميا عامثنيا. و هل من ال اثر العلمية رسائل أأهدي 

 توقايترساةل ا يل صدر املامكل عوض العاليئ. و اكن أأخذ عن محمد بن محمود ال 

 

عبد هللا س يف هللا بن محمود بن         بن           الرويم املناوي احلنفي رمحه هللا يف رجب مبكة من فضالء و أأبو 

بالد الروم و من أأهل بيت يف الفضل و الرايسة معلوم. و اكن عاملا فاضال أأديبا أأريبا ورعا زاهدا تقيا نقيا محمود السرية 

صارما. درس يف مدرسة خري ادلين ابشا و يف خانقاه و ا حدي الامثنية و السلامينية مشكور الطريقة حاكام حاسام و س يف 

و غريها. مث ويل قضاء حلب بعد البس تان مث قضاء مكة و مات عيل قضاهئا. و اكن أأخذ عن مصطفي بن محمد البس تان 

 و 

 

ي املعروف مبريزاجان رمحه هللا ابلبرصة. حبيب هللا بن         بن          بن          الشريازي الباغنو و أأبو        

. اكن معروفا ابلعمل و الفضل و النجابة موصوفا ابلكامل و الزاكء و أأحد أأفاضل علامء العجم و من أأماثل فضالهئم املقدم

يل بالدما وراء ا  لهنر يف فتنةالكياسة. أأخذ عن فضالء عرصه و علامء مرصه و كسب و اس تفاد و درس و أأفاد مث ارحتل ا 

و انظر فضالهئا و ظهر فضهل علهيم و حاز قصبات الس بق من بني يدهيم و تقدم عند عبد هللا  الصفوية و نزل خبارا

كرامه  خان عيل أأمثاهل خفصه مبزيد ا 
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فضاهل و انظر مرة الس يد صدر ادلين محمد بن        البخاري  )الاكسكراين يف سورة الفتح ببخارايوم امجلعة لثتين و ا 

ليه الناس و تنافسوا يف الأخذ عنه و الاس تفادة ع  رشة خلت من شعبان الس نة( عند اخلان فأأقطعه و مكل ادلست مفا ا 



  

منه فانتظم انموسه و ارتفع شأأنه )و اكن خرج من شرياز فارا بدينه مما اكن يطرق همسعه من سب الصحابة مث سافر ا يل 

ش يوخ مث لزم الطريقة القادرية و قصد بغداد و اجتاز حبلب و جاور احلجاز و قدم مرص و قطن ابجلامع الأزهر و لزم ال 

يل البرصة فقطهنا و أأعطي هبا جزيرة كرث مهنا رزقه و أأقام مالزما للعبادة و التقوي و  مشهد الش يخ عبد القادر مث ارحتل ا 

قامة حلقة خاطر القادمني عليه  -----الاميين و اكرم الضيفان  -----قراءة ادلعاء الس يفي املسمي  من الفقراء و الغرابء و ا 

يل جانب الش يخ عبد القادر ا يل  ------اذلكر و الأمر ابملعروف و الهنيي عن املنكر و مالزمة امجلاعة و صيانة  و الانامتء ا 

 أأن جاء أأجهل و ا يل هللا املصري (

 لية و و هل تصانيف كثرية و تواليف شهرية مهنا: حاش ية حلمكة العني و رشح الرساةل اجلال

 

و اكن أأخذ بشرياز عن الس يد جامل ادلين محمود بن نرص احلسيين الشريازي و مبرص عن الشمس الرميل و النور 

 الزايدي. و أأخذ عنه خلق كثري ابلعراق و خراسان و ما وراء الهنر مهنم يوسف بن محمد جان القرابغي و 

 
 تويف س نة مخس و تسعني و تسعامئة 

مري شاه بن   بن       بن الرويم البويل احلنفي رمحه هللا يف شهر ربيع الأول بربوسا و دفن يف عبد الغين أأ         أأبو

ساحة الزاوية الزينية. أأحد أأعالم ادلوةل الأاكبر و من أأفاضل الأعيان املشاهري و حبر العلوم العقلية و خفر الفنون النقلية و 

لأرسار و صعد مراصد حصايف الالكم و طالع مطلع طوالع من وقف عيل مواقف مقاصد أأهل التجريد فاطلع مهنا ا

و  أأفاكره خارجا عن دائرة القطب الشريازي. مدار فرجارو الأنوار و صار حمصول دقايقه العلمية حمسودا للفخر الرازي 

ية و اكن ذا حظ يف علوم الطريقة و معارف الصوفية اكمال يف ال نشاء و الشعر. درس يف فرهادية بروسا و السلطان 

حدي الامثنية و اايصوفية و السلامينية. مث ويل قضاء الشام يف ثالث و مثانني مث قضاء مرص مث قضاء  اخلنجرية و ا 

قسطنطنية مرتني مث قضاء العسكر ببالد الروم مث قضاء الشام مث قضاء القاهرة مث عزل يف سلخ شهر ربيع الأول س نة 

و قيل يف اترخيه يف جنان اخلدل سكناه. و من سا مرض و مات منه. مخس و تسعني و خرج راجعا فلام بل  قريب برو

 أ اثره العلمية: حواش عيل رشح التجريد و حتريرات يف هوامش 
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لياس املنتشاوي و نشاءات. و اكن أأخذ عن محمد بن ا   تفسري البيضاوي و أأشعار و ا 

 

لياس بن محمد الرويم املنتشو أأبو  اوي احلنفي معني ادلين املعروف اببن جوي رمحه هللا يوم املاكرم محمد بن محمد بن ا 

الأربعاء لليلتني بقيتا من جامدي الأويل و هل مثان و مخسون س نة و دفن يف جوار أأبيه عند أأيب ا[وب الأنصاري و اكنت 

ه و أأمثل فضالهئم ولدته س نة س بع و ثالثني و تسعامئة. و مما قيل يف اترخيه أأنه خري الودل من أأنبل علامء الروم يف عرص 

مترشعا و متصلبا و متورعا أأديبا أأريبا تقيا نقيا ل خياف يف هللا لومة لمئ و يف املعارف و العلوم يف دهره. و اكن متدينا 

ل خييش سطوة ظامل مشفقا للفقراء و الرعية شديدا عيل الأعوان و الظلمة أأعاد يف ال سالم بسريته امحليدة و أأفعاهل 

ن عليه يف سالف الأايم. زاره الوزير عامثن ابشا يف بيته أأايم مش يخته فاكن ذكل أأسوة ملن بعده حيث صار السديدة ما اك

ليه الوزير للزايدة و ذكل أأمر مل يكن قبل ذكل  يل زايرة مشاخي ال سالم. و صار هو أأول من قدم ا  الوزراء العظام يأأتون ا 

م وزار روضة الرسول عليه السالم. و حفظ بعض املتون الفقهية يف يف ادلوةل العامثنية. و اكن جح مع وادله جحو ال سال

راءة الكتب العلمية و التواليف أأثناء الطريق فعني هل العلوفة اخملدومية أأربعني يوميا فرشع يف حتصيل العلوم و املعارف و ق



  

دم عيل الأمثال و س بق و جالس فضالء زمانه و دارس علامء أ وانه و اش تغل و دأأب و حصل و ملأ شن العرفان و تق

حدي الامثنية و اايصوفية و  عيل الأقران و صاهر املويل عبد الرمحن بن عيل. و ويل التدريس يف املدرسة القاهمسية و ا 

حدي السلامينية مث ويل قضاء الشام س نة س بع و س بعني مث قضاء القاهرة مث قضاء بروسا مث ادرنة مث قسطنطنية مث  ا 

 صدارة البالد الغربية مث عزل بسعي الوزير محمد ابشا و اكن حيسده فتقاعد بوظيفة  صدارة البالد الرشقية مث
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يل الصدارة مث ويل مش يخة ال سالم بعد النقيب يف ذي احلجة س نة تسع  الأمثال. مث ويل تدريس سلميية ادرنة مث أأعيد ا 

يل أأن مات و أأظهر رونق املش يخة ابيفاء حقه عيل الامتم و أأبرز يف الفتوي و التقوي سرية السلف ا و مثانني و دام علهيا ا 

ل  الصاحلني يف ال سالم. قال المتميي اكن من أأعف الناس عن أأموال املواريث مفا اكن يرسل قسامه ا يل ضبط تركة ميت ا 

لهيم من أأخذ ز ذا اكن يف الورثة الصغار خييش ضياع مامهم و يبال  يف التحذير من الطمع فهيم و مد اليد ا  ايدة عيل الرمس ا 

يتام  ليه من الأجرة أأكرث مما يدفعون ا يل قسامه و رمبا اكن يرتك للأ املعتاد حبيث لو اس تأأجر الورثة قاسام لاكنوا يدفعون ا 

ذا ضبط مهم الرتكة و قسمها ل يأأخذ  ل أأن يطلبوه و ا  لهيم قسامه ا  ذا اكن الورثة كبارا ل يرسل ا  شيئا من الرمس املعتاد و ا 

ل م عطائه من غري طلب منه. و اكن مهنم ا  نه اكن ÷ا تطيب أأنفسهم اب  و أأول قاض نقص من رمس احلجة و السجل فا 

ذكل يف أأايم وليته و تبعه من بعده  يأأخذ نصف ما اكن يأأخذه غريه من القضات و أأمر نوابه بذكل و شدد علهيم و اس متر

يل ما اكن الأمر عليهادلين مث أأع القاضيان الفاضالن رمضان بن الناظر و محمد بن قطب . و من اد من جاء بعدمه ا 

حماس نه أأن زعامء الشام و أأرابب الأقطاعات من أأمراهئا اكنوا يظلمون فاليح أأرضهم و حيبسوهنم يف بيوهتم و يأأخذون 

ثبات حق فقام يف ذكل قياما اتما و عرض الأمر عيل احلرضة يف منعهم عن هذا  مهنم ما أأرادوه بغري مراجعة قاض و ل ا 

قامة  ل ابحلبس الرشعي بعد تصحيح ادلعوي و ا  ليه أأن ل حيبس أأحد من الفالحني و غريمه ا  التعدي فصدر املرسوم ا 

جفزاه هللا عن ال سالم و املسلمني خري اجلزاء. و مهنا أأن البينة و ثبوت احلق رشعا. فعمل مبوجبه و أأزال هذه املفسدة 

م و املغالت يف لبس الثياب الفاخرة و غري ذكل من مزيد التجمالت اليت ل أأهل اذلمة قد اكنوا ابلغوا يف حتسني مراكهب

 فهيم عيل ما اكنو أأجري احلمك  فأأبطل ذكل و منعهم منهينجع رشيعة ال سالم 
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أأن ولت العدل و قضات ال نصاف مث ملا ويل قضاء القاهرة فرح أأهايل ادلاير املرصية فرحا شديدا و رجوا سابقا يف أأايم 

فصدقوا فيه أأمامهم و أأبطل يسري فهيم سرية أأبيه و امليش عيل س نة و احلذو عيل طريقته و قد حقق هللا تعايل رجاهئم 

ذا  اكنوا يأأخذون من مائة دينار حنو عرشين رمس من غرميه مثال  خلصوا الأحد حقافهيا أأيضا رمس احلجة. و اكن النواب ا 

يرادمه احملصو  ل جحة فالن و جحة مكررة فسأأل عن ذكل و عن سببه فبينوا ا يل وهجه فغضب جحة و يكتبون يف حماس بة ا 

ل رمس جحة واحدة بعد طلب املدعي أأو املدعي عليه و لو  عليه و منعهم من ذكل و شدد علهيم و أألزهمم أأن ل يأأخذوا ا 

فوسهم و طهرها من دنس أألف دينار. و اكن ابلقاهرة ثالثة أأنفس من أأهل الفضل و ادلين ممن رشف هللا نخلصوا مائة 

يل اللمة و قضات اجلور و قنع بدون الكفاف و مه الش يخ يوسف الشايم و العالمة أأمحد بن قامس و الش يخ  الرتدد ا 

و قررمه )قدرمه( فهيمبحض التفضل  و يصلح حامهم من بيت املال ابدرمهحماسن النحوي فسعي مهم يف تعيني يشء يقوم 

 غري ذكل من احملاسن اليت أأمات هبا البدع و أأيح الرشع و أأبقي اذلكر امجليل و و الكرم من غري سؤال مهنم. و هل

يل الرعية و رفع املامل عهنم و احلمك ابلعدل فهيم و التجاوز عن مسيهئم و  اس توجب هبا الثواب اجلزيل و ال حسان ا 



  

عطاء املناصب لأهلها. و لهجت أأ  لس نة الشعراء مبدحه و تقريظه و ال حسان ا يل حمسنهيم و وضع الأش ياء يف حملها و ا 

رسال الأشعار البليغة يف مدحته  الثناء عليه و قصده من البالد البعيدة و املسافات املديدة ابلتوجه ا يل حرضته أأو اب 

عدام  جبار كرسمه و اكن أأماان مهم  عدمهفعمهم جبزيل بره و وافر ا حسانه و سعي يف ا  ذهاب فقرمه و ا  و جتريد نعمهم و ا 

ليه. و من  ايم و وقاية من حوادث الشهور و الأعوام و مداحيهم فيه تدل عيل أأنه اكن يف السخاءمن جور الأ  مشارا ا 

قسطنطنية و أأمجع الناس يف الثناء عليه و حيقق أأنه أأوحد الزمان جودا و أأكرث الكرام وفودا. قال المتميي أأنعم عليه بقضاء 

 يه مطر وافر و غيث متاكثر مث عقبه ثلج سرت وجه البس يطة اكن زمن احلريف و الغصون مذهبة احللل و قد نزل ف 
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ذ ذاك هبا فقلت يف ذكل   شعرو أأقامايل ليايل دخوهل املدينة و كنت ا 

 قالوا نري ادلنيا لفرط رسورها ... تبيك و تضحك هل ذلكل من سبب

 فاجبمت ويل الامام محمد ... قايض القضات أأبو املاكرم و احلسب

 ن اجلو أأحب ابذل ... خلع البياض عيل الغصون من اذلهب أأ  -- ----او

 السحاب كام وجب ---فرشت و هل ... بسط اللجني  ---و عيل طريقة قد 

 هذا هو القدر الرفيع و هذه ... أ ايت من هو للمعايل منتخب

 ل زال يف طول ادلهر يف سعد عيل ... اوانه حيسده الأعامج و العرب

 

 شعر ن بن محمد احلليب يف اترخي وليته الصدارة هر ادليظ و قال الأديب 

 فاضل ادلهر فرده ... و عاله و جمده

 مذ تويل صدارة ... قال يف الوقتعبده

 ويل الصدر عامل ... ما ويل الصدر نده

 

ليه أأسد بن معني ادلمشقي الشافعي هينيه ابملنصب و يقص شكر بره املوجب   شعرو أأرسل ا 

 ... يهنيي هنا شاع يف الرب و البحر يقبل تراب مل يزل طيب النرش

ل يف املاكم و الرب  و يلمث أأقداما علت فوق فرقد ... و مل تسع ا 

يل أ خر الأمر  و ينرش ذكرا يف املسامع حاليا ... و ليس هل طي ا 

 و يدعو ملولان بطول بقائه ... و هذا دعاء شامل لبين العرص

 ا رحلت ا يل مرصالشام ملا حللهتا ... و اوحش هتا مل الضو رشفت 

يل كرس   و رمت بالد الروم من مرص فاعتدت ... لفرقتمك من بعد جرب ا 

 تنقلت يف تكل املناصب ساراي ... كشمس الضحي اكلفجر اكلنجم اكلبدر

يل أأن توليت القضاء بعسكر ... فالحت تباشري الفالح عيل ادلهر  ا 

 الصدر حمياك طلق للعفات و مل تزل ... دلي اجلود و ال فضال منرشح

 منحت بين الامال فوق مرادمه ... و خلصهتم من لك قايص الظهر

 تفردت يف ادلنيا جبمع حماسن ... اتثلهتا عن سادة اجنم غرر

يل احلرش  مهم يف الوري خفر و جمد موثل ... تناقلته الراوون عهنم ا 



  

 

 شعرالعالمة عامد ادلين محمد بن محمد ادلمشقي احلنفي قصيدة يه و أأرسل ا يل حرضة 

 القطر عهادا منأأقبل أأرض اجلود و اجملد و الفخر ... فال برحت تسقي 
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 و ل زال فهيا طالع السعد اثبتا ... و جنم الهتاين يف جمرهيا جتري

 ... و حلية فضل زينت عاطل ادلهرو اهنيي هنا ابرتفاع جمرد 

 ر و انرش أأعالم البشارة معلنا ... لواهب هذا الفضل ابمحلد و الشك

 فيا من أأعاد العمل بعد اخنفاضة ... رفيعا وايح ما انطوي منه ابلنرش

 و من مالء الأفاق عدل و حمكة ... بأأحاكم احاكم و ابلهنيي و الأمر

 مرص ساكنو أأخيل بالد الشام من كيد قاسدا ... و أأجيل ظالم الظمل عن 

  موات العمل يف ذكل القطر فايحو حل بقطر الروم اكلقطر رمحة ... 

 و أأعرض عن مجع احلطام تعففا ... و أأصبح فردا يف حماس نه الغر

 امقت رشاع الرشع بعد احنطاطه ... و مقت بنرص ادلين يف الرس اجلهر

 مبعروف تنافسوا حديثه ... القدمي و مك كفر ازلت و مك نكرامرت 

 و مك س نة احييهتا مبسدد ... من احلمك أأميض من شب البيض البيض و السمر

 شلك يف البحث جل جليته ... حبسن الكم من بيانك اكلسحر و مك م 

 ادلريمعانيك قد اعي البديع بياهنا ... و قد خري النظام منطقك 

 ورثت املعايل عن أأصول شوامخ ... مه الغرة الغراء يف جهبة ادلهر

 الاعلون يف العمل و التقي ... مناقهبم اكمسك طيبة النرش مه القادة

يل احلرشفلو يف قدمي العرص   اكنوا جلائنا ... حديهثم يف اذلكر يتيل ا 

 عن حبر حبذا حبر تفرع فطويب لأصل اثبت انت فرعه ... و اي

 اتتك املعايل طايعات فقدهتا ... و حليت أأوج السعد يف هامة النرس 

 و قابلت مشس الافق فاحنط قدرها ... دليك و هل يلفي لها مثل ذا القدر 

 ته ... و لح عليه طالع السعد و النرصعال عكس ال سالم ملا ولي 

 و لح فالح ادلهر عب الفاكسه ... و أأصبحت الأايم ابهمسة الثغر

 فال زلت تريق و املعايل خدمية ... و أأنت قرير العني منرشح الصدر

 ليبل  أأهل العمل منك مرادمه ... و خيلص أأهل الفضل من غصة القهر

 سوق التقي و احلمك اكسدة السفر... و  فقد أأصبحوا و اجلهل قد قام سوقه

 بقلب كسري أأنت اكسري جربه ... و لكن حصيح الظن يف جودك الغم

ل ادلعاء مدي العمر  و ليس لهذا اخلري من عبد اببمك ... مقابةل ا 

 بقيت بقاء ادلهر يف مربع العالء ... عيل فرش ال قبال يف مقعد الفخر

 نيتب
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 ب الردي ... تبيد العدا تفين بسيبك ذا الفقرالهدي تويل الندي تذه       

 مدي ادلهر ما حيل البلي  رساةل ... بدر مدحي فاق عقدا عيل النحر

 

 شعرقال أأمحد بن محمد احلليب الشافعي الأديب 

 مدحيك انهتيي للنفوس من الوصل ... و اببك أأحضي معدن اجلود و الفضل

 ل يقابل ابملثل و جمدك قد سايم السامكني رفعة ... و قدرك قدر

 ثويت بأأس ين اجملد مذ كنت ايفعا ... وجبت بأأرض العز عيش عيل همل

 فيا كعبة الافضال اي مهنل الندي ... و اي قاضيا يقيض عيل احلق يف الفضل

ليك أأهايل الفضل ترفع شأأهنا ... و ما شاهنا يف دهرها من ذوي اجلهل   ا 

 نقطا من الشلكو حقك ل يدرون تصدي لتدريس العلوم معارش ... 

 ميت عرفوا ما الفرق بني حقيقة ... مهم و جماز ابدلليل و ابلنقل

يل لغوي قسموا و ا يل عقيل  و هل علموا أأن اجملاز دلهيم ... ا 

 و هل عرفوا فن البيان و ان من ... فروع املعاين البحث يف الفصل و الوصل

 ف الشلكو هل فهموا حبث القضااي و أأيقنوا ... بأأن قياس القوم خمتل

 و هل أأدركوا ما النوع و ما نوع نوعهم ... و كيف قيام احلد ابجلنس و الفصل

 و ما الفرق ما بني الهيويل و صورة ... و ماذا أأرادوا ابلنفوس و ابلعقل

 هل يف أأصول الفقه فازوا بعمل ما ... به يتعدي احلمك للفرع من أأصلو 

 اجلزم خيتص ابلفعلو يف النحو مل يدروا ابية عةل ... يقولون حرف 

 و ل ان يف الأسامء ما ليس يف رصفه ... مصامي )حصيحا( فيه من الوصف و العدل 

 و يف الرصف مل قالوا املضاعف ملحق ... مبا فيه اعالل كنحو قيل يقيل

 فهل من فيت ذي مهة قرسوية ... يناضل عن أأهل املعارف و الفضل

 ل يف عرصان يديل جيد بعزم صادق غري ماذق ... فيحجب من ابجله

 و يرفع مقدار العلوم و أأهلها ... و مينحهم من عزبه أأطيب العسل

 و يرفدمه برا ليصبح روضهم ... خبصب الأماين يف أأمان من احملل

 و انك اي خفر القضات و صدرمه ... و من ساد ابخللق امجليل عيل اللك

 عن اللك جزي الهوم ----لأويل امرء رد احلقوق لأهلها ... و 

ذ كنت ابلفضل قانعا  و قد جاء بعدي يف الوجود معارش ... و ما حزين ا 

يل قايض القضات و ظةل  تقدهمم ابجلاه و اجلهل و البذل ... جلات ا 

 و انهيك من قاض و انهيك
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 ظل ... حيقق أأمايل اشارات برشه                              



  

يل اببه  أأرسلت نظمي و حبذا و رب حساب برقه جاء ابلوبل ... ا 

 فازجرهلنحو حامه لو شدد عيل الرحل ... يح س يد من أأمه 

 والهاه عن ذكر املنازل و الأهل ... تراه لأهل العمل يبذل لطفه

 و يف برمه مل يضع يوما ا يل عزل ... حتيل بأأنواع املعارف قلبه

 اذلي ----كام قد ختيل عن مد الس نة الغل ... سليل املعاين و ابن 

 لفضل ذايت و ما هو ابجلعل ... لنئ رام أأبناء الكرام تش هبا هل ا

 برفعته او قدره الطيب الأصل ... فذاك اشتباه مهنم ل تش به

 و ما كحل العينني اكلكحل ... و لك كامل يف سواه بقوة

 ففيه حبمد هللا تلقاه ابلفعل ... فهاك امام القوم من قصيدة

 غهتا تنيس اللبيب و لفظهاتفوق عيل نظم البنايت و احليل ... بال

 برقة معناه اسرتق ذوي العقل ... و قابل نظايم ابلقبول تكرما

 فأأنت اذلي قد طبت يف القول و الفعل ... و ما اكن من عني مفن بسرته

 مفا أأحد يف الناس خيلو من ادلخل ... و لست مبن هيدي القريض تكس با

 شعار و النظم ديوانكام أأنه من بعض شأأن الفين الرذل ... و يتخذ الأ 

 و خيتار من عز العالء موقف الزل ... و لكهنا لطف الكرام حمرك

 جسااي بين الاداب ابملنطق السهل ... و حق علهيم مدح أأفضل حامك

هل اخللق لك مةل  عيل أأصهل السايم قيض شاهد النبل ... وقاه ا 

 همصوان مبا يف سورة النحل و المنل ... و ل زلت حمفوفا بأألطاف بر 

 ابلبرش لطفا و منة -----ل ظفر من جدواه ابلوافر اجلزل ... 

 ...  فاجعل محدي موضع الفرض و النفل

ليه من دمشق الش يخ اسامعيل النابليس الشافعي هينيه ابلولية يقبل الأرض جبهة شكر هللا تعايل عيل بلوغ  و كتب ا 

ذا طلع هللا  تعايل من سامه الس يادة من حرس جمدها و انشاء معامل معالهيا الاماين و معوم الأفراح و املرسات و الهتاين ا 

و تبين دعامئ اذلي وجدت عليه أأابها و جدها ل زالت تقمي قواعد اجملد و توطدها و  سعدهاو اس تجدها و جدد 

يل اهل الفضائل ما يرحج عيل  تسديالرايسة و جتددها و ما برحت تبدي ماثر امللوك و مفاخرها و  من الفواصل ا 

 أأوائل السعادة أأواخرها و 
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احلر و البارد و العذب عيل الكبد  الوس ناوع عيل املقةل جلو يهنيي ورود املثال العايل. فاكن كورود الشفاء عيل امليص و ا

او الغايب عيل من ل يس تطيع عنه صربا ورود البشائر بقضاء دار املكل و اخلالفة اجلامعة ملا ل حييص احملاسن من 

 شعرطافة مفن شدة الفرح لحظ العبد قبةل ادلعاء سائال و طفق ينشد قائال الل

 

 همسوا كام ختتار اي واحد ادلهر ... مفا أأحد يسمو همسوك يف العرص

 تفردت ابلتوفيق و الرفق و الهدي ... و ابخلري و ال فضال و اللطف و البرش

 وليت من الأذي الفجرفلق  الس ناحصيح يضايه يف  يف ليل اخلطوب جمرب ... كل الرأأي



  

 و أأبطلت ما يف البدلتني من النكر ... و أأبطلت ما قد احدثوا من كنايس

 و اطفأأت ما قد أأرضموه من امجلر ... و جددت فهيم عهدت فهيم عهد وادلك الريض

 سقي هللا قربا مضه و ابل القطر ... و مل يتجارس بعد ذكل واحد

 يتناول من رسوم تعلقتعيل عود ما ابطلامته مدي ادلهر ... و مل 

 مبال اليتايم قط اي طيب النرش ... و أأبطلت نصف الرمس من مال غريمه

 و رست يف العدل سري أأاب بكر ... و أأعرضت عن رمس احملاس بة اليت

 مبرص كام قد شاع يف ذكل القطر ... وصفت عقود الارص عن لك بدلة

 ره شافيا و مك حللت فامي تقدم من ا رص ... و كنت لمر أأرض املاك

 و كنت لأهل الفضل متبسم الثغر ... و ل زلت فامي قد وليت مسهال

 عيل الناس ما يلقون من رشر الرش ... هنيئا لقوم أأنت قايض بالدمه

 و أأحاكمك الغراء فامي بيهنم جتري ... لقد أأصبحوا يف ظل قاض مسدد

 هو الغرة الغراء يف جهبة ادلهر ... لهينك ما اوتيته فهو نعمة

 ينا به هلل شكر عيل شكر ... و عبدك مولان احملب مشتتعل 

 يف قبضة القبض و الارس ... يبث دموعا من عيون تقرحت الايسغزير 

 هل كبد حراء احر من امجلر ... عيس عطفة منمك و نظرة

 ليصبح مرسورا و ينجو من الارس ... فهذا أأوان الأمن و املن و الريض

 رب ... و ل زلت يف عز عزيز و رفعةو هذا زمان اجلود و الفضل و ال

 مدي ادلهر و الأايم ما غرد القمري ...

 

 و اكن حمب ادلين امحلوي احلنفي الأديب غرس نعمته و
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يل أأن ويل  ذ ذاك بدار املكل يالزم عيل بعض مناصب القضاء. و قد اكن حال القضاء بينه و بني أأمنيته ا  و ختنه لبنته ا 

ليه و سار عن املمدوح فانعم علي حسانه. قال مث ملا اكن اثمن من شهر رمضان و  حرضتهه و أأحسن ا  يدعو هل و يشكر ا 

رد بشري الأمن و الأمان مبا أأفاء هللا تعايل من ال حسان فابتسم وجه الزمان العبوس و فرح لك أأحد بزوال امهم و البوس 

 شعرو ورد املثال الرشيف بذكل فأأنشد العبد هناكل  و قام سوق الهتاين و أأيقنت النفوس ببلوغ املين و نيل الأماين

 

 فلق الفؤاد معذاب ... أأهال و سهال ابلبشري و مرحبابرشي أأتت 

 برشي ةمهنل السحايب ابكرت ... غضا رطيبا هذا رحي الصبا

 أأو مثل فرحة عاشق منح اللقاء ... عفوا و اكن من التباعد منقبا

 ق لعبدمك أأن يطراب و ح فطربت عند سامع ما بلغته ... طراب

خوان الصفا ... هملال و عن البشارة معراب  و جعلت ابرص وجه ا 

 لك يبرش ابملارب قائال ... بعد املهاكل قد لقيت املطلب

 و نعم ظفرت مبطلب و مارب ... من دوهنا طعن الألس نة و الظبا



  

 و بدت مشوس املكرمات فاطلعت ... أأفق املرسة ابلهتاين كوكبا

لهيا ... متبسام و لطاملا قد قطباو غدا الزمان   يتيه يف حلل ا 

 أأنت اذلي منح الصدارة منحة ... و أأزاح عن وجه الصدارة غهيبا

 ختتار ما هبت صبا  أأبداكامل زلت تبقي دامئا يف رفعة ... 

 

 شعرو قال حمب ادلين حني ويل قضاء دار السلطنة 

 

 ه من جعهبا كرباحبق دلار العدل أأن تصبح الفخرا ... و تسحب ذيل التي

 و تزيه عيل الك البالد ترفعا ... و تسمو عيل لك البقاع بمك قدرا

 و مذ رصت فهيا حامك الرشع قاضيا ... تنفذ فهيا احلمك و الهنيي و الأمرا

 عالها هبا و استبان بنورمك ... علهيا ضياء خيجل الشمس و البدر

 ه ترتاحللت هبا و القحط عن أأهلها ... فزال وجاء اخلري يتبع

 و جئت و اكن الناس يف الضيق و العنا ... فنالوا بمك من بعد عرسمه اليرسا

 و مينك مشهور فقد اكن هكذا ... قدومك اي مويل املوايل ا يل مرصا 

 و قد اكن فهيا اجلدب أألقي خيامه ... فلام حللمت ربعها جرهيا فرا

 ع و ل يعريو أأحضي هبا املسكني يف عيشة الريض ... و أأصبح فهيا ل جيو 
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 و زاد عيل املقياس و احلد نيلها ... و ملا ااته جربمك جانب الكرسا

 حتيل بقطر من نداك نباهتا ... فأأصبح روض العيش من ذاك خمرضا

 و اكنت لنا فهيا ليال منرية ... نشاهد تكل اذلات و الطلعة الغراء

 لنعمة الكربيو نعامؤها يفين الثناء صغارها ... و برش حمياها هو ا

 و كنا هبا حينا من ادلهر يف هنا ... و أأرعد عيش ل نري أأبدا رضا

 عيل ذاك الزمان اذلي مرا فاهاو مر لنا فهيا زمان بغبطة ... 

نساين   من ذكري قفا نبكشغلت به عن لك حب و مزنل ... و خل و ا 

 اخلرضا و انسيت فهيا الأهل و ادلار و امحلي ... و أأحبابنا و الشام و املرجة

 فيا س يد العرص اذلي ما لعبده ... سوي اببه من بني لك الوري دخرا

 هتن عيل كيد احلسود مبنصب ... ميوت به غام و يفين به قهرا

 و سد س يدي لك املوايل لنمك ... أأجلهم فضال و أأةملهم قدرا

 و أأمجلهم خلقا و أأعظم رتبة ... و أألطكفهم خلقا و أأحس هنم ذكرا

  و الفضل و احلجي ... و قد قيلرب البيت اي س يدي ادريو بيتك بيت العمل

ان لرنجو فوق ذكل مظهرا ... تري فيه من أ ايتك ال ية الكربي  و ا 

 بقيت بقاء ادلهر يف خري نعمة ... و أأعيل مقام يمثر امحلد و الشكرا

 و ل زال صدر الرشع منرشحا بمك ... و قدري اي مولي قد جاوز الشعراء



  

 لأحاكم منك مطاعة ... و ذا ادلهر ل يعيص لمك أأبدا امراو ل زال صدر ا

 و قال عبد املعني امليك احلنفي ... الأديب هينيه مبولود هل اقبل السعد يف طاليع جنده 

 حربهازما اكسدا )اكرسا( عساكر  ضده ... و أأانح الراكب يف ابب 

 ورث الفضل عن أأبيه و جده ... هو قايض القضات جنل

لياس حب  اه ال هل برفده ... واقر العيون منه بنجل ابن ا 

 صادمات الرسور مدار حنةقد زيك مودلا يشري لرشده ... 

 بدرمت وافا بطابع سعده ... 

 شعر و قال أأيضا ميدحه 

 

 لغيث اي مزن الكرامة جودي ... وايح بوربكل امللث و جودي ---اب

 رودمهي عيل سفاكن سفح ز  وامهي عيل لتطفي عيل ما شب من ... و

يل ادلاير جفددي ... يل  ذا تثنيت ا   سلع و العقلق  ----و ا 

 

\264b\ 

 
 عهودي 

 و كذا الغدير و رامة و املنحين ... و الرمقتني و دوحة الأخدود

 فلقد لبس مت هبم جالبيب الهنا ... جددا و جاريت الهوي جمهودي 

 يف قطع أأعداء و وصل أأحبة ... و سامع ابايت و نغمة عود

 ما جد مسعود خفار همسعي مزااي قد حلت ... من ذيو جلت عيل 

 حبر العلوم سليل أأهل الفضل من ... ورث العال عن وادل و جدود

 قايض القضات محمد ... جنل ابن الياس السعيد بطاعة املعبود

 اجللمود ل زال يف عز عيل رمغ العدا ... و قوي سعد هامش

 سل و مجودو جملده عبد املعني مداحيا ... هيدي بغري تاك

 و خلري خلق هللا خري حتية ... تبقي ليوم احملرش املوعود

 

يل اعتابه شهرية  راد يشء مهنا مفن ذكل قصيدة قلهتا ابدلاير املرصية  --و قال التميي يل نس بة ا  و مداحي كثرية فال بأأس اب 

 شعرول و يه مث وفدت هبا ا يل حرضته العلية فوقعت عنده موقع القبول و أأجزل الصةل و أأجنز املأأم

ليك يب وفد الرحاء ... و أأنت محمد و كل الوفاء ليك ا   ا 

ليك مما ... عيل بغي   العزاء و اعوزينو من دهري هربت ا 

 قومه محقي رعاء معيو أأخرين و قدم لك نزل ... 

 و اسلمين غيل قوم لئام ... جزاء الود عندمه اجلفاء 

 نداءيرون ماكرم الأخالق عارا ... و ان القول احس نه ال 

 جواب حتية الرايج بذامه ... عبوس و انقباض و انزواء

 اكن هللا أأوجهبا علهيم ... و حرم أأن يناط هبم رحاء



  

 اذا ابخلري لح هبم صباح ... يعاجله مع الرضر املساء

 و ما بيض الانوق و اعز مما ... بأأيدهيم اذا المتس العطاء 

 ءو ليس لأرضهم مطر يريج ... و ان مطرت فليس هل الك

 و ان يه انبتت فنبات سوء ... بال نفع و أأكرث الا 

 و ليس يفيد عندمه وداد ... و ليس بنافع مهنم اخاء

 نعميهم لأهل الأرض بوس ... اسعدمه ملن فيه شقاء

 سلمي الصدر عندمه سلمي ... و صايف القلب ليس هل صفاء 

 ملا مهم اذلي يفين رسيعا ... من العرض اذلي يبقي وقاء

 دلين عندمه كساد ...ا لسوق
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 و سوق الفسق و ادلنيا عالء ... اكن ادلهر يطلبين بثأأر

 و غري النفس ليس لها جزأأ ... كأين من أأميته يف ذراها

 و يف أ ل احلسني هل انامتء ... فتبامث تبامث تبا 

 دلهر مال و هل حداء ... و أأايم هبا اجلهال أأحضي 

 للاكملني هبا كامل لأهل العمل عندمه أأذاء ... مفا

ليه ترنوا  و ل للغاضلني هبا خطاء ... مع النقص الهالل ا 

 لعيون و ليس ابلبدر احتفاء ... خبيث امخلر يصبحه رسور

 و طيب املاء ليس به انتشاء ... فيا ابن محمد اي خري حرب

 عيل لك الأانم هل ولء ... و يف أأبوابه من جاء مثيل

 اجرين انين بك مس تجريطريد ادلهر اكن هل حامء ... 

 و خذ بيدي فقد عظم البالء ... و أأنصفين فا ن ادلهر عبد

ذا للخطب نودي  لبابك فيه حتمك ما تشاء ... و مثكل من ا 

نك من رسات لو أأشاروا  و أأن بعد املدي همسع النداء ... و ا 

يل الأفالك دارت كيف شاؤا ... بقامي س يفهم و العمل أأحضي  ا 

 وطاء ... فمك يوما أأجار و أأمنه جارا عيل الس بع الشداد أأدمهم

 و اكن عليه للزمن اعتداء ... و مك قد أأحس نوا من غري من

نك أأنت اوفامه ذماما  و مك لنوايب ادلنيا أأساؤا ... و ا 

 و أأولمه مبا يف الثناء ... تري حق الوفود عليك فرضا

 كفرض امخلس واجبة الأداء ... و ما يف الأرض مكرمة يباها

 منك هبا ابتداء ... اكن الأكرمني بدورمت هبا الا و 

 و أأنت الشمس منك مهم ضياء ... بغري البذل غريك ليس يغين

 و أأنت فقصد حرضاتك الغناء ... و ميين لك من يف الأرض أأرض

 هبا جدب و ميناك السامء ... و للطائ أأخبار حسان



  

 هبا يف اجلود للناس اقتداء ... مبا اوليته نسيت مجيعا

 ر يسرته ذاكء ... و ليس دلوةل ما كنت فهيا وضوء البد

 ويل الأمر انفذه هباء ... و ليس ملدعي حق نصيب

 اذا من غريك المتس القضاء ... و لوان الفيت ابلعمل يعطي

 لاكن كل البس يطة و اللواء ... و لو جاز السجود لغري رب 

 و ابملدح التعبد و ادلعاء ...
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 لاكن مبدحمك دلمك خصوصا 

 و اكن لغريمك من ال ابء ... و لو ل أأنت يف ادلنيا لقلنا

 عيل الأايم و ادلنيا العفاء ... بك الأوب اذلي قد مات قدما

 و مات ذووه عاد هل احلياء ... حيدك ل حمدك نلت هذا

 الفخار و ليس ابجلد احلجاء ... مع النسب اذلي ما فيه الا

 العمل ميحو كرمي عنده قطن السامء ... و الامن بنور 

 ظالم اجلهل فهو هل جالء ... خفذها اي ابن الياس عروسا

يل متمي  لها احلسب املهذب و الس ناء ... لها النسب الرفيع ا 

 ا يل حقطان ليس به خفاء ... يفوق البدر مطلعها كامل

 و أأين البدر منه أأو الضحاء ... لفظ يروق السمع حس نا

ذا نسبت  لها فصحاء قوم و معين دون موقعه الطالء ... ا 

 مضوا زمرا و قد وجد السواء ... فسحبان و حسان و قس 

 مهم يف اللكنة ادلاء الضياء ... و لست اري سواك لها كفيا

 و من فيه الكفاة و الكفاء ... و ليس لها صداق غري ود

دابر حظي قبال به ا   صدوق ما ل و هل انهتاء ... و ا 

يل القبول كام اشاء ... و ترضاين  لبابك عبد رق يعود ا 

 فاين صادق شهم دهاء ... اعادي من يعاديمك و أأهوي

 بقليب من هواه لمك رفاء ... و امدحمك و اجهو من قالمك

 هبجو دونه الس يف املضاء ... مفديح ليس يش هبه مدحي

 و جهوي ليس يش هبه هجاء ... و ادعوا ضارعا ابلقلب من ل

 هر فاميخييب دليه من راج دعاء ... بأأن يبقيك طول ادل

 يرسك و احلسود به مساء ... و ليس لنجم سعدك من افول

 العز دولتك انقضاء و ليس 

 شعر و من قويل يف مدحه أأيضا و قد أأممت حرضته من ادلاير املرصية أأبيات يف ظين أأهنا منسجمة اللفظ و املعين و يه

 

 تقول بنييت اذ و ووعتين ... و دمع العني ابخلدين حدد



  

يل أأي البالد   تسري عنا ... و ترتكنا و هل يف الناس مقصدا 

يل بالد الروم قصدي ... فمثت س يد ابجلود حيمد  فقلت ا 

 اذا ما امه للفضل راج ... يعود بلك ما يرجو و أأزيد

 فقالت من يكون فقلت مويل ... يقال هل ابن الياس محمد 
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 فقالت يف أأمان هللا رس ل ... هتاون يف ملسري و ل ترد

 ك كام ذكرت هل نوال ... بال حرص و ل عد و ل حدفذ

 

 هذا و ل سبيل ا يل حرص ما قيل يف حقه من املدح و حصل من الثناء عليه و يف هذا القدر كفاية. 

و اكن أأخذ عن وادله ديرويز بن عبد هللا و أأمحد بن مصطفي التاشكتربي و حسن القراس ييل و عبد القادر املعلول و 

 يل وعبد الرمحن بن ع

 

يف قرب نور ادلين الشهيد. أأمحد بن حسن بن       بن     ا احلنفي رمحه هللا يف شوال بدمشق و دفن و أأبو          

و اكنت ولدته يف حدود س نة س تني و تسعامئة. اكن فاضال عاملا أأديبا لبيا أأراي حسن الأخالق مجيل الأوصاف كثري 

يل احملاسن و الفضائل حمبوب القلوب و مطبوع  الشامئل مفرط امجلال ابهر احلسن حبيث يرضب به الأمثال. رفع شأأنه ا 

ليه أأن يلبس لباس  السلطان سلمي فدعاه ا يل قرصه يشاهد صنع هللا فيه فاستشار أأبوه الش يخ أأاب السعود فأأشار ا 

ل ساملا ساملا غامنا الصوف الطويل المك الأبيض اللون عيل طور أأهل العمل فمتثل بني يديه و قبل من ذيهل مث رده جبمي

حدي الامثنية مث السلميية مث السلامينية ثو ويل قضاء حلب يف  جبوائز سنية و ترشيفات علية. درس يف عدة مدارس مهنا ا 

 شعره شوال س نة ثالث و تسعني مث قضاء دمشق الشام و مات و هو قاض هبا. من

 يقول يل نلت املناصب ابلفضل ... نعم نلهتا لكن بفضل ادلرامه

 اكن أأخذ عن وادله و أأيب السعود العامدي و                  

 

محمد بن عبد البايق بن محمد بن حسن العلوي احلسيين الشريازي احلنفي معني ادلين الأرشف رمحه هللا يف       أأبو 

يل الس يد غياث ادل ين منصور بن أأواخر الس نة. و هو من ذرية الس يد الأرشف اجلرجاين و يتصل نس به من هجة أأهماته ا 

شارة القايض محمد بن املياليث حني قدم دار مكل الروم يف س نة ثالث و مخسني و  محمد. اكن شافعيا فتحول حنفيا اب 

تسعامئة و هو س يد الأيد العايل النسب الفائق احلسب حائز الفضائل فائز احملاسن بني موروث و مكتسب و حادي 

  الطرفني صاحب الفصاحة و البيان و انظم أألفاظالقدح املعيل من الرشفني جامع حملامد كرمي
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الشافعي و الفتوي و صدر العلامء س يد الأرشاف و معان. و اكن أأمري جملس الفضل و التقوي و مالذ اخللق يف الفقه 

التعصب و بعيد الصيت منترش اخلرب يف الأطراف. فلام قدم بالد الروم و تلكم مع علامهئا يف املنطوق و املفهوم ترك 

يل بالده و قطن يف مقر سعاده تسنن عنده مكل العجم و سلطاهنا  التعسف و أأخذ جبادة ال نصاف و حتنف. و ملا رجع ا 



  

سامعيل الصفوي و اتب من الرفض و أأخذ مبقتيض اجلبةل السلمية و الفطرة املس تقمية و  سامعيل بن طهامسب بن ا  املعظم ا 

حصبة و مين قربته فصار ببالد العجم مذهب الس نة ظاهرا. و أأصبح املنابر و تدين و دخل مسكل الس نة القومية بربكة 

احملافل من رجس الرفض و السب و الطعن يف الصحابة و سوء الأدب طاهرا و اختفي الغالت و أأهل العدوان و 

يف املضيق مجة أأخرس الس نة أأبناء ال فك و الهبتان. فقاموا عيل املكل السعيد و قتلوه و هو شهيد و حبس صاحب الرت 

و بقي يف السجن عيل منوال الصديق مث خلص و التجأأ ا يل محمود ابشا بن مشس ابشا الأمري عيل شهر زور فأأكرمه و 

يل السلطان سلامين فاغتمن وفوده و قابل  يل وادله و أأوصاه فيه خبري. فعرض حاهل ا  أأجهل و أأحسن مثويه و حمهل مث هجزه ا 

فويل تدريس اجلريدة السلطانية و تقاعد بس تني عامثنية مث جح س نة ثالث و س بعني جحة  ابلحرتام و مزيد ال كرام وروده

ال سالم من طريق الشام و طاف بيت هللا احلرام و أأدي املناسك املندوبة لل انم و زار روضة الرسول عليه السالم و 

ليه تدريس اخلرسوية رتبة  امد بقي يف احلجاز مدة س نتني مث ويل قضاء املولوية يف س نة مثانني مث قضاء بغداد مث مضافا ا 

قضاء طرابلس الشام مث قضاء املدينة مث قضاء مكة مث ويل نقابة ال رشاف مث رتبة قضاء دار السلطنة يف عاشوراء س نة 

اس تعفي عن القضاء و تقاعد مث ويل قضاء مكة مع رتبة صدارة بالد اليوانن فتوجه من أأربع و تسعني و ملا ماتت وادلته 

يل املدينة و دفهنا فهيا و زوج بنته من الس يد حسن بن          رشيف مكة ا لهيا و محل أأمه يف البحر ا   لرب ا 
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و جاور هبا. و اكن تأأثر من احلزن بعد وفات وادلته و تلونت أأوضاعه و أأطواره و اضطربت أأفعاهل و أأحواهل و صدر منه 

و اكن حصل العلوم و املعارف يف بدلة تربيز و أأتقن  اجملانني قريبة. أأمور جعيبة و ش ئون غريبة و حراكت من حراكت

سامعيل بن طهامسب حيت اجناه هللا  الفنون العقلية و النقلية و همر يف الرايضيات و سائر العلوم احلمكية. و اكن يؤدب ا 

يران و جري يف ذكل أأمور حيت اك ليه من أأهل ال  ن ما اكن. و حيك به من ورطة الرفض و السب فدعي الرعية ا 

جعلها اكلتقومي لأحواهل و أأدرج فهيا وقايع يتعرض عليه يف ماهل و من صاحب اذليل أأنه رأأي هل مجموعة مضهنا أأموراجعيبة و 

ذكل أأنه قال تذاكرت ا يل يف يوم كذا من شهر كذا و س نة كذا و يف ساعة كذا و سالهتا عن ولديت فقومت منه طالعي 

يل مكة أأريد احلج و أأجاوز هبا عدة جحج و هل أأشعار لطيفة و أ اثر عيل قواعد النجوم حفمك يل  هذا املرسوم عيل أأنه أأتوجه ا 

 ظريفة و أأخبار نظيفة و ديوان شعر ابلفارس ية و كتاب النواقض عيل الروافض ذكر فيه تزييف مذههبم و تقبيح مرشهبم.

 

 تويف س نة ست و تسعني و تسعامئة 

ن        بن          الرويم املييل احلنفي رمحه هللا يف أأوائل احملرم. اكن مشهورا ابلعمل محمد مصطفي بن لطف هللا بأأبو 

. اش تغل و دأأب و فاق و انترش خربه يف خراسان و العراقو الفضل معروفا ابخلري و العدل اش هتر صيته صيته يف ال  

د. و اكن عاملا فاضال ابهر الكامل فاقد املثال حصل و اس تفاد و أأفاد و درس و أأعاد و ويل احلمك و القضاء يف عدة البال

ذا فصاحة يف املقال بلي  البيان بديع التبيان طليق اللسان كثري ال حسان ذا أأخالق حسان. درس يف يف مدرسة عبد 

 مثالسالم يف س نة تسع و مخسني مث يف ادلاودية مث يف ا حدي الامثنية و السلامينية مث ويل قضاء مكة يف رمضان مثانني 

عزل عهنا مث ويل قضاء بروسا مث قضاء غلطة مث قضاء ادرنة مث عزل عهنا. و اكن الناس لكامل ظهوره يف أأوائل أأموره 

يرون أأنه ينسكل سكل الصدور و ينتظم فهيم اكنتظام ادلر يف قالئد حنور احلور غري أأن الزمان حمك عليه بغري مراده و 

 . و اكن أأخذ عن محمد بن عيد الأول التربيزي و س نان جار عليه و عامهل بعناده. و هل أأشعار حس نة
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 و س نان ادلين و يوسف بن حسام و عبد الرمحن بن عيل و 

 

دريس بن أأمحد البغوي احلنفي رمحه هللا لتسع بقني من احملرم بقسطنطنية و دفن يف خطرية و أأبو          محمد أأمحد بن ا 

البغوي صاحب معامل التزنيل و املصابيح و مات أأبوه س نة أأربع و عرشين و بقي  مكتبة أأبيه. من ذرية الش يخ حمي الس نة

منه طفال رضيعا فلام بل  أأشده سكل طريقة أ ابئه و أأسالفه يف حتصيل الفضائل و العلوم فاش تغل و دأأب و حصل و 

سم الهيئة و فاق يف الأقران و برع و تبحر يف العلوم النقلية و الفنون العقلية و أأتقن مجةل العلوم الرايضية و خصوصا ق 

حدي الامثنية بقسطنطنية مث ويل  تقدم عيل أأبناء الزمان و تويل التدريس يف سلطانية بروسا و دار احلديث ابدرنة و ا 

بغداد يف شهر ربيع ال خر س نة مخس و س بعني مث عزل عهنا و ويل قضاء املدينة يف س نة ثالث و قضاء دار اخلالفة 

يك مث تقاعد بتسعني عامثنيا. و اكن يف قضاءه محمود الطريقةمشكور الولية جيري عيل قدم السلف مثانني بعد حسني امل

لياس املياليث و   الصاحلني حسن السرية. و اكن أأخذ عن محمد بن ا 

 

و أأبو
28
م عبد البايق عبد الكرمي بن محمد بن محمد بن محمد الرويم الربوساوي احلنفي املعروف ابلصاحل رمحه هللا يو  

 امخليس لامثن خلون من شوال.

 )ينهتيي نس به ا يل مويس بن محمد بن محمود الرويم شارح ملخص اجلغميين و من هجة أأمه ا يل عالء ادلين القوس تجي(

قساهما من املنطوق و املفهوم   تقان ا  من أأعيان العلامء و أأماثل الفضالء يف ادلوةل العامثنية صاحب حتقيق يف العلوم و ا 

ليه يف الهيئة و متبحرا يف امل عقول و املنقول ماهرا يف الفروع و الأصول عاملا اكمال و حبرا شامال و حنريرا فاضال مشارا ا 

الهندسة مع العفة و الورع و ادلين و الصالح و التقوي و الصالبة يف احلمك و القضاء و ال س تقامة يف الرشع. و اكن 

صدارته  و أأجري أأحاكمه عيل  ابحلق و أأظهر الصالبة يف أأايمحسن السرية محمود الولية مشكور الطريقة قد صدع 

ال س تقامة و مهنج العداةل بعد ما انطمس معاملها وايص طريقة السلف الصاحلني بعد ما انقرض عاملها و ذلكل لقب 

 ابلصاحل و عرف به 
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س نة مخس و مخسني مث يف يف ية ن و اكن ل يسمع شفاعات )ش ناعات( يف غري موقعها. درس يف حسامية قسطنط 

حدي السلامينية مث يف سلميية ادرنة مث  حدي الامثنية مث يف سلطانية ادرنة مث يف ا  أأمحدية جوريل مث يف سلامينية ازنيق مث يف ا 

لهيا مث ويل قضاء بروسا مث قضاء  ويل قضاء الشام يف صفر س نة مثانني مث قضاء مرص ذات الأهرام مث عزل عهنا مث أأعيد ا 

 قضاء دار السلطانة مث ويل صدارة بالد الرشقية مث تقاعد عهنا بوظيفة الأمثال مث ويل دار احلديث السلامينية ادرنة مث

يل رواتب السنية مث ويل صدارة بالد اليوانن مث تقاعد عهنا بوظيفة معتادة يف ولهتا. و من أ اثره جامع و مكتب  منضمة ا 

سالم. و اكن أأخذ عن الس يد محمد بن عبد الأول التربيزي و الش يخ و حامم و أأوقاف حبسها للمس تحقني من بالد ال  

لياس املياليث و  محمد بن ا 

 

                                           
28

 علي يمين الصفحة بعض الكتابات غير واضحة



  

عبد هللا بن لطف هللا بن محمد بن هباء ادلين الرويم ا         احلنفي رمحه هللا يف أأواخر الس نة مبكة. عبد الرمحن و أأبو 

عرصه و أأعالم فضالء دهره صاحب أأنواع املناقب و املأ ثر  و اكنت ولدته يف حدود أأربعني و تسعامئة. من أأعيان علامئ

و ساحب أأذايل املعايل و املفاخر ابهر العرفان بديع البيان. و اكن حرم شوكته بعيد الأطراف و دائرة دولته سعيد 

ية و الأكناف. ويل تدريس اخلنجرية يف س نة س بع و مخسني و سلطانية بروسا و الرس متية و ا حدي الامثنية و السلمي 

يل رتبة املولوية و قضاء الأيوبية س نة اثنتني و مثانني مث قضاء بروسا مث قضاء ادرنة  السلامينية مث ويل قضاء غلطة منضام ا 

مث قضاء قسطنطنية مث ويل صدارة البالد الرشقية مرتني مث ويل صدارة بالد اليوانن مث عزل عهنا و ويل قضاء مرص مث 

ا. و اكن صاهر أأمحد بن مصطفي لبنته و أأخذ عنه العلوم و عن محمد بن عبد الكرمي قضاء مكة و مات و هو عيل قضاهئ

 و الس يد حسن ا
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 تويف س نة س بع و تسعني و تسعامئة 

. أأحد العلامء عبد هللا محمد بن محمود بن         بن        الرويم الابصالوي احلنفي رمحه هللا يف جامدي ال خرة أأبو

الء ذوي الاش هتار يف دلوةل العامثنية دار يف جمالس العلوم و حصل من املنطوق و املفهوم و أأخذ عن الكبار و الفض

جامعة من علامء بالد الروم. و اش تغل و دأأب و حصل جانبا صاحلا و أأتقن عدة فنون و اتويف مهنا حظا وافرا. و اكن 

نه و قوته الس بعية اكذلئب الصائل يف أأس نانه. ويل درس حديد احملاورة شديد املناظرة و اكن اكلأفعي القاتل همسه يف لسا

حدي الامثنية. مث ويل قضاء امد يف شعبان س نة اثنتني و تسعني مث قضاء  يف قبلوجه و ذات الرشقات و احلجرية و ا 

 ازمري مث قضاء ينكيشهر. و اكن أأخذ عن القايض بدر ادلين محمود الادرنوي و ابنه مشس ادلين أأمحد

 

مصطفي بن حسن بن يوسف بن محمد العلوي احلسيين النكساري احلنفي املؤرخ املعروف ابجلنايب رمحه هللا محمد و أأبو 

يف رجب منرصفا عن قضاء حلب الشهباء و هو اخملدوم العايل الرسوم العامل اجلليل و الفاضل النبيل و الس يد الايد 

نسل البتول حبر املعارف و العلوم عامن  ل يلفريد حديقة أ ل الرسول  وحيد زواهرالرشيف و احلسيب النسيب املنيف 

حدي الامثنية و السلامينية و سلميية ادرنة مث ويل  جواهر املنثور و املنظوم. و يل تدريس ادلاودية و سلطانية بروسا و ا 

الأواخر يف  قضاء حلب فاكن غاية ما انهل يف ادلنيا من الرتب. و من أ اثره: كتاب العلمي الزاخر يف أأحوال الأوائل و

و سالطني العرب و العجم )ورتبه عيل مقدمة و التارخي ابلعربية كبري احلجم اكمل يف فنه شامل ملشاهري ملوك العامل 

اثنني و مثانني ابب لك ابب يف دوةل و هو أأمجع ما كتب يف اترخي امللوك( مث اخترصه و ترمجه ابلرتكية. و هل كتاب يف 

 اكن أأخذ عن أأيب السعود العامدي و توارخي املغاربة و غري ذكل. و

 

 احلسن سعد بن ا سالم بن أأمحد بن حيي البخاري اجلويباري احلنفي الرشيف انرص ادلين املعروف خبواجهو أأبو 
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ليه الس يادة هبا و توارث هذا اجملد أأولده  جويبارمن سادات  الكن رمحه هللا ببخارا. واحد أأرشاف تكل ادلاير قد انهتيي ا 

يل بعد يل يومنا هذا ببخارا. و هو صاحب مدرسة اككشان املعرفة هبا و هل علهيا أأحباس كثرية و أأوقاف جارية مس مترة ا  ه ا 

و املتعلمني  عند مدرس هيا الواردين من خارج و لها اعتبار و هذا الزمان تقسم بني القسمني هبا و الطلبة الساكنني فهيا 



  

 مدرسة قلبااب. و أأكرث ما يسكن فهيا الغرابء الواردين علهيا من أأهايل اجلبال رشف عند أأهل خبارا ينقل املدرس مهنا ا يل

و نوايح تكل ادلاير و ل يعرف أأحد سكن فهيا من أأهل قزان و بالد بلغار. و اكن أأخذ التصوف عن وادله خفر ادلين 

 اسالم بن أأمحد و 

 و أأخذ عنه بنوه اتج ادلين حسن و عبد الرحمي و عبد هللا و 
 

  س نة مثان و تسعني و تسعامئة تويف

من رجب. و اكنت ولدته عبد هللا محمد بن عبد هللا بن           الرويم احلنفي رمحه هللا ل حدي عرشة خلت  أأبو

س نة ثالثني و تسعامئة. و اكن وادله عيل جحابة السلطان سلمي بن سلامين قبل وليته. اش تغل و دأأب و حصل و تقرب 

لهيا. و للسلطان سلمي ابلعال قة السابقة مث صاهر امرأأة من س يدات دار السعادة يقال لها حيب خاتون فعرف ابلنس بة ا 

يل ولية الأعامل اجلليةل و املناصب العلية هبا. )و مما قيل فيه يف ذكل  ------------------تقدم يف ادلوةل بسبهبا و توسل ا 

مث ويل قضاء قونية مث قضاء كواتهية مث قضاء بروسا يف أأول دوةل  (. فاكن أأول ما درس سلطانية بروسا مث ابراهميية------

السلطان سلمي مث قضاء قسطنطنية مث ويل قضاء العسكرابلبالد الرشقية مث تقاعد بوظيفة الأمثال مث ويل قضاء دار 

نقبة و مات و هو السلطنة مث عزل عهنا مث أأعيد حيت ويل قضاء قسطنطنية أأربع مرات و صار ممتازا من أأمثاهل هبذه امل 

متقاعد عهنا. و اكن سلمي الفؤاد و صايف القلب حصيح الاعتقاد حلمي الطبع نزيه اللسان كرمي الصدر خالص اجلنان. و اكن 

 أأحدث احملرض اجملوز يف أأايم قضائه عيل محمودا يف وليته و هو اذلي 
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جيدة تضمهنا تذكرة الشعراء يتخلص فهيا ابلوصويل. و من  جنابة. و هل أأشعار بطفدار املكل. و من أ اثره جامع و حامم 

أ اثره العلمية ترمجة الرساج الوهاج للطرسويس. و اكن أأخذ عن س نان ادلين احمليش و محمد بن عبد الأول التربيزي و 

 محمد بن محمد الربوساوي الكوجس و 

 

يل  أأمحد بن عبد القادر بن النعميي ادلمشقي هباء ادلين رمحه     أأبو ) هللا.اكن ش يخا فاضال تنقلت به الأحوال و سافر ا 

مام أ اي صوفيه (  بالد الروم و صار خطيب السلامينية و ا 

 

عبد هللا محمد بن أأمحد بن محمد بن حسن الساميسوين احلنفي رمحه هللا يف رجب منفصال عن قضاء بيت املقدس. و أأبو 

صاحب فضل و أأدب و ذا كامل موروث و مكتسب. ويل من أأهل بيت معروف ابلفضل و العمل و الرايسة. و اكن 

تدريس الأفضلية يف شهر ربيع ال خر س نة مخس و س تني بثالثني عامثنيا مث اجلعفرية بأأربعني و هو أأول مدرس هبا مث 

حدي  يف الامثنية مث املرادية مث ويل قضاء ازمري مث عزل عهنا و ويل قضاء القدس الرش حلبية ادرنة مث ذات الرشفات مث ا 

يل قضاء البييت املقدس مث انفصل عهنا. و اكن ذا  مث عزل عهنا و ويل قضاء مدينة الرسسول عليه السالم مث أأعيد ا 

هللا يف القدس الرشيف. و اكن أأخذ عن خصرة ماكرم جليةل و فضائل حسبية و نسبية و هل مربات يف املسجد الأقيص و 

 وادله و

 

بن         الرويم ا        احلنفي رمحه هللا بقسطنطنية و دفن يف جوار أأيب  مصطفي بن محمد بن       و أأبو        

أأيوب. اكن مشهورا ابلعمل و الصالح سلمي الطبع صايف القلب حلمي النفس حصيح الاعتقاد نقي الفؤاد. ويل تدريس 



  

فتاء  حدي الامثنية و ابيزيدية ادرنة و ال  بكفة و قضاء حلب و قضاء املدينة مث احملمودية و الأيوبية و سلطانية اسكدار و ا 

تقاعد بامثنني عامثنيا. و من أ اثره اجلليةل جامع يف مقابل داره و أأبنية يف احلرمني. و هل رساةل يف أأدعية الصلوات املفروضة و 

 غري ذكل. و اكن أأخذ عن خري ادلين املعمل و

 

 تويف س نة تسع و تسعني و تسعامئة 

النكساري احلنفي املعروف ابلسعودي رمحه هللا ابمد و يوسف بن محمد العلوي احلسيين عبد هللا محمد بن حسن بن أأبو 

 هو أأخو اجلنايب املتقدم. اش تغل و حصل و دأأب ويل التدريس يف عدة مدارس مهنا ال برامهية و عيل ابشا 
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حدي الامثنية مث السلامينية مث و يل قضاء حلب بعد أأخيه اجلنايب س نة العتيقة و شاه خوابن. و هو أأول مدرس هبا مث ا 

يل أأن تويف هبا. و اكن لطيف الطبع كرمي الصفات جامع  س بع و تسعني مث قضاء املدينة املنورة مث قضاء امد ماردين ا 

الكاملت مجيل اجملالسة حسن املعارشة. و اكن حمببا للناس مميون اللقاء و حرضته مقصد العلامء و الشعراء. و هل أ اثر يف 

 وم بني منشور و منظوم و أأشعار لطيفة قد تضمهنا تذكرة الشعراء. و اكن أأخذ عن أأيب السعود العامديالعل

 

 املعروف جبامل خان رمحه هللا عبد هللا محمد بن       بن        بن         الهندي ا         حلنفي املهدوي و أأبو 
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  ---------ا أأفضل الصلوات عيل صاحهب تويف س نة أألف اكمل من الهجرة النبوية

يف جامدي الأويل  ----مصطفي بن محمد بن محمد بن فرامز الرويم الربوساوي احلنفي املعروف ابخلرسوي محمد أأبو 

ابقشهر من بالد قرامان راجعا من طرابلس الشام منرصفا عن قضاهئا. اكن مشهورا ابلعمل و املعرفة معروفا ابلصالح و 

منصفا متجنبا عن التصلف كرمي الطبع لني اجلانب سلمي القلب محمود اخلصائل ممدوح الشامئل. ويل الفضيةل عدمي التلكف 

التدريس مث عزل و توجه يف قافةل الشام ا يل جح بيت هللا احلرام فأأدي مناسك ال سالم مث ويل بعد الرجوع تدريس 

مث أأفاق بعد مخس س نني و ويل قضاء مدرسة عيل ابشا العتيقة مث املناسرتية مث تقاعد بسبب مرض عرض عليه 

طرابلس. و من أ اثره ترمجة اترخي المين للقطب امليك و أأشعار و غري ذكل. و اكن أأخذ عن أأمحد بن محمود القايض و محمد 

 بن عبد الأول التربيزي و أأيب السعود العامدي و

 

تربيزي احلنفي رمحه هللا من فضالء بالد الروم عبد القادر بن محمد بن عبد الأول بن محمد العلوي احلسيين ال أأبو       و 

حدي الامثنية و غريها. مث  و صاحب الفضائل و العلوم. اكن جري اجلنان مهتورا بذاي حديد اللسان. درس يف الياكنية و ا 

ويل قضاء مرعش ابعتبار املولوية مث قضاء كواتهية مث ويل قضاء طرابلس الشام فأأيب عن القبول و أأطال لسانه يف 

صدور العلامء الفحول فعزل و نفي مث ويل قضاء ينكيشهر مث عزل عهنا و مات و هو معزول. و من أ اثره ذيل كتاب 

 الشقايق. و اكن أأخذ عن س نان ادلين يةسف بن 

 



  

ا عبد هللا محمد بن مصطفي بن          ادلاين احلنفي رمحه هللا يف رجب ابملدينة املنورة قاضيا علهيا. و اكن عاملو أأبو 

 فاضال معروفا ابلعمل و الصالح مشهورا ابلفقه
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و الأصول مس تقمي الطبع سلمي القلب نزهيا عفيفا ورعا و من ورعه أأنه عرض عليه قضاء سالنيك و حمصوهل اليويم مثامنائة 

مني أأويل من أأموال و حمصوهل اليوم س امتئة و خري بيهنام فاختار قضاء كواتهية. و قال حقوق املسل اتهيةكوعامثين قضاء 

أأيتام الهيود و النصاري. و درس يف عدة مدارس مهنا احملمودية و عيل ابشا العتيقة و ا حدي الامثنية و ويل ال فتاء بربوسا 

و مغنيسا و قضاء سالنيك و كواتهية مث قضاء املدينة بعد السعودي. و من أ اثره العلمية حواش عيل ادلرر و الغرر، و 

هري، و كمييا ء السعادة للغزايل، و رسائل يف ترجيح البينات و ترتيب الس ياسات، و أأشعار لطيفة. ترمجة الصحاح للجو 

 و اكن أأخذ عن حامد بن محمد القونيوي و 

 

لياس بن محمد املنتشاوي املياليث احلنفي رمحه هللا يف شعبان بقسطنطنية من أأهل و أأبو   احلسن عيل بن عبد هللا بن ا 

الفضل يف ادلوةل العامثنية. و اكن أأديبا وقورا حلامي صبورا حصيح الاعتقاد سلمي الفؤاد كرمي الطبع بيت معروف ابلعمل و 

دي الامثنية  صايف القلب عاملا ابملعقول و املسموع ابرعا يف الأصول و الفروع. درس يف الأفضلية و الياكنية و القاهمسية و ا 

فتاء بردوس و قضاء بروسا و قضاء قسطنطنية مث تقاعد و سلطانية ادرنة و سلطانية اسكدار و غري ذكل. و و يل ال 

يل أأن حان حني الانتقال. و اكن أأخذ عن س نان ادلين احمليش و عبد الرمحن بن القايض و   بوظيفة الأمثال ا 

 

ال متحليا الفضل عباس بن عبد هللا بن أأمحد            الهامشي العبايس الربدغي احلنفي رمحه هللا. اكن عاملا فاضو أأبو 

 بأأنواع العلوم و املعارف حاواي لألوان اللطايف 
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حنيفا من أأهل بيت معروف ابلعمل و العرفان و اذلكر و الظرايف معروفا ابلفضل و التقوي نزهيا عفيفا نظيفا أأريبا لبيبا 

هبذا الشأأن. و اكن أأخذ عن  امجليل شهري الامس و العنوان. و يل تدريس ذات احللقة يف اقشهر عيل التأأبيد جالل هل

 وادله و حسن بن           القايض و 

 

حدي و أألف تويف فهيا  دخلت س نة ا 

ثنيت عرشة خلت من شوال مفاجأأة عيل حيي زكراي بن بريام بن حيي         الانقروي احلنفي رمحه هللا يوم الأحد ل أأبو

 جوار دار احلديث اليت بناها يف جوار جامع السلطان ابب السعادة ينتظر الرخصة لدلخول و دفن يف داخل السقاية يف

سلمي. و اكنت ولدته يف حدود س نة عرشين و تسعامئة ابنقرة. و هو أأحد أأعيان علامء ادلوةل العامثنية و عالمة مكل الروم 

واحد من مجع و ش يخ العربية و أأس تاذ الفنون الأدبية. و اكن عصايم اخلصب امصعي الأدب حرير التحرير عبري التعبري 

هللا فيه الفضائل بأأرسها و أأابن فيه اخلصائل بأأمجعها فارسة عرصة احلديث و التفسري و جميل حلبة البيان و التقرير. ويل 

حدي الامثنية و السلميية. مث ويل التدريس يف ممزوية بروسا و جنكية و قبلوجة و عيل ابشا العتيقة  و ذات الرشفات و ا 

ح دي و مثانني مث قضاء بروسا مث قضاء دار املكل مث ويل صدارة البالد الرشقية مث عزل بعبد قضاء حلب يف صفر س نة ا 



  

الغين أأمريشاه. و جح بيت هللا احلرام و أأدي مناسك ال سالم من طريق الشام يف خالل س نة أأربع و تسعني مث ويل 

لهيا. مث ويل مش يخة ال سالم و منصب تدريس احلديث السلامينية مث ويل صدارة بالد اليوانن مث تقاعد عهنا مث أأعي د ا 

لهيا لفاضة  يل أأن مات عيل ابب السلطان و اكن دعي ا   الفتوي العام يف رجب س نة أألف و بقي علهيا ا 
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اخللعة عيل جماري العادة. و من أ اثره اخلريية مدرسة و دار احلديث و جحرات للمالزمني. و من تصانيفه: تمكةل فتح 

، و حاش ية عيل تفسري سورة الأعراف للبيضاوي، و مهامم عيل الهداية من كتاب الواكةل ا يل أ خر الكتابالقدير لبن ا

حواش عيل رشح املفتاح للعالمة الرشيف، و حواش عيل رشح الوقاية لصدر الرشيعة، و حتريرات يف هوامش الكشاف 

ا حاش ية مس تقةل. و اكن أأخذ عن أأخيه و الأنوار و املواقف و ادلرر، و حوايش التجريد حبيث حيصل من لك مهن

 يعقوب و عبد البايق بن العريب و الس يد محمد بن عبد القادر املعلول و

 

عبد هللا محمد بن بدر              الأحقصاري احلنفي املنش  حمي ادلين رمحه هللا ابملدينة املنورة و دفن ابلبقيع. من و أأبو 

ب التصانيف يف العلوم. اش تغل عيل علامء عرصه و فضالء دهره و دأأب و أأفاضل علامء الروم و ش يخ احلرم و صاح

حصل و جنح و ةمل و صار مشهورا ابلفضائل محمود اخلصال. ويل قضاء ادلاير املرصية و بقي مدة عيل قضاء تكل البالد 

يل أأن توفاه هللا. و اكن . و جيد اخلط حسن الكتابة و النظر يف أأحوال العباد. مث ويل قضاء املدينة و بقي عيل قضاهئا ا 

اكن خدم مشاخي الصوفية و أأهل الطريقة و هل أأشعار يف الألس نة الثالثة و تصانيف يف فنون. و من قصيدته الروحية 

 شعر

 برق اتلق من ذري الالهوت ... قد ش مي يومض يف طوي الناسوت 

 و أأضاءمعمور الهيويل برهبته ... مقسور ذي السلطان و اجلربوت

 مكن الاماكن يف ... منقلب الطاوس و احلوت متجليا يف

و من تصانيفه: تفسري خمترص سامه نزيل التزنيل عيل قراءة حفص صنفه بدله احقصار و عنونه ابمس السلطان مراد بن 

ت سعاد، و رساةل يف التعريب. و اكن أأخذ عن عيل بن       —ابسلمي، و طراز الربدة يف رشح القصيدة، و رشح قصيدة 

 بن عبد النيب العامدي و  و جعفر
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املظفر محمد ابشا بن أأمحد بن أأمحد بن         ا           حلنفي رمحه هللا بقسطنطنية من أأنبل الوزراء يف ادلوةل و أأبو 

 الأعامل العامثنية و أأمثل الأمراء يف املامكل العلية. و اكن عاملا فاضال مشارا اكللأمثال يف العمل و الفضل ذا الكامل. ويل

مارة الأمراءيف حلب الشهباء و الوزارة  اجلليةل يف ادلوةل و املناصب السنية الرتبة من رايسة الكتاب و توقيع ادليوان و ا 

و القمل غري مرة. و من أ اثره اخلريية جامع بقسطنطنية و مدرسة و خانقاه للصوفية. و من حماس نه أأنه  الس يلفو رايسة 

من العلامء املدرسني و عني للك مهنم لتقليل املؤنة مخسني عامثنيا من العلوفة. و اكن أأخذ عن زوج مخسة من بناته مخلسة 

 ابن اجلالل 

 

 و دخلت س نة اثنتني و أألف تويف فهيا



  

براهمي بن         الهندي عادلشاه رمحه هللا من ملوك الطوايف ابلهند بعد الهبمنية  أأبو براهمي بن طهامسب بن ا  املظفر ا 

 مكل

 

عبد هللا محمد بن عيل بن أأيب بكر بن عبد الرمحن الميين اخلرضيم السقاف رمحه هللا مبدينة ترمي و دفن هبا. من و و أأب

كبار العلامء هل مناقب مأأثورة و مأ ثر مشهورة. قال الشيل حفظ القران و حصب جامعة من العارفني و همسع احلديث و 

لباس و التحكمي و لزم الطاعة. و اكن وادله يثين عليه كثريا. و ملا لبس اخلرقة من وادله و غريه و حمكه وادله و أأجاز  ه اب 

ودل رأأي وادله و غريه يف جهبته أ ية الكريس و اعتقد بعض العوام أأنه املنتظر املهدي. و اكن لزم أأابه و أأخذ عنه و خترج 

 و عن غريه به

 

لوي احلسيين التربيزي احلنفي رمحه هللا ابملدينة و هو عبد هللا عبد الوهاب بن محمد بن عبد الأول بن         العو أأبو 

حدي  قاض علهيا. و اكن رشيفا حصيح النس بفاضال اكمل الأدب حلامي كرميا درس يف عدة مدارس. درس يف اخلريية و ا 

عهنا مث  الامثنية و دار احلديث ادرنة مث ويل قضاء ازمري و قضاء املدينة يف شهر ربيع ال خر س نة مخس و مثانني مث عزل

لهيا يف س نة أألف. و اكن أأخذ عن وادله و  أأعيد ا 

 

أأمحد صاحل بن معر بن محمد بن تقي ادلين بن انرص ادلين العلمي القديس احلاكري القايض رمحه هللا لأربع عرشة و أأبو 

ا نيابة قضاء خلت من شهر رمضان غريبا يف الرمةل. أأخو الش يخ الربكة الويل محمد العلمي الصويف. قدم دمشق و ويل هب

لهيا لزايرة قات هبا فمل ميكنه اكن مهم تعلاملالكية مبحمكة امليدان مث توطن ابلقدس. و  قامة بدمشق ذلكل فاكن يرتدد ا  ال 

 أأخيه محمد
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يف عبد هللا محمد بن محمد بن عبد الغين بن          القريش الهامشي العبايس الطربزوين احلنفي القايض رمحه هللا و أأبو 

. من أأفاضل السادات و أأماثل الأرشاف. و اكن هل يد يف الألس نة الثالثة  ------------------ذي القعدة ابلقاهرة و دفن 

العربية و الرتكية و الفارس ية. ويل قضاء مدينة ازمري للسلطان مراد بن سلمي. و قضاء ينكشهر و قضاء امد و قضاء 

درس يف عدة مدارس مهنا ال برامهية و مرادية بروسا. و اكن عاملا فاضال متبحرا الشام و قضاء بروسا و قضاء القاهرة. و 

اكمال قوي الاعتقاد صايف الفؤاد حمبا للصوفية و مشاخي الطريقة مشكور السرية مريض الطريقة يف قضائه أأمار ابملعروف. 

س نة يتخلص هل فهيا ابلعارمقا. و ترمج و اكن من مناديم الوزير الأعظم س نان ابشا و معلام هل و مؤداب. و هل أأشعار ح 

  ------------------------------كتاب الرحشات مع زوايد احلاقات و اكن 

 

عبد هللا عبد القادر بن عبد الكرمي بن عيل بن مؤيد الرويم املؤيدي احلنفي رمحه هللا يف أأواخر شوال بقسطنطنية و أأبو 

عنه. و هو من أأفاضل علامئ الروم و من بيت املؤيدية املعروف  و دفن يف جوار أأيب أأيوب الأنصاري ريض هللا

ابلرايسة و احراز العلوم. و اكن عيل القدر عظمي الشأأن نزهيا نبهيا ش يخ فن الفضل و الأدب مجةل مكل احلسب و 

حدي الامثنية النسب. و اكن ركنا راخسا يف ادلرس و الفتوي علام شاخما يف الزهد و التقوي. درس يف عدة مدارس )مهنا ا  

و أ اي صوفية و السلامينية (. و صاهر ش يخ ال سالم أأاب السعود العامدي مث ويل قضاء الشام مث قضاء مرص مث قضاء 



  

بروسا مث قضاء قسطنطنية مث ويل قضاء صدارة البالد الرشقية مث اليواننية مث تقاعد مث ويل تدريس دار احلديث 

 صهره أأيب السعود و السلامينية مث ويل مش يخة. و اكن أأخذ عن

 

 دخلت س نة ثالث و أألف تويف فهيا

الباقاين احلنفي نور ادلين رمحه هللا يف احملرم بدمشق و درس هبا يف عدة  الرباكت محمود بن براكت بن محمود النابليس أأبو)

ن يعظ فيه بعد مدارس و مات و هو مدرس ابملدرسة التميورية الربانية. و اكن هل بقعة تدريس ابجلامعة الأموي و اك

امجلعة. و اكن يتجر يف لكتب و اكتسب من ذكل مال كثريا. و اكن متدينا ثقة حصيح الضبط صنف التصانيف املفيدة. و 

اكن ابرعا يف فنه متبحرا يف الفقه كثري ال طالع جيد التأأليف حسن التنقيح. و من تصانيفه: رشح النقاية، و ملتقي 

 و -----الرايق. أأخذ الفقه عن النجم  -----الأحبر، و تمكةل لسان احلاكم و 

 ( ------------------------------------------------------العباس أأمحد بن محمد بن أأمحد بن مثان الأنصاري و أأبو 

 

منية برهان بن حسني بن          البحري الهندي نظامشاه غفره هللا من ملوك الطوايف ابلهند بعد الهب و أأبو            

 و صاحب

 

 محمد أأمحد بن عيل بن            بن   و أأبو 

و دفن مبقربة ابب الفراديس بدمشق.  عليهالعوارف عبد هللا بن         الكردي البغدادي العارف ابهلل رمحه هللا و أأبو 

ة و نزل دمشق و سكن اش تغل أأول ابلعلوم مث غلب عليه احلال و ريم كتبه يف املاء و سكل الطريقة و انل الرتبة العلي

ابلالكسة و يقال أأنه اكن من الأدال الس بعة. و هل كرامات شهرية و اكن رمبا يطوي اس بوعا و يأألك مرة أألك أأس بوع. و 

----اكن رجل من أأعيان دمشق يقال هل رجب و اكن محموما فقال هل أأخذت حامك فربأأ مدة معره و قال البس تان الواعظ 

---------------------------- 
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 محمد بن محمد بن         بن         احلسيين الرويم ا           املعروف اببن الزيك رمحه هللاو أأبو        

 

 

 أأمحد بن محمد بن         بن             احلليب احلنفي رمحه هللا و أأبو               

 

املقديس احلنفي رساج ادلين ابن أأيب اللطف رمحه هللا ببيت  حفص        معر بن محمد بن        بن محمد الشايمو أأبو 

املقدس و مودله س نة أأربعني و تسعامئة و هو رئيس علامء القدس و مفتهيا و املدرس هبا. و اكن شافعيا فتحول حنفيا و 

لينا يل القاهرة قبل يد وادله. فقال هل بأأي هدية قدمت ا  معن أأخذت احلديث  رحل ا يل مرص و أأخذ عن علامهئا و ملا قدم ا 

عن ابن البخار الفتويح حفمد هللا و أأثين عليه و قال للأب أأن يأأخذ عن الابن فاس تعفاه فأأحل و قرأأ حصة من حصيح 

. و سافر ا يل دمشق هو و أأخوه أأبو بكر فقرأأ مع مشس ادلين العجلوين البخاري فأأجازه متأأداب و هو يطلب منه العفو

يل القدس و أأقام معر هبا يدرس و يفيت و عرض هل يف أأخره عيل البدر الغزي و رشح مجع اجلوا مع للمحيل. مث رحال ا 

 مصم بسبب كرب السن. و اكن أأخذ عن وادله و شهاب ادلين أأمحد بن البخار الفتويح و البدر الغزي و 



  

 

 الثنني مخلس خلون من ادلين رمحه هللا ليةل -----جشاع مراد بن سلمي بن سلامين بن سلمي العامثين احلنفي السلطان و أأبو 

جامدي الأويل بقسطنطنية و دفن يف جوار جامع أ اي صوفيه و هل مخسون س نة. و صيل عليه مفيت العرص محمد بن 

مصطفي ابن البس تان رمحه هللا بعد العرص يوم امجلعة لأربع عرشة بقيت مهنا. و اكن ويل السلطنة بعد وادله. فاكنت مدة 

استشهد مهنم لتسعة عرش  أأشهر. و سقط من صلبه مائة ودل و اثنان و عقب عرشين ابنا وليته عرشين س نة و مثانية

ليه راجعون. أأكربمه مصطفي. اكنت ولدته يف ذي احلجة س نة  ان ا  ان هلل و ا  يوم السبت لثالث عرشة بقيت من أأشهر. ا 

 ثالث و تسعني قد بل  يف 
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يل مقنطرات الكامل. قال صاحب اذليل اكن وادلي مأأمورا بتعلميهم و م صباه مبال  الرجال و وصل غرة اس تعدادو أأاي ه ا 

تأأديهبم و ملا انتقل وادله أأيس من احلياة و أأنشأأبيتا لنفسه مضمونه ما وقفت عيل ما كتب يف انصييت اكتب القدرة ابلقمل اه 

ل ب ال ن حمفوظ عندي حفظ من الفكل ما حضكت قط يف روضة هذا العامل. قال و كتبه ا يل خبطه تذكرة يل و هو ا 

س نه ا يل عرشة أأعوام و البوايق أأدير علهيم اكس التعويذ. و الثاين مهنم أأبو يزيد مث عامثن مث عبد هللا ما بل  مهنم أأحد 

عادل  امحلام قبل متام الرضاعة و أأذيقوا ذاك الرشاب امل الفطام. و اكن صاحب الرتمجة كرمي الطبع سلمي القلب حسن الفهم

يا جوادا عيل امهمة حرضته مقصد الوفود و كعبة احلاجة و املقصود حمبا للمشاخي و الصلحاء مربيا لأهل العمل و عاقال خس 

لهيم اجلوايز السنية و اخللع النفيسة. و هل أأشعار ابلعربية و الرتكية و الفارس ية يتخلص فهيا ابملرادي قد  الشعراء يفيض ا 

و تورع و صنف كتااب يف التصوف سامه فتوحات الصيام.  الطريقة و تزهد تضمهنا كتب تذكرة الشعراء. و اكن قد سكل

قال المتميي يف أأول كتابه ميدحه و هو صاحب القران السعيد و سلطان الاوان املديد اسكندر الزمان و خفر أ ل عامثن 

 و ايح ميت الاعالم من تفتخر امللوك بتقبيل أأعقابه و تتبايه السالطني خبدمة اببه و من اانم الاانم يف طل عدهل

بوفور احسانه و فضهل و نرص ادلين احملمدي و أأقام مناره و خفض لكمة رفض و أأذهب شعاره و مشل مشل الكفر بعزته 

ل و سالت عيل  ل غربت مشسه و ل مقاتل ا  لك خزي و ناكل و سلط عيل ذويه لك قهر و وابل فمل يبق مهم غراب ا 

ل ذهب ا يل ل قلعت خزاينه املعمورة  الصوارم نفسه و ل ذهب ا  ل و قد هتكت حرمته املس تورة و ل قلعة ا  و ل حرمي ا 

ل قطعت عن قفولها و أأطلق س يوفها الباترة يف أأعناق طغات الروافض الفاجرة مفا أأبقي مهم مشال من أأصولها و ل قافةل  ا 

ل أأتلفها  ل فرده و ل قوة أأضعهنا و ل همجة ا  ل برده و ل مجعا ا   شعرا 

مام احلق قاهرهو   أأصبح الرفض مرفوضا و انرصه ... يف ذةل و ا 

 و شوكة الس نة الغراء قد قويت ... فلك قطر هبا تزيه منابره

الا و هو السلطان الأعظم و اخلاقان الأكرم س يف هللا القاطع و شهابه الالمع و احملايم عن دينه و املدافع و اذلاب عن 

 حرمه
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 الاانم ظهل و رمح أأجداده و أأسالفه و أأبد يف ذريته املكل و السلطنة و اخلالفة و قد رشفت نظمي و ممانع أأدام هللا عيل

 شعرمبدحيه و قلت 

 و أأنت لهيبتك الأمالك و الأمم ... و قد أأطاعك فهيا الس يف و القمل



  

 و ليس خيرج عن أأمر مرت به ... الأشقي به قد زلت القدم

 يبفي يف مجيع الأرض معتصم و أأصبح اجلور ممن ل حيار و ل ...

 و العدل يف كفه ماض امش ... به من عصبة الظمل و العدوان ينتقم

 ل يظمل اذلئب شاه الرب ليس لها ... زاع سواه و قد اودي به املنهتم

 هذا اذلي قيل يف أأمثال من سلفوا ... من كرثة الأمن مييش اذلئب و الغمن 

 لغيث يفين و ل تفين هل نعمحييص احليص قبل أأن حتيص مأأثره ... و ا

 ياكثر الرمل يف الهيجأأ عسكره ... و لك من شئت مهنم وحده أأمم 

 يف عامل الرزان حيي به العدمهو املراد اذلي رب العباد قيض ... 

 و ان تعود به ادلنيا كام بدئت ... علام و عدل و جودا دونه ادلمي

  ----قصا ليل أأما تري العمل يمنو لك أ ونة ... و اجلهل يزداد ن

 أأما تري عمل ال سالم مرتفعا ... و الكفر ل تبدو و هل عمل 

 و املال فاض و فاض الباذلون هل ... و لك أأرض عيل من حلها حرم 

 اي أ ل عامثن اي من ل نظري مهم ... بني امللوك و هل يريج نظريمه

 اي من ابعتاهبم من حني ما نصبت ... شفاه لك ملوك الأرض لتس تمل 

ل يف زمانمك مل  تصف للناس أأايم و ل سلمت ... من التكرر ا 

هنا دوةل حتي هبا النسمفاهلل يبقي لأهل   الأرض دولتمك ... فا 

 و هللا يعطيمك ما ل حييط به ... وصف و ل عن مداه تفصح اللكم 

 و ل تزال الوري يف ظل دولتمك ... خبفض عيش و امر ادلهر بيهتم

 

 شعرو قال القطب امليك 

 ان سلطاننا مراد لظل هللا ... يف الأرض ابهر السلطان

 و جاء عني املعاين ارض لقطامكل صار من ميض من ملوك ... 

 مكل و هو يف احلقيقة عندي ... مكل صي  صيغة ال نسان

 نان دل فلك ضعيف ... و قوي يف حمكه س  مكل عا

 طرفا رهان ... خللوق العدو يبتدران املهوينو س يفه 

 احلرام بناء ... فاق يف العاملني اك املباين  ةمل املسجد

منا املكل يف بين عامثن  ل فال ل ... ا   هكذا هكذا و ا 

 

 الس نة الأويل من وليته  و يف 

 

 الثانية          و يف 

ا وايل و يف الثالثة اكنت الوقعة بني الرشيف محمد و بني معه عبد املكل بفاس فانترص عبد املكل عليه مبعونة رمضان ابش

 اجلزائر

قتل دولت كري خان القرميي يف متان و ويل ابنه محمد كري خان ماكنه و اس متد الرشيف محمد الفايس من  الرابعةو يف 

 الافرجن عيل معه



  

يل داير الرشق و اكنت بينه و بني الصفوية وقعة و يف  اخلامسة يف احملرم سار مصطفي ابشا الأسود يف العساكر العامثنية ا 

يل اهنزم ف هيا ومقاق خان قائد العساكر الصفوية و اس تبيح عسكره و قتل رجاهل. مث بعث عامثن ابشا بن اوزدمر يف طائفة ا 

رشوان ففتحها و قارس و تفليس مث عاد ا يل مش يت ارزن الروم و اهنزم الافرجن بفاس يف وقعة عظمية بيهنم و بني 

 الرشيف عبد املكل

و بناء قلعة شاميخ و لراصد يف غلطة و حماربة مديدة بني عامثن ابشا و بني الصفوية السادسة بناء رصد تقي ادلين او يف 

 ضبط ابب الأبواب و ارساتاترخان عادلكري يف حرب شاميخ مث قتل يف قزوين.

و يف السابعة عزل مصطفي ابشا من القيادة بس نان ابشا مث ويل الوزارة الكربي بعد وفات أأمحد ابشا و ويل مصطفي 

مارة مرص و اكنت طائفة الهيود أأحدث ابشا ال  لبس عاممة نيابة و ويل مس يح ابشا أأمري الأمراء مبرص الوزارة و حسن ابشا ا 

صفراء فاكنوا رمبا يلتبسون بأأهل ال سالم مفنع النصاري و الهيود يف جامميع املامكل و بدل ابلقالنس امحلراء عيل العيار 

 و اعتذر عن ما صدر عنه من سوء الفعال لقراللكفار مث قدم رسول اعن ا -----املعهود و وصل خرب اهنزام وايل 
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 و ويل عباس بن خدابنده خراسان بعدما أأظهر أأهلها العصيان.

الثامنة تزنيل ادلينار و ادلرمه من س بعني و مخسني ا يل س تني و أأربعني يف املامكل العامثنية و قدم رسول الشاه و يف 

اختذ السلطان ولمية عظمية يف ختان ابنه و ويل عهده محمد و اس مترت مدة مخس و أأربعني قسطنطنية يطلب الصلح و 

 بعد جامعة من لك طائفة. يوما حيرضها جامعة

التاسعة متام الولمية و حدوث الفتنة بسبهبا بني الانكشارية و طائفة من العسكرية و عزل س نان ابشا من الوزارة و و يف 

يل القيادة ملا ظهر غرره و م مارة قرامان مبراد ابشا و ويل فرهاد ابشا ملفره كره يف مصطفي ابشا و نفي ا  و ابنه من ا 

مارة البالد الرشقية. مارة البالد الغربية و رضوان ابشا ا   الوزارة و جعفر ابشا ا 

براهميو يف  يل املش يت و ويل ا  يل داير العجم يف عساكر و فتح روان مث رجع ا  ابشا مرص و  العارشة توجه فرهاد ابشا ا 

 .ويل السلطان و ودله و ويل عهده مغنيسا و حبس حسن ابشا اخلادم مث أأطلق و ويل رشوان

و كوري من كرجس تان عيل يد عامثن ابشا و اهنزم منه امام قويل خان و فتح ابب الأبواب  لوياحلادية عرشة فتح و يف 

 .خان و عيص محمد كري خان القرميي عيل ادلوةل فقتل و ويل اسالم كري

فهكل مهنا أأهلها و فتح عامثن ابشا بن اوزدمور  اكن خسف بقسطنطنية بقرب جامع السلطان أأاب يزيد الثانية عرشةيف  و

براهمي ابشا وايل  يل طائفة ادلروز فهزهمم و قتلهم قتال ذريعا و تربيز و حترك ا  مرص يف عساكر مرص و حلب و الشام ا 

يل دار السلطانة فأأكرمه السلطان   و زوجه بنته الس يدة عائشة.رجع ا 

يل بالد العجم و دخل تربيز فعمرها و عزل مس يح ابشا بس ياوش و يف  الثالثة عرشة توجه فرهاد ابشا يف الأجناد ا 

خرج أأهل الايران من طاعة  و )س يادش( ابشا من الوزارة و اس تويل جالل ادلين أأكرب شاه البابري عيل كشمري

 .خدابنده

 يل الرابعة عرشة اس توو يف 
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 فرهاد ابشا عيل قرابغ و عبد هللا خان الازبيك عيل خراسان.



  

 العسكرية يف قسطنطنية و زلزةل يف أأواسط ذي احلجة. اخلامسة عرشة تصحيح السكة و اكنت فتنة بني و يف 

يل عيل خليفة املهدي و اجمتع عليه حنو س تني أألف رجل فاس تو ----و ظهر يف طرابلس الغرب حيي بن حيي وادعي 

 القلعة و جهم عبد هللا خان عيل بالد خراسان و اس تأأصلهم.

السادسة عرشة لأربعة عرشة بقيت من جامدي الأموال اخلاصة ابالد اليوانن محمد ابشا و محمود وادل ادلفرتي و و يف 

براهمي ابش ا و محمد ابشا اجلراح غريهام من الأعيان فقتولوا بطلهم فسكنت الفتنة و عزل الوزير الأعظم س ياوش ابشا و ا 

مارة بالد اليوانن يوسف ابشا و عزل ش يخ ال سالم محمد بن             الوزراء و ويل الصدارة العظمي س نان ابشا و ا 

 اببن البس تان و اكن حريق عظمي بقسطنطنية يعرف ابحلريق الأكرب مث ظهر يف اليوم الثاين مث يف اثلثة 

حيك بن محمد الصفوي عيل سبيل الرهن يف أأمر الصلح و غلب من الرشق و معه السابعة عرشة رجع فرهاد ابشا و يف 

حيي عيل تونس و اجلزائر و قتل أأمري الأمراهئا أأمحد ابشا و قطع أأيدي س تة رجال من الكتاب لكتابهتم الأحاكم املزورة. و 

ه حمك خبط اكتب الطغراء جفمك صلب رجل ادعي البصارة يف أأمر الطغراء و اخلطوط و فرط املعرفة بمتيزيها فغرض علي

أأنه ليس هل جفوزي ابلصلب يف دعويه الاكذبة و من يدعي ما ليس فيه كذبة شواهد الامتحان. و اس تأأصل عبد هللا 

 .خان الروافض خبراسان

و عزل س نان ابشا من الوزارة  ابلأجزاء هنر سقريه من حبرية ااين ----فرهاد الثامنة عرشة توجه س نان ابشا و و يف 

 العظمي بفرهاد ابشا و اكنت ابرزن الروم من هجة الانكشارية.

و يف التاسعة عرشةعزل فرهاد ابشا من الوزارة بس ياوش ابشا و وفد أأمحد خان صاحب بالد كيالن قسطنطنية و قوبل 

 وفوده. ابلحرتام

بن أأمحد ابشا يف حدود  العرشين عزل س ياوش ابشا بس تان ابشا لفتنة حدثت من اجلند و قتل حسن ابشا و محمدو يف 

خروات )خردات( و اكان جهام عيل قلعة سيسقه و هكل من عسكر ال سالم خلق كثري. و اكن فهيا استيالء عبد هللا 

 و فهيا خاانلزبيك عيل خوارزم

يل ما وراء البحر احمليط -------- )فهيا كشف بالد أأمر دخل ابدلنيا اجليدة مبجاوزة قولون الافرجني من أأهل        ا 

 ملدار رسطانالبحر من        سبت و سار مالزما

احلادية و العرشين اهنزم محمد ابشابن س نان ابنصايف قرب قلعة هاتوان و استشهد خانكثري من العسكر و زوج و يف 

السلطان ابنته فاطمة منخليل ابشا و قدم رسول عبد هللا خان من ما وراء الهنر و غلبت العساكر ال سالمية عيل 

 فرجن يف نوايح اينقالا

 (الثانية و العرشين فتح قلعة لكوار من الكفار و يف 
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 دوةل السلطان الأعظم و اخلاقان الأخفم

مغيث ادلين أأبو النرص محمد بن مراد بن سلمي بن سلامين العامثين رمحه هللا بويع ابلسلطنة يوم امجلعة لأربع عرشة بقيت  هو

مارة مغنيسا هبا  من جامدي الأويل س نة ثالث و  أألف بعد أأحد عرش يوما من وفات أأبيه و اكن عيل ا 

 

أأبو عبد هللا مسعود بن حسن بن محمد بن براكت العلوي احلس ين امليك الرشيف رمحه هللا مبكة و دفن ابلعالة تويف فهيا 

 شعرو أأرخ وفاته معني ادلين بن الباك بقوهل 

 بأأعني مات املفدي ... مسعود القلب قد ذاب 



  

 و كوكب مذ تبدي ... حاولت اترخيه غاب

و هو الس يد الرشيف الأجل احملرتم اكن موصوفا ابلشجاعة و القوة هل برش و اخللق الريض. انب عن أأبيه بعد وفات 

قامة ولت دولته من املقدمني و احلاكم و  أأخيه حسني بن حسن بن أأيب مني شقيقه يف القيام ابلأحاكم و الترصف يف ا 

يل أأهل الفضل و شغفه مبذاكرة الأدب. و من نوادر الوقايع أأنه امتدح ابلقصا يد املهذبة و قصد ابلتأأليف املس تعذبة مليهل ا 

فات غريها فظن أأهنا يه فواقعها حال حفرضت املطلوبة و بيدها مشعة موقدة قدم عيل حمظياته ليال تواعد مع بعض 

ليه يف الصباح و قال هل اجز قول الشاعر  مواقعته الأويل و اكن عنده معني ادلين تكل الليةل خفرج  شعرا 

 ندمت ندامة الكسعي ملا ... رأأت عيناه ما فعلت يداه

 شعرفأأجابه 

 وعدت معذيب ليال فلام ... تبني أأنه خشص سواه 

 ندمت اه 

القوايف و اكن بينه و بني عبد القادر الطربي أألفة شديدة و حمبة أأكيدة حيت أأنه أألف رشح الاكيف يف علمي العروض و 

 خدمة هل و ما زال يف خدمته مدة مديدة. و ويل بعده أأخوه أأبو طالب.

 

براهمي بن أأمحد الشعيب اخلولين رمحه هللا لثالث عرشة خلت من و أأبو  عبد هللا عبد الرمحن بن عبد هللا بن داود بن ا 

دث اجملهتد العابد الساحئ املتأأهل ش يخ حبدبة الروض. ذكره ابن ايب الرجال يف اتريه و قال فيه العالمة احمل شوال و قربه

مام الرسوخ صاحب العبادة و الزهادة و الساحية و الأمر ابملعروف و الهنيي عن املنكر. و اكن ل يلحق يف  الش يوخ و ا 

ماما يف العربية مفرسا للقران يس يح يف البالد و مييض يف مواقف العلامء و الهجر و يصحح النسخ و حييش  عمل الالكم ا 

ذا مر خبزانة كتب يف بعض الهجر أأقام حيت مير علهيا و يصحح ما فهيا اطالعه فلك كتاب قد مر علهي ا و يصحح ما فهيا ا 

يل أأس تاد. و اكن يلبس اخلشن و حيمل معه أ ةل النجارة و يصلح هبا أأبواب املساجد و حنوها مام غري حمتاج ا   عليه فهو ا 
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ل أأنه زمع أأنه  و لعهل يسرتزق مهنا و اكن يف احلديث ماما جليال و اكن ش يخنا الوجيه عبد الرمحن بن محمد يثين عليه ا  ا 

و مل يطلع عيل رشوح احلديث. و هل كتب انفعة صنف تفسريا و كتبه يف مصحف مجع فهيا حفظ املتون حفظا عظامي 

ماما يقتدي به و اتقيص عيل ما يف املصحف العامثين و مجع في ه ما ل يوجد بغريه. و امطنع صناعات املصاحف و صريها ا 

الاكغذ بيده ليكون طاهرا ابل جامع و احلد و خدمه خدمة فائقة و هو مرجع. قد كتب عليه بعض العلامء مصحفا و أأمر 

ال مام بكتابة مصحف أأيضا جيمع ما فيه و مل أأتيقن متمت ذكل. و صار هذا املصحف بيد الس يد صفي ادلين أأمحد بن ال مام 

من ابنته العابدة الزاهرة. و من مشهور كتبه رساةل يف نظر الأجنبية و تضعيف الرواية من الشافعية و  القامس اس هتداه

احلنفية جبواز ذكل. و اس تظهر ابلأدةل و بأأقوال الفريقني و أأحسن ما شاء و ل جرم أأن تكل الرواية غلط مهنم. و اكن 

 وسة وأأخذ عن جامعة. و أأخذ عنه ال مام قامس و عبد الهادي احلس

 

فاضال عرفة بن أأمحد            القديس ادلجاين املاليك رمحه هللا مبكة عقب فراغه من احلج. و اكن ش يخا و أأبو       

قدوة و هو أأحد ال خوة الثالثة و ال خذين ابملذاهب املتخالفة. ذكره مشس ادلين محمد بن محمد ادلاودي القديس نزيل 

احلا خريا عاملا عامال فاضال منقطعا يف مزنهل بدير صهيون جبوار رضحي نيب هللا دمشق و قال يف ترمجته: اكن عبدا ص

مام  داود عليه السالم رحل يف حياة وادله هو و أأخواه محمد و محمود ا يل مرص يف طلب العمل و اش تغل لك مهنم مبذهب ا 



  

دريس الشافعي و اش تغل محمود مبذهب  فاش تغل هو مبذهب ال مام ماكل بن أأنس و اش تغل محمد مبذهب ال مام محمد بن ا 

يل القدس مالزمني الاش تغال مداومني الأشغال. فأأما  ال الأعظم أأيب حنيفة النعامن بن اثبت و حصلوا و فضلوا و عادوا ا 

محمود احلنفي فمل تطل مدته بل قتل شهيدا أأصيب بسهم ليال من قطاع الطريق بني انبلس و القدس الرشيف قبل س نة 

يل أأن جح الش يخ عرفة رمحهم هللا.مثان و تسعني و ت   سعامئة. و أأما محمد و عرفة فبقيا ا 

 

\277b\ 

 دخلت س نة أأربع و أألف تويف فهيا

عبد هللا محمد بن أأمحد بن شهاب بن هالل امحليص احلنفي الفقيه نور ادلين رمحه هللا يف احملرم. و اكن مودله يف س نة  أأبو

اك يف غريه هل قدرة اتمة عيل اس تخراج النقول من حمالها و مل يكن بدمشق يف عرشين و تسعامئة. اكن ابرعا يف الفقه مشار 

فتاء و أأكرث ما يكتب  زمانه أأعمل ابلفقه و ل س امي أأقوال الفقهاء احلنفية منه. و يل ال مامة السلامينية و اكن يكتب رقاع ال 

 شعرو فيه يقول ش يخه أأبو الفتح املاليك ملفتية احلنفية من اروم. و اكن هو املفيت يف نفس الأمر و حبسب املعين 

ن الكتابة للفتاوي مل جتد ... أأحدا سواك حيل من أأشاكها  ا 

 محلتك مقلهتا فيا انساها ... أأنت ابن مقتلها و ابن هاللها

 شعرو هل أأشعار و منشأ ت مفن شعره يريث ش يخه العالء 

يل أأايم حزين و انبعايث  لقد فارقت نفيس و انبعايث ... ا 

 نوايح يف النوايح ... و جتديد القوايف و املرايث لتكرار

 عيل ما اكن يف ادلنيا مالذي ... و ملجأأ غربيت و يد انبعايث 

و كتب مقرظا عيل رشح العالء الطرابليس اذلي وضعه عيل فرايض ملتقي الأحبر نزهت طرزي يف رايض هذا الرشح 

فأألفيته سابقا يف حلبة التأأليف اش متل عليه من حسن البديع و أأجريت طريف يف ميدان ما أأبداه من حسن الصنيع 

الرتصيع و الرتصيف أأعين به من اكن طااب لعمل الفرائض و راض بعباراته الرائقة لك راغب رائض بني فصاحة النس بة ما 

اره بني الرؤوس و السهام و عني ببالغة ما يس تحقه الوارث و امللحق به من ذوي احلقوق و الأقسام فأأخفي بساطع أأنو 

يل غريه مفتقر و حمتاج فلهل در هذا امهامم عيل ما ضوء الرساج و أأبطل بالمع برهانه  شهاب الفتاري )الفتاوي( فمل يبق ا 

أأبرز من زهرات الاكامم فلقد أأحيا املوات بسكب الأهنر و رشح الصدور و برشح فرائض ملتقي الأحبر و مل يس بقه 

. و اكن تناهو و بعض املفتيني بدمشق يف مس ئةل فقهية و ظهر احلق يف أأحوايل ذكل و ل يلحقه يف سكل تكل املساكل

يل القايض حمب ادلين احمليب فكتب هل علهيا هذين البيتني   شعرجانبه فأألف رساةل رد فهيا عيل املفيت و بعث هبا ا 

 رضيت اي ابن احلالل يف الردود عيل ... من صار يف هجهل انر اعيل عمل

 هل ... مرصعا بيواقيت من اللكم جردت س يفا جلرح يف مقات

 و اكن أأخذ عن القطب بن سلطان و مشس ادلين بن طولون و عبد الصمد العاكري و عيل بن أأمر هللا
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احلنايئ القايض. و أأخذ املعقولت عن العالء بن عامد ادلين و لزم أأاب الفتح الشبسرتي و أأخذ الأدب عن أأيب الفتح 

 املاليك و غريمه.

 



  

الفوأ رس )الفوارتس( محمد ابشا           الرويم املغينساوي الوزير الأعظم املعروف باللء رمحه هللا لثالث بقني  و أأبو

من شهر ربيع الأول بقسطنطنية و دفن حبرم جامع الش يخ وفا بعد عرشة أأايم من توليه الوزارة الكربي من مرض الألكة 

يل ادليوان سوي مرة واحدة. قال ع  بد الكرمي بن س نان الرويم الاكتب يف ترمجته و بيان صفته تكون ببدل و مل خيرج ا 

ذلاته و ملا حلت بيد الشهاب متامئه و صدحت يف أأغامض قريب من مغينسا جوهر ذاته و هبا اكنت أأوطانه و أأوطار 

 شعرالفتوة حاممئه يتقن أأن فقد العز يف احلرضوان السفر يسفر عن غرة الظفر 

 أأرضه ... اكلصقر ليس بصائد يف وكره ببال  يف و املرء ليس

كام أأن الس يف ل يقطع يف رمده و ل يظهر فيه جوهر فرنده و ادلر لو ل تنقهل من البحر ملا عال التاج و النحر و لو ل 

 شعرسري الهالل ملا ظفر ابلنقص بعد الكامل 

 فاملاء يكسب ما جري ... طيبا و خيبث ما اس تقر 

و بدلاهنا حيت وةصل القاهرة و انتظم يف سكل كتبة ديواهنا و بيامن هو يف بعض تكل الأرض  خفرج مهنا و دار يف بقاع

ذ برز أأمر سلطان الأمم رامق طراز العداةل عيل حلل البالد و من هو مقصود للك موجود و مراد بعامرة احلرم احملرتم  اخلدم ا 

 شعراكن من كرام الاكتبني الأمني فعني خلدمة الكتابة اذ 

 ن يري حرما يرسي ا يل حرم ... جفاور حرم هللا و خفض عيشه عيل اجلواراي م

يل بعض اخلدام ابدليوان السلطاين ل زال مطلعا  و راعي حق اخلدمة حيت كأنه لبيت هللا عبد ادلار و انضك بعد ذكل ا 

مرشقا تقدل عقد مناصب تكل لشموس الأماين مث ملا أأصبحت مغنيا ذلاكء ادلوةل احملمدية مرشقا و فلكها ببدر كامل ذاته 

 عداةلادلوةل حيت صار للءو مل يقل أأحد بقوهل للء ورقاه ملا فيه من الاس تعداد كرتيق مراتب الأعداد فسكل طريق ال

و أأعظم الباعثات لتخطية لك حديث و قدمي و حني نسخ  أأحد يف كامهل كامهل و هذا من أأقوي ادلاعيات هل عيل التقدمي

ن قبهل و حل ذاكء دولته يف فكل السلطنة حمهل و ملعت يف ارسهتا أأنوار أأرسته و استنار العامل بشمس نور محمد أأحاكم م

يل الوزارة العظمي و أأنشد لسان احلل حني أأصبحت أأفعاهل اسام  جهبته قدله صارم الوزاره و توجه بتاج الصدارة مث نقهل ا 

ل فال و )مل ا( اكن مشس عرص الأصيل ولع قرص وقته بظل عدهل الظليل ذي املعايل فليعل من قد تعاي هكذا هكذا و ا 

 قرصت دولته مع ذكل 
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 شعرالقرص و ما خالط الصفو فهيا كدر بل حص بتدبريه مزاج العباد و مجع بعدهل بني الأضداد 

 اكخلد جيمع بني املاء و اللهب ... 

أأواكره و لو ل ما يف مف الأسد من البخر ملا تباعد عنه  فلو دام مدة يف رايض الوزارة ل ختذ العصفور من حمالب الزبات

الغزال و نفر بل اختذ حضنه كناسه و حصنه لكن أأرسع ادلهر بغدره و رد جوهر ذاته ا يل صدف قربه و ليس خييش 

ل عند الكامل و هكذا ادلهر ينتقل من حال غيل حال. و اكن هل دربة ببعض العلوم و معرفة ابملنثور و امل  نظوم و النقص ا 

يف قصبته يقال لها بناه لوجه هللا لقد أأجاد التلكم بلغة فارس و أأصبح يقال يف ميداهنا فارس و أأي فارس. و هل جامع 

 مرمره

 

عبد هللا محمد بن أأمحد بن محزة الأنصاري املرصي املنويف الرميل الشافعي العالمة مشس ادلين الشهري ابلشافعي  و أأبو

حد لثالث عرشة خلت من جامدي الأويل. و اكنت ولدته يف سلخ جامدي الأويل س نة تسع الصغري رمحه هللا يوم الأ 

يل أأنه  جمدد  عرشة و أألف. أأحد من عد من اجملددين يف هذه املائة. قال احمليب يف ترمجته و ذهب جامعة من العلامء ا 



  

حد أأساطني العلامء و أأعالم حناريرمه حمي القرن العارش و وقع التفاق عيل املغالة يف مدحه. و هو أأس تاذ الأس تاذين وا

 شعرالس نة و معدة الفقهاء يف ال فاق و فيه يقول اخلفايج 

 فضائهل عد الرمال مفن يطق ... ليحوي معشار اذلي فيه من فضل

 للرمل عدكالترسح من هجد فقل لغيب رام ا حصاء فضهل ... تربت 

يل غريه و  اش تغل عيل أأبيه يف الفقه و التفسري و النحو و الرصف و املعاين و البيان و التارخي و به اس تغين عن الرتدد ا 

ل يف النادر. و اكنت بدايته حيك عن وادله أأنه قال تركت محمدا حبمد هللا تعايل ل حيتاج  يل أأحد من العلامء يف عرصه ا  ا 

 بني احلفظ و الفهم و العمل و بهناية وادله. و حفظ القران و الهبجة و غري ذكل. و اكن جعيب الفهم مجع هللا تعايل هل

فقال حصبة من حني العمل. و اكن موصوفا  مبحاسن الأوصاف و ذكره الش يخ عبد الوهاب الشعراين يف طبقاته الوسطي 

يل وقتنا هذا مفا رأأيت عليه ما يشينه يف دينه و ل اكن يلعب يف صغره مع الأطفال بل نشأأ عيل  كنت أأمحهل عيل كتفي ا 

و الصيانة و حفظ اجلوارح و نقاء العرض. رابه وادله فأأحسن تربيته. و ملا كنت أأمحهل و أأان اقراء عيل ادلين و التقوي 

نه ال ن  وادله يف املدرسة النارصية كنت أأري عليه لواحئ الصالح و التوفيق حفقق هللا رجايئ فيه و اقر عني احملبني به فا 

و مل يزل حبمد هللا يف زايدة و ورعه و حسن خلقه و كرم نفسه مرجع أأهل مرص يف حترير الفتاوي و أأمجعوا عيل دينه 

 من ذكل. انهتيي. و جلس 

 

\279a\ 

 
بعد وفاته للتدريس فأأقرأأ التفسري و احلديث و الأصول و الفروع و النحو و املعاين و البيان و برع يف العلوم العقلية و 

رص ادلين الطبالوي اذلي اكن من مفردات العامل مع أأنه النقلية و حرض درسه أأكرث تالمذة وادله و ممن حرضه الش يخ ان

ل أأين اس تفيد منه ما مل يكن يل به عمل.  يف مقام أأبنائه فلمي عيل ذكل و س ئل عن ادلاعي غيل مالزمته فقال ل داعي لها ا 

ادلين ل يليق. و لزمه الشهاب أأمحد بن قامس و مل يفارقه و س ئل مرة أأن يعقد جملس الفقه فقال مع وجود الش يخ مشس 

فتاء الشافعية و أألف التأ ليف النافعة و اش هترت كتبه يف و طار صيته يف ال فاق  و ويل عدة مدارس و ويل منصب ا 

ليه. قال الشيل و الظاهر أأنه جمدد القرن العارش  مجيع الأقطار. و أأخذ عنه أأكرث أأهل مذهبه من أأهل مرص و رجعوا ا 

ن انقيض القرن و هو موجود مثل اش هتاره و احتياج الناس لكتبه ل س امي فامي يتعلق لأنه مل يش هتر الانتفاع بأأحد ممن مم

ابلعلوم الرشعية. و زمع امجلال محمد بن عبد السالم الزنييل أأنه الش يخ عيل بن مطري. و قال الس يد عبد القادر بن ش يخ 

من صاحب  لءنيس. و قال احمليب أأين هؤأأنه الش يخ محمد الهبه و الظاهر أأنه عبد املكل بن دعسني )و حسني( و حيمتل 

الرتمجة و شهرته اكفية يف هذا الباب. و لعل الش يخ عيل بن غامن يكون اجملدد من احلنفية. و قال العالمة عبد هللا بن 

ل اهمسه و صار  ابحنزمةمعر  و ل أأدري من يكون فا ن اجلهل قد مع و أأفق العمل أأظمل بل قد امنحي اهمسه و مل يبق ا 

و عباد ادلين غريبا و صار احلال غريبا. انهتيي. و من تأأليفه: رشح املهناج، و رشح ف منكرا و املنكر مش هترا املعرو

الهبجة الوردية، و رشح الطريق الواحض سامه معدة الراحج، و رشح العباب، و رشح الزبد، و رشح ال يضاح منسك 

يف العدد، و رشح العقود يف النحو، و رشح رساةل وادله النووي، و رشح املناسك ادلجلية، و رشح منظومة ابن العامد 

يف رشوط املأأموم و ال مام سامه غاية املرام، و رشح الأجرومية و رشح عبد هللا بأأفضل، و حاش ية عيل رشح التحرير، 

ي عن و حاش ية عيل العباب، و غري ذكل. و اكن أأخذ عن القايض زكراي الأنصاري و برهان ادلين بن أأيب الرشيف. و رو

أأمحد بن النجار احلنبيل و حيي ادلمريي املاليك و ش يخ ال سالم الطرابليس احلنفي و سعد ادلين اذلهيب الشافعي و 

. و أأجل تالميذه النور الزايدي و سامل بن حسن الشبشريي و من الشاميني الشمس محمد امليداين و نعامن غريمه

 لق كثري.احلربايص و معر بن اكسوحة و أأبو الطيب الغزي و خ
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العباس أأمحد بن خليل بن عيل        الرتكامين امحليص احلنفي املعروف ابلطايس رمحه هللا يوم الثنني تسع بقني  و أأبو

من جامدي ال خرة عن حنو تسعني س نة. من أأهل بيت ظاهر الربكة و الفضل و املعرفةخرج منه فضالء نبالء صاحلون 

الطويل. ه الفقيه املعمر مفيت محص و عاملها. اكن من الصدور الأفاضل و هل يف التحقيق الباع علامء. و قال احمليب يف حق

قدم القدس الرشيف و حلب مث عاد ا يل محص و قد زاد علمه و ويل التدريس و النظر عيل مقام خادل بن الوليد ريض 

يل حلب حني اكن السلطان سلامين هبا  هللا عنه و دخل دمشق فزتوج بأأخت مفتهيا عبد الصمد العاكري مث سافر معه ا 

يل  فتاء حبمص و بقي يرتدد ا  حدي و س تني و تسعامئة. فأأعطي بعنايته تدريس اجلراعية بدمشق مث أأعطي ال  يف س نة ا 

دمشق. و اكن أأخذ حبمص عن ابن لكف الرويم و حصبه القدس و شاركه يف القراءة عيل الش يخ عبد النيب بن جامعو و 

 الأنطايك صديق جده. لزم حبلب الشهاب

 

بن محمد بن عيل بن خليل بن محمد اخلزريج العبادي الأنصاري املقديس احلنفي العالمة نور ادلين املعروف احلسن  و أأبو

اببن غامن رمحه هللا ليةل السبت لليلتني بقيتا من جامدي ال خرة و صيل عليه ابجلامع الأزهر يف حمفل حافل و دفن بني 

ت برتبة اجملاورين قبيل مدفن الرساج الهندي. و اكنت ولدته لست خلون من ذي القعدة س نة القرصين يوم السب

 شعرعرشين و تسعامئة ابلقاهرة فقال بعض الأدابء يف اترخي وفاته 

 ملا قيض الرميل ش يخ الوري ... من اكن مييل مذهب الشافعي 

 مث تاله املقديس اذلي ... حاز علوم الصحب و التابعي

 وهتام أأرخا ... مات أأبو يوسف و الرافعيفقلت فمي

و قال عبد الكرمي بن س نان الرويم الاكتب عيل اذلات قديس الصفات العقل احلادي عرش روح القدس يف صورة 

البرش درة مقدس ية الصدف من فاق مشس ال رشاق يف الرشق صاحب أأنفاس قدس ية و فصاحة قس ية خنبة عرصه و 

امت السحر و أألطف من نغامت الوتر حتيل جيده بقالئد الفتوي. و عقدت هل ابلقاهرة عزيز مرصه هل أأخالق أأرق من نس

فلام أأخنت مطية السفر ابلقاهرة املعزية أأرشفت عيل عروس الفتوي و كنت يف رشح الشهاب ركبت غارب الاغرتاب 

قد ريق ود التسعني و الش يخ مشس ذاته العلية أأذين بلأيل الكمه و اكتحلت عيين مبواقع أأقالمه. و ذكل التارخي يف حد

ذ ذاك مع الركب الامينني  قرأأت عليه مقدمة الأعراب احلاجبية و رسحت رشف الامثنني و هو اي ا 
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طرف الطرف يف رايض فضائهل اجلنية. و اكن مع غزارة فضهل جامعا بني النظر و النرث و انظام مهام يف سكل السحر. و 

. و اكن هل من الزهد حظ وافر و قد رزق من العمر ما أأحلق  صفحات و جنات احلورهل أ اثر حيق أأن يكتب ابلنور عيل

يل أأن خمتت صفحات أأصاغر ابلأاكبر و مل يزل  بنان قلمه حيل عقد املسائل و مورد فضهل للك فضهل سائل سائل ا 

نصااب و يعجبين مهنا يف ت يقرظ هبا كتااب حازت من فقد البالغة ايهل أأب حس ناته و جف من مهنل العمر ماء حياته. و 

 شعر الاعتذار عن التقريظ بيت و لعمري أأنه بيت ل يقال فيه لو و ل ليت و هو

 جعلت تقريظي عوذة ... تقيه من رش أأذي العني. انهتيي



  

مام اقتدت به علامء الأمصار و تزنهت من فضائهل يف حدايق ذات هبجة و أأنوار امثرت أأغصان  و قال اخلفايج يف وصفه ا 

 شعرم يف حدايق فضائهل و سالت يف بطاح املاكرم حبار فواضهل الأقال

 فالناس لكهم واحد ... يتلو الثناء عليه و ادلنيا مف

فالعمل مدينة و عيل ابهبا و كعبة حتج لها امال الفضالء و أألباهبا لو مست راحته هذا السحاب أأمطر كرما و جمدا أأو 

شعرأأو الصاحب لقال أأنت يف طرق البالغة رفيقي  امن لقال هذا أأيخ شقيقيه النعسعدا و لو رأ  النجوم جرين يف الرتبيع   

 صفاته مل تزده معرفة ... لكننا ذلة ذكرانها

شعرو هل يف لك فن كعب عيل و فكر بنقد جواهره ميل مع نياهة حتلت هبا الأشعار و طارت بأأجنحة الثناء يف الأقطار   

 و كأنه بكر معين سار يف مثل 

شعر يدة هلكام قال يف قص   

 هلل درك اي من نظمه درا ... قالئد لنحور الغيد تدخر

 أأو روض فضل نضري ل نظري هل ... يف دوحه مثر ما مثهل مثر

 مسك الفصاحة من حفواه منتشق ... و اللؤلؤ الرطب من معناه منترش

 دخلت انديه و الكون متعطر بنرشه متبسم الأايم بثغر رسوره و برشه

القبول محمول. و اكن ينوه من العلوم و من حديث الرسول و أأمدين بدعاء ل أأشك يف أأنه عيل أأكف و قرأأت عليه طرفا 

ابمس و يتوج رأأس ادلهر برهمسي و كنت و أأان اجتين ابكورة التحصيل كتبت عند ورود البشائر بوفاء النيل هل بيتني و 

شعرهام    

ذا راية املاكرم تنرش   قسام ليس نيل كفك اكلنيل ... ا 

ت عند الوفاء طلق احمليا ... و اري النيل يف الوفاء يتكورأأن  

 فنرث علهيام من نثار الاس تحسان ما هيزأأ ابنتظام عقود امجلان.

 و ذكره املناوي يف طبقات الأولياء و عدد العلوم
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ليه تقاهنامث قال و صار يف أ خر أأمره حفيظا عيل املراقبة يقوم الليل اليت ينسب ا  يف عبادة رب العاملني و ينام  معرفهتا و ا 

الهنار بعد التوقيع عيل أأس ئةل املسلمني و يرب الفقراء و يتحيل عيل كامتن أأمره يفرق اذلهب و حيافظ عيل سرته. و اكن 

جيمتع ابلفقراء و حيهبم و حيبونه و يعرفهم و يعرفونه و يكرمه احلارض و البادي و مك هل عيل أأهل مرص من الأايدي يعظم 

ذا حصت طريق الرشاد. و رأأي املصطفي صيل هللا عليه و سمل ة و حيسن فهيم الاعتقاد و يقول الصوفي طريق الصوفية ا 

مرارا عديدة و أأخرب ش يخه كرمي ادلين اخللويت أأنه شهد الوحدة يف الكرثة و الكرثة يف الوحدة و أأنه وصل مقام اس تحق 

حيت حل حبامه امحلام. و قال احمليب يف حقه العامل الكبري احلجة  أأن يأأخذ العهد و يريب و أأجازه بذكل و مل يزل عيل هذا

مام أأمئة ادلهر عيل ال طالق واحد أأفراد العمل اجملمع عيل جاللته و براعته و تفوقه الرحةل القدوة رأأس احلنفية يف عرصه  و ا 

حرا و أأمجعهم للفنون مع الولية و يف لك فن من الفنون. و ابمجلةل و التفصيل فهو أأعمل علامء هذا التارخي و أأكرثمه تب

و الشهرة الطنانة اليت سمل لها أأهل عرصه و أأذعنوا لها مع مع أأن العرصيني جيحدون فضل بعضهم بعضا و  الورع و الزهد

ل يذعنون لك ال ذعان. و قد وقفت عيل أأخباره كثريا يف التوارخي و كتب الأدب املؤلفة فانتقيت ما حيصل املراد من 

نشأأ مبرص و حفظ القران و تاله ابلس بع عيل ال تقان و أأخذ عن علامء كثريين و برع و تفوق عيل أأهل عرصه يف ترمجته. 

لك عمل. و اكن غليه الرحةل من ال فاق و أأفيت مدة حياته و انتفع به اجلم الغفري من كبار أأهل زمانه. و ويل املناصب 



  

مامة الارشقية و مش يخهتا و مش يخة السلامي نية و مش يخة ال قراء مبدرسة السلطان حسن و تدريس اجلليةل اك 

يل القدس ثالث مرات و أألف التأ ليف النافعة يف الفقه و غريها. و قد مدح كتابه  الرصغمتش ية و جح مرتني و رحل ا 

شعر الشمعة يف أأحاكم امجلعة عيل بن أأمر هللا احلنايئ بقوهل  

تقان لقد انست عيناي حملة مشعة ... توقد من مشاكت عمل و ا   

 جال نورها الوضاح أأفق كامهل ... غياهب شك اكن يف ليل نقصان

شعرو كتب علهيا محمد شاه الفناري   

تقان   أأضاءت خفيات العلوم مشعة ... توقد يف مشاكة عمل و ا 

 جال نورها البادي بصبح كاملها ... غياهب شك اكن يف ليل نقصان

و قال يف ذيل الشقايق و اكن مع علمه الزاخر عاملا بغرايب الفنون و هل أأفاعيل جعيبة يف ابب اليسميا مهنا ما حيك أأن 

يل مركب احلجر فتوسل وادله ابلش يخ فشفع  أأمحد ابشا احلافظ يف وليته عيل مرص غضبعيل بعض اجلنات فأأمر به ا 

 عنده فيه فمل يقبل شفاعته فاراه يف احلال من رضوب اليسميا
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يل اس تقبالهفي مركب فصادف مراكب الفرجن فأأرسوهو جامعته و ربطومه أأنه جاءه من طرف ادلوةل بري د و انه خرج ا 

ذ رأأي الش يخ واقفا عيل ساحل البحر و هو خياطبه كيف رأأيت جدف اجملادفة هل  للجدف ابجملاديف فبيامن هو كذكل ا 

 حالته فرأأي نفسه يف هو سهل و هل تريد اخلالص فاس تغاث به مفسك الش يخ بيد احلافظ و حركه فانتبه و نظر ا يل

طالق الرجل و اتفق بعد  مقامه الأول و اجمللس مل يتغري و كأن غيبته اكنت حلظة فهوي عيل يد الش يخ يقبلها و أأمر اب 

ليه  ذكل أأهنام حصبا للتزنه ابلسبيكة فطلب منه أأن يريه شيئا من الغرايب فطلب الش يخ منه خامته اذلي يف يده فدفعه ا 

يل احلافظ بقطعة ليحصل هل الرطوبة يف الهواء احلار جدا فامتثل  فأألقاهفي النيل فبعد مدة من الزمان ج  ببطيخ فأأشار ا 

احلافظ أأمره فلام فلقها خرج اخلامت يف وسطها. و قال بعضهم اكن عيل الهناية من الورع و الزهد و الصالح و اخلري و 

ليه  ادلاينة ابرعا يف العلوم العقلية ماهرا يف فافنون النقلية من التفسري و احلديث و الفقه و الأصول و العربية و اكن ا 

ليه الرجوع يف الفتاوي و الواقعات و  ليه الرايسة العلمية يف ادلاير املرصية و اكن ا  تقاهنا و القيام هبا و انهتت ا  املنهتيي يف ا 

ة قد نقل عنه أأمور يتضيق عن لأفاعيل العجيبالتحقيق و حل املشالكت مع املهارة يف الفنون الغريبة و القدرة عيل ا

و اكن قوالا ابحلق ل خياف لومة لمئ و ل  القبول لها حواصل ضعاف العقول و حيك عنه كرامات و خوارق عادات.

خييش سطوة ظامل. و من ورعه و اس تقامته يف حمك الرشيعة و صالبته يف ادلين و ثباته أأنه اكن هل ودل اعتين يف شأأنه 

نه بعد  غاية الاعتناء و اهمت ليه ميال زائدا فنشأأ فاضال ماهرا ابرعا مث ا  يف تأأديبه و حتصيهل الفضائل و العلوم. و اكن مييل ا 

ذكل ضل و جفر و تغلغل يف الهوي و الفسق و الفجور و تعرض حلرم املسلمني فلام أأحس الش يخ به و عمل أأنه فسق 

زاةل وجوده و شدد عيل احلامك و ابل  حيت جسل عليه و قتل يف  عن أأمر ربه قصد دار ال مارة فأأفيت بوجوب قتهل و ا 

يل  مام ا~مة علامء العرص و مقدم أأجةل فضالء مرص و من أأعيان أأعالم ادلنيا لابلغني يف العلوم ا  ذكل. و ابمجلةل اكن ا 

صيل  نهالطبقة العليا و هل أأشعار حس نة بديعة و تصانيف سديدة منيعة. و من فوائده ما نظم يف من حفظ القران يف زم 

شعر هللا عليه و سمل بقوهل  

 و حافظ القران ابلغيوب ... زيد أأبو زيد أأبو أأيوب 

 عامثن مهنم و متمي ادلاري ... عبادة معاذ الأنصاري

شعرو أأيضا   



  

 و جامع القران يف عرص النيب ... زيد و اثبت معاذ و أأيب

 عامثن مهنم و متمي ادلاري ... عبادة بن الصامت الأنصاري 

شعر يف من أأفيتو أأيضا   

فتاء ...  فاز مجع يف الصحب ابل 
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مفعاذ مع أأربع اخللفاء                                 

 و أأيب و جنل مسعود و زيد ... و ابن عوف كذا أأبو ادلرداء

 مث سلامن مع حذيفة عامر ... مع الأشعاري رب الثناء

طه يف طرته ما يظهر هل و يرتضيه فسأأهل بعض الأعيان أأن جيرده قال املناوي اكن يدمي النظر يف القاموس و يكتب خب

يل أ خره. و من تأ ليفه بغية املراتد لتصحيح الضاد قرظها محمد  فأأجاب ا يل ذكل و جرد حبيث صار تعليقة اتمة من أأوهل ا 

و رد الراغب يف الرويم البس تان، و الرمز الفائق رشح كزن ادلقايق فيه مؤاخذات عيل ابن النجمي جيدة، بن مصطفي 

صالة الرعايب، و الشمعة يف أأحاكم امجلعة و غري ذكل. و اكن أأخذ القراءت عن شهاب ادلين أأمحد بن عيل بن حسن 

براهمي السدييس احلنفي و همسع القايض شهاب ادلين  املقديس احلنبيل. و أأخذ عن القايض حمب ادلين أأيب اجلود محمد بن ا 

 احلنبيل املعروف اببن النجار و شهاب ادلين محمد بن يونس احلنبيل احلنفي أأمحد بن عبد العزيز بن عيل الفتويح

املعروف اببن الشليب و انرص ادلين الطبالوي و انرص ادلين اللقاين املاليك و أأيب احلسن البكري الشافعي و شهاب 

س ادلين محمد بن رشف ادلين ادلين أأمحد الرميل و مشس ادلين محمد التونيس املعروف مبفوش و عامل الربع العامر و مش

السكندري )الاسكندري( و قطب ادلين عييس بن صفي ادلين الشريازي و الس يد أأيب الفضل الاسرتاابدي و الرشيف 

مري علمي البخاري و محمد بن عبد القادر املعلول و عبد هللا بن عبد العزيز القايض برويز و غريمه. و أأخذ عنه شهاب 

فايج و شهاب ادلين أأمحد بن محمد الغنميي و أأبو املعايل الطولوي و حسن بن عامر الرشنباليل و ادلين أأمحد بن محمد اخل

 محمد بن عبد الرؤوف املناوي الشافعي و عبد الكرمي بن اسكندر الرويم الاكتب و غريمه.

 

متبحرا هل الصيت احلسن و احلسن عيل           الطوري املرصي احلنفي املفيت رمحه هللا مبرص. اكن عاملا فاضال و أأبو 

اذلكر امجليل املنترش و الامس املش هتر و التصانيف و الفتاوي النافعة. قال احمليب العامل املقدم يف نتاجئ الفضل اكن عاملا 

فقهيا فاضال مطلعا عيل مسائل املذهب. ودل مبرص و هبا نشأأ حيت برع و تفنن و أألف مؤلفات و رسائل يف الفقه كثري. و 

 و فتاواه جيدة مقبوةل. و ابمجلةل فهو يف فقه احلنفية اجلامع الكبري هل الشهرة التامة يف عرصه و الصيت اذلائع. و اكن يفيت

 من تصانيفه ذخرية الناظر يف الاش باه و التطاير. و اكن أأخذ الفقه عن زين بن جنمي و

 

ء عرصه و كرباء دهره و صاحب التصانيف و هل الفيض محمد بن مبارك            الهندي       رمحه هللا من فضالو أأبو 

منظومة يف قصة عاشق و معشوق مدح فهيا السلطان جالل ادلين أأكربشاه بن هاميون البابري من ملوك الهند و أأهداها 

ليه. و اكن يدرس ابكره و هل كتاب موارد اللكم يف الأخالق  ا 
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 اكزروين اخلطيب و الس يد عييس بن محمد الصفوي و. و اكن أأخذ عن أأيب الفضل الحبروف غري منطوقة 

 

براهمي بن محمد الفلسطيين الغزي احلنفي اخلطيب املعروف المترتيش  و أأبو عبد هللا محمد بن عبد هللا بن محمد بن محمد بن ا 

و أأفاضل عن مخسني و س تني س نة بغزة هامش. و اكنت ولدته هبا و هو من أأماثل املتبحرين  رمحه هللا يف أأواخر رجب

ماما فاضال كبريا  املتأأخرين و من أأهل بيت العمل و الصالح و ادلين. قال احمليب يف ترمجته رأأس الفقهاء يف عرصه اكن ا 

حسن السمت مجيل الطريقة قوي احملافظة كثري الاطالع. و ابمجلةل فمل يبق يف أأخر أأمره من يساويه يف ادلرجة. أأخذ 

يل القببدله أأنواع الفنو اهرة أأربع مرات اخرها يف س نة مثان و تسعني حمال. و ذكره جدي القايض حمب ادلين ن مث رحل ا 

يف رحلته ا يل مرص و وصفه بأأوصاجفليةل و ذكر ما وقع بيهنام من احملارضة قال مث اتسعت معه دائرة اخملاطبة و اسرتد القول 

يل بدلتنا حامه احملروسة و تغزل لنا بو  يل ذكر رحلته ا  صف ما فهيا من تكل الأماكن املأأنوسة مث سأألين معن بطريق املناس بة ا 

يعهده فهيا من أأفاضل الأحصاب فاكن سائل مع مقليَت اجلواب مث حدثنا بكثري من حسن احملارضات و لطيف احملاورات 

اليت اكنت تصدر بينه و بني فاضلها املرحوم س يدي الش يخ محمد بن الش يخ علوان و اكن يتعجب من فصاحته و بالغته 

ليت حارت فهيا العقول و الأذهان و ميدح فضائهل و فواضهل العزار و يذكر صفاء العيش اذلي قضاه يف حصبته تكل ا

ادلاير. انهتيي. قال و الف التأ ليف العجيبة املتقنة مهنا كتابه تنوير الأوصار و هو منت يف الفقه جليل املقدار مج الفائدة 

يف ال فاق و اعتين برشحه جامعة من الفضالء. و مهنا رشحه  عد فاش هتروقف يف مسائهل لك التدقيق و رزق فيه الس

يل كتاب ال ميان، و رشح الوقاية و رشح املنار، و رشح خمترص املنار، و رشح زاد الفقري  منح الغفار، و رشح الكزن ا 

عانة احلقري، و رشح العوامل للجرجاين يف النحو، و قطعة من رشح القطر،  و رشح لمية يقول العبد، لبن امهامم سامه ا 

يل قواعد الأصول، و كتاب  ---------------------و رشح منظومة  ، و منظومة يف التوحيد و رشهحا، و كتاب الوصول ا 

معني املفيت عيل جواب املس تفيت، و كتاب مسعف احلاكم عيل الأحاكم، و منظومة حتفة الامران و رشهحا، و كتاب 

رشح مشالكت وردت عليه من الفروع و الأصول، و رساةل يف التصوف، و رساةل الفتاوي يف جمدلين، و كتاب 

مواهب املنان يف عمل الرصف، و رساةل يف عصمة الأنبياء، و رساةل يف خصائص العرشة املبرشين ابجلنة، و رساةل يف 

 القضاء، و رساةل يف النقود، و رساةل يف دخول امحلام، و رساةل النفائس يف 
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و الأرفاض، و رساةل يف  م الكنائس، و رساةل يف بيان جواز الاستبانة يف اخلطبة، و رساةل يف أأحاكم ادلروزأأحاك

و اكن أأخذ  التجويز و لفظ جوزتك، و حاش ية عيل ادلرر، و رساةل يف املزارعة، و رساةل يف الوقوف بعرفة و غري ذكل.

و تفقه مبرص عيل زين ادلين بن النجمي و أأمني ادلين بن عبد  بغزة عن مشس ادلين محمد املرشيق الغزي مفيت الشافعية

العال و عيل بن أأمر هللا احلنايئ القايض و غريمه. و أأخذ عنه ودلاه صاحل و حمفوظ و أأمحد و محمد بن عامر و الربهان 

 الفتياين و عبد الغفار القديس و عبد النيب اخللييل و عالء ادلين الغزي و أأمحد الغزي و

 

عبد هللا محمد بن عيل بن أأمر هللا بن عبد القادر امحليدي احلنفي املعروف ابلفهمي رمحه هللا لليلتني بقيتا من شوال  و أأبو

من الطاعون بقسطنطنية و مودله س نة اثنتني و س بعني و تسعامئة ابلشام و وادله قاض هبا. اكن عاملا فاضال جنريرا 

الرأأي و فرط الزاكء. قال المتميي هذه النس بة نس بة صادقة و عالمة موافقة  اكمال حبرا شامال مشهورا حبدة الفهم و جودة

يل  لأن فهام اكلسحر احلالل و املاء الزلل و عنده فضيةل جيدة و هو ال ن أأحد املدرسني ابدلاير الرومية و هل ميل زائد ا 



  

حدي املطالعة و املباحثة و الاش تغال و مصاحبة أأهل الفضل و الكامل. انهتيي. درس اب ملردمية و عيل ابشا اجلديدة و ا 

الامثنية و غري ذكل. و اكن فيه هتور عزل بسببه عن التدريس و انظر جعفر الثريوي و معر الايديين يف مس ئةل من 

ال جارة من الهداية. و اكن هل امتياز فهيام و التقدم عيل صاحبيه و هل رساةل يف ذكل املوضع مقبوةل و أأشعار لطيفة. أأخذ 

لياس و عن أأخي  ه احلسن بن عيل و محمد بن محمد بن ا 

 

 البغدادايحلنفي الفقيه رمحه هللا يف ذي القعدة بردوس و هو احلسيينعبد هللا محمد بن أأمحد بن حسن بن يوسف  و أأبو

مة مفت هبا. اكن فاضال اكمال س يدا حصيح النسب مؤيدا ابلعمل و الأدب سلمي الاعتقاد صايف الفؤاد كرمي الطبع عيل امه

تقان درس يف عدة مدارس و لزم العلامء يف جمالس. و اكن هو أأول  بعيد املدي صاحب حسن و عرفان و بصرية و ا 

يل أأن لقي مدرس يف مدرسة الوزير يوسف  فتاء مبدينة ردوس يف رجب العام املايض و بقي عليه ا  ابشا مث ويل منصب ال 

 املكل القدوس.

 

بن حسن العلوي احلسيين النكساري احلنفي رمحه هللا لتسع حلون من ذي احلجة عبد هللا عبد القادر بن محمد  و أأبو

 بقسطنطنية و اكنت ولدته يف حدود س نة مثانني و تسعامئة من السادات الكرام و سالةل
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ذكل. و اكن  العلامء القامم و هو ابن املسعودي و ابن أأخ اجلنايب. درس يف عدة مدارس مهنا الكس تلية و الرس متية و غري

عاملا فاضال زكيا نبهيا نبيال نزهيا هل أأشعار حس نة يف الألس نة الثالثة و قصائد ظريفة يتخلص فهيا ابلقدري. و اكن يف العمل 

و املعرفة وحيد زمانه و يف الكامل و الفضيةل فريد أ وانه و هل حواش عيل بعض سور التفسري. و اكن أأخذ عن وادله و 

 .معه و سعد ادلين املعمل

 

 دخلت س نة مخس و أألف تويف فهيا 

محمد مسعود بن سعد بن عييس بن أأمري خان الرويم ا         حلنفي رمحه هللا يف احملرم بقسطنطنية من الطاعون و  أأبو

فاضال أأديبا  دفن عند أأيب أأيوب الأنصاري ريض هللا عنه. و اكنت ولدته يف س نة تسع و س بعني و تسعامئة. اكن عاملا

حدي الامثنية. و اكن أأخذ عن أأيب أأمحد تدقيق  يبا نبهيا جنيبا ذا خلق حسن و وجاهة درس يف عدة مدارس مهناوقورا أأر  ا 

  ------)توفيق( بن محمد 

 

عبد هللا محمد بن أأمحد بن جالل ادلين بن جامل ادلين السمرقندي ادلهبيدي احلنفي الصويف رمحه هللا بدهبيد ز  و أأبو

الأخفم و خليفة من بعده و اجلالس يف حلقته. و اكن  بن اخملدوم الأعظم و خمدومه الأكربدفن يف جوار أأبيه و هو ا

رشاد السالكني يف ذكل العرص و  ليه يف التصوف و تر بية املريدين و ا  معدودا يف كبار املشاخي مبا وراء الهنر مشارأأ ا 

هبا أأول ال خر. و اكن أأخذ الطريقة عن  عرصا بعد عرص صاغرا عن اكبر يفوضها و يويصتوارث منه الطريقة أأولده 

 وادله أأمحد الاكساين.

 

براهمي بن محمد بن املرصي  و أأبو القاهري احلنفي رساج ادلين ابن النجمي رمحه هللا يوم الثالاثء لست حفص معر بن ا 

مقالة امحلص قيل اه خلون من شهر ربيع الأول جفأأة بدرب الأتراك و دفن عند أأخيه الش يخ زيد جبوار الس يدة سكينة جت



  

همسته بعض نسائه. و اكن كثري الزواج قال احمليب يف ترمجته الفقيه الرش يق العبارة الاكمل الاطالع. اكن متبحرا يف العلوم 

يل الغاية س يال الرياع نديه يف التحرير جامعا لأدوات التفرد يف حسن أأسلوبه  الرشعية غواصا عيل املسائل الغريبة حمققا ا 

هيا عند احلاكم يف زمنه معظام عند اخلاص و العام. أألف كتاب الهنر الفايق ضايه به كتاب أأخيه البحر مج الفائدة وج

الرايق لكنه أأريب عليه يف حسن الس بك للعبارات و التنقيح التام. قال يف أأوهل أأمحدك اي من أأظهر ما شاء ملن يشاء من 

و عنايته و أأصيل و أأسمل عيل هناية خالصة الأصفياء و  كنوز هدايته و اطلع من أأحب عيل دقايق احلقايق بفيض فضهل

 ذخرية خنبة العلامء من الأنبياء محمد اخملتار
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هل و حصبه الكرام الأبرار ما تكرر الليل و الهنار و تراسلت قطرات الأمطار يف الأقطار و من خيار الأخيار  و عيل ا 

جابة السائل خمترص تواصلت أأباكر نفايش الأفاكر و هل فيه مناقشلت ع يل كتاب القضاء ة هل ا  يل أأخيه و غريه أأنهتيي فيه ا 

أأنفع الوسائل و عقد اجلوهر يف الالكم عيل سورة الكوثر و غري ذكل. و اكن أأخذ عن أأخيه الزين و أأمحد بن يونس ابن 

 الشليب و

 

لياس الرويم احلنفي رمحه هللا يف غرة جام و أأبو دي الأويل بقسطنطنية و دفن احلسن عيل بن يوسف بن حسني بن ا 

. اكن عند مسجد جده كرز الأصغر يف جوار أأبيه يف داخل السور. و اكنت ولدته يف س نة ثالث و أأربعني و تسعامئة

موصوفا ابلعمل و الفضائل معروفا ابلكامل و أأنواع اخلصائل صاحب صالبة و همابة و حدة اكلأسد الضارم و الس يف 

س تقامة مسلام عند الأقران يف العمل و الزناهة. درس يف عدة مدارس مهنا عيل ابشا العتيق و الصارم علام يف الثبات و الا

حدي الامثنية مث ويل قضاء حلب س نة اثنتني و مثانني مث دمشق الشام مث قضاء املدينة املنورة مث قضاء  سلامينية ازنيق و ا 

حدي  يل قضاء الشام يف س نة ا  و تسعني مث قضاء قسطنطنية مث صدارة الرشقية مرتني القاهرة مث قضاء بروسة مث أأعيد ا 

الثانية بدمشق واقعة محمود البواب اهتم علامء الشام و قضاهتا يف تركة محمود بن يونس بن  نوبةاكن يف مث صدارة الغربية. و 

و ازدراء أأهل  شاهني الأعور و رفع ذكل ا يل طرف السلطنة فعني يف ذكل البواب و ابل  يف حتقري العلامء و الصاحلني

يل قسطنطنية عيل هذا احلال  اخلري و ادلين و قبض علهيم و قيدمه و كبلهم ابحلديد و أألبسهم قالنس النصاري. و محلهم ا 

لهيا ا يل دمشق و صادر الأعيان و غصب الأموال و أأرص عيل ذكل مدة تسعة أأشهر و  مث ردمه قهقري قبل دخومهم ا 

و أأرسل  ية الأاكبر خيفة منه. فكتب القايض حمي ادلين احمليب رسالتني و قصيدتنيطفق يتعاطي املنكرات و تواري منه بق 

يل املفيت الأعظم يل املويل سعد ادلين معمل السلطان  واحدة من لك مهنام ا  لياس ابن جوي و أأخري ا  محمد بن محمد بن ا 

بواب بعد ال ثبات عليه و رد احلمك مراد فعرضت عيل السلطان بواسطة الوةزير الأعظم س ياوش ابشا خفرج احلمك بقتل ال 

ا يل دمشق و قايض القضات هبا صاحب الرتمجة و النائب فهيا حسن ابشا بن محمد ابشا مجمع أأعيان الشام و أأحرض 

يل ادليوان و أأخرج من يف حس به و علهيم القيود و الأغالل يف أأعناقهم و أأمر الوزير بزنع كسوة السلطان عنه  الباواب ا 

نرصاين و أأوقف يف حاش ية ادليوان و ادعي علهيبعض احملبوسني و قامت عليه البينة بتحقرس العلامء و و أألبس قلنسوة 

ازدراهئم حفمك عليه القايض املرتمج ابلقتل و شدد عليه و مصم يف قتهل فصلب يف خشب الأرجوحة يف أأايم الترشيق و 

 لو ذكرت مس توفات  و أأكرث الشعراء يف هذه احلادثة قصايد و توارخي حبيث .رس الناس
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لبلغت جمدلة. و عد ذكل من صالبة القايض و دينه. و اش هتر صيته و ذاع أأمره يف الفضل و الرسوخ و ذكره عبد الكرمي 

املنش  فقال يف حقه سليل العامل الطائر صيت فضهل يف الأقطار و من غدت يف عقده اباكر الأفاكر املويل العالمة س نان 

جلدث مبالئكة الرضوان أأحد صدور العرص السلاميين اذلي جين العامل من روضه مثار الاماين. اش تغل ل زال مأأنوس ا

 شعردله و فاز من نصاب الفضل بطارفه و ات ابلعمل و اس تضأأ من أأنوار وادله

ذا رسي ارساهام ذا رسي فبنفسه ... و ابن الرسي ا   ان الرسّي ا 

 شعرمث أأنشده يف حقه 

 و معين ... فيا هلل من معين جيلّ علوات اسام و مقدارا 

 كأنمك الثالثة رضب خيط ... عيلٌّ يف عيّل يف عيل

و ابمجلةل اكن من كبار موايل الروم و فضالهئا البارعني يف العلوم. و اكن أأخذ عن وادله س نان ادلين يوسف بن حسن 

يل الس يد محمد بن عبد القادر املعلول و لزم منه. و أأخذ  عن أأمحد بن محمد قايض زاده و عبد الرمحن بن احمليش مث احناز ا 

 عيل و غريمه

 

املفتوح س نان ابشا الوزير الأعظم رمحه هللا يف شعبان عيل الصدارة يف النوبة الرابعة اولهيا يف أأول مرة يف شهر  و أأبو)

اس نفعا. اكن عيل القدر ربيع الأول س نة سامن و مثانني و تسعامئة للسلطان مراد و هو أأعظم الوزراء أ اثرا و أأكرثمه للن

رفيع امهمة هل ال اثر العظمية يف البالد من اجلوامع و املساجد و املدارس و اخلاانت و امحلامات و غري ذكل مع حسن 

و ترمجه عبد  ----وضعها و دقة صنعها و فتوحات جليةل مهنا فتح قلعة حلق الواد من يد الافرجن و قلعة اينق من يد 

بقتالمه الهضب و اليفاع و أأخذ مهنم القالع و البقاع و جرب  تب و ذكر غزواته و مما قال فيه ملأ الكرمي بن س نان الاك

قلوب ال سالم بكرس الصلبان و الأصنام و ان غريب فتوحاته تسخري احلصني املوسوم بيانق و هو عيل ما يقال لسامء 

و أأههل يقطفون بأأيدهيم نرجس الكواكب و يتقبون  السامك معانق احمكت يد ادلهر بنيانه و قد ازري ابلهرم يف احلصانه

 شعربأألسنهتم دراري الثواقب 

-----------------------------------------  

-----------------------------------------  

-----------------------------------------  

-----------------------------------------  

-----------------------------------------  

-----------------------------------------  

---------------------------------------- ) 

حامد محمد بن القامس بن مصطفي بن خليل العبايس احلليب احلنفي مشس ادلين بن املنقار رمحه هللا عند غروب  و أأبو

حدي و ثالثني و تسعامئة حبلب مث قدم الشمس يوم الثالاثء لست بقني من شوا ل بدمشق. و اكن مودله يف س نة ا 

حدي و س تني و اس توطهنا. قال اخلفايج يف حقه صدر من صدور دهره خملط مزيل سابق يف حلبة  دمشق س نة ا 

ذا أأحدثت النس مي عن شامئهل تزنيت بتاج ذكره  هامم عرصه روض جتاذيت الأخبار أأذايل فضائهل و اهزتت أأغصان الريب ا 

الأايم و اتهت به عيل سائر البدلان بقاع الشام صدحت و رق فصاحته يف اندهيا و سارت حماس نه راحئها و غادهيا و 

امثرت اقالم الفتوي بشمس أ فاق هل ارتفعت فيا لها من أأغصان امثرت من بعد ما قطعت و نور فضهل ابدي للك حارض 

 شعرو ابدي 

 غيش البالد مشارقا و مغاراباكلشمس يف كبد السامء و ضوهئا ... ي



  

و قال احمليب فيه العامل البارع املناظر القوي الساعد يف الفنون. اكن من أأعيان العلامء الكبار درس بعدة مدارس و مات 

عن تدريس القصاعية و الوعظ ابلعامرتني السلامينية و السلميية و البقعة ابجلامع الأموي و غري ذكل من اجلهات و احلوايل 

يت عيل مذهب ال مام أأيب حنيفة و اكن يدرس يف البيضاوي. و أأخذ عنه مجع كثري. و اكن عاملا متضلعا من علوم و أأف

ل أأن دعواه اكنت أأكرب من علمه. و اكن يزمع أأن من مل يقرأأ عليه و مل حيرض دروسه فليس بعامل. و اكن يدعي  ش يت ا 

---لتصدر عيل أأعالم الش يوخ يف اجملالس أأحلافةل و يمتثل ابلشعار الانفراد عن غريه و اكن كثري اخملامصة و اجلدال حيب ا

----  
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شعرذكل كقول حسمي   

 أأان ابن جال و طالع الثنااي ... ميت أأضع العاممة تعرفوين

شعر و قول أأيب الطيب  

ذا ما ... زو محت واو انطقت فانين اجلوزأأ   أأان خصرة الوادي ا 

شعر ءاملعريو كثريا ما يلهج بقول أأيب العال  

ذا الطايئ ابلشح ما ود ... و عري قسا ابلفهامة ابقل   ا 

... و قال السهيي للشمس أأنت خفية وصف احليص و اجلنادل  

 و قال ادليج للصبح لونك حائل ... فيا موت زران احلياة ذممية

 و اي نفسه جدي أأن دهرك هازل ... 

يل قوهل و قال السهيي للشمس يضع يده عيل صد ذا وصل ا  يل نفسه قال الطاراين و من أأجعب ما وقع يل و ا  ره مشريا ا 

شعرمعه انين مدحته بقصيدة مميية بديعة مطلعها   

 سقي مربع الأحباب و دق الغاممي ... و جادت عليه ها طالت السوامج

شعرو بيت امللخص   

س نا نور مشس ادلين عني الأاكرم ... سفرن بدور اعن حميا اكنه  

 الزم و املقابةل مبا ل يليق و قصته حطه عيل النجم الغزي مشهورة يف صالة الكسوف و تعصبه مفا اكنت جائزيت منه غري

شعرعليه و انقطاعه يف املناطرة و فيه يقول النجم   

... و تس تعم  مرت جري الأمر  و احلمك بعام مثان بعد تسعني جحة  

 بأأن حرض الشمس ابن منقار ادلي ... حتري جدالا حني زايهل احلزم

انظر يوم الكسوف فمل يطق ... لنا جدل بل خانه الفكر و الفهمو   

 فقيل و بعض القول ل شك حمكة ... و عند كسوف الشمس قد ظهر النجم

 و لو تال يف هللا جل جالهل ... اصاب تالفا حني اتبعه الرمج

ئته احلديث ابجلاملع الأموي بني و كذكل تعصبه عيل الشمس محمد بن محمد بن داود املقديس يف س نة تسع و مثانني يف قرا

ابدلاير املرصية و منعه من ذكل و شق هذا عيل أأهل العمل  العشائني عيل أأسلوب الأس تاذ محمد بن أأيب احلسن البكري

شعر فقال الس يد محمد بن محمد بن عيل بن خصيب املقديس خياطبه  

 منعت ابن داود احلديث جبلق ... و ما مثهل يف الشام و هللا من قار

 و تزمع حرص العمل فيك جبلق ... فتنقر أأهل العمل فهيا مبنقار 



  

 س يأأتيك من ريب بالء و يف غد س تلقي بوجه اي ابن منقار من قار

و ذكل ملا  و يتعصبه عيل عبد القادر بن أأمحد بن سلامين ادلمشقي احلنفي الصويف )و هل من العمر اثنيت عرشة س نة(

ش يخة يف يوم موته و طلب محمد املرزانيت الصاحلي اخلالفة لنفسه و قام املنقاري مات وادله جلس ماكنه عيل جسادة امل 

شعرمعه و القايض حمب ادلين مع عبد القادر و قال املنقاري يف ذكل البيت املشهور   

 شيئان جعيبان هام أأبرد من خي ... ش يخ يتصايب و صيب يتش يخ

"و اتيناه احلمك صبيافأأجابه القايض بقوهل تعايل "
29
شعر . و أأنشد   

بليس عيل أ دم  لو اكن كرب السن محمودة ... فضل ا 

ن طعن فيه طاعن  قال احمليب بعد ما بسط يف ترمجته و احلاصل أأنه اكن ضيق اخللق وأأما علمه مفسمل عند من يعرفه و ا 

 عداوة و حسد. و اكن بينه و بني جدي القايض حمب ادلين مراجعات
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خاء  مث تغريا و احنرافا و تأأكدت الشحناء بيهنام. و اكن القايض يتأأدب معه و يعظمه لس نه. و اكان و مطارحات و مودة و ا 

ذا حرضا جملسا عقد لدلعاء للسلطان ابجلامع الأموي جيلس قايض للبدل و أأحدهام عن الميني و ال خر عن الشامل ففي  ا 

قا تقدمين فمل تقدمت عيل؟ قال تقدمت بعض اجملالس جلس احمليب فوقه فغضب صاحب الرتمجة و قال أأنت كنت ساب

ا يل جمليس و كنت أأو نرتك سايقا مبقايم. و اكن الش يخ محمد بن سعد ادلين يف اجمللس فأأخذ بيد الشمس و أأجلسه بينه 

جابه احمليب لك ويق و أأان مفيت البدلة منذ كذا فأأ و بني القايض فلام مت ادلعاء قام مغضبا و اندي بأأعيل صوته أأجتلس ف

ذن فصدقه من حرض يعلمون أأن املفيت ابلأمر السلطاين أأان و أأما أأنت فكل  هؤلء أأسوة مبن يفيت مثكل من غري ا 

اجمللس. و اكن يغضون من الشمس و يكرهونه فقام من اجمللس محموما و مرض أأايما و مل يزل يزتايد به الأمراض حيت 

يل القايض عيل بن أأمر ادلين محمد امل شعرعروف اببن احلنايئ رمحه هللا مات و من شعره ما كتبه ا   

دا ان سأأ فهو لكيل ... قصيدة و لكن يوم ذاك طويلغلسان ال  

يف ذا السبيل دليلو أأقالم من انداك ضلت و أأخطأأت و ليس مهم   

 لقاليك شأأن شأأنه سوء فعهل... و فعل اذلي وايل عالك مجيل

لفال حتتفل مولي ان قال قائل ... يستشهدمه عند اللقاء و تقو   

م ... و ل ينكرون القول حني نقولو ننكر ان شئنا عيل الناس قومه  

ذا طلعت مشس الهنار تساقطت كواكب ليل لالفول متيل  ا 

 و هل يغلب البحر املعظم جدول ... و هل يدعي قهر العزيز ذليل

 و هل جلهول أأن يقاوم عاملا ... و ليس سواء عامل و هجول

وجود الصادقني قليل فال جعب ان خان خل و صاحب ... لأن  

أأن يضيع مجيلعيل أأنين أأصبحت للعهد حافظا ... و حاشا دلينا   

 صفوان و مل نكور و أأخلص و دان ... وفا عهود قد مضت و أأصول

ذا ما رأ ه صاحب و خليل  و اان لقوم ل نري الغدر س نة ... ا 

 نعم قد كبا عند الطراد جوادمه ... و أأنت كرمي ل برحت تقيل

                                           
29

12القران، سورة مريم:   



  

 أأخرج عن رجل بعض الوظائف فكتب الرجل حمرضا يف شأأن نفسه و اس تكتب الأعيان فكتب هل بعض و اكن القايض

شعر من يظهر الصداقة و املودة للقايض فبلغه ذكل فقال مضمنا  

خوان ... بظهر الغيب خوان  لنا يف الشام ا 

 فابدوا يف اجلفا شاان ... به وجه الصفا شانوا

و ما خانوا و ظنوا أأهنم ذهلوا ... و ما غدروا  

طبع الناس مذ اكنوا ان راينا اذلهل ...  و ملا  

خوان  صفحنا عن بين ذهل ... و قلنا القوم ا 

يل الأديب محمد بن جنم ادلين الهاليل الصاحلي  شعرو من شعر صاحب الرتمجة ما كتب به ا   

 وقفت عيل ربع احلبيب اسائهل ... و دمعي ابملكتوم قد ابح ساملا

ليك  حتية ... اما هذه اوطانه و منازهلو قلت هل مين ا   

 اما ماس يف روضاهتا ابن قده ... و مالت دلي النس مي شامئهل

و طوفت ... طواحي دهري فيك مث زلزهل ----مفا كل قد أأصبحت   

 فقال رسي عين احلبيب وفاتين ... س نا
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        هو اطهلرقا مشس ادلين مث ب                                         

و اكن أأخذ حبلب عن الريض بن احلنبيل و بدمشقعيل العالء بن العامد و أأيب الفتح الشبشريي و خرض دروس بدر 

ادلين الغزي و جامعة. و أأخذ عنه اتج ادلين القطان و احلسن البوريين و الشمس امليداين و عبد الرمحن العامدي و 

 الشمس محمد احلادي و 

 

القادر بن          ادلاري المتميي املرصي احلنفي العالمةتقي ادلين رمحه هللا يف أأواخر الس نة.  احلسن عيل بن عبدو أأبو 

بغزة يف حدود س نة مخسني و تسعامئة و قيل مات يوم السبت مخلس خلون من جامدي ال خرة س نة  و اكنت ولدته

قبال طاليع معره حرفته الزهادة و عرشة و أألف. قال اخلفايج يف الرحيانة بعد ما أأثين عليه كثريا أأنه اكن  يف مبدأأ أأمره و ا 

شعرحانوته السجادة. مث ساقه القدر و القضاء فريض مبا قدره هللا و قيض بعد ما اكن يقول   

 من متين القضاء فال تعطينه ... و اجعل املوت سابقا للقضاء

وص ملا رسقت الامراء من اخلوامت الفصوص و قد قالوا ان من تويل القضاء و مل يفتقر فهو لص و ال ن قد افتقرت اللص

ذا رسق من سارق فقد عامهل برأأس ماهل. و قال الرحبو الفائدة السالمة من خرسان و ابهل و ما يسلب قاطع  و السارق ا 

الطريق العراين بل هيديه للسبيل و يعطيه الأمان و أأورد من شعره قوهل و قد لبس من القضاء خلع املزةل و حاكت هل 

شعرع من نصب املناصب حهل الاطام  

 أأحبابنا نوب الزمان كثرية ... و أأمر مهنا رفعة السفهاء 

 مفيت يفيق ادلهر من سكراته ... و اري الهيود بذةل الفقهاء

  شعر وهل أأيضا

 ما ابرصت عني  امري ... يف ادلهر يوما مثلنا

 عشق و حرمان به ... ابد تراان يف عنا 



  

ل ل يريض بناادلون ل نريض به ... و العا  

شعرو هل   

ذا أأكرث العبد ذنوب و مل يكن ... هل شافع من حس نه يوجب العذرا  ا 

 و ابرصت موله مع اذلنب ممهال ... عليه حفقق أأن بيهنامامرا

شعرو هل   

ليك خادم س يد ... واقره فارحل و ل تتوقف  ذا أأساء ا   و ا 

 و اعمل بأأنك ثقلت و انه ... اعطاك اذان ابلرحيل خففف

شعر هلو   

وي ... و ايده ل يزال ادلهر طراقالنا صديق هل ابلغانياهت  

كأمنا هو حرابء البحري حضي ... ل يرسل الساق الا ممساك ساقا    

 انهتيي

و قال احمليب يف ترمجته العامل العمل الفاضل الأديب اجلم الفائدة املفنن. أأخذ عن كثريين و جال يف البالد و دخل الروم و 

أأحسن ما هل من التأ ليف طبقات احلنفية وقفت عيل حصته مهنا و قد مجع فهيا مجةل من علامء الروم و  أألف و صنف و

و أأاكبر رساهتا و رؤساهئا. انهتيي عظامهئا  

شعر و مما ذكره يف طبقاته يف مدح السلطان مراد بن سلمي العامثين  

مام احلق قاهره  و أأصبح الرفض مرفوضا و انرصه ... يف ذةل و ا 

ة الس نة الغراء قد قويت ... فلك قطر هبا تزنيه منابرهو شوك  

شعرو فامي أألفه يف عقوق ابنه احلسن   

 حسن نونه مقدمة ... لعن هللا من يؤخرها

و اكن شافعي املذهب مث حتول حنفيا و داخل السالطني العامثنية و سائر الكرباء و رؤساء و ويل قضاء فوة من 

رشفية مث الش يخونية مث قدم قسطنطنية و ظهر فضهل املزامخيتني و درس ابلش بكة مث الا  
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برمي ملا  عند سعد ادلين املعمل و ذكره يف س نة اثنتني و تسعني فويل القضاء ابدلاير املرصية مث عزل عنه و نفي ا يل انحية ا 

طاةل اللسان يف بعض العلامء الأعيان مث انه ملا عرق سفينته يف طريقه ا يل قسطنطنية و تلف ما ملكه  صدر عنه من ا 

قال يف كتابه الطبقات يف ترمجة أأةمل ادلين البابريت قد أأنعم هللا تعايل و تفضل عيل عبده الفقري ويل القضاء ترحام حلاهل. 

بتولية مش يخة الش يخونية و تدريسها املرشوط للسعادة احلنفية يف شهر رمضان س نة اربع و مثانني و حصل هل التربك و 

بتقبيل مواط  الأقدام الأةملية و لمث تكل البقاع احملمدية و اقرأأت هبا دروسا من أأوائل الهداية و اس مترت هبا هلل امحلد 

علوفة مدرسا هبا حنو س نتني وليت بعدها منصب القضاء مبدينة فوه و املزامحتني مبائة و مخسني عامثنيا بعد أأن وصلت 

ادلوةل العامثنية ابدلاير املرصية هبذا القدر يف التدريس من أأول وهةل  التدريس هبا س تني عامثنيا و أأان أأول من ترصف يف

كراما للجد العايل متمي الغازي ريض هللا  منا فعلوا ذكل ا  من غري أأن يكون ترصف قبهل يف منصب من مناصب القضاء و ا 



  

اخر الكتاب مش متال عيل عنه و س يأأيت تفصيل الأمر يف ذكل السبب املوجب يف ترمجة الفقري لنفسه يف الألقاب من أأو 

جراء ذكره معهم و ترشفا ابلنامتء  يل ما هل كام جرت بذكل عادة كثري ممن أألف يف طبقات الأمئة ترباك اب  رشح حاهل من أأوهل ا 

لهيم خفادم القوم مهنم و حمهبم تبع مهم نفعنا هللا تعايل برباكهتم يف ادلنيا و ال خرة. انهتيي الكمه. و الظاهر أأنه   هذه  مل ينجزا 

زيد من هذا  املوعدة عيل ما وقفت عليه من نسخ طبقاته فا ين مل أأجد يف يشء مهنا ذكل و ل وقفت عيل تفاصيل أأحوالها

متام كتابه الطبقات السنية يف ترامج احلنفية يف س نة ثالث و تسعني و قد مدحه  القدر يف كتاب أأورد فيه ترمجته. و اكن ا 

الشعراء. و من ذكل قول الش يخ اجلليل و الأس تاذ النبيل عيل بن غامن املقديس  العلامء حبسن تصانيفه و قرظ تأ ليفه

شعراحلنفي حيث قال يف قصيدة هل   

 جعلت تقريظي هل عوذة ... تقيه من رش أأذي العني

، و خمترص و س بق قريبا يف ترمجته. و من تصانيفه الس يف الرباق يف عنق الودل العاق، و حاش ية عيل رشح الألفية

ة  للثعاليب، و مجموعة يف أأمثال العرب و غري ذكل. و اكن أأخذ عن عيل بن محمد املقديس ابن غامن و الزين بن جنمي و اليتمي

 و عنه عيل بن محمد بن عييس بن طه البحريي الأزهري و

  

 دخلت س نة ست و أألف

 بسمرقند احد فضالء ما وراء الهنر عبد هللا محمد صادق                     السمرقندي احلنفي ركن ادلين رمحه هللاأأبو  

املدرسني فهيا لهذا العرص. ويل قضاء همسرقند لعبد هللا خان و جح و قدم بالد الهند فصادف من حكمي بن هاميون البابري 

قبول و احرتاما بعالقة انه من اهايل بالده الأصلية و قرأأ عنده شيئا من الكتب املتداوةل مث رجع همسرقند س نة أأربع و 

سعني و تسعامئة. ت   
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 و هل حاش ية عيل تفسري البيضاوي و حاش ية عيل مبحيث الفعل و احلرف من الفوائد الضيائية للجايم

 و أأخذ عن

 و أأخذ عنه ابنه محمد اكشف مصطفي بن حسني النقشبندي و

 

صايف رمحه هللا صاحب ادليوان أأمحد بن أأمحد بن         بن         الربغويم القايض         ادلين الو أأبو          

 

براهمي بن محمد بن محمد بن أأمحد بن عيل ادلمشقي احلنفي املعروف اببن الطباخ رمحه هللا يوم الثالاثء          و أأبو) ا 

. أأصهل من بدل اخلليل و ودل بدمشق و نشاء هبا اش تغل و حصل لليلتني خلتا من شعبان بدمشق و دفن مبقابر الصوفية

يل لميية و درس ابلس  يف صاحلية دمشق و لزم الس يد محمد بن معلول القايض و انب عنه و قدم قسطنطنية و عاد ا 

دمشق يف حدود س نة أأربع و تسعني. و أأخرب انه تقاعد عن ادلرس بأأربعني عامثنيا و حصل هل من العلوفة لك يوم ما 

طويةل ل يربح منه. (يقرب س تني عامثنيا. و اكن مالزما عيل العبادة ابجلامع الأموي مدة   

 

أأمحد بن محمد بن         بن          الس يوايس احلنفي مشس ادلين  رمحه هللا من الفضالء املشاهري يف و أأبو          

بالد الروم و أأاكبر املربزين بذكل العرص يف العلوم. و من تصانيفه كتاب احلياض من صوب الغامم الفياض يف مناقب 

كتاب مرات الأخالق و  ال مام أأيب حنيفة و  



  

 

الفتح عبد هللا خان بن اسكندر بن جاين بيك خان بن محمد الأزبيك السلطان      ادلين رمحه هللا وقت املغرب و أأبو 

يوم السبت لليلتني خلتا من رجب ببخارا و دفن يف جوار الش يخ هباء ادلين و هل ست و س تون س نة. و اكنت ولدته 

و مكل و هل مثان و ثالثون س نة. فاكنت مدة ملكه مثان و عرشين س نة و هو                 س نة أأربعني و تسعامئة    

أأعظم اخلوانني الازبكية مبا وراء الهنر و أأكرثمه مدة و أأوسعهم دوةل و أأكربمه شوكة. مكل متام بالد وراء الهنر من هنر 

ري من ملوك الربية و خوانيهنا و نصب عيل و اس تخلص كثريا من بالد خراسان و خضع هل كث س يحون ا يل هنر جيحون

امللوك الصفوية القتال و دام الزناع و احلرب بيهنم جسال. و اكن حسن الس ياسة مظفرا يف احلروب بطال جشاعا اس تقل 

 يف بالد ما وراء الهنر و فرغانة و أأابد رشاكء ادلوةل  
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أأموره مث قصده خوانني الربية مقدهمم تولك خان بن مش يغاي  مث انه خرج من طاعته ودله عبد املؤمن و قاتهل و شوش

 خان بن ايديك خان بن

يل عقهبم فالتقي امجلعان بني همسؤقند و شاش عيل حرب هائةل  يل منابذهتم و أأرسل عسكرا يف طلهبم و ردمه ا  فبادر ا 

من الأفراد و ميض بقية  صعب اجنلت عن هزمية وقعت لعسكر عبد هللا خان و قتل يف الكبار من القواد و الكثري

العسكر ا يل خبارا يف الاهنزام و سوء احلال كساري فاس تحمك ذلكل طمع تولك خان يف تورد سائر البدلان. و هنض عبد 

-------------------------هللا خان من خبارا و قدم همسرقند و استنفر الرجال و مجع العساكر لسد اخللل و تعديل امليل )

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------)  

جمتع هبا السقام مع معرة الأجحام و الاهنزام فالزم الفراش و ذاق كأس امحلام. س نة هللا يف اذلين فاتفق أأن مس ته عةل ا

أ اثر و خريات كثرية من مدارس و مساجد و رابطات معرها و أأحباس و هل  خلوا من قبل و لن جتد لس نة هللا تبديال.

يل ال ن يف خبارا و ما ولها و هل مع املروزي الشاعر املعروف ابملشفقي أأخبار    -------وقفها من حامم و خان و  ابقية ا 

 غريبة و حاكايت مضحكة مس تظرفة.

 

بابن البس تان رمحه هللا لست بقني من شعبان يرين احلنفي املعروف بن محمد بن عيل الرويم ادل ------محمد بن و أأبو       )

بقسطنطنية و اكنت ولدته س نة اثنتني و أأربعني و تسعامئة. اكن من بساتني العمل و الكامل و رايض الصالح و الفضل 

و  يوضو الافضال حديقة املعارف و العوارف و خطرية الطرايف و الظرايف صدر الأفاضل و الفضائل معمي الف 

فيه و عقدة يف لسانه و هل أأشعار ثالثة لغات و مرايث و تقريظات مفن ذكل ما  ------اخلصائل و اكن فصيحا بليغا مع 

شعر قاهل يف مرثية السلطان سلامين   

نت من اذلعرحاممة ذات السدر ج نس مي الصبا رقت ابجشان فرقة ...   

اكل من غدرين انت معيت دل... ن  هل ي الاسالم اودي وهلمحاحايم   

يل الرضأ   زالت من ادلنيا مرامس هبجة ... وا لت مرسات الزمان ا   

يف رزية عادل ... عديل ابن خطاب مثيل ايب بكري جوددموعي   

امام الهدى حبر الندى طيب البرش ...لقد ذاق من اكس امحلام امامنا   

فراح اىل دوح عىل س ندس خرض ...اانم اانم العهد يف همد عدهل   

ففرق من أأجل القصور عن الشكر ...ايم ابمجلع بيننا تفضلت الا  



  

وانهيك تكل احلال يف الوعظ واذلكر ...كذكل دهر ادلهر بؤس ونعمة   

من القرص يف قعر اجلنادل والصخر ...فواحرسات ان أأنزل ادلهر مثهل   

وما غردت ورقاء يف الروض ذي النور ...مفا اخرض ابملروين بعدك عوده   

رماحا دلى الهيجاء ذي الكر والفر ...وارس بعده وما قلبت ايدي الف  

الرب ضامنتضمن حبرا يف الندى  ...سق  هللا قربا من حسائب نعمه   

وروح ورحيان مدى ادلهر والعرص...  عليك من الرمحن فضل ورمحة  

كذكل يف الاخرى ويف احلرش والنرش ...كام انت يف الاوىل بعز ونعمة   

 

شعرضاد بن غامي تقريظ يف تصحيح ال ---و هل   

الاماين و الرشاد  ----الارشاد هادا يل ...  ----كتاب   

 روي و روي لك صاد ... بعني العمل يف تصحيح الضاد

 أأزاخ الغني عن عني العبار ... من الناعني يف حتصيل زاد

 فهذا اكفل اكف دان ... لتيسري املقاصد و املراد

ل ابدفطويب لذلي قد صاغه من ... امام عامل ابلفض  

 عيل اذلات قديس الصفات ... عيل احليص العيل يف لك اند

 هل يف الفضل أ ايت عليه ... هل الغاايت يف لك مباد

ليه ينمتي فن املعايل ... برحال الوري واد الزاند  ا 

 حميط للفتاوي كزن فقه ... و خمتار لهنج احلق هام

-----حبرف مفرد ابدي دليال ... عيل ان صار مجيعا   

--------------------------------------------  

--------------------------------------------  

--------------------------------------------  

------------------------------------------------------------------------------------------------------ )  

 

ويف فهيادخلت س نة س بع و أألف ت  

خان بن عبد هللا خان بن اسكندر خان بن جاين بيك خان الازبيك غفره هللا                  يف الفتح عبد املؤمن  أأبو

نوايح زامن قرية من اعامل اسرتدش نه )اسرتوش نه( قتهل عبد الواسع من أأعيان حوايش وادله. و اكن مدة وليته حنو 

ل بأأههل و من حفر برئا لأخيه وقع فيه. و اكن س تة أأشهر حفسب. فان املرء رهني ما ك  سب و ل حييق املكر الس ئي ا 

و طوس و غري ذكل. و اس تويل عيل  -----جشاعا مقداما بطال كثري الهتور و اكن أأبوه قد وله بلخ و بدخشان و ين

من أأبيه قبل أأن يصل التوبة  سزبوار و غريها و استباح الروافض و أأذامق اخلزي و الناكل مث سولت هل نفسه انزتاع ادلوةل

ليه جفمع العساكر و قصد أأابه من بلخ و قدم ترميذ  و جري بيهنام مصاف و قتال و مات عبد هللا خان يف أأثناء ذكل كام ا 

 س بق ذكره فاس تويل عيل املكل و فتح اخلزائن و قبض 
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الصويف يف زير وادله و أأخيه من  ---ين قلبا عيل معه روس مت بن اسكندر و قتهل يف أأولده و أأتباعه و عيل معز ادل

يل مدينة الشاش فقتل هناك مث أأراد أأن يس تأأصل أأمراء وادله  الرضاعة و هو صاحب املدرسة املعروفة ببخارا و بعث به ا 

وراء  و يقتلهم مجيعا فانترش اخلرب و اش هتر الأمر و وقع يف همسعهم ذكل فأأمجعوا عليه و قتلوه فانتقضت مرائر الأعامل مبا

الهنر و عضل حادث ادلاء و نضب ابيق املاء و انقطع من أأهلها نظام الوفاق و توجه علهيم نوايب اخلالف و صعاب 

الافرتاق. فهجم تولك خان و ضبط بالد ما وراء الهنر ما خال خبارا و جعل أأخاه ش يغاي خان عيل حراسة همسرقند يف 

 عرشين أألفا و قصد بنفسه خبارا يف س بعني أألفا و حارص هبا بري محمد خان دين محمد خان مدة مث ويل عهنا مهنزما

 

حسني بن محمد بن حسام بن    القرماين احلنفي حسام ادلين رمحه هللا يف احملرم جفأأة يف نوايح بروسا و دفن و أأبو      )

محمد القرماين. و اكن عاملا  عند جامع الأمري هبا و اكنت وليته يف حدود س نة أأربعني و تسعامئة بكواتهية من بيت الوزير

فاضال كثري العلوم وافر الفضائل مج الكاملت مجيل اخلصائل محمود السرية مشكور الطريقة درس يف حلبية ادرنة و يف 

حدي الامثنية و السلامينية و سلميية ادرنة مث ويل قضاء الشام يف  مدرسة اجلامع العتيق و احلجرية و سلطانية بروسا و ا 

أأربع و مثانني مث قضاء مرص مث بروسا مث قسطنطنية مث صدارة البالد الرشقية مث صدارة بالد اليوانن مث تقاعد شعبان س نة 

يل مائيت عامثين مث مض ا يل ذكل تدريس سلطانية بروسا. و هل تعليقات عيل رشوح  بوظيفة الأمثال و بلغت علوفته ا 

  و مجموعة يف الفقهالهداية و املفتاح و حتريرات يف هوامش الكتب املتداوةل

 

احلسن عيل بن أأمحد           الطرابليس احلنفي املعروف اببن القباين رمحه هللا ليةل الأربعاء لثنيت عرشة بقيت و أأبو 

و محل ا يل حمةل قرب عاتكة فدفن مبقربة ادلقاقني. نزل دمشق سكن من شهر ربيع الثاين بدمشق و قد جتاوز الس بعني 

الصاحلية. اكن فقهيا نبيال فاضال لطيف احملاورة ظريف النادرة حسن التادية جيد اخلط. و هل شعر  مبحةل قرب عاتكة مث

مامة السلميية و خطابة جامع بلبغا عن ادلاوري و خطابة اجلامع الأموي متوسط  ذو صوت حسن و قراءة جيدة. ويل ا 

يل الروم. و اكن أأخذ عن ش يخه الهبنيس قدميا و ودله حيي حني سافر  القرأ ت و العربية عن الشهاب الطييب و احلديث ا 

 عن البدر الغزي و يونس العيشاوي و الفقه عن النجم الهبنيس اخلطيب و غريمه 

 

 

براهمي بن محمد عربشاه امليك الشافعي رمحه هللا مبكة و دفن ابملعالة من ذرية حصام و أأبو  سامعيل بن ا  احلسن عيل بن ا 

مائة ملا مج منضادةوصهل ول و هذا احلفيد عقد املناقب به نضيد مل يفتخر بأ ابئه و مل يترب ادلين الاسفرأأين. قال اخلفايج 

يل ربوة اجملد و تريق و قال عصاين  لعظايم اعتصم بعروة الفضل الوثقي و صعد ا   

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------)  

يل أأن أأصابت الرزااي بنات فؤاده بسام املنااي  فنضبت جداوهل و اسرتاحت حساده و عواذهلا   

الرويم الادرنوي احلنفي رمحه هللا من علامء ادلوةل العامثنية و فضالء       حسني حسن بن        بن  و أأبو        

فتاء ببغداد مدة, و هل تصانيف مهنا مناقب ال مام الأعظم  الاروام الاسالمية. و اكن فقهيا أأديبا أأخباراي فاضال ويل ال 

 صنفه برغبة من الوزير حسن ابشا

 

عبد الرمحن بن أأمحد القريش اليمتي البكري املرصي الشافعي رمحه هللا من الرسور عبد هللا بن محمد بن عيل بن و أأبو 

ذرية عبد الرمحن بن أأيب بكر الصديق و أأحد أأولدالأس تاذ محمد بن أأيب احلسن البكري. تريب يف جحر الفضل و الصالح 



  

خوته و  الاتساع يف ادلنيا و خمالطة  . و هلو أأكرثمه مداومة عيل ال فادة مع حسن التقرير و كامل البالغة -----أأفضل ا 

  ---------------------------------------------------------------------------------احلاكم. قال اخلفايج و مل يزل 

 

محمود بن بنيامني بن        بن          الاش بوقاين احلنفي الشاعر املعروف اببن عني رمحه هللا ابش بوقان و هل و أأبو 

و س بعون س نة و قربه معروف هبا يزار و اكن ورعا زاهدا شاعرا فصيحا ابلفارس ية و هل أأشعار يف الزهد مؤثرة يف مخس 

و اكن أأخذ الطريقة عن الش يخ حسني بن           الافش نجي و  )و ديوان شعر ابلفارس ية( القلب   
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يش الامكنوي الصديف رمحه هللا ا حساق بن       بن           بن          الكو أأبو           

 

بكر محمد بن محمود بن يونس بن يوسف ادلمشقي احلنفي تقي ادلين املعروف اببن احلكمي رمحه هللا ببالد الروم و و أأبو 

مودله بدمشق اش تغل و حصل اعتين يف الفنون حيت برع يف العقليات و اكن مفرط اذلاكء حسن املطالعة هل يد طويل 

يبة مثل الوفق و احلرف و مشاركة يف الطب و التصوف اتصل ابلسلطان مراد بن سلمي و حظي عنده و الغر يف العلوم 

يل أأن تقدم عيل املوايل و رمبا صار يأأنف من التواضع لقضات العساكر حفسدوه و  صار مصاحبا به و مل تزل حاهل ترتقي ا 

مام السلطان قد ضاق ذرعه منه  ------اكن يتظاهر بأأفاكر  به جامعة  -----فأأدركه ذات يوم عند ابب السلطان و اكن ا 

يل السلطان و أأدخلوا  فرسه و أأهانوه  ------من الطلبة مفزقو   --------------------------------------------مث رفعوا ا 
30
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 دخلت س نة مثان و أألف 

الأنصاري اجلابري القرابغي الكنجي احلنفي مشس العباس أأمحد بن روح هللا بن س يد بن انرص ادلين بن غياث ادلين  أأبو

ادلين ادلين احلاج رمحه هللا لثالث عرشة خلت من صفر بقسطنطنية و دفن يف جوار أأيب أأيوب الأنصاري ريض هللا 

ماما عاملا ابرعا فاضال عالمة  عنه و هو من ذرية جابر بن عبد هللا ا        الأنصاري الصحايب ريض هللا عهنام. اكن ا 

ريرا اكمال متبحرا اش تغل و دأأب و حصل و أأخذ العلوم و اعرب و حاز الفضل املنطق و سمل هل املعارصون قصبات حن

و تقدم عند السلطان و ويل املناصب الس بق و صار ممن يعقد عليه اخلنارص حني يعد الأفاضل الأاكبر و فاق الأقران 

س و أأفاد يف جمالس و هو أأول مدرس يف مدرسة محمد ابشا و و الأعامل اجلليةل و درس يف عدة مدار العلية الأعامل 

حدي املدارس الامثن و ااي صوفية و مدرسة وادلة السلطان مراد ابسكدار و أألقي هبا ادلرس العام و تلكم يف  درس يف ا 

ن درسا حافال مل تفسري كرمية وقالوا لو ل انزل عليه مكل من الانعام حبرضة غالب الافاضل و علامء الروم الأماثل. و اك

يعهد مثهل و جري فيه الأحباث الرايقة و الأنظار الفائقة حفظة الوعات و تناقلته الروات و خلع عليه يف ذكل اليوم ثالث 

ليه أألف دينار لأجل ضيافة احلضار مفد مهم سامطا حيتوي عيل نفائس الأطعمة و أأخذ و أأمنه  خلع و أأرسلت الس يدة ا 

                                           
30

 هناك أسطر و فقرات مشطبة



  

و ما وقع ذكل لأحد غريه مث ويل قضاء الشام مث مرص مث ادرنة مث قسطنطنية مث صدارة  رعاية هل حنو مخسني مالزما

الغربية يف أأواخر شهر رمضان س نة اثنتني و تسعني و تسعامئة. قال المتميي يف طبقاته و أأخذ يعامل أأهل العمل و طالب 

الافضال غري اهنم مل يكونوا راضني عنه الرضاء  املناصب ابلرفق و املداراة و ال حسان و يقدل أأعناق الرجال منن ال كرام و

التام و ذكل مما ل يدرك و قلام حيصل يف غريه. و قال البوريين اكن موصوفا ابلهتاون يف أأمور القضاء و ل يتأأمل يف احلجة 

ه جحة فهيا اليت يتعرض عليه لالمضاء بل ميضهيا تقليدا للاكتب ثقة به تغافال عن التثبت حيت أأن بعض اعدائه دس علي

بيع الساموات و حتديد ها بكرة الأرض فعمل علهيا و اش هتر امرها بني موايل الروم و مل يبال بذكل. و ملا ويل قضاء مرص 

ذ ذاك أأبو املعايل الطالوي هبا فنظم هذين البيتني هيجوه هبام شعر اكن ا   

أأصبحت بعد الشقا يف دعهو محري رشوان اتت مرصان ...   

ا ... مل خيل مهنا البعض بردعتهو فارقت كنجة لكهن  

و قال الكوريين خرج من بالده فريدا وحيدا و ورد ماش يا و دخل بدلة القصري فأأخذ هبا العهد عيل الش يخ أأمحد 

القصريي املشهور و سافر بعد ذكل ا يل ابب السلطنة العامثنية و خدم رجال من أأراكن ادلوةل يقال هل فريدون و أأقرأأ 

انتظم يف سكل املوايل. و قال احمليب و أألف فامي  أأولده و لزمه حيت  
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حبث فيه رساةل و عرضها عيل كثري من العلامء فقرظوا علهيا. و اكن من مجةل القوم جدي القايض حمب ادلين فكتب ما 

شعرمن مجةل قوهل   

 متع العبد طرفه بتكل الطرف ... بطل ها تيك الهدااي و التحف

رفا ... مبنية من فوقها غرف و دخل من جنان سطور غ  

اايت فضلها اليت ل جتحد و عاين معجزاهتا الباهرة ا من رساةل أأمحد هذا. و هل مؤلفات تدل عيل فضهل و نبهل  فلام شاهد

و علو مقامه يف العلوم مهنا تفسري سورة الأنعام، و تفسري سورة يوسف عليه السالم، و تفسري سورة القدر، و حواش 

تاح للس يد الرشيف، و حواش عيل أأوائل التلوحي، و حاش ية عيل رشح أ داب البحث لكامل ادلين مسعود عيل رشح املف 

 الرشواين و رسائل متعددة يف فنون كثرية. و اكن لزم املويل محمد شاه         و أأخذ عنه و عن 

 

ف العايل رمحه هللا من فضالء بالد محمد مصطفي بن أأمحد بن عبد الويل         الرويم اللكيبويل احلنفي املعروو أأبو 

الروم اجلامع بني املعقول و املنقول من العلوم و صاحب التصانيف يف عدة فنون و الأشعار الكثرية ابلفارس ية و ديوان 

 ابللطايف مشحون

 

عرشة خلت من عبد هللا محمد بن حسن بن          الرويم احلنفي املعمل سعد ادلين رمحه هللا يوم امخليس لثنيت و أأبو 

شهر ربيع الأول جفأأة و هو يتوضأأ و صيل عليه القايض صنع هللا يف جامع الفاحت و دفن يف جوار أأيب أأيوب الأنصاري 

ليه يف  ريض هللا عنه بقسطنطنية و اكن مودله و منشأأه هبا. و أأصهل من تربيز و هو عني أأعيان أأفاضل الروم املشار ا 

مارته عيل و العلوم درس يف عدة مجةل الفضائل  حدي الامثنية مث ويل تعلمي السلطان مراد يف أأايم ا  مدارس مهنا املرادية و ا 

يل  حدي و مثانني مث ويل مش يخة ال سالم بعد ابن البس تان يف دوةل محمد بن مراد السلطان و اس متر علهيا ا  مغنيسا س نة ا 

 أأن توفاه هللا تعايل و قال الأديب عبد الكرمي
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عبد الكرمي الاكتب يف وصفه مودله دار اخلالفة العلية ل زالت اكساهتا من قذي الاكدار صفيه نشاء هبا و قال الأديب 

مرتددا بني مصادر العمل و موارده. و بعد ما حتيل جيده بقالئد العلوم و عقدت يف عقده عرائس  يف ظالل نوال وادله

يل مهن ل املويل املرحوم أأيب السعود العامدي فادار عليه عيل عاداته املنطوق و املفهوم حترك عيل الرمس العادي حيت ورد ا 

يل أأن فاز برشف املالزمة من جنابه و ما برحت املدارس  فاداته و مل يزل متقدلا يف ادلروس بعقود خطابه ا  اكسات ا 

حدي الامثن صدفا للأيل لكامته و بعد ذكل عنه اس تحقاقه للسلطانية امل رادية معلام و تتحيل بأ اثر ملاكته حيت غدت ا 

ذا دار عليه الرس و أأسالفه القي  أأصبح طراز مكل ادلوةل بويش أ رائه معلام فلام ترشف هبا رسير اخلالفة و انتيش ادلهر ا 

ليه اجملد قياده و أأصبح مجوح ادلهر منقاده و دل عليه لفظ اجملد رصاحة و كناية و نزلت فيه سورة السودداية فاية ان  ا 

الفضل ملتامئ و ث  ر العمل مبتسام. و اكن العامل مس تنريا من مشوس علومه و أ دابه كيف ل و ل  قال و اكن يف عهده مشل

ل به و اكن كرميا عيل ال حسان مثابرا و حكامي للكسري  اكسري القلب جابرا حتلت الأجياد بقالئد وده  ينظم مشل الفضل ا 

فاكر عن بلوغ أأدين فواضهل و تعجز سوابق البيان مه و ولئه و واظبت الالس نة عيل سور فضهل و عالئه تقرصمه الأ 

يل أأوائل فضائهل. و ابمجلةل ل تصاد عنقاء  وصفه حببائل احلقيقة و اجملاز و لو تعدي الواصف الاجعاب و بل  الوصول ا 

ر قد احتاج الاجعاز و ملا رشقت أأنوار السلطنة احملمدية من فكل رسيرها و رفعت يف اخلافقني أألوية رسورها رأأي أأن الكف

يل ذوقة كأسه و حرقة من مجرات بأأسه فرفعت راايته خافقة كقلوب أأعدائه عالية كهمم أأوليائه و هو يالزمه مالزمة  ا 

الشمس لرشاقها و امحلامي لأطراقها و فكل الأمور يدور عيل حمور رأأيه و ترتيب نتاجي الفتح عيل مقدمات سعيه و ملا 

ف ال سالم من جفوهنا و يويف للنرصة ما وجب عيل الأايم من ديوهنا و تقابل امللاكت أأراد هللا تعايل أأن ينبه حلاظ س يو 

و جردت الس يوف و أأطلقت اعنة افراس احلتوف و محي الوطيس و  و الاعدام و النور و الظالم فاس توت الصفوف

فون ابحداقها يف موقف اس توي املرؤس و الرأأيس و قامت قيامة احلرب عيل ساقها و احدق الكفر ابلسالم احداق اجل

فيه ينسب الوادل الودل توجه غيل قبةل الثبات و ثبت ثبات اجلبال الراس يات و لو مل تكن يف ذكل الوقت و ثباته و ثباته 

و حتريضه عيل احلرب و فتاكته ملا تورد بدم الكفر حد ال سالم و ملا شفي غليل صدور املسلمني من عبدة الصلبان و 

مع العاملني خريه الأصنام فلهل دره قد  
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يل دار السلطنة العلية و العود أأمحد و نظموا عقود ال سالم بعد ما تناثر و  و سار ابمجليل ذكره فعادوا ابلفتح اجلليل ا 

يل أأن تفيأأت الفتوي يف ظالل  يل العمل و العبادة و حتيل جيده بقالديت الس يدة و السعادة ا  تبدد فوزع ساعات أأوقاته ا 

يل أأن أأفل من سامء ادلنيا كوكب معره و أأودع ذكل الس يف يف رمد قربه. تزينت صدور الطروس بعقود أأرقامه أأقالمه و  ا 

انهتيي. و قال احمليب فيه مفيت ادلوةل و معمل السلطان مراد بن سلمي أأس تاذ الأس تاذين و رونق علامء ادلنيا و الليل اتج 

لهيا و قد وقع التفاق عيل تفرده بأأنواع الفنون و أأعطاه هللا من العزة و  السعادة. اكن من العمل يف مرتبة لعز الوصول ا 

قبال ما مل يعطه لأحد يف عرصه و مدح ابملداحي الس يارة و رزق الأبناء اذلين مه اتج مفرق الأايم و قد بلغوا  احلرمة و ال 

م و بسالهتم و معرفهتم و علو مهمهم و اليت قرص غريمه عهنا و مل خيلف أأحد من الكرباء أأمثامهم يف جنابهتيف حياته الرتب 

دانت مهم العلامء و ولوا أأرفع املناصب. و من أأشعاره العربية أأبيات قرظ هبا رساةل للش يخ محمد الصويف الشهري مبجنكزي و 

شعريه   

 جمةل قد حوت معنا حال و صفا ... من رام وصفا يراها فوق ما وصفا



  

زوااي الزوااي وصفها كشفافهيا التصوف و العرفان مندرج ... مك من   

 تعبريه كجبري و الأداء هل ... حالوة الشهد فيه للقلوب شفا

 من مرشب قادري قد بدت و هدت ... قلبا غدا عن طريق احلق منحرفا

 فهيا رموز من الأرسار اظهرها ... نرش اهمسي لش يخ السادة العرفا

اأأذاع فهيا من الأرسار ما خفيت ... كأمنا هاتف يف اذنه هتف  

 و أأبيات يف تقريظ طبقات تقي ادلين المتميي و يه شعر

فاحئا يف الروح ساركتاب طاب تعبريا حيايك ... عبريا   

 كنرش القطر عطر لك عطر ... و اكداري فاح بلك دار

 بمين دار منه عيل متمي ... يليق بأأن يكون متمي داري

الري، و حوايش و حتريرات يف الهوامش و أأشعار. و اكن و من تصانيفه اترخي أ ل عامثن، و ترمجة اترخي مصلح ادلين ال

 أأخذ عن محمد القراماين و أأيب السعود العامدي و

 

محمد محمود بن يونس بن يوسف        ادلمشقي احلنفي اخلطيب مفرط ادلين املعروف ابحلكمي الأعرج رمحه هللا و أأبو 

ل أأنه اكن يوم الثنني لثالث بقني من شعبان جفأأة بدمشق و دفن مبقرب  ة ابب الصغري. قال النجم و اكن حسن الصوت ا 

يلحن يف قراءته و يطرب يف خطبته و يطيل بسبب ذكل. و اكن الناس ميقتونه و يس بونه بسبب تطويل. و اكن يلبس 

امرد من أأبناء الناس مييش به عاممة كبرية مكورة و هل عرج و قرص و هو مع ذكل يتبخرت و يتخذ غالما  

 

\290b\ 

 
ذا تلكم هبا تبجح ازهاء )اهناء( اببناء رمبا يلتفت و خياطبه يف الطريق و لك مهنام يرفل و  يف زينته و اكن يعرف الرتكية و ا 

ل أأن جرأأته لكية, و اكن اختل مزاجه مدة تقرب من س نتني و حصل  ل مهنمو اكنت فضيلته جزئية ا  العرب و هو ليس ا 

مامة املقصورة ابجلامع الأموي س نني مث فرع للش يخ انرص ادلين الرميل هل طرف من الفاجل مث مات جفأأة. قال احمل يب ويل ا 

ل هو مث تفرغ أ خر الأمر عن  و ويل خطابة الأموي رشكة الش يخ حيي الهبين مث جاء حبمك سلطاين أأن ل خيطب العيدين ا 

اجلقمقية و اكن يس تلف أأجور شطر اخلطابة لرشيكه هذا و جح يف س نة س بع و تسعني و تسعامئة و درس ابخلاتونية و 

أأوقافها. و اكن هل تبذير و سوء تدبري يف معيش ته. و عيل لك حال فقد اكن مذموم السرية معروفا ابلكرب و اخليالء و اكن 

جيرتئ عيل الفتوي مع أأنه اكن يقرص عن رتبهتا و وقعت هل حمنة بسبب فتيااحنرف عليه بسبهبا قايض القضات مصطفي 

بن بس تان فكتب عيل بعض أأحاكمه أأنه ابطل و من عيل احلقيقة عاطل جفمع عليه العلامء و كتب فيه رساةل ابجلهل 

الفاضل أأمحد بن اسكندر الرويم و كتب علهيا غالب علامء البدلة و قرظوها مهنم حسن بن محمد البوريين و الس يد مشس 

ذم صاحب الرتمجة و تزييفه و ما قاهل البوريين يف ادلين محمد بن محمد القديس الشافعي بن اخلصيب و غريهام و ابلغوا 

وقفت عيل هذه الرساةل وقوف وامق عيل مرابع عذرا و أأجلت طرف طريف يف مضامر بالغهتا اجاةل ابن عباد حلظه يف 

شعر مراتع الزهراء   

 و ندامهتا و مرخ س توره ... اكين مجيل زار ربع بثنية

راواي عهنا غيث الأدب اذلي انسجم انقال عهنا لفصحاء العرب ما  مفا زلت اغرتف من حياضها و اقتطف من رايضها

يزري بالمية العجم قائال هلل در مؤلفها فلقد فتح من البالغة اباب مقفال و منح من حصاح أألفاظه لأهل الأدب مجمال و 

بت من مفصال بيد اهنا ترمجت عن أأوصاف صادقة عيل موصوف و حدثت عن اقرتاف من هو ابملنكر معروف فتعج 



  

بعد املبين عنه مع قرب املعين و افكرت يف كامل جيمتع مع النقص يف مزنل و مغين فقلت اما الأوصاف فاهنا عليه صادقه 

هنا بفضيلته غري لئقة فعلمت أأن ذكل كام حييك عن أأيب زيد اذلي اكن تعارجه لكيد و صيد و من أأين  و اما الألفاظ فا 

ل ما بني أأهل الكامل ترتيبه و لعمري لقد حدث عنه لسان الرساةل فوعي من الكثري هذه الرتاكيب ملن احنل تركيبه و اخت

يضاح بيانه و املنت حيمتل رشحا طويال عيل أأن يف اعتذار املؤلف عن عدم التكثري مندوحة بقوهل و  قليال و اخترص يف ا 

يل وفور الس القطرة تنئب عن الغدير شارة ا  قطات و كرث اخملازي و اجلهالت مفن ذكل اعالما ابن البعرة تدل عيل البعري ا 

روايته للحديث من غري معرفة الكم العرب و دخوهل يف قوهل صيل هللا عليه و سمل من كذب هذا مع عدم الاجازة 

و  املأأخوذة لرواية احلديث ل يف زمنه السابق و ل يف وقته احلديث. و مهنا أأنه يدعي الوعظ و ليس )و ليس( متعظا

 مهنا مداومته عيل اغتياب من شامهل اذلي من ميينه و غثه ما زال انفع من همسينه فايل ميت يقرض 
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ليه و اي نوع  الاعراض السلميه وهال )دهال( اش تغل بأأحواهل احلائةل السقمية ليت شعري أأي ابب من الزلل ما دخل ا 

ذ اتتك مذميت من اخلطل ما أأقام عاكفا عليه عيل أأنه من يغتابه من املذمة سلمي خالص  و ما زال يمتثل بقول الشاعر و ا 

من انقص و مهنا جلوسه مع ز ع نفة مل حتنكهم التجارب و مل يزيدوا يف الفضل عيل صبيان املاكتب موهام انه انتظم يف 

يل أأهلها و ملا تلك ف سكل الأفاضل خميال أأنه ورد من مياه الفضل اعذب املناهل مفاخرا ابلأشعار اليت لو انصف دفعها ا 

يل الورد قانعا ابلل عن الزلل  شعرمن غري انتفاع هبا مشقة محلها فهو جالس بني القبور طالبا للزنال أأو ةملهوف ا   

ذا ما خال اجلبان ابرض ... طلب الطعن وحده و الزنالا  و ا 

و قرص ابعه فيا هلل  و مهنا انه يشمخ ابنفه عيل عصابة مه جامل الاانم و مبثلهم تفتخر الليايل و اليام مع حقارة متاعه

يل معايل الرتب  شعرالعجب ممن سقط عن مرتبة الطلب كيف يرتيق ا   

 ما ملن ينصب احلبائل رضا ... مث يرجو بأأن يصيد الهالل

يل ما تتوكأ عيل العاكز و تدعي بني  فيا أأهيا الناكب عن طريق الصواب اذلاهب يف غري مذاهب أأويل الالباب و حيك ا 

 الناس أأنك من أأهل الرباز هال وقفت يف جمازك و ما تعديت من حقيقتك ا يل جمازك شعر

 و من هجلت نفسه قدره ... رأأي غريه منه ما ل يري

ليه الك انقدا بصريا و عاملا اكمال خبريا  و لعمري لقد اكد زيفك ان يروج قربت عيل عرجك من العروج لكن قبض ا 

تكن تبديه و ذكل عالمة احملققني بال نزاع و خامتة املدققني من فاظهرك عوارك اذلي كنت ختفيه و أأبدي من حاكل ما مل 

شعرغري دفاع هو من أأقول فيه من غري شك و ل متويه   

 هذا امهامم اذلي من عز سطوته ... أأميس اذلي رام ظمل اخللق مبتذل  

 هذا اذلي مذ بدا يف الشام صاحفها ... كف الرسور وعهنا امهم قد رحال
س تان اذلي مشلت ... عواطف الفضل منه السهل واجلبالقايض القضاة ابن ب   

 قد اجنلت عنده لك الأمور كام ... عن الربااي ظالم الظاملني جال
 من در منطقه أأو نور طلعته ... طول الزمان حييل السمع واملقال

و مما ذكره القديس و طاملا عرج عيل درج املنرب و جعل امرده امامه و لون التقية جلعهل امامه و ما تلفت عيل اعواد املنرب 

ذا ترمن و اظهر اخلشوع و اهزت لغري طرب و أأجري ادلموع فلأجل مليح  ميينا و شامل ليقتنص ظبيا او يصيد غزالا و ا 

يراه عند احملراب و مل يس تطع أأن يشافهه ابخلطاب او ليخدع بعض احلضار من الأتقياء الأخيار فانشدته الاجتال و 

شعرتصعد و همجيت بنار المكد تتوقد ت  )انغايس( انفايس  



  

 أأفاضل خلق )حلق( أأين العلوم ... و أأين ادلين فال يقوم

 جياهرمك خطيبمك بفسق ... و يفيت فيمك توما احلكمي

اابحلب و اخلب ترجو الرفعة ... عيل الاانم ام ابلرشوة و الزتوير تنال الرتب يف هذه الأايم ام ابلسعي يف ابطال حق و 

  ------ش تان بني من حتيل ابلفضائل و بني من هو عهنا عاطل و ما كفاك أأخذك التدريس ابلتدليس و حقيقة ابطل 

 

شعر)و تعديت و تنفق بضاعتك الاكسدة بقوكل أأفتيت و فيه   

 قولوا ل عرج جاهل متكرب ... قد جاء يطلب رفعة و تكرما 

يل السام ءدع ما تروم فان حظك عندان ... حتت احلضيض و لو عرجت ا   

و مما يدل عيل هجكل املركب و عدم فهمك اذلي هو من ذاك أأجعب أأنك تري دمشق الشام مشحونة ابلعلامء و الأفاضل 

ا  --------------اذلين ليس مهم يف ادلهر من مماثل و مه مش تغلون ابلعلوم حتريرها و تنقيح املسائل و تقريرها و انت 

ل يرتضيك تقبل رحهل و ل يراك أأهال خلدمة نعهل و دع الفخر فلست  ترفع عيل من---تدخلها مع انباء غري جنسك و 

من فرسان ذكل امليدان و ل أأنت ممن احرز قصب الس بق يف يوم الرهان و ما كل يف ذكل و ما كل ش يخ يف التدريس 

سوي أأيب مره ابليس انزلت مسكل يف مسالكه و تقع يف هماوي هملكه حيت أأنشد لسان حاكل يف قبيح ------ و خبث 

شعرأأفعاكل هذين البيتني   

بليس من جندي  بليس فارتقي ... يب احلال حيت صار ا   و كنت فيت من جند ا 

  --------------------فلو عشت يوما كنت أأحسنت بعده ... طرايق فسق 

-------------------------------------------------------------------------  

------------------------------------------------------------------------  

و فكرك القبيح الاكسد أأن هللا قبض العلامء و مل يبق مهنم أأحد و اختذ الناس رؤساء هجالء يف لك بدل فتضل الناس كام 

يعلو عيل مجيع و القري ل زال طائر الفضل يف بس تان فضهل مفردا و رام  ----------------------------------ضللت 

 الأقران مفردا. انهتيي. و اكن قرأأ الفقه عيل عبد الوهاب اخلطيب و الطب عيل أأبيه و النجويد عيل الشهاب الطييب (
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مبكة بعد ما أأقام فهيا ما يقارب س نة ابل سهال و العوارف داود بن معر           الانطايك البصري احلكمي رمحه هللا و أأبو 

 هو احلكمي الاكمل و الطبيب الفاضل رأأس الأطباء يف زمانه و ش يخ العلوم احلمكية يف أ وانه أأجعوبة ادلهر قيل مسموما و

أأحدوثة العرص ذكره أأبو املعايل الطالوي يف ساحنانه و أأطال يف توصيفه و بيان أأحواهل مث قال و سالته عن مسقط رأأسه 

اين بلغت من السن عدد  ---و مل يكن هل بعد الولدة بعارض و مش تعل نرباسه فأأخرب أأنه ودل ابنطاكية هبذا العارض 

س يارة النجوم و أأان ل أأقدر عيل أأن اهنض و ل اقوم لعارض رحي حتمك يف الأعصاب منع قوامئي من حركة الانتصاب و 

رابطا  اكن وادلي رائيس قريه س يدي حبيب النجار هل كرم و خمي و طيب خبار فاختذ قرب مزار س يدي حبيب

لهيا بعض اخلدام و كنت للو  اردين و بين فيه جحرات للفقراء و اجملاورين و رتب لها يف لك صباح من الطعام ما حيمهل ا 

ذ ذاك قد حفظت  أأمحل لك يوم ا يل حصن الرابط فأأقمي فيه حسابة يويم و يعاد يب ا يل مزنل وادلي عند نويم و كنت ا 

ليه يف تكل و أأان ل افرت القران و لقنت مقومات تثقيف اللسان  احلال عن مناجاة قمي العامل يف رسي و مبدع اللك فامي ا 

ذا برجل من أأقيص املدينة يسعي كأنه ينشد ضاةل أأو أأضل املسعي فزنل من الرابط  تؤول عاقبة أأمري فبينا أأان كذكل ا 

ذا أألقي فيه  هو من أأفاضل العجم ذو قدر منيف يدعي مبحمد رشيف فبعد أأن بساحته و فيض فيه اثواب س ياحته فا 



  

عيص التس يار و اكن ل يأألف مزنل اكلقمر الس يار اس تأأذنه بعض اجملاورين يف القراءة عليه و ابتداء يف بعض العلوم 

ليه فلام رأأي ما رأأي مين اس تخرب مما هناكل عين فأأجبته و مل يك غري ادلمع سائال و جميبا فعند  لهية فكنت أأسابقه ا  ال 

يل قديم حيت كدت افقد عن احلس و تكرر  مسدين به يفذكل اصطنع يل دهنا  حر الشمس و لفين بلفافة  من فريق ا 

منه ذكل مرارا من غري فاصل مفشت احلرارة الغزيزية يّف اكمحليا يف املفاصل فبعدها شد من واثيق و فصدين من عضدي 

يل أأههل و سايق فقمت بقدرة الواحد الأحد بنفيس ل مبعونة أأحد و دخلت املزنل عيل وادلي فمل ي امتكل رسورا و انقلب ا 

يل الأس تاذ و دخل جحرته و  فرحا مرسورا فضمين ا يل صدره و سأألين عن حايل حفدثته بتحقيقه ما جري مفيش من وقته ا 

منا فعلت ذكل ملا رأأيت فيه من الهيئة الاس تعدادية  شكر سعيه و أأجزل عطيته فقيل منه شكره و اس تعفاه بره و قال ا 
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ليه من العلوم احلقيقية فابتدأأت عليه بقراءة املنطق مث أأتبعه ابلراييض فلام مت رشعت يف الطبيعي فلام لقبول ما  يلقي ا 

أأةملت ارشابت نفيس لتعمل اللغة الفارس ية فقال اي بين أأهنا سهةل للك أأحد و لكين افيدك اللغة اليواننية فاين ل أأعمل الان 

و أأان حبمد هللا الان فهياكهواذ ذاك مث ما برح ان سار اكلبدر يطوي  ذهتا عنهعيل وجه الأرض من يعرفها أأحدا غريي فأأخ

املنازل دلايره و انقطعت عين بعد ذكل س يارة أأخباره مث جرت الأقدارمبا جرت و خلت ادلاير من أأهلها و اقفرت بتنكرها 

عيّل ل تتعال وادلي و اعتقال ما احرزت من طريفي و اتدلي فاكن دكل داعية املهاجرة دلاير مرص و القاهرة خفرجت 

ذا رصت يف بعض ثعورها احملمية دعتينعن الوطن يف رفقة كرام نوأأم  مهة علية أأو  بعض املدن من سواحل الشام حيت ا 

علوية أأصعد منه جبل عامهل فصعدته  منصواب عيل املدح و كنت عامل و أأخذت عن مشاخيها ما أأخذت و حبثت مع 

يل أأين دخلت محي دمشق احملمية فاجمتعت ببعض علامهئا من مشاخي ال سالم فضالهئا فامي حبثت مث ساق لهية ا  ين العناية ال 

الش يخ عالء ادلين العامدي  كأيب الفتح محمد بن محمد بن عبد السالم و كشمس علوهما البدر الغزي العامري ذكل ال مام و

أأبو الطيب مالعب جنة فكأهنا مغاين الشعب و أأان  مث مل أألبث أأن هبطت مرص هبوط أ دم من اجلنة ملا وجدهتا كام قال

شعراملعين فيه بقوهل   

 و لكن الفيت العريب فهيا ... غريب الوجه و اليد و اللسان

تري نفرة احدمه عن كامهل الرسمد نفرة تنبو عن قبولها حلمكة فهيا طباع الرجال بنو قيناهتم احلسان حلي شيب القذال 

شعرمتثل بقول قائل الظالم رأأي الظالم جفود مث   

ل ... ةمقام املس يح بني الهيود  ما مقايم بأأرض حنةل ا 

 أأان يف أأمة تداركها هللا ... غريب كصاحل يف مثود 

  ------هذا ما طارحين به يف بعض مطار

كهتا و حدثين يف مجةل مسامراته و اكن فيه دعابة يونس هبا جليسه كيال يعرف الوحشة انيسه ا يل حسن جسااي اكلرايض ب

الامطار فضحكت ثغور اقاهحا عن امس الانوار و كرم خبار و طيب وخمي تعرف يف وهجه نرضة النعمي و اما فرقه من 

من رب العباد فمل ير لغريه من أأهل هذا الطريق و أأحصاب أأؤلئك الفريق و كثريا ما يمتثل هبذين البيتني و  شيتهح املعاد و 

شعرهام لعبد هللا بن طاهر بن احلسني   

م تطييل العتب يف لك ساعة ... فمل ل متلني القطيعة و الهجراالا  

  ---رويدك ان ادلهر فيه كفا
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  لتفريق ذات البني فانتظري ادلهرا ...                                 

سة و الكراس تني كام و اكن س ئل عن يشء من الفنون احلمكية و الطبيعية و الرايضية أأميل السائل يف ذكل ما يبل  الكرا

هو مشهور مثل ذكل عن الش يخ الرئيس أأيب عيل احلسني مفن ذكل ما شاهدته و هو حبجرته الظاهرية. و قد سأأهل رجل 

عن حقيقة النفس ال نسانية فأأميل عيل السائل رساةل عظمية يف ذكل و عرضها عليه. و هل من التأ ليف و الرسائل و 

هو بأأيدي الناس مأألوف و عند أأراببه من الفضالء معروف. و ذكره البديعي يف ذكري ما الأشعار املزرية بروض امخلائل 

حبيب فقال يف وصفه رضير ما هل يف العلوم احلمكية من نظري و طبيب ما هل يف الأزمنة الغابرة رضيب حكمي صفت من 

قيده و بيض وجه العلوم قذي اخلطا موارد أأنظاره و حصت عن غامم الأوهام أأفاق أأفاكره حل عقد املشالكت مبا 

خوان الصفا و خالن  ثبامتحاس نه ابلتخليد و تقييد مأ ثره للتأأبيد. و اكن مالزما لكتاب ا  الرايضية مبا سوده بأ اثر تقتيض ا 

الوفاء للمجريطي و لكتابيه رتبة احلكمي و غاية احلمك و من كتاب الش يخ القانون و الشفاء و النجاة و احلمكة املرشقية و 

مام خفر ادلين الرازي و احملاكامت  التعليقات و رساةل الأجرام الساموية و ال شارات مع رشحه لنصري ادلين الطويس و لال 

و حواش يه للس يد. و من كتب السهروردي املشارق و املطارحات و كتاب التلوحيات و  لقطب ادلين الرازي بيهنام

هتدي من احلجاج تفاريق أأخباره و هذه الشوق عيل أأن رشحه لهبة هللا البغدادي. و اكن رشيف مكة يلهج بتذاكره يس 

ليه ليجعل السامع عياان و اخلرب برهاان. فلام مثل بسحابة طامعا يف تقبيل راحته أأمر أأن  اس تقدمه عليه و اس تحرضه ا 

يعرض عليه أأحد حارضي جملس انسه ليخترب بذكل قوة حرسه مفذ صاحفت يده يد ذكل اجلليس قال هذه يد دعي 

يضوع مهنا ارج النبوة و ل يس تنشق عرف الفتوة مث أأمر بعرضه عيل القوم واحدا بعد أأحد حيت وصل ا يل  خسيس ل

الرشيف فقبل يده تقبيل احملب الواجد. و اجعب من ذكل ما أأخربين به من أأثق به ابلقاهرة املعزية قال اكن هل جحرة 

البأأس فورد عليه يف بعض الأايم رجل من الأجناد جماهرا ابملدرسة الظاهرية اختذها لجامتعه ابلناس و مداواة أأحصاب 

ابلسالم مفذ همسع سالمه عرف مرامه و قال اذهب فال شفي هللا كل عةل و برد كل غةل ترشب امخلر و تفعل ذكل الأمر 

ا فهم كنه و محيت حيدث كل ادلاع )ادلاعر( و تأأيت الرضير تروم منه الأدواء مث استتابه و شفاه من دائه بعد ما اشفاه 

ل من حترك شفته. و جعائبه يف هذا الباب ل حتيص و غرائبه ل تس تقيص. و قال الشليب يف اترخيه العقد عند ما  علته ا 

ذكره أأنه اس تدعاه الرشيف حسن لبعض نسائه فلام دخل قادته جاريته و ملا خرجت به قال للرشيف أأن اجلارية ملا 

ثيبا فسأألها الرشيف و أأعطاها الأمان من   دخلت يب اكنت بكرا و ملا خرجت يب صارت  
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مر ببعض احلارات اليت  ا فسأأهل فاعرتف بذكل. و حيك الشمس البابيل أأنهمن املعاقبة فأأخربته أأن فالان اس تفضها قهر 

 فتفخصوا عن ذكل فوجدوه كام قال ويسكهنا الضعفاء و الفقراء فسمع صوت مولود حال ولدته فقال هذا صوت بكري 

يل مكة طبيب و معه حب  ان بعض البكرين تزوج بنت فقري خفية قد وافق مروره حال ولدهتا. و حيك أأنه ورد ا 

يل داود احلكمي فسأأهل عن تركيبه فأأجاب بأأن شهرتك يف احلذق تنبو  قابض فرغب الناس فيه و اش هتر أأمره فوصل خربه ا 

ذا أأخربتك هل تصدقين و ل ختالف عيل يف يشء فاقسم هل أأنه عن هذا السؤال و ينبغي ملثكل أأن خيرب بأأجزائه فقال هل ا  

أأخذ يذكر الأجزاء واحدا بعد واحد و الطبيب ل خيالف عليه يف يشء فسأأهل عن عدد أأجزائه فقال ثالثون فذاقه مث 

حبة و  يصدقه حيت بقي جزء واحد فاظهر العجز عن معرفته فقال هل الطبيب ل بد و ان متعن النظر فيه و تظهره فذاق

و من أألطف ما حيك عنه أأن ل طعم هل و ل راحية و هو الكهرابء. ----توقف حصة مث قال هل ان اكن و ل بد فهذا اجلزء 

رجال دخل عليه و قال هل أأي يشء يقوم مقام اللحم؟ فقال البيض فغاب عنه س نة. و جاءه فرأأه مهنماك يف تركيب جيمع 



  

لسمن. و قال احمليب هل يف التذكرة فصل عقده دلعوة الكواكب و هو اذلي فتح أأجزائه فقال هل بأأي يشء يقيل؟ فقال اب

. فا ن وقع يف ذهنك عليه ابب ادلقيقة حيت اس هتدفه كثري من الناس بسهام اذلم بذكر مناجاة الكواكب و السجود لها

بدعوات الكواكب و يشء من ال ناكر فطالع ذكل الفصل من أأوهل جتده قال و مهنم من يتوصل ا يل خطاب الأرواح 

ل من خيرق و حاشا ان مثل هذا الأس تاذ يريض لنفسه خرق الرشيعة و  دخهنا و فيه اخالل بنواميس رشعنا ل ميلكها ا 

منا ذكر مثل هذا يف كتابه ليكون مش متال عيل فنون ش يت رماه مدين القوصوين ابلعظامي و أأطال يف غضه هذا.و ابمجلةل  ا 

ل يف الأقل من القرون. و اكن كثري المتثل بقول اكن من نوادر الزمان و أأعاج  يب ادلوران ل يسمح ادلهر بوجود مثهل ا 

شعرالش يخ   

اراك فاغامن يك عطارد قد و هللا طال ترددي ... مساء و صبحا  

 فها أأان فامدد يل قوي ادرك املين ... هبا و العلوم الغامضات تكرما

الق الأرض و السامءو وقين احملذور  و الرش لكه ... ابمر مليك خ  

نشادها  يراد قصيدة احلكمي الفاضل و الفيلسوف الاكمل أأيب عيل احلسني بن سطر البغدادي و يعتين اب  و كثريا ما يلهج اب 

شعرو يه   

م اضطرارأأ بربك أأهيا الفكل املدار ... اقصد ذا املسري   

 مسريك قل لنايف اي يشء ... ففي افهامنا منك انهبار

هل فضاء ... سوي هذا الفضاء به تدارو فيك نري الفضاء ف   

 و عندك ترتع الأرواح ام هل ... مع الأجساد يدركها البوار

 و موج ذا اجملرة ام فرند ... عيل جلج ادلروع هل اوار

 و فيك الشمس رافعة شعاعا ... بأأجنحة قوادهما قصار

 و طوق يف النحور من الليايل ... هالل ام يد فهيا سوار
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ي اخلواطف أأم ذابل ... علهيا املرخ يقدح والعفاروشهب ذ  

 وترصيع جنومك أأم حباب ... تؤلف بينه اللجج الغزار
 متر بواداي ليال وتطوى ... هنارا مثل ما طوي الهنار
 فمك بصفاهئا صدأأ الربااي ... وما يصدا لها أأبدا غرار

 تبارى مث حترس راجعات ... وتكنس مثل ما كنس الصوار
يقذفها صعودا ... تلقاها من الغرب احندار فبينا الرشق  

 عىل ذا ما مىض وعليه متيض ... طوال مين وأ جال قصار
 وأأايم تعرفنا مداها ... لها أأنفاس نا أأبدا شفار

 ودهر ينرث الأعامر نرثا ... كام للغصن ابلورق انتثار
 ودنيا لكام وضعت جنينا ... عداه من نوائهبا ظؤار

... يه العجامء ما جرحت جبار يه العشواء ما خبطت هش مي  
ليه ما يسار  مفن يوم بال أأمس ليوم ... بغري غد ا 

 ومن نفسني يف أأخذ ورد ... لروح املرء يف اجلسم انتشار



  

شعرهل أأشعار كثرية مهنا   

 من طول ابعاد و دهر جائز ... مسيس حاجات و قةل منصف

شط الزمان به فليس مبسعفو مغيب أألف ل اغتياض بغريه ...   

 أأراه لو حلت يل الصهباء يك ... انيش فا ذهل عن غرام متلف

 و هل منظومة عينية كأنه اعرتض فهيا عيل الش يخ و يه شعر

 من حبر أأنوار اليقني حبس هنا ... فلو صل أأو فصل تنوب كام ادع 
 أأو للكامل فهيلك ل ترىض ... للمطلق الثاين يصح ل ربع

ابحلضيض البلقع هبه يصح فقدره من أأوج ما ... قدست يمكل  
 اتهلل ما هبطت ولكن أأهبطت ... فبقرس أأو ابلختيار ملن يعي

 وعلهيام تتبدد الأحيان أأو ... تفىن فتدخل يف احملل املفقع

شعر: الكحل النفيس جلالل عني الرئيس، رشح القصيدة احلكمي السهروردي اليت أأولها و من تصانيفه  

اها القدمي تشوقاخلعت هيالكها جبرعاء امحل  ... وصبت ملغن  

و مهنا غاية املرام يف حترير املنطق و الالكم، و نزهة الأربعني يف ا صالح الأبدان، و زينة الطردس يف أأحاكم العقول و 

النفوس، و تذكرة أأويل الألباب، و اجلامع للعجب العجاب فهيا الطب و احلمكة مث اخترصها، و ادلرة املنتخبة فامي حص من 

خمترص و كتاب الهبجة، و أألفية يف الطب، و نظم قانوجنه، و رشح عيل هذا النظم، و تزيني الأسواق الأدوية اجملربة، 

اشواق الأسواق للبقاعي، و كفاية احملتاج يف عمل العالج، و رساةل يف الهيئة، و رساةل يف امحلام أألفها ابمس الأس تاذ أأيب 

 احلسن البكري و غري ذكل
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عيل بن نصوح بن ا رسائيل الرويم الردويس احلنفي املعروف ابلنوعي رمحه هللا يوم الأربعاء سلخ العطاء حيي بن و أأبو 

ذي القعدة و دفن من الغد يف جوار اجلامع الوفايئ جبنب الش يخ شعبان بقسطنطنية و صيل عليه عبد الرؤوف بن 

لعرة و هو وادل عطاء بن حيي صاحب اذليل اكنت ولدته س نة أأربعني و تسعامئة بقصبة م العريب يف جامع السلطان محمد.

 و من أأرشاف ادلوةل العامثنية  و أأحد املشاخي اخللوتية 

)و انل من السلطان مراد غاية الالتفات و املزنةل الرفيعة و دوام الصحبة. و اكن قريب املربك من منازل جعفر بن برمك 

عن رأأيه و مشورته حيت رصفه عن تولية س نان ابشا الوزارة الرش يد و اكن يشاوره يف الأمور العظمية و يصور فهيا  ----

الكربي بعدما عزم عليه و محهل عيل تولية الأمر لفرهاد ابشا و تكرر املاكتبة يف ذكل بيهنام. و ابمجلةل مل يعرف أأحد داخل 

ليه و ماكتيب  يل أأمور السلطان مثهل يف دوةل عامثن حبيث وجد عند موته يف بيته من خطوط السلطان ا  ما بل  عدده ا 

تقرب مخس س نني لك ذكل يف املشاورة يف احلل و العقود و تولية املناصب و ضيط املامكل و ربطها أألف اكمل يف مدة 

ليه الوزير الأعظم  عيل القانون املناسب. فاملناسب و الاس تكشاف عن املباحث الغامضة و املطالب العويصة. و أأرسل ا 

ليه و قد قرظ ش يخ ال سالم محمد بن مصطفي البس تان كتابه  فرهاد ابشا عرشين أألف درمه فأأيب عن قبوهل و رده ا 

  شعر حمصل الالكم بقوهل

 بأأنوارها تيك الرساةل ارشقت ... عقايد قد تعزي لرشف مذهب

 حصايفها )ا( حصت مواقف مقصد ... مزيل لأشاكل املذاهب مذهب

ذهب تليق ابقبال الكرام كرميه ... تلوح بثوب اكمل احلسن م  



  

( ------------فاهلل س بحانه  -----ش نف همسع أأرابب القبول  ----فلهل در من مجع اجملموع و أألفه و بدره   

و درس قال احمليب اكن عاملا حمققا أأديبا ابهرا من فرسان شعراء الروم و ل س امي يف الغزليات لزم من قايض زاده الرويم 

حدي الامثن يف دارسمب يل أأن وصل ا  ذي القعدة س نة مخس و تسعني و تسعامئة مث ويل مهنا قضاء دار  قسطنطنية ا 

اخلالفة بغداد لامثن بقني من شهر ربيع الأول س نة مثان و تسعني مث عني لتعلمي أأولد السلطان مراد و انل بسبب ذكل 

خوته و ليه و حظي حظوة عظمية و اس متر علهيا يف دوةل ابنه السلطان محمد بعد هالك ا  ابقيت يف يده  كامل التقرب ا 

ليه  الادوارات من املشاهرة و اليومية و غريها و أأنعم عليه رتبة قضاء العسكر و عني هل عرشة من املالزمني مث أأضيف ا 

فادة و التأأليف و أألف كتبا كثرية جدا و رسائل و ترامج  .بعد ذكل مدرسة محوه محمد بيك خبمسني عامثنيا و تفرغ لال 

و و زاغ و مثنوي من حبر لييل  -----طو راد مهنا رساةل سامها حسب حال و مناظرةعديدة أأكرثها بأأمر السلطان م

جمنون و رساةل منطق نواي عشاق و رشحدر بيت املثنوي و ترمجة قصة اخلرض و مويس علهيام السالم و ترمجة 

و نتاجي الفنون  منشاءات خواجه هجان و ديوان شعر و ديوان منشاءات و ترمجة فصوص ابن العريب و ترمجة العقايد

اثين عرش فنا لك ذكل ابلرتكية. و أأما العربية فرشح الرساةل القدس ية لشمس ادلين الفناري و تعليقات عيل ذكر فهيا 

الهداية و املفتاح و أأوائل املواقف و التلوحي و حواش عيل هيالك النور و حواش عيل الهتافت لبن صاحل و تفسري 

اةل قلمية و رساةل يف الالكم النفيس و هل ثالثون رساةل يف فنون متفرقة و هل كوهرراز سورة املكل و حمصل الالكم و رس

 و غري ذكل. و اكن أأخذ عن أأمحد ابن القرماين و أأخيه محمد و 
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براهمي بن محمد        العامدي ادلمشقي احلنفي برهان ادلين املعروف اببن كس باي رمحه هللا يوم و أأبو ) ا حساق ا 

عاءختام ذي القعدة و دفن مبقربة ابب الصغري قباةل املدرسة الصابونية و مودله ليةل السبت منتصف شهر ربيع الثاين الأرب

فيه الفقيه املقرئ اجمليد احملدث ش يخ القراء بدمشق يف وقته و اكن هل بقعة س نة أأربع و مخسني و تسعامئة. قال احمليب 

لعادلية الكربي و خطب مدة طويةل جبامع سيبائ بقرب ابب اجلابية خارج ابجلامع الأموي. ويل تدريس الأاتبكية و ا

دمشق و اكن يعرس عليه تأأدية اخلطبة و يطيل فهيا و اكن فيه دعابة و مزاح و يغلب عليه التغفل. و هل شعر أأكرثه 

مأأخوذ من أأ شعار اخلنق مني مع تغيري يسري رمبا أأخل ابلوزن. و اكن أأخذ القراءات العرش من طريق النرش و غريه و 

الطييب و الشهاب أأمحد الفلويج و عيل بن محمود بن النجم بن عيل  -----علوما أأخري عن البدر الغزي و أأمحد بن 

و رشف ادلين حيي بن محمد بن حامد الصفدي  -----و بدر ادلين حسن بن محمد بن نرص هللا  ----البحراابدي القا  

 و غريه(

 

تويف س نة تسع و أألف    

د عصمة هللا بن محمود بن نعمة هللا بن محمد السمرقندي احلنفي ركن ادلين رمحه هللا بسمرقند و دفن يف جوار محم أأبو

الش يخ عبيد هللا الأحرار. و اكنت ولدته ها س نة. من أأفاضل أأهل ما وراء الهنر و أأعياهنم املتقدمني يف ذكل العرص. و 

 خان و هو من أأحفاد الش يخ عارف بن      البخاري الريوكري و قد اكن هل منصب الاعلمية بسمرقند يف أأايم عبد هللا

وصفه حفيده         بن          الرامق جبمع العلوم الظاهرة و الباطنة و حيك عن الش يخ قامس الكرمين )الكرميين( انه 

و الرساةل احلس ينية  يف أ داب  و هل تصانيف مهنا: جناة القارئ يف قواعد القران، اكن وليا و ممن علمه هللا علام دلنيا.

الطهارة، و رساةل يف حتقيق اجلهر، و حاش ية عيل مبحث الفعل من رشح اجلايم، و حاش ية عيل النصف الثاين من 

 رشح العقايد للتفتازاين، و رساةل أأخري. و أأخذ عنه الش يخ عامل بن مؤمن بن داويش.



  

 

براهمي بو أأبو  ن         الفارويق الس ندي احلنفي رمحه هللا مبكة عن حنو تسعني عبد هللا عبد امحليد بن عبد هللا بن ا 

قامته هبا تسع س نني. و اكن ش يخا جليال محيد اخلصال مجيل الفعال صاحب معارف و  س نة و دفن ابملعالة. و مدة ا 

يل احلرمني و حصل و حصب كثريا من الأفاضل و حصل هل هبا جاه فنون. نشأأ ببالده عيل فضل عظمي  واسع و و رجل ا 

صيت شاسع و اكن وافر الصالح صويف الأخالق كثري اخلوف و خشن العيش حسن العرشة. و اكن أأخذ ابحلرمني عن 

زين ادلين أأيب الفضل عبد الرمحن 
31
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محمد مصطفي بن محمد بن محمد بن           العامدي الرويم الاسلكييب احلنفي رمحه هللا منتصف بقسطنطنية و و أأبو )

حدي الامثنية و سلميية ادرنة بعد  دفن جبنب أأبيه بأأيب أأيوب. و اكنت ولدته يف س نة مخس و س تني و تسعامئة درس اب 

أأن أأعاد لوادله مث ويل قضاء سالنيك مث قضاء غلطة مث بروسا مث ادرنة مث ثضاء قسطنطنية مث صدارة الرشقية مث أأعيد ا يل 

منيع الفهم رس وادله أأيب  ------مل الوصول يف الفقه و الأصول رسيع قضاء قسطنطنية مث صدارة الغربية. اكن فاضال اك

السعود. قال عبد الكرمي الاكتب يف ترمجته سليل العامل عيل التح قيق و من هو يف الفتاوي لأيب حنيفة النعامن شقيق 

ادي تريب يف جحر العزة متفيئا العالمة أأيب السعود العامدي ل زال طائفا حول قربه من السحاب الراحي و الغ -----املويل 

ليه لطفه و عطفه فانه اخر اولده ----الرأأفة رافال يف حلل حامية الأب الشقيق  -----ظالل الوادل مبسوطا عليه  و مل  ا 

ليه بريد  ل جرعة و يسري ا  النصاب و أأقبلت عليه  ----غاية الرسعة و ملا بلغت أأبيات قصيدة  -----يبق من كأس العمر ا 

فادة و الكرم و زيد تكل ادلوةل وادله فتحيل من كتيب ة العمر طليعة الش باب خلع عليه أأبوه حةل ال عادة ابسطا اجنحة و ال 

يل منصب  -------من جامن املدارس الامثن بواحده فلام اذن مقر حياة أأبيه ابلرسار و برغ طواف أأايم معره  رفعوه مهنا ل ا 

 -----ديث العزل اايت عزته و قص مبقراض الرفع جناح رفعته مث رجع و اكن السبب يف ذكل حقد التعصب فنسخت حب

يل املدرسة السلميية ابدرنة احملمية  حدي الامثن بزايدة العرش عيل همام و تكفل مبا جيب عليه من حمافظة أأمرها مث نقل مهنا ا  ا 

يل  واصهل عرائس املناصب مرة و تفارقه عزل و مل تزل ت ----حاكام متقدلا من القضاء صارما مث  ------مث توجه مهنا ا 

يل أأن  )هبام و أأخري مث عزل فناوهل يف نوبته سايق حامم منيته. و اكن يسري سري  ------بقضاء العسكرين  ----أأخري ا 

ملام ابلعلوم العقلية و سلوكه يف عيش راي  و رشاب سائ  ------الرتفة   مندلامللوك و يتق حاطة ابلفروع الفقهية و ا  . و هل ا 

 النقلية.

املاليك رمحه هللا يف صفر بعد أأايم من وادله. اكن العباس أأمحد بن عامثن بن عيل بن محمد بن عيل الغزي املرصي و أأبو 

شاعرا بليغا قال اخلفايج يف حقه شاب رقيق اجللباب يقطر من اهابه ماء اللطافة و الش باب تأأدب و برع و وعي ما مجع 

---------------- يف زوااي امخلول ملتقطا جواهر الفضل من أأفواه الفحول. اكن يف زمن الطلب خدين جيين من حامئهل كام 

أأجين حيت اقتطنت يد املنية زهرة حياته و رشبت الليايل بقااي ذلاته فرجعت غري راج لرجتاعه و طلوع بدره من ثنيات 

شعر الندية. و من شعره ------وداعه و وادله من ش يوخ الغربية و صدور   

و ل تعيري ------ل زال هذا امجلع مجع سالمة ... ل نقص و   

 و امجلع من أأعدائمك يف قةل ... و نقيض تكل القةل التكثري 

شعر و قوهل  
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هناك أسطر و فقرات مشطبةو أسطر غير واضحة   



  

 أأدم اي رب خلوايت حبيب ... لأقيض ابلتواصل منه ديين
 ول جتعل هناك سوى لساين ... همسريا بني من أأهوى وبيين

 

بقني من شهر ربيع الثاين بأأمحداابد من  د البكري املاليك رمحه هللا ليةل السبت لثالثالعباس أأمحد بن عيل بن أأمحو أأبو 

بالد الهند و دفن هبا. اكن لطيف اذلات اكمل الصفات من أأهل العمل و الصالح متبعا للكتاب و الس نة عيل هنج 

 السلف الصاحل متصفا ابلعفاف (

 احلنفي ابن البس تان رمحه هللا لثنيت عرشة بقيت من شهر محمد مصطفي بن مصطفي بن جمد بن عيل الرويمو أأبو 

رمضان من أأهل بيت مشهور ابلعمل و الرايسة و من أأجالء املوايل و أأحصاب الوجاهة و النباهة. و اكن فاضال صاحب 

و مكة و  معرفة اتمة يف العربية و املعاين و البيان. همسينا أأكول خسيا ويل القضاء بدمشق ثالث مرات و قضاء ادرنة

و لكنه اكن غري محمود السرية يف قضائه و ل قسطنطنية و صدارة اجلهتني غري مرة و تزوج بنت الوزير مراد ابشا 

 مشكور الطريقة حيت قيل أأنه أأول من تظاهر ابلرشوة من قضاة دمشق الروميني ساحمه هللا.

 

 تويف س نة عرشة و أألف 

احلسيين الاخسكيث الصويف نظام ادلين رمحه هللا ببخارا و قربه معروف    محمد هاينده بن درويش بن عابد بن ا     أأبو

ل الأقلون لكوهنا يف خارج البدل. ل أأنه ل يسكهنا ا   يزار و مشهور بفيض اابد و عنده مدرسة تش متل عيل جحرات للطلبة ا 

 

عيل بن محمد بن أأمحد بن يوسف         احلنفي نور ادلين الفقيه ابن      أأبو  

 

سامعيل بن محمد بن          ادلمشقي القبيايت احلنفي عامد ادلين رمحه هللا ابسكدار و اكن شافعيا مث أأبو        و  ا 

حتنف. قال الغزي يف حقه اكن أأذكياء العامل و دأأب يف الاش تغال حيت برع يف لك فن من الفنون و اش هتر ابلفضل و 

يل الروم و خ حصل أأنواع العلوم دم بعض املوايل حيت صار حماس با بأأوقاف قسطنطنية و حصل دنيا العقلية و سافر ا 

-----------------عريضة مث تفرغ عن ذكل لكه و ذهب ماهل و حلق ابلعارف ابهلل الش يخ محمود الاسكداري و صار من 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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أأمحد بن        بن         الكيش الامكنوي الصويف رمحه هللا بسمرقند و دفن بدهبيد عند  عبد هللا عبد اخلالقو أأبو 

 جده 

 

ودله رمحه هللا ابلقاهرة و معبد هللا محمد بن معر بن         املرصي احلنفي الفقيه مشس ادلين املعروف ابحلانويت و أأبو 

ليةل امجلعة لأحدي عرشة بقيت من صفر س نة مثان و عرشين و تسعامئة. قال احمليب فيه رأأس املذاهب يف عرصه ابلقاهرة 

ليه يف الفتوي بعد رأأس املذهب و ش يخه عيل بن غامن املقديس . و اكن فقهيا واسع احملفوظ و لو الفتاوي املشهورة يرجع ا 

اء يف زماننا. تفقه عيل وادله و القايض نور ادلين الطرابليس و الشهاب أأمحد بن يونس يف جمدل كبري مرغوبة يعمتدها الفقه 

 بن الشليب. و أأخذ عن تقي ادلين الفتويح و القايض مشس ادلين الشايم.

 



  

 محمد مصطفي بن محمد بن مصطفي بن محمد الرويم الايريين )الايويين( احلنفي        ابن البس تان   رمحه هللا يومو أأبو 

الأحد لعرش بقني من صفر ابلطاعون و دفن يف جنب وادله. و اكنت ولدته يف حدود مثانني س نة. و اكن درس يف عدة 

حدي الامثنية مث السلميية مث ويل قضاء اسكدار و اكن حلامي سلمي الطبع صايف الفؤاد حصيح الاعتقادز  مدارس مهنا ا 

ب عن مجيع املنايه و سكل مسكل الصالح و سبيل النجاة و رشيف اذلات ظريف الصفات و اكن يرتك املاليه ة ات

الفالح بأأايم قبل استيالء املرض املعهود و اختالل أأس باب الوجود و ا حساس امارات الانتقال مث ارحتل عيل ذكل 

 احلال.

 

ابلقاهرة. اكن مشهور عبد هللا عبد البايق بن محمد بن عيل بن أأمحد امجلايل الاقرساي احلنفي عالء ادلين رمحه هللا و أأبو 

اجلاه و اجلالل يف ال فاق و أأنوار خسائه و كرمه بدري الارشاف فاضال نبيال عاملا جليال ويل قضاء عدة بالد يف داير 

من الروم مهنا قضاء لوقجه و قد أأحيا فهيا أأوقاف اجلامع العتيق و أأبقي أ اثر خري وثيق و حدث فيه الرعشة يف أأعضائه 

ني و احملبوابت و سائر املفرحات. و من أ اثره العلمية ترمجة خطط مرص للمقريزي. و اكن أأخذ عن معه أأكرث التعامل املعاج

 فضيل بن عيل امجلايل و

 

المين عيل بن جار هللا بن محمد بن أأيب المين القرييش اخملزويم احلنفي املعروف اببن ظهرية رمحه هللا و قد جاوز و أأبو 

ره و هو من بيت عمل و فضل ابحلجاز. و اكن هو املفيت و اخلطيب ابحلرم و هل التسعني مكفوف البرص يف أ خر مع

ذا احندر يف أأودية الالكم ماء  الشهرة الطنانة و الفخر الأمت. و قال اخلفايج فيه خطيب مصقع و بلي  لفظه مويش موشع ا 

و سال يف بطاهحا سلسال فصاحته شهر الناس بفضهل من فاجر و من بر  بالغته  

شعرأأن حيرض أأعواد لك منرب  )و اكد  

 فهتزت أأعواد املنابر ابهمسه ... فهل ذكرت أأايهما و يه أأغصان

ل  و هل أ اثر يتحيل بعذوبهتا مف اللسن و عقود جسع نظمهتا يد فضهل لبات الزمن رأأيته و قد طعن يف السن و ليس هل ا 

العصا فيت و ريق رشف التعني و يه اخر سمل الغنا. و قال الشليب يف حقه اعتين ابلعمل فاش تغل به عيل جامعة كبار و 

حظي منه بأأوفر نصيب و انتفع به جامعة من الكبار و هل تصانيف مفيدة و أ اثر محيدة و فتاوي مشهورة و ديوان شعر و 

شعرمن شعره   

 قلت لشهر الصوم ملا ويف ... مودعا مين وداع الصديق

 ي سمل املومس هلل يل ... و قل هل أأقبل فهذا الطريق

عيل رشح التوضيح و عيل رشح ايساغويج و تذكره. و أأخذ عنه عبد الرمحن املرشدي و أأخوه شهاب و هل حاش ية 

 ادلين أأمحد و عبد القادر الطربي و غريمه (
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عيل حسن بن محمد بن براكت بن محمد الهامشي العلوي املليك الرشيف رمحه هللا ليةل امخليس لثالث خلون من  و أأبو 

يل مكة و دفن ابملعالة بعد ما صيل عليه ابملسجد احلرام و هل حنو تسع و س بعني س نة.  -----ي ال خرة ابجامد و محل ا 

س نة اثنتني و التسعني و تسعامئة و قام هبا أأحسن قيام و ضبط  ------------اس تقل بسلطنة احلجاز بعد وفات وادله 

طمأأنت العباد و قطع دابر أأهل الفساد و خافه لك مقدام فاتك. و الأمور و الأحاكم عيل أأحسن نظام و امنت البالد و ا

بصريا ابلأمور ذا فراسة صائبة حاذقا ابلأموال يف اخملاوف و املهاكل و اكن عظمي القدر مفرط السخاء  -------اكنت 



  

ي الأمن و جشاعا مقداما حسن الس ياسة و الالء املرضية حيت أأصلح حال قطر احلجاز غاية ال صالح و اندي مناد

قامة هذا الناموس يف تأأمني القلوب و تطمني النفوس رغب الناس يف جماورة  السالمة يح عيل الفالح فلام شاع منه ا 

يل أأن رماه ادلهر بسهم امحلام  شعرمكة و كنف حاميته و مل يزل ينفذ الأحاكم ا   

 و ما هو خشص قيض حنبه .... و لكنه أأمة قد خلت 

ا مجيال من أأولد كرام و ذرية خفام و قد عقب من البنني مثانية عرشة و تقدم وفات س بعة و قد خدل ذكرا حس نا و عقب

من بنيه عليه. و قد أأفرد ذكره الس يد العالمة عبد القادر الطربي بباب مس تقل من أأرجوزته حسن السرية و رشهحا 

) 
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 حسن الرسيره و أأثين عليه و أأحسن يف ثنائه. و مكل بعده ابنه أأبو طالب  

 

عبد هللا حسني بن         بن        بن           الكفوي احلنفي رمحه هللا مبكة من علامء الروم يف ادلوةل العامثنية. و أأبو 

حدي الامثنية و السلميية و السلامينية و غري ذكل. مث ويل  اش تغل و دأأب و حصل و درس يف مدرسة شاه خوابن و ا 

يف أأثناء ذكل. و اكن عاملا فاضال واسطة عقد الفضالء يف عرصه و           قضاء القدس مث قضاء مكة مث عزل و مات 

العلامء يف دهره كثري الفضائل و املعارف ابهر اللطايف و الظرايف حضوك السن ذليذ الصحبة مجيل اجملاورة        

-----------------------------------------------------------حسن احملاورة. و قد أأفاد صاحب اذليل عيل معامةل ابملكر 

---------------------------------------------------  

 

حدي عرشة و أألف   تويف س نة ا 

الرش يدي ال ثري احلنفي       ادلين رمحه هللا        يونس بن يونس بن عبد القادر بن          أأبو  

 

براهمي بن أأدمه بن عبد الصمد بن ا حساق او أأبو  لرتكامين العاكري احلنفي جالل ادلين رمحه هللا يوم الأحد لامثن ا حساق ا 

براهمي بن أأدمه و اكن رجال \خلون من رجب بدمشق و دفن مبقربة ابب الصغري من أأولد العلامء. و يقال هو من  رية ا 

غريه كرها أأبو احلسن البوريين و\توهل مبملوكه مس تفيضة و افتتانه فيه شهرية فاضال حسن العرشة و قصة   

 

 عبد هللا عبد الرمحن بن عبد الوهاب بن أأمحد بن عيل بن أأمحد بن محمد بن زوقا بن مويس بن أأمحد بن سعيد بنو أأبو 

فاشني بن حيي بن زوقا املرصي الشعراين الشافعي رمحه هللا يف أأواخر الس نة ابلقاهرة و دفن بزاوية وادله بباب الشعرية. 

يل ابن احلنفية رمحه هللا و جده أأمحد بن سعيد. اكن السلطان مبدينة تونس يف أأايم الش يخ أأيب مدين و  ينهتيي نس به ا 

سالطني تكل ادلاير. و ابمجلةل بيهتم مبارك ل يزال متصل املدود و اخلري و الربكة و ملا مات أأبوه الش يخ عبد  أ ابؤه

يل احلاكم غري مر ة و اكد أأمرمه أأن ينت فمل يلبث أأن مات عبد  الوهاب مال فقرأأ الزاوية مع ابن معه عبد اللطيف فرتافعوا ا 

اللطيف و اس تقر الأمر لعبد الرمحن فصار معظام عند احلاكم و اس تقام أأمر الزاوية لكنه أأقبل عيل مجع املال مث ترك 

ل يوم امجلعة فتالشت أأحوالها جدا حيت صار جملس  املدرسة و حتول بعياهل فسكن بربكة النيل و صار ل يأأيت الزاوية ا 

ابل مساك و اكن عاملا صاحلا.ليةل امحلعة جيلس فيه حنو اثنني أأو ثالثة أأول الليل مث يغلب علهيم النوم و اكن يريم   

(----------------------------------------------------------------------------------------- )  
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مكتوبات بعض الجمل اظن انها من زيادات الناسخعلي يمين هذه ال  



  

 
الايديين الربكوي احلنفي مشس ادلين رمحه هللا يف شوال        أأمحد بن عطاء هللا بن أأمحد بن و أأبو          

بقسطنطنية و دفن يف جنب وادله برتبة الش يخ وفا قريبا منه. و اكنت ولدته يف حدود س نة مخسني و تسعامئة من أأهل 

و اجهتد و  بيت الفضل و الرايسة و اكن أأبوه معمل السلطان سلمي. و نشأأ صاحب الرتمجة يف العز و الرشف و اش تغل

حدي الامثنية و أ اي صوفية و السلامينية و غري ذكل مث ويل قضاء غلطة و قضاء  حصل و درس يف عدة مدارس مهنا ا 

بروسا مرتني مث قضاء ادرنة مث قضاء قسطنطنية مرتني مث ويل قضاء العسكر و الصدارة يف البالد الرشقية مث تقاعد عهنا. 

صايف الفؤاد حصيح الاعتقاد. و اكن يف  خالق طيب الأعراق عيل امهمة سلمي الطبعو اكن خمدوما ابهر الفتوة كرمي الأ 

ل أأنه عرض عليه يف أأثناء  أأوائل حاهل رسيع السري يف املناصب جعول ال قبال يف صدور املراتب جيل الظهور فائض النور ا 

اكن أأخذ عن وادله ذكل موانع من التصاعد و أأس باب موجبة للتقاعد و تراجع اقباهل و تزنل حاهل. و  

 

براهمي بن محمد الراميين القايض أأةمل ادلين املعروف اببن مفلح رمحه هللا يوم و أأبو ) براهمي بن معر بن ا  عبد هللا محمد بن ا 

الأربعاء لثالث عرشة بقيت من ذي احلجة و دفن بسفح قاس يون عند وادله. و مودله يوم امجلعة لثنيت عرشة خلت من 

ثالثني و تسعامئة. قال احمليب فيه احملدث الرحةل )الرحاةل( املؤرخ أأخذ عن مشاخي عرصه و اس تجار  جامدي ال خرة س نة

هل أأبوه من ش يخ ال سالم كامل ادلين محمد بن محزة النقيب مفيت دار العدل و تعاين يف مبدأأ أأمره الشهادة ابحملمكة مث 

يل الروم و أأقام هبا مدة و ويل قضاء بعلبك و صيدا  بصاحلية  مث اس تقر بدمشق و اكن أأكرث مقامه بقرصه الشامخسافر ا 

دمشق قباةل دار احلديث الارشفية املعروف ال ن بقرص بين كرمي ادلين و بقاعته قرب املدينة املدرسة املقدمية ابطن 

و فيه  دمشق. و اكن هل يد طويل يف عمل التارخيو كتب اترخيا ترمج فيه معارصيه و اكن يكتب اخلط احلسن املنسوب

شعريقول احلسن البوريين   

 لأةمل مولان خطوط كأهنا ... خطوط عذر زينت صفحة اخلد

ذا امتطي  منه الرياع أأانمال ... أأراك سطور اجملد  يف فلبك السعدا   

 فهذا لعمري مفلح و ابن مفلح ... فناهيك مويل فاق ابجلد و اجلد

يف بعض اجملامع انه روي هل هذا البيت و مل يتفق هل غريه و هو و اكن معه أأدبه و اطالعه مل ينظم شعرا سوي ما رأأيته 

شعر قوهل  

انقص ... و غري هل حظ و اين لةمل -----أأن جعبا  أأليس  

و اكن كثري الفوائد و رأأيت خبطه جماميع كثرية فهيا أأش ياء مس تظرفة مهنا ما تقوهل العرب أأنه أأحد الش يئني مثل حسن 

----------------------------------------------------------------------------------احد  احد الوهجني و القمل -----شعر 

-------------------------------- )   

 

 تويف س نة اثنيت عرشة و أألف

كبار  الفتح عامثن بن محمد بن أأمحد بن درقدين الرويم احلنفي عز ادلين رمحه هللا يف صفر. من أأعيان علامء الروم و أأبو

ليه يف حيازة الفضائل و العلوم من أأهل بيت القضاء و ال مارة. و قد ويل الأعامل اجلليةل و املناصب  فضالهئم املشار ا 

دار السلطنة العلية بدلة قسطنطنية ولهيا يف شوال العلية مهنا قضاء مكة زادها هللا تعايل رشفا و قضاء اسكدار و قضاء 

د و عزل يف جامدي ال خرة س نة تسع و أألف مبصطفي بن         و اكن وادله و جده س نة مثان و أألف بعد أأسعد بن سع

. و مما ويل قضاء مرص ثالث مرات و قضاء سالنيك و وي الاش هتارالكبار و أأعيان أأراكن ادلوةل ذ من الباشوات



  

حدي الامثنية. و اكن خسيا كرميا حلامي عيل امه مة سلمي الطبع ذا مشاركة يف ينكيشهر و درس ابدلاودية و القلندرية و ا 

 العلوم العقلية و النقلية كثري اللطايف مجيل املعارف. و اكن أأخذ عن أأيب السعود العامدي و

 

العباس أأمحد بن عبد هللا بن محمد بن محمد العلوي الفايس السلطان الرشيف امحليد املنصور مكل املغرب و و أأبو 

و اكن عادل حسن السرية مس تقمي الأمور عاملا فاضال شاعرا لطيف النظم جيد   السلطان الأكرب فهيا رمحه هللا          

عامئة. فاكنت مدة دولته حنو ست و الشعر. مكل بالد املغرب بعد ابن أأخيه عبد املكل بن محمد س نة ست و مثانني و تس

ته ما حصل هل من طول املدة عرشين س نة مفكل بعده ابنه محمد أأكرب أأولده و هل ديوان شعر جيد و مل حيصل لأهل بي 

يف املكل و سعة ادلوةل و قوة الشوكة و قد تربجت هل عروس املامكل و ثبتت قواعده و ارتفعت معاهده و اكن موادعا ل  

 عامثن يراسلهم. و ابمجلةل اكن سلطاان عادل عظمي القدر حسن التدبري أأديبا نبيال
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براكت العلوي الرشيف       ادلين رمحه هللا رشيف مكة زادها هللا رشفا و طالب براكت بن حسن بن محمد  بن و أأبو 

كرامة من بين قتادة . اكن ذا فكر صائب و جشاعة عظمية و فضيةل ابهرة اس تقل ابملكل بعد أأخيه من غري رشيك فيه و 

ليه و أأصلح هللا تعايل أأمور البالد و شؤون مجهور العباد و ق ام بأأعباء املكل و أأظهر السطوة و هناه هللا تعايل مبا صار ا 

الأاكبر و الأعيان عيل الانقياد لأوامره و الانزجار عن زواجره فهابته النفوس و انصف يف أأحاكمه و سار السرية قهر 

املرضية. و اكن حسن الهيئة شديد الهيبة فا ذا حرض الناس جملسه سكتوا ملهابته. و اكنت ختافه البوادي و أأهل النوادي. 

من كرامته أأنه زار النيب صيل هللا عليه و سمل قبل أأن ييل أأمر مكة فلام أأميس نزل يف خسيا فري الكف و مما حييك و اكن 

دار هناك يف من معه فأأضافه رجل من أأهل الوادي يقال هل السوداين فلام اس تقل ابلولية وفد عليه بعد س نة فقال هل 

فقال اءتين هبا مفلأها هل ذهبا و للعلامء فيه مداحي.الرشيف الزبدية اليت تعشينا فهيا عندك قال نعم   

 

املعارف أأمحد بن مقبول بن عبد الغفار بن أأيب بكر الميين الزيلعي املعروف ابلسطيحة رمحه هللا ليةل الأحد لامثن أأبو )

اقعد و هو  خلون من شهر ربيع الأول ابللحية و دفن عند جده أأمحد بن معر الزيلعي. و اكن مودله هبا و نشأأفهيا و

صغري. و أأخذ عن أأاكبر الش يوخ و أأخذ عنه الكثريون من العرفاء. و حيك عنه كرامات و خوارق عادات مهنا أأنه قال 

ذا مل نفعل عادة أأهل  يل أ خر. فقالتا  ذا مت فال تصيحوا و ل تنوحوا عيل فا ين متوجه من ماكن ا  لمرأأته و اكنت صاحلة ا 

مام املسجد بدلان يعيبوننا و يقولون انك عندي  ذا ل جتدوين فلام مات بكوا عليه و انحوا فبيامن مه ينتظرون ا  ممهتن. فقال ا 

للصالة عليه جفاءه بعض الناس و مسه ليتربك ببدنه فمل جيده يف التابوت فأأخربمه فضجوا و حتريوا و ظنوا أأنه سقط يف 

لهيم ان اقرؤوا سورة يس أأربعني مرة فلام أأمتوها وجدوه يف ماكنه ( الطريق فأأشري ا   

 

النرص محمد بن مراد بن سلمي بن سلامين العامثين احلنفي الغازي )القاري( مغيث ادلين السلطان رمحه هللا يوم الأحد و أأبو 

لثنيت عرشة بقيت من رجب و صيل عليه ش يخ ال سالم مصطفي بن عيل. و اكن ولدته س نة أأربع و س تني و تسعامئة 

دي الأويل س نة ثالث و أألف فاكنت مدة دولته تسع س نني و شهرين. و اكن بطال و ويل السلطنة بعد أأبيه يف جام

)و اكن وقورا أأديبا معظام يف القلوب هميبا ذا صالح و جشاعا مقداما حسن السرية صاحب حروب و وقايع و فتوحات 

لجامعة. و اكن لكام ذكر امس عبادة و حماسن و محمدة مراعيا لأحاكم الرشيعة مطيعها منقادا لها موثرا للعداةل مالزما ل



  

الرسول عليه السالم يقوم عيل قدمه و اكن ذكل عادة هل. و هل أأشعار يتخلص فهيا ابلعديل و اكن نعم املكل و مل يكن فيه 

مارة مغنيسا يف أأايم وادله مث ويل السلطنة الكربي  خوته و ابنه و اكن ( ويل ا  ما يذم لو ل جري منه يف حق ا 
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أأكرث فيه الشعراء املداحي و أأنشدوا القصايد. بعده و   

براهمي ابشا املعزول و يف  الس نة الأويل من وليته و يه من أأوائل س نة ثالث و أألف اس توزر لله محمد ابشا و قتل ا 

يل بالد افدرق مث عزل بس نان ابشا. و اكن هو  من داير بكر و ويل صدارة الكربي فرهاد ابشا و سار يف عساكره ا 

ذكل سببا لنكسار ال سالم و خسارة ادلوةل فتجرب ب يف ترتيب مقدمات القتال و نصب أأس باب احملاربة فاكن السب

 صاحب الافالق و سفك ادلماء و خرب البالد.

مبحمد ابشا الألأ من الصدارة مث أأعيد س نان ابشا بعد وفاته و توجه السلطان يف عساكره  الثانية عزل س نان ابشاو يف 

بالد الانكروس من الافرجن. اجلرارة ا يل  

الثالثة فتح القلعة اكري يف صفر مث اس متد قرامهم من طوائف الافرجن و مجع مجوعا عظمية فاكن بيهنام وقعة هائةل يوم و يف 

يل امخليس لليلتني خلتا من شهر ربيع الأول فانترص املسلمون علهيم  انتصارا عظامي و غمنوا غنامي كثرية و عاد السلطان ا 

املكل لثلث خلون من جامدي الأويل و اس توزر حسن ابشا و ويل محمد ابشا بالد اليوانن و س نان ابشا الصويف  دار

 بالد الروم.

و يف الرابعة حماربة بني العامثنية و كفار الانكرسو و جوزي فتح كري خان جزاء س امنر ملا أأظهره من اجلالدة و الشجاعة 

براهمي ابشا فعزل حبسن ابشا اخلادم من الوزارة  يف فتح اكري و ابيل فيه بالء حس نا و ذكل من هجة الصدر الأعظم ا 

الكربي. مث عزل حسن ابشا يف ليلتني خلتا من شهر رمضان مبحمد ابشا اجلراح مث قتل بعد حبسه يف القةل مث ملا ورد 

مارة املاء يف تسع خلو ن من شوال بس تان ابشا بن بغهل اخلرب ابستيالء الكفار عيل اينق و غريها فعزل خليل ابشا من ا 

 )جغهل(

 و ويل حسن ابشا بن محمد ابشا بغداد 

شعر)و مما قيل يف اترخي اذلي تسلطن فيه   

 قد همد هللا البالد ... حبمك سلطان نبيل

... تأأرخيه ظل ظليل و الكون اندي منشدا   

لأت أأنوار السلطنة احملمدية من رسيرها و  أأصبحت ادلنيا بتكل الأنوار مرشقة حبذارفها بدأأ قال عبد الكرمي الاكتب ملا تلأ

براهمي ابشا من مع العامل ظلمه و فشا و قال احمليب فيه  ليه مبدأأه و ختامه و ارمد يف قراب الظاملني حسامه بقتل ا  أأحسن ا 

قامة اكن سلطاان عظمي القدر هميبا جوادا عايل امهمة مظفرا يف وقايعه وقورا أأريبا وجهيا هميبا صاحلا عابدا س اعيا يف ا 

ليه مداوما للجامعة يف الأوقات الشعاير ادلينية مراعيا لأحاكم الرشيعة الرشيفة مطيعا لأوامر أأمر هللا منقادا  ملا يقرب ا 

ذا ذكر النيب صيل هللا عليه و سمل هنض قامئا. و ابمجلةل  امخلس قامئا ابلسنن و الرواتب. و من عادته املرضية أأنه اكن ا 

نة فائقة. (فاوصافه لكها حس    
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 هناك اسطر مشطبة 



  

براهمي ابشا قيادة و يف   اخلامسة جهم مينحايل )منيحايل( صاحب افالق و دخل القلعة مهنزما حفورص فهيا و ويل ا 

يل بالد انكروس و قتل محمد ابشا الصاتر و اكن فهيا طغيان اجلاللية و عبد احللمي الاكتب و حلق  العساكر و توجه ا 

احلبشة.حسني ابشا املعزول من بالد   

و احلسني يف قلعة رها فلام ضيق علهيام السادسة ويل القيادة الوزير محمد ابشا بن س نان ابشا و حارص عبد احللمي و يف 

يل ما  يل ادلوةل. فقتل يف قسطنطنية و ويل عبد احللمي خرش نة مداراة هل مث عاد ا  أأظهر عبد احللمي الطاعة و سمل احلسني ا 

وقعة بني العساكر الامثنية و بني اجلاللية يف البس تان. فاهنزم اجلاللية و هكل عبد احللمي فقام اكن عليه من الفساد. و اكن 

 مقامه أأخوه احلسن فكرث مجوعه و هكل مينحايل )منيحايل( صاحب افالق و قتل كرالهيودية.

براهمي ابشا و بعث جعفر ابشا اخلاو يف  دم بس ميون و حامك الكرج السابعة تصحيح السكة و فتح حصار قانيشاه عيل يد ا 

براهمي ابشا فقتل  يل ادليوان لامثن خلون من شهر ربيع الأول و منع يف قسطنطنية من بيع الرشاب و ويل احلاج ا  فأأدخل ا 

 اجلاللية مع الوزارة لأحدي عرشة خلت من رجب.

براهمي ابشا و نقض شاه عباس الع و يف  هد و نصب احلرب عيل الثامنة ويل الصدارة العظمي حسن ابشا بعد وفات ا 

 الامثنية يف أأثناء فقرات اجلاللية و انترص حسن ابشا عيل اجلاللية و هزهمم و فرق مجوعهم.

مش يت )يف( توقات و حارصوا حافظ ابشا حمافظ البالد الرشقية يف التاسعة حارص حسن اجلاليل حسن ابشا يف و يف 

كواتهية. و عزل محمد بن        من املش يخة بصنع هللا بن         لامثن بقني من جامدي الأويل. و عزل السعد بن سعد 

من صدارة البالد الرشقية بأأيب امليامن قايض قسطنطنية. و اكن هبا فنت من هجة العسكر و غريها. و ويل قضاء 

ليه ابلعمل و الطبل  قتل  و اخللع )وقسطنطنية عبد الوهاب بن      . و ويل حسن اجلاليل اجملنون بوس نه و بعث ا 

 السلطان ودله محمود لثالث بقني من ذي احلجة.

  العارشة ( عزل حسن ابشا من الوزارة يف شهر ربيع ال خر مث قتل و يف 
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يل الوزارة و قيل يف اترخيه أأول حس ناته )موته( و اس تويل شاه عباس عيل  يف بس تانه رغام لالنكشارية يف طلهبم اعادته ا 

يل تربيز تربيز و أأرس عيل ابشا و  ويل مصطفي ابشا بن راضية بغداد و سار أأمحد ابشا وايل ارزن الروم يف عساكر ا 

عوان لها و حيك أأن جمنوان اعرتض عيل السلطان يوم الثنني لامثن بقني من جامدي الأويل فناداه أأن يأأ مولي أأنه يظهر 

ليه  بعد ست و مخسني يوما من هذا الزمان فال تغفل مهنا. فاكن حادثة عظمية ان ا  ان هلل و ا  نذارا مبأألوفه ا  ذكل نعيا هل و ا 

 راجعون .

 

 دوةل السلطان الأعظم و اخلاقان الأخفم

معز ادلين أأبو املفاخر أأمحد بن محمد بن مراد بن سلمي بن سلامين العامثين عون ادلين رمحه هللا ويل الأمر بعد أأبيه يوم  هو

ة و أألف من جهرة من هل كامل العز و الرشف الثنني لأحدي عرشة بقيت من رجب س نة أأثنيت عرش   

 

أأبو محمد حسن بن عيل بن أأمر هللا بن محمد امحليدي احلنفي املعروف اببن احلنايئ رمحه هللا يف شوال برش يد و  تويف فهيا

هو قاض علهيا. و اكنت ولدته بربوسا س نة ثالث و مخسني و تسعامئة اش تغل و دأأب و حصل و درس و أأعاد و أأفاد 

اس تفاد و انظر ابن الناظر و غريه. و اكن أأول ما وليه تدريس الأمحدية بربوسا و السلطانية هبا و غري ذكل من و 

حدي الامثنية مث السلميية مث السلامينية مث ويل قضاء حلب يف جامدي ال خرة س نة تسع و  مدارس البالد لثالثة مث تدريس ا 



  

يل قضاء مرص مث ويل قضاء بروسا مث ويل قضاء لكيبويل مث  تسعني مث ويل قضاء القاهرة مث ويل قضاء ادرنة مث أأعيد ا 

قضاء قصبة أأيب أأيوب مث قضاء زغرة القدمية مث قضاء رش يد بطلبه بقيد احلياة. و اكن قد اس تويل عليه الأمراض البلغمية 

الطبع ذا حماسن صاحب حتف  مفات هبا. و اكن عاما فاضال بليغا ماهرا يف ال نشاء و هل أأشعار و اكن جيد العبارة لطيف

براهمي الرايم ادركته حرفة الأدب و وافت )و ولغت( به حفطه ادلهر من علياء قدره بعد الرفعة العظمية و  و نوادر. قال ا 

 افرق مشل حاهل من نقدر ايشه و ضيق معاشه و مل يزل ينشد )شعر

 و من اكن يرجو أأن يعيش فانين ... اصبحت ارجو أأن اموت فاعتقا

ملوت أألف فضيةل لو اهنا ... علرفت لاكن سبيهل أأن يعشقايف ا  

 و هل ترسالت شايعة متداوةل و تصانيف بلسان الرتك و غريها مقبوةل متداوةل و فوائد (
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الفاضل البارع الاكمل أأجنب ودل وادله ابن احلنايئ سعي يف نيل املعاين و لطيفة. و قال المتميي يف طبقاته و هو املويل  

ليه يف حلهم و عقدمه حاز يف ميدان الفضائل قصب س  هر يف طلب الفضل أأكرث الليايل و هو واسطة عقدمه و املشار ا 

حدي الامثن. الس بق. و أأخذ من الكاملت أأويف نصيب. و درس بعدة مدارس  و هو ال ن س نة اثنتني و تسعني مدرس اب 

دقة النظر. و هل أأحباث رائقة و فوائد فائقة يغلب عيل الظن أأنه و قد اش هتر بني املوايل ابلعمل و الفضلية و حسن الفهم و 

ليه ابلفضيةل يف ادلاير الرومية فسح هللا يف مدته  س يفوق وادله أأو يساويه فان خرب مبداه يفوق منهتيي كثري ممن يشار ا 

و صار حبيث يرغب فيه هذا الكمه. و من أأشهر أ اثره يف العمل كتاب تذكرة الشعراء قد وقع موقع القبول عند القضالء 

---------------------------------------------------------------------------------------------البلغاء و يتداوهل الأدابء )

( و هل حاش ية عيل ادلر رشح الغرر و رسائل عديدة يف مواضع كثرية مقبوةل. و اكن أأخذ عن ابن ------------------

دلين أأمحد بن محمود القايض و أأيب السعود العامدي و عبد الرمحن بن عيل و غريمه. و أأخذ عنه أأخوه محمد الناظر مشس ا

 بن عيل الفهمي و 

 

براهمي بن عبد هللا بن         الرويم امحليدي احلنفي رمحه هللا ابسكندرية من فضالء ادلوةل احلسن حيدر و أأبو  بن ا 

الأصغر و أأخوه عبد الوهاب قايض قسطنطنية. اش تغل و دأأب و حصل و دار عيل  العامثنية و يعرف وادله تباج ادلين

حدي الامثنية و السلامينية مث ويل قضاء حلب يف متام  الأفاضل و خدم الأماثل. و درس يف عدة مدارس مهنا القلندرية و ا 

ثنيت ع  لهيا من البحر فلام أألف مث قضاء اسكدار مث قضاء بروسا مث ويل قضاء القاهرة يف شهر رمضان س نة ا  رشة و سار ا 

يل نعرب الاسكندرية بلغه أأجهل املسمي فأأجاب ربه و قيض حنبه. و اكن عاملا صاحب فضل و عرفان و حتقيق و  وصل ا 

تقان و مشهورا ابلفضل معروفا ابلعمل مشكور السرية يف قضائه مش تقامي. و هل حواش عيل ادلرر. و اكن أأخذ عن محمد  ا 

لياس و  بت ا 
34
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فهيا تويف أألفو دخلت س نة ثالث عرشة   
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 في أعلي الصفحة: حسين بن           بن           بن         الكفوي الحنفي رحمه هللا  



  

بن محمد بن أأمحد بن محمد امليك احلنفي ادلين القايض رمحه هللا يف صعيد مرص و هو عيل نيابة  عبد هللا حسني أأبو 

فتاء القضاء هبا. و اكن عاملا فاضال من أأهل بيت الهنروانية املعروفة ابلفضل و العمل و القضاء و التدريس و اخلطابة و ال  

بن عيل مذهب ال مام أأيب حنيفة. و اكن هل أأخ عيل قضاء بعض بالد المين. و اكن ابن معه عبد الكرمي بن حمب ادلين 

 عالء ادلين مفيت مكة و خطيهبا. و أأخذ عن وادله قطب ادلين امليك و

ث عرشة بقيت من احملرم ببندر الكرم حامت بن أأمحد بن مويس بن القامس احلسيين الميين رمحه هللا يوم الأحد لثالو أأبو )

اخملا بعد ما أأقام هبا ثالث و س بعون س نة و دفن ببتيه. أأحد أأعيان الصوفية و أأعالم الكامل يف عرصه أأورده فضالء 

ترمجته يف ادلر البامس من روض  و أأثنوا عليه و صنف الش يخ عبد القادر بن ش يخ العيدروساملؤرخني يف تصانيفهم 

يل كثريالس يد حامت. و ذكر احمل من البدلان و أأقام  يب واحد  ادلهر يف مجيع أأنواع العلوم و املعارف و النظم و النرث رحل ا 

شعرابحلرمني مث توطن اخملا و حصل هل هبا شأأن عظمي و مع نفعه هبا و فيه يقول بعضهم   

 اتهت بمك أأرض اخملا و جتملت ... فالبندر احملروس زهوا يرفل

. اميس و ظل بنوره مهتللملا طلعت ابفقه مهتلال ..  

و اكن يدخل اخملايف يف أأايمه مراكب عديدة و لك من حل عليه نظره تبدلت أأحواهل السيئة بصفات محمودة. و حيك عنه 

أأنه قال ولين النيب صيل هللا عليه و سمل هذه البدلة أأو هذا القطر. و اكن هل يد طويل يف العلوم الرشعية و الفنون 

لتصوف و اكنت العلوم نصب عينه. و اكن متقنا لعمل الأسامء و احلروف و دوائر الأولياء و مقامات العربية لكن عليه ا

املوق تني )املوقنني( و عمل الأرسار و مدد الأذاكر حيت قيل أأنه اكن يعرف الامس الاعظم و احلجر املكرم. و اكن زاهدا يف 

------------------------------------------------------------------------------------ادلنيا مل يتعلق بسبب من أأس باب 

------------ )  

 

عبد هللا عبد احللمي بن محمد بن نور هللا بن يوسف الرويم القسطنطين احلنفي        ادليين ايخ زاده رمحه هللا و أأبو 

حتل العلوم لعبد احللمي. و اكنت ولدته س نة لست بقني من احملرم و دفن يف مقابةل داره تربته و مما قيل يف اترخيه ار 

و دارس العلامء و جالس الفضالء و جنب و نبل و هبر و ثالث و س تني و وادلته بنت سعد بن عييس اش تغل و حصل 

حدي الامثنية و وادلة  ةمل فدرس و أأعاد و أأفاد و اس تفاد و مما درس فيه ال براهميية و القاهمسية و عيل ابشا اجلديدة و ا 

دار مث ويل قضاء بروسا يف شهر رمضان س نة أألف مث قضاء ادرنة مث قضاء قسطنطنية مث صدارة البالد الرشقية اسك

مرتني مث صدارة بالد اليوانن و مات متقاعدا عهنا. و اكن فريد زمانه وحيد أ وانه يف اذلاكء و جودة اخلاطر و رسعة 

يف الفنون النقلية حسن التحرير معرضا عام ل   العلوم العقلية ابرعاالانتقال حميطا كثري الاطالع وافرا احملفوظات ماهرا يف

يعنيه. و اكن جملسه مصوان عن اللغو و اللهو بذل ادلنيار و ادلرمه أأو بسط أألوان النعم. و هل أأشعار لطيفة يتخلص فهيا 

يج وحده يف ثقوب اذلهب و حصة ابحللميي )قال احمليب يف اترخيه أأحد أأفراد ادلوةل العامثنية و رسات علامهئا اكن نس  

كثرية ( ال دراك و التضلع من العلوم و هل تأ ليف  

و من أ اثره العلمية رشح الهداية و تعليقات عيل رشوح املفتاح و لكامت يف هوامش جامع الفصولني و كتاب ادلرر و 

 الغرر و الاش باه
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ذا جرد. و هل رسا  ئل يف مواضع الامتحان من التفسري و حل مشتهبات يف و النظاير لك ذكل يكون كتااب مس تقال ا 

مسائل غامضة و حتقيقات يف حوايش كتب اس تعملها و طالع فهيا و متساكت و جحج رشعية و ترمجة شواهد النبوة و 



  

غري ذكل. و اكن أأخذ عن وادله و مصطفي بن محمد و حسام بن الاسود و عبد الرؤوف بن العريب و فضيل امجلايل و 

  ------عود العامدي و عبد الكرمي بن محمد الصاحل و غريمه. و أأخذ عنه عطا بن حيي ابن أأيب الس

 

عون هامش بن        بن        بن           السمؤقندي احلنفي الوزير رمحه هللا و أأبو   

 

ة أأيب أأيوب. اش تغل عبد هللا محمد بن س يدي بن خليل بن املناوي احلنفي رمحه هللا يف ذي احلجة و دفن يف مقرب و أأبو 

يل قضاء ازمري مث  و دأأب و حصل مث ويل تدريس ادلاودية و ذات الرشفات مث ويل قضاء ازمري مث قضاء قونية مث أأعيد ا 

قضاء كواتهية مث عزل عهنا و مات. و اكن فاضال مشهورا حبسن احلال و صالح النفس و الاس تقامة و صفاء الفؤاد و 

لياس وطهارة الاعتقاد. و اكن أأخذ عن  محمد بن محمد بن ا   

 

 تويف يف س نة أأربع عرشة و أألف

براهمي بن عبد هللا بن الرويم امحليدي احلنفي رمحه هللا لعرش خلون من شهر ربيع ال خر من محمد أأبو   عبد الوهاب بن ا 

ح دي الامثنية و التخمة و دفن عند مسجد الكرز الأصغر بقسطنطنية متقاعدا عن قضاهئا بعد ما ويل تدريس القاهمسية و ا 

السلامينية و املرادية مغينسا مث قضاء الشام مث بروسا مث القاهرة. و اكن كام قاهل صاحب اذليل عنينا عقامي و معهل يف 

الترصفات الفكرية سقامي مشهورا ابلصالح و الفقه و اهمسه غالبا عليه و الظهور مطلواب غليه يظهر التقشف و يتعسف و 

------------------------------------ ة و احلدة و الرصامة يف قضائه و قد منع اساري الكفار يتعاهد الشدة و الاس تقام

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

ي ا         املعروف ابلرويح رمحه هللا الشاعر املشهور. اكن من بن       بن        بن          البغدادو أأبو          

جيب ادلنيا يف صنعة الشعر يوجد كثريا بأأيدي الناس. و اكن عيل أأسلوب الس ياح و هل يف س ياحته ماجرابت. و اكن أأعا

 عييس العينتايب الصويف لهجا بأأخباره. كثري الانشاد لأشعاره

 

بن محمد بن        العلوي احلليب احلنفي القايض رمحه هللا  محمد بن محمد بن معرو أأبو        
35
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عبد هللا محمد بن يوسف بن عبد القادر          ادلمياطي احلنفي العالمة رمحه هللا يوم امجلعة لثالث عرشة و أأبو  

بنيان املاكرم بطبعه العايل ذو  بقيت من شهر ربيع الثاين مبرص. قال اخلفايج يف حقه مقدم نتاجي الفضل و غريه و مش يد

وقار تزول عند عند الروايس الشوامخ حبمك فضل ل يرد عيل أ ايته البينات انخس ان خط مفا خط الربيع و العذار أأو 

يل الكرام كام  تلكم مفا مرصب ابلأواتر و الأطيار و رد الروم و اان هبا كراء و اصل او حرف عةل او مهزة واصل و شويق ا 

شعرام قال أأبو مت  

ا الشوق ... وجدان غريه احلبيبابخلليل من رحبواجد   
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 هناك اسطر مشطبة علي يمين الصفحة 



  

ليه  شعرو يه مث أأورد هل أأبياات راجعه هبا عن أأبيات أأرسلها ا   

العقد أأوحد هذا العرص يف احلل و أأفائق أأهل العرص يف لك ما يبدي ... و  
من نظمه املشهور ابجلوهر الفرد قسًا فصاحة ... و من فاق حسبااًن و و  

يف الصوغ أأزرى ابلنبايت والورد يضًا يف حالوة لفظه ... ونظمت قر   
مضنته معىن بديعًا مفن يرم ... ل دراك يشء منه خيط ء يف القصد و  

رشاد ا ىل طرقها هتدي  ملكت أأساليب الالكم بأأرسها ... فأأنت اب 
يف الروم قد أأصبحت جوهرة العقد لقد كنت يف مرص خالصة أأهلها ... و  

ىل غاية السعدحق شهاب أأصهل الشم و س أأن يرى ... حراًي بأأن يرىق ا   
ليك وما ترى ... من العجز والتقصري قابهل ابلسدمف عذرة مين ا   

شانئك املمقوت يف العكس والطرد فال زلت يف أأوج العىل متنقاًل ... و  
أأبيات من عاداك يف ادلك والهد ل برحت أأبياتك الغر يف اذلرى ... و و  
يًا ... مراتب فضل مهناًل طيب الورددمت فريدًا للفرائد راق  و  

 

شعرو مطلع أأبيات اخلفايج   

 أأاي روض جمد منبتًا زهر امحلد ... ومن ذكره أأذىك من العنرب الورد

و قال احمليب يف حقه املفيت ال مام املقدم عيل أأقرانه البارع يف أأهل زمانه مفيت مذهب النعامن ابلقاهرة و املبدي من 

باهرة فاق يف الفضائل مجيعها و هبر يف تأأصيل املسائل و تفريعها و تلكم يف اجملالس و أأظهر من حتريراته التحقيقات ال 

البالد و لزم ش يوخ بأأجنحة ورقها ا يل سائر  درر حبره النفايس و مجع و أألف و كتب و أأفاد و أأرسل فتاويه طائرة

ناس. و اكن أأخذ عن عيل بن غامن املقديس و احلنفية من املرصيني و أأخذ عهنم و أأجازوه و تصدر للتدريس و أأفاد لل 

الزين بن جنمي و معر بن جنمي و  
36
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براهمي          الارتقي ادلمشقي رمحه هللا. و اكن مودله بدمشق بدارمه املعروفة هبم و أأبو   براهمي بن حسن بن ا  ا حساق ا 

يل دار السلطنة ملا عزل عن نيابة الشام مث مبحةل التعديل و نشأأ يف تربية أأبيه مث خدم أأمحد ابشا الشميس و حص ب ا 

يل أأن صار أأحد  احلجية ابلباب العايل و مكل قري و اقطاعا كثرية و سافر الاسفار السلطانية. و ترامت به الأحوال ا 

املنازةل هبا مث ويل رايسة  مذخائر العساكر من البالد و أأخذها يف املراكب ا يل قربس يف أأاي رجع ا يل دمشق و مجع

يل داير العجم مرات عديدة. و اكن يف ذكل محمود السرية  العساكر ادلمشقية يف أأايم السلطان مراد بن سلمي و سافر هبم ا 

مارة انبلس س نة س بع و تسعني و اس متر هبم حنو س نتني  ليه و عينه أأمري الأمراء محمد مث ويل ا  و انفصل عهنا مث أأعيدت ا 

لعادة حفرسهم من تبوك ا يل دمشق حراسة عطية مث عزل و طرحه ادلهر يف ابشا بن س نان لس تقبال ركب احلاج عيل ا

يل دار السلطنة يف س نة س بع بعد الألف و  زاويته امخلول حيت انفد غالب ما اكن ميكل و تفرقت عنه حفدته و سافر ا 

يل أأن قدم الس يد محمد ابشا الاصهباين دمشق فعرض حاهل فر  ق الوزير هل و عني اس متر زماان طويال و مل يورث طائال ا 

يل أأن مات مكتفيا ابلقناعة. السمسارية  هل من الزتام يف لك س نة أأربعامئة دينار عيل سبيل التقاعد و أأقام عيل تكل احلاةل ا 

                                           
36

 في أسفل الصفحة أسطر مشطبة 



  

يل رتبة يقرص عهنا أأبناء زمانه و فيه  قال احمليب فيه الأمري اجلليل فرد وقته يف الكرم و العهد الثابت و وصل يف الشجاعة ا 

شعر يبه أأبو املعايل الطالوي يف قصيدته الرائية اليت أأرسلها من الروم يذكر فهيا أأعيان الشاميقول قر   

 مهنم جناب الطالوي ... سليل ارتق ذي الرسير

 يف السمل اكلغيث املطري ... واحلرب اكلليث الهصور
 حمىي ماكرم حامت بني الأانم بال نكري

 

ي احلنفي النقشبندي رمحه هللا يوم الأربعاء لست بقني من جامدي ال خرة مبدينة محمد عبد البايق بن عبد هللا الهندو أأبو )

لهية فرتك  دهيل. و اكن ودل و نشأأ بضوايح اكبل مث قدم ادلاير الهندية يف أأمر من الأمور ادلنيوية جفذبته اجلذابت ال 

و الاش تغال و السلوك يف  يف الس ياحة و دار يف الطلب عند أأكرث املشاخي يف وقته و ميض عليه زمان ادلنيا و أأرابهبا

يل بالد العجم و أأجازوه و عاد و عبيد هللا الاحرار و مت امره مث ذالسلوك يف طرق ش يت و رابه روحانية الش يخ  هب ا 

و به انترشت الطريقة النقشبندية توطن مدينة دهيل و ظهرت منه الأمور العجيبة  و انتفع به خلق كثري يف مدة قليةل 

ادلاير الهندية و ما اكن أأحد يعرفها قبهل. و اكن أأخذ عن       بن محمد الاس نوي و غريه. و أأخذ عنه الش يخ  يف أأضالع

 اتج ادلين الهندي و الش يخ أأمحد الرسهندي و غريهام (

 

قة محمد حسني بن حسن            العلوي احلس ين اخللخايل رمحه هللا صاحب التصانيف اللطيفة و التأ ليف الرش يو أأبو 

كره احمليب يف خالصته الاثر و أأثين عليه و قال أأحد مشاهري احملققني و \املتني و و أألفهم الوايف هن الصايف الرصني \و ال

ثبات الواجب، و رساةل يف ادلائرة الهندية املذكورة يف رشح الوقاية  العلامء العاملني و هل مؤلفات كثرية مهنا رساةل يف ا 

رشح العقايد العضدية أأجاد فيه، و حاش ية عيل تفسري البيضاوي و غري ذكل. و اكن أأخذ  لصدر الرشيعة، و حاش ية عيل

براهمي بن حسن الكردي  عن حبيب هللا الشريازي و غريه و عنه عبد الكرمي بن سلامين بن عبد الوهاب الكوراين و ا 

 نزيل املدينة و يوسف القراابغي و غريمه
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بن جان محمد بن اير محمد بن           الرتيك الاوزبيك اخلان رمحه هللا يف أأواخر رجب  البداء عبد البايق خانو أأبو 

بنسف و هو صاحب بلخ و ما وراء الهنر متلكها بعد أأن قتل عبد املؤمن بن عبد هللا اخلان فاكنت مدة ملكه حنو مثان 

حسني بن يوسف البلخي تعليقه عيل س نني مفكل بعده بوصية منه أأخوه ويل محمد خان و صنف لجهل و وحش ابهمسه 

احلوايش اجلندية و سامه ابلفوائد الباقية و هو صاحب احلوايش اجملهوةل عيل التوضيح اليت تتداول مبا وراء الهنر و بعضهم 

منا يه  يل الفاضل الالهوري و لك ذكل غلط و ا  يل املولوي الرشيف و بعضهم ا  يسموهنا رشح الرشح و بعضهم ينس بونه ا 

ملذكورحلسني ا  

 

محمد بن مصطفي بن محمد بن مصطفي الرويم ال يديين احلنفي ابن البس تان رمحه هللا يف شعبان و هل مثان و أأبو          

بقسطنطنية و اكنت ولدته هبا س نة ست و أأربعني و تسعامئة و هو  و س تون س نة و دفن يف تربة صهره أأمحد بن محمود

 القلندرية بأأربعني عامثنيا س نة مثان و س تني مث ابلقاهمسية و خانقاه و اخلاصية و أأحد فضالء ادلاير الرومية درس أأول يف

حدي الامثنية و السلميية و السلامينية مث ويل قضاء حلب مث قضاء الشام مث أأعيد ا يل حلب مث قضاء الشام مث عزل مث  ا 

مثال مث ويل قضاء مكة س نة ست و أألف أأعيد مث ويل قضاء ادرنة مث قسطنطنية مث صدارة اجلهتني مث تقاعد بوظيفة الأ 



  

يل أأن توفاه هللا. و اكن حسن الأخالق كرميا نزهيا خبريا نبهيا مذكورا  مث ويل الصدارة مث عزل عهنا و اش تغل ابلعبادة ا 

و محمد بن محمد و أأيب السعود العامدي و غريمه. -----ابخلري و الصالح. و اكن أأخذ عن عبد البايق بن ال  

أأكربشاه بن هاميون بن محمد بن معر التميوري الهندي احلنفي جالل ادلين رمحه هللا مكل بالد الهند. ويل و أأبو الفتح 

حدي و س تني و تسعامئة بعد وادله فاكنت مدة دولته ثالاث و مخسني س نة و حدث بعد وفاته اخلالف و الشقاق  س نة ا 

اد و دانيال و اش تد بيهنم الزناع و اجلدال و دل اخلصومة و و وقع بني أأولده الثالثة الفتنة و الافرتاق و مه سلمي و مر 

 القتال فغلب عيل أأخويه سلمي شاه و اس تويل عيل املكل و ورث أأابه.

 

يف  احلسن عيل بن محمد بن           الهروي احلنفي احلافظ نور ادلين املعروف ابلقاري نزيل مكة رمحه هللا هباو أأبو 

ليه علامء مرص صالة الغيبة ابجلامع الأزهر يف مجع حافل ينوف عيل أأربعة ىالف من شوال و دفن ابملعالة و صيل ع 

الرجال. و اكنت )مث( ترحل يف البدلان و قدم مكة و اس توطهنا و لقي املشاخي و العلامء و أأخذ عهنم و اس تفاد مهنم و 

 اكن حافظا
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فادة و البيان كثري احملفوظات واسع الاطالع عيل الأحاديث طويل الباع د امئ الاش تغال و امجلع و التصنيف مكبا عيل ال 

و التأأليف. و هل تصانيف حس نة انفعة و تأ ليف جيدة انفقة رزق فهيا القبول مع ما فيه من التعصب املضطرب عليه 

اختذ هذ  -------رأأيه و سوء ظنه يف وادلي رسول هللا صيل هللا عليه و سمل ) املكرر املشوش ملا دليه و أأعظم ذكل

( و الش يخ الأكرب حمي ادلين بن عريب رمحة هللا عليه و  --------------------------------------------مذهبا لنفسه 

مبالغته فيه و التجاوز عن الغاية. و هو مما ليس عيل حد طاقته و اخلوض فيه ليس من وظيفته و مجةل بضاعته. قال 

لعمل فرد عرصه الباهر السمت يف التحقيق و تنقيح العبارات و شهرته اكفية عن حقه نزيل مكة و أأحد صدور ااحمليب يف 

يل مكة و اخذ عن علامهئا و اش هتر ذكره و طار صيته و أألف التىليف الكثرية  الاطراء يف وصفه. ودل هبرات و رحل ا 

س امي الشافعي و أأحصابه و اعرتض عيل اللطيفة التأأدية احملتوية عيل الفوائد اجلليةل لكنه امتحن ابلعرتاض عيل الأمئة ل 

رسال اليد يف الصالة و أألف يف ذكل رساةل فانتدب جلوابه الش يخ محمد مكني و أألف فيه رساةل و رد  ال مام ماكل يف ا 

عليه اعرتاضاته و أأجعب من ذكل ما نقهل عنه الس يد محمد بن عبد الرسول احلسيين الربزجني يف كتابه سداد ادلين يف 

ثبات النج يل ال مام أأيب حنيفة رمحه هللا و تعدية يف ادلرجات للوادلين انه رشح اا  فيه طوره يف  الفقه الأكرب املنسوب ا 

ال ساءة يف حق الوادلين مث انه ما كفاه ذكل حيت أألف فيه رساةل. و قال يف رشحه للشفاء متبجحا و مفتخرا بذكل اين 

ذ مل يراع حق رسول هللا صيل هللا  عليه و سمل حيث اذاه بذكل اكن اس تحي من ذطر ذكل يف الفت رساةل فليته ا 

رشح الشفاء املوضوع لبيان رشفه صيل هللا عليه و سمل و قد عاب الناس عيل صاحب الشفاء ذكره فيه عدم مفروضية 

ض الصالة عليه صيل هللا عليه و سمل و ادعاءه تفرد الشافعي بذكل بأأن هذه املس ئةل ليست من موضوع كتابه و قد قي

هللا تعايل ال مام عبد القادر الطربي للرد عيل القاري فأألف رساةل أأغلظ فهيا يف الرد عليه. و ابمجلةل فقد صدر عهنأأمثال مما 

اكن غنيا أأن تصدر عنه. هذا الكم احمليب. و رشح كتاب الفقه الأكرب بظن أأنه من تصانيف ال مام الأعظم أأيب حنيفة ذكر 

يب حنيفة محمد بن يوسف البخاري من أأهل القرن السابع عيل ما حققه كذكل. بل هو لأ نعامن بن اثبت الكويف و ليس 

ظهرت يل مهنا أأن كتاب الفقه الأكرب ل يوجد  غري واحد من الأجةل الأثبات املتقنني و قد ثبت عندي ذكل بدلئل أأخري

منا روي ذكل عنه عن طريق الامالء أأبو مطيع البلخي مسائل يف  ابب العقائد يف الامايل الأكرب. و منذ زمان مديد و ا 

  يسمون مسائل العقائد و أأحصابنا املتقدمني عرف ابلفقه الأكرب ملا أأن أأاب حنيفة رمحه هللا
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. و ما ذكره يف حق أأيب ابلفقه الأكرب و هذا الامايل مع أأنه مل يصح مل يثبت ابل س ناد املعترب عنه ل يوجد فيه هذه املس ئةل

يل  طالب و غري ذكل من الفضول اليت ل تعلق هل ابدلبن و ل متس غليه احلاجة بل مل يثبت يشء من الكتب املنسوبة ا 

ن اكن أأصهل موجودا فهو اكلتورية و  أأيب حنيفة رمحه هللا ابلنقل الصحيح مثل كتاب الوصية. و ابمجلةل فالفقه الأكرب ا 

يدل  .رشحه عيل القاري و النصاري ليس ابلفقه الأكرب اذلي الاجنيل موجودان بال ش هبة و ليس ابذلي يف أأيدي الهيود

أأن بعض الأشاعرة ملا طعن يف أأيب املنصور املاتريدي يف غثبات التكوين صفة قدمية بأأنه أأحدث قول مل يكن  عيل ذكل

ثباته يقول به السلف بل مل يأأت من العراق تصدي الش يخ العالمة أأبو املعني النسفي يف كتاب التبرصة و غريه ب أأن ا 

اهب السلف معوما و مبذهب أأيب \موجود يف كتاب بيان الس نة لال مام أأيب جعفر الطحاوي و هو أأعرف الناس مب

ثبات التكوين قول حمداث و قال الش يخ ال مام أأبو السعادات اجلزري ابن الثري  حنيفة و أأحصابه خصوصا. فكيف يكون ا 

ليه ما ل ينبغي بشأأنه من القول خبلق القران و غري رمحه هللا يف كتاب جامع الأصول أأن أأاب حنيفة  رمحه هللا قد نسب ا 

رمحه هللا كتاب بيان الس نة لأيب جعفر الطحاوي  ذكل من البدع و ل اعتبار ذلكل بل املعترب يف املعرفة بعقايد أأيب حنيفة

لي ه و ل اعامتد لغريه. فهال قال أأبو معني قد صنفه يف بيان عقيدة أأيب حنيفة و صاحبيه و ل يوجد فيه ما نس به اخملالفون ا 

يل أأيب حنيفة غري موجود فيه  بأأن فثبات التكوين موجود يف الفقه الأكرب لأيب حنيفة و ابن الأثري ابن ما نس به اخملالفون ا 

لو حص كون الفقه الأكرب اذلي رشحه القاري. و اكن هو أأحق ابلتشبث به من كتاب صنفه الطحاوي أأليس هذ أأول دليل 

الكتاب عن أأيب حنيفة رمحه هللا. عيل عدم ثبوت ذكل   

و مهنا مسائل نقلت عن الفقه الأكرب لأيب حنيفة و ل توجد يف الفقه الأكرب اذلي رشحه عيل القاري مثل ما نقهل أأبو عبد 

ن القونوي يف هللا القالنيس يف كتاب ال رشاد من مس ئةل املفاضةل بني العقل و العمل. و مثل ما نقهل الش يخ صدر ادلي

ان ل نكفرمه بل نقاتلهم كام قاتلهم أأمئة العدل عيل بن أأيب طالب و معر  اخلوارج احملمكة بأأن أأاب حنيفة قال يف الفقه الأكرب ا 

بن عبد العزيز رمحهام هللا و ريض عهنام. و قد خطأأ عيل القاري هذا النقل يف رشحه بناء عيل زمعه الباطل عيل أأن من 

فا ن  و تدرب عباراهتم ل يراتب قط يف أأن عبارة هذا الفقه الأكرب مشاهبة لها أأصال لعبارة املتقدمني مارس كتب العلامء

اخلارج عن لغته حلان و ش تان بني املأأمون و الطحان. و ابمجلةل مل يتخذ أأحد من علامء املهتدين )قدميا و حديثا( هذه 

رتمجة و من قدله من بعض اجلهةل يف زماننا و ل حص حديث و ل ا لقلبه الا صاحب الالعقيدة الرثة مذهبا لنفسه و معتقد

ثبت رواية و ان نقهل بعضهم عيل وجه التضعيف و الزتييف و الاحامتل سوي ما يف حصيح نسمل و فيه الكم أأيضا من 

منا )يوجب العمل  هجة تفرد حامد بن سلمة و اختالطه مع خمالفته الثبات فيه و لو حص فهو خرب واحد ل يفيد العمل و ا 

مبقتضاها لو تعلق به حمك انجز عيل مذهب احلنفية و للعالمة محمد بن عبد املكل الأنصاري البغدادي احلنفي رمحه هللا 

رساةل حس نة لطيفة قد أأحسن فهيا جدا. و للش يخ جالل ادلين الس يوطي رمحه هللا تصانيف يف الباب و لغريه من 

ثباته أأو حيسن معرفته العلامء الثقات. و من العجب العجاب م نه فضول حمض ليس مما جيب ا  ا ارتكبه القاري يف الباب فا 

بعض العباد و من يضلل هللا مفا هل من هاد. فاحلذر مث احلذر من الوقيعة يف وادليه صيل هللا  -------------------------

ن تنقيص الأسالف يؤذي الأخالف  قد هنيي النيب صيل هللا عليه و سمل  وعليه و سمل و ذكرهام مبا فيه نقص و عيب فا 

ن اذلين يؤذون هللا عن أأن يقال عكرمة بن أأيب هجل و قال ل تؤذوا الأحياء بسب الأموات فتدخل حتت قوهل تعايل:  "ا 

و رسوهل لعهنم هللا يف ادلنيا و ال خرة و أأعد مهم عذااب همينا"
37
. و ذلا قال القايض أأبو بكر بن العريب رمحه هللا فمين  
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شاكت، و رشح ول هذا لعنة هللا عليه و املالئكة و الناس أأمجعني. و من تصانيف صاحب الرتمجة: املرقات رشح امل يق

الشاطبية، و رشح ثالثيات البخاري، و رشح النخبة، و رشح املقدمة  الشامئل، و رشح موطأأ محمد بن احلسن، و رشح

اجلزرية، و رشح الشفاء، و رشح العقيدة الشاطبية، و ال  اثر اجلنية يف أأسامء احلنفية، و الناموس ملخص القاموس، و 

------------------------------------------يف ترمجة الش يخ عبد القادر و غري ذكل. و اكن أأخذ عن نزهة اخلاطر الفاطر 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- )  
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الفضائل عبد الكرمي بن حمب ادلين بن أأيب عييس بن أأمحد القطيب امليك احلنفي العالمة هباء ادلين رمحه هللا يوم و أأبو  

حدي و  الأربعاء منتصف ذي احلجة مبكة و دفن ابملعالة و مودله. يوم الثنني ل حدي عرشة بقني من شوال س نة ا 

و قدم مكة مع وادله و هبا نشأأ و اكن عالمة فاضال ذا اش تغال  .تسعملئة بأأمحداابد الهند و كنيته اترخي ولدته س تني و

اتم ابلعمل و حفظ جيد و مذاكرة قوية عارفا ابلفقه خبريا بأأحاكمه و قواعده مطلعا عيل نصوصه مع طالقة الوجه و كرثة 

نصاف يف البحث و خط  حسن قد نسخ خبطه كتبا. و أأما الأدب فاكن فيه فريدا يفهم نكته السكون و ذاكء )ذاكة( و ا 

و يكشف غوامضه و يس تحرض من الأخبار و الوقايع و أأحوال العلامء مجةل كثرية. و ابمجلةل اكن من فضالء العامل و 

فتاء مكة س نة اثنتني و مثانني و تسعامئة و درس ابملرادية هبا و شارك يف حدود ا لتسعني أأمئة املقام يف ظرفاء الأمم تويل ا 

مامته. قال الش يخ عيل الطربي و اكنوا ل يزيدون عيل أأربعة أأنفار غالبا. فاكن حافظا للمقام و صائنا هل عن تطرق  ا 

مامة مس تجدة مليك بن فروخ مفنعه مبا يف يده من  مشارك يف ال مامة حبيث أأنه ورد س نة ثالث عرشة و أألف وظيفة ا 

د اس تخرهجا بعرض صاحب مكة أأن ل تتجدد )تتجرد( وظيفة ابملقام فتشفع فروخ لبنه الأحاكم السلطانية و اكن ق

هبذا الشأأن ودله أأةمل ادلين و حفظ ببعض أأاكبر الأروام فبني هل صاحب الرتمجة احلال فانقطع رجاؤه مث بعد وفاته قام 

انفتح الباب يف ال مامة فمل يزل الزتايد  حفينئذ .النظام مث جري عليه القضاء و القدر مفات شهيدا يف س نة عرشين و أألف

ماما. و قال احمليب و قد بلغوا ال ن حنو أأربعني و هو اذلي سعي يف أأحداث معلوم من  يل أأن بلغوا يف زماننا أأربعة عرش ا  ا 

فتاء احلنفية مبكة و أأجيب ا يل ذكل و جعلت هل خلعة حتمل مع الركب املرصي يلبسها بندرجدة يكون يف مقابةل  خدمة ا 

ذكل أأيضا صوفان من ادلاير الرومية و يف مضهنا مائة دينار و اس متر ذكل ملفيت مكة يف يوم العرضة مث أأخذت هل مقابةل 

يل ال ن. خمترص اعالم و من تصانيفه الهتر اجلاري رشح حصيح البخاري و اعالم العلامء الاعالم ببناء املسجد احلرام  ا 

به. و أأخذ عن عبد هللا الس ندي و أأمحد بن جحر الهيمتي. و أأخذ عنه معر بن  الاعالم لعمه القطب و اكن لزمه و خترج

 عبد الرحمي البرصي و 
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و أأبو 

38
املعايل محمد بن أأمحد بن محمد       الارتقي الطالوي ادلمشقي احلنفي رمحه هللا يوم الأربعاء ختام شهر رمضان  

يف س نة مخسني و تسعامئة. قال احمليب يف ترمجته أأحد أأفراد ادلهر و  بدمشق و دفن مبقربة ابب الصغري. و اكنت ولدته

حماسن العرص و اكن ماهرا يف لك فن من الفنون مفرط اذلاكء فصيح العبارة منش ئا بليغا حسن الترصف يف أأيدي 

الناس. و اكن وادله رويم احملتد قدم دمشق يف حصبة السلطان سلمي خادما لبعض أأتباعه فزتوج عنقا بنت الأمري عيل بن 
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عن دمشق فنشأأ ودله طالو و قطن حمةل التعديل مث انكرس عليه بعض مال من ضامن امانة أأقطاع اكنت عليه فسار 

فريدا و أأعطي من أأقطاع وادله حصة يسرية و فرغ عهنا الاخر و لزم صنعة الرسوج و ما طال مدته حيت جذبه 

ليه ملا تومس فيه من  ليه برتك الشهاب أأمحد بن بدر الغزي ا  ليه الطلب و ملا ذاق حالوة العمل أأشار ا  قابلية العمل و حبب ا 

زي اجلند و لبس زي العلامء فصحب العلامء يف لك فن مث ويل تدريس اخلاتونية داخل دمشق مث اتصل خبدمة القايض 

يل الروم و انب  عنه هبا مث ملا ويل صدارة محمد بن بس تان و لزم خدمته و انب عنه و هل فيه مداحي كثرية مث ارحتل معه ا 

يل الروم و ويل هبا عدة مدارس مث عاد ا يل دمشق يف س نة س بع و تسعني و  يل الشام قساما مث رجع ا  الرشقية بعثه ا 

براهمي  حصب هبا جامعة من أأحصابه القدماء و اكن جيري بينه و بيهنم مطارحات و ترسالت و ملا تويل ابن خالته الأمري ا 

يل القاهرة و اس تقر هبا حنو س نة و أأخذ هبا عن علامهئا مث سافر غيل  الطالوي امارة انبلس ليه خيال و مال و زوده ا  انعم ا 

ليه املويل ابلعتناء مجمعه بني رشف النسب و طرف الأدب و  الروم و اتصل ابملويل سعد بن حسن املعمل فالتفت ا 

يل أأن حصل  فضيةل احلسب و امتدحه و ودليه محمدا و اسعد بقصايد كثرية و ويل بعنايته مدارس عديدة ابلروم ا 

يل أأن مات. و اكن مدرس ته خري ادلين ابشا  فتاء هبا فورد الهيا و اس تقر هبا ا  ابشا مث ويل تدريس السلامينية بدمشق و ال 

 عيل متاسك حاهل شاكيا دلهره
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ل هجاه و هل يف   ذكل أأعاجيب كثرية. و هو يف لك أأسلوب من  مسزتيدا لقدره. و اكنت أأخالقه متفاوتة مفا مدح أأحدا ا 

أأساليب الشعر كثري امللح كأمنا يصدر شعره عن طباع املفلقني من الشعراء. و هل القصيدة اليت سارت يف البالد و طارت 

يل أأحصابه من العلامء و الأمراء املقميني بدمشق و أأولها  يف ال فاق حلسن ديباجهتا و كرثة رونقها. و اكن أأرسلها من الروم ا 

 شعر

 انس مية الروض املطري ... ابلعهد من زمن الرسور

معر يف داخل بيته مبحةل التعديل بيتا صغريا و اكن  و هل أأشعار و قصايد و نثور بديعة. قال البوريين اكن قبل موته بأأايم

ليه فاكن يصفها و يرتهبا و ينظر فهيا يقول هذا اليت بيت الفتاوي و و يقلهبا و هو ينشد هذا  موضع الكتب و نقل كتبه ا 

  شعر البيت و أأظنه من نظمه و نتاجي فهمه و هو

و صيانة ... فيا ليت شعري من يقلهبا بعدي اقلهبا حفظا لها  

مفات بعد ذكل بعرشين يوما. و اكن أأخذ الأدب و فنون احلمكة و التصوف بدمشق عن أأيب الفتح محمد املاليك و محمد بن 

ن التربيزي الاللئ املعروف مبري خمدوم و رساج ادلين التربيزي و محمد النارشي و الفقه عن احلسن املغاين و غياث ادلي

جنم ادلين محمد الهبنيس احلنفي املفيت و العامد احلنفي و التفسري عن بدر الغزي و ودله الشهاب و ابلقاهرة عن عيل بن 

د الرميل الشافعي و غريمهاحلنفي البصري و الشمس محم غامن املقديس و الشمس محمد النجراوي  

 

عبد هللا محمد بن مصطفي بن حسن بن يوسف العلوي النكساري احلنفي رمحه هللا يف ذي القعدة بقسطنطنية من و أأبو 

صدوقا. درس يف عدة أأهل بيت الس يادة و العمل و الرايسة و الفضل. اكن عاملا فاضال نزهيا دينا صاحلا نبهيا حسن اخللق 

حدي الامثنية و غري ذكل اصابته عني الكامل قبل استيفاء مناصب الأمثال فأأجاب ربه و قيض مدارس مهنا القلن درية و ا 

 حنبه. و اكن أأخذ عن سعد ادلين املعمل و غريه.

 



  

عبد هللا عبد الرحمي بن أأيب بكر بن حسان         امليك احلنفي املفنن رمحه هللا يف ذي احلجة مبكة و اكن ودل هبا و أأبو 

مشاراك يف علوم كثرية ورعا تقيا مثابرا عيل الاش تغال ابلعمل حمبا لأههل طاهر النفس رسيع  ----------------فهيا و نشأأ 

نتاج مهم حبيث ان علمه يلقح الطلع. و اكن نفع هللا تعايل به ل حيرض احملافل و ل يفيت  التأأثري يف طبائع التالمذة قريب ال 

عن طلب الرايسة و ادلخول يف املناصب و الأعامل و عدم معرفة بأأمور ادلنيا. و اكن  و عنده اجنامع عن الناس و اعزتال

أأخذ عن ش يخ احلرمني مهنم سيبويه زمانه عبد هللا الفاكهيي و أأمحد بن جحر الهيمتي و تقي ادلين بن فهد و غريمه. و عنه 

 عبد القادر الطربي و عبد الرمحن املرشدي و أ خرون.
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س عرشة و أألف تويف فهيادخلت س نة مخ  

العرفان صبغة هللا بن روح هللا بن جامل هللا بن احلسيين الهندي الربويج الرشيف رمحه هللا لأربع بقني من جامدي أأبو  

لهيا و اس توطهنا. و نشأأ صاحب الأويل ابملدينة و دفن ابلبقيع. ودل بربوج من بالد لهند و أأصهل من اصهبان ارحتل جده ا 

ليه الناس و بعد صيته و عظم أأمره عند ملوك  الرتمجة ببالد الهند و تأأدب و أأةمل الطريقة و أأخذ يف ال رشاد فأأقبل ا 

يل أأحد من الأعيان و عدم قبوهل  يل الغاية ملا شهدوا من غزير علمه و ابرع زهده و ورعه مع عدم الرتدد منه ا  الهند ا 

يل  ل مع الندرة مث رحل ا  جح يف س نة مخس بعد ال لف.  و أأقام ابملدينة يدرس و بفيد احلجاز و عطاء السلطان و غريه ا 

السلوك و الطريقة و يالزم الصلوات امخلس ابمجلاعة يف املسجد النبوي عند الش باك  --------و و يريب املريدين الطلبة 

ليه الأموال  فها عيل الفقراء. و اكن من الأقايص فيرص الرشيق من احلجرة النبوية. و اكن هل شهامة و خساء مفرط فرمبا يأأيت ا 

هل أأحوال و خوارق و حيك عن نظام ادلين الس ندي انه قال تذكرت ليةل وطين و أأهيل فغلبين الباكء و فطن الش يخ 

ل و  بذكل و اكن بعد العشاء هبنيئة فقال يل ادن مين فدنوت من جسادته فرفعها فرتاءت يل بدلي و سكين مث مل اشعر ا 

يل أأن من صالة العشاء أأان مثة و الناس قد خرجوا  فسلمت و دخلت داري و اجمتعت بأأهيل تكل الليةل و أأمقت عندمه ا 

. و ابمجلةل فقداكن سايم القدر كبري الشأأن مشهورا ابلولية أأحد أأفراد صليت الصبح مث وجدت نفيس بني يدي الأس تاذ

لهية و اليد الطويل يف أأنواع الفنون العلمية. و من ت صانيفه: حاش ية عيل تفسري البيضاوي، و كتاب الزمان يف املعارف ال 

ابب الوحدة، و رساةل اراءة ادلقايق يف رشح مرأ ت احلقائقن و رسالتا يف الصنعة اجلابرية و رساةل يف اجلرب و ما ل يسع 

ي. املريد تركه لك يوم من سنن القوم و تغريب جواهر الغوث. و اكن أأخذ الطريق عن العارف وجيه ادلين العلوي الهند

براهمي الهندي و حمي ادلين املرصي و ش يخ  و أأخذ عنه الس يد الأجمد مريزا و الس يد أأسعد البلخي و أأمحد الش ناوي و ا 

لياس الكردي و نظام ادلين الس ندي و اجلم الغفري .بن ا   

 

الثالاثء لثالث النجاء سامل بن محمد بن محمد بن عز ادلين املرصي الس هنوري املاليك انرص ادلين رمحه هللا يوم و أأبو 

شعرخلون من جامدي ال خرة عن حنو س بعني س نة. فقال فيه بعضهم   

 مات ش يخ احلديث بل لك عمل ... سامل ذو الكامل أأفضل حرب

 قلت من غري غاية ... لباكيئ ارخوه قد مات عامل مرص

فاق و اجمتع فيه من العلوم ما مل قال احمليب مفيت املالكية و رئيسهم و أأجل أأهل عرصه من غري مدافع والهيا الرحةل من ال  

ليةل النصف من شعبان و غريهام. و اكن أأخذ عن جنم مؤلفاته حاش ية عيل خمترص خليل و رساةل يف  منجيمتع يف غريه. و 

 ادلين محمد بن أأمحد بن عيل 
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ن اللقاين و النور الاهجوري و بن أأيب بكر الغيطي و انرص ادلين اللقاين و محمد البنوفري و غريمه. و أأخذ عنه الربها

 اخلري الرميل و الشمس البابيل و سلامين البابيل و عامر الشرباوي و غريمه.

 

عبد هللا محمد بن محمد بن معر بن سامل املوصيل الشافعي مشس ادلين القصري رمحه هللا يف جامدي ال خرة بدمشق و أأبو 

و اكن   تعايل حفظا متينا و من خطب الشهاب الطييب كثريا.عند وادله. اكن حيفظ الكم هللاو دفن مبقربة ادلحداح 

حريصا عيل مصنفاته و مناظمه و يالزم الظهر و العرص يف اجلامع الأموي و يصيل امجلاعة أأربع مرات ولمي عيل الزايدة 

عن الشهاب الطييب  أأربع س نني و أأخذ القرأ تعيل مرتني فمل يدع ذكل و يل ربع خطابة التوريزية مبجةل قرب عاتكة مقدار 

 و ابنه أأمحد القصري. 

 

محمد مسمل بن محمد بن محمد خليل الصامدي الشافعي القادري رمحه هللا يف جامدي ال خرة اكن من خيار خلق هللا و و أأبو 

, و اكن ش يخ الطائفة الصامدية ابلشام بعد وادله. اكن سلمي الصدر و الفطرة صاحلا دينا مباراك و للناس فيه اعتقاد و حمبة

يل بيت املقدس يف س يادة عيل طريقهتم  هل حلقة و مهة عالية فهيا يف حياة وادله و من بعد وفاته. و سافر يف أ خر أأعوامه ا 

جئت بتوقيفك ابملش يخة من عند رسول  و معه من الزوار جامعة كثرية. قال النجم لغزي كنت أأقول هل اي مولان أأان اذلي

أأبيك فيرصف يل ابلفضيةل و يعاملين ابحملبة و ذكل انه اكن رأأي النيب صيل هللا عليه و  هللا صيل هللا عليه و سمل ا يل

 سمل يف منامه و هو يقول لأبيه ما يف الصامدية غري ودلك مسمل.

 

عبد هللا محمد بن عبد القادر بن أأمحد بن أأيب بكر بن ارسائيل الميين العالمة رمحه هللا يوم الأربعاء لثنيت عرشة و أأبو 

بقيت من رجب و دفن يف روضة بين ارسائيل. قال الشيل يف اترخيه املرتب عيل الس نني فيه من ظهر رشفه و علت 

 غرفه و أأنباء عن جوهر لكمه رصفه و هل نظم حسن و شعر جيد منه يف القهوة شعر

 اي شاعر أأفاق يف أأقواهل الشعرا ... أأبدي لنا من قوايف نظمه دررا
ذ وصفت القاف ت  تبعه ... هاء وواء وهاء بعده زبراأأطربتين ا   

 حققت يف وصفها وصفي كف  ورقا ... بل قد شف  وجال عن قليب الكدرا
هنا قوة همام حذفت لها ... هاء تبني ذا من يف الأانم قرا  فا 

 ذلاك انس هبا يف ذكرك امس قوى ... موافقا عدها فاعدده واعتربا
او منه جرابقافها قويت أأعضاء لك فىت ... وهاؤها لهدى والو   

 بني الاانم الوفا و الهاء اخرها ... منه الهبات و هذا الرس قد ظهرا
 فارشب هنيئا مفا يف ذاك منقصة ... الك ول حرمة ختىش هبا رضرا

 و قد ورد عيل الش يخ محمد بن معر حبرق يف قوهل من قصيدة مدح هبا املكل بدر الكثريي شعر

شعرو اكمنا أأنصارك الأنصار بقوهل   

س غفال جاهال بنبينا انقي  

يز يف لغات الكتاب العزيز يف تفسري غريب القران كتاب يعجز الواصفون عن وصف جامهل و و من تصانيفه شذور الابر 

النفاحة بتحقيق املساحة مجع فهيا الكثري املتفرق من كتب هذا الفن تغيش العيون من مشس كامهل. و هل املشمة   
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و رساةل يف القهوة اقصد سبيل و اقرب مأأخذ  

 

امليامن مصطفي بن عيل            الرويم احلنفي سعد ادلين رمحه هللا يوم امخليس لعرش بقني من رجب و قيل و أأبو 

لامثن و قيل يف منتصفه و بعةل القولنج و قيل افرط يف تناول ادلخان و اكرث منه و اثبت ذكل يف الأشعار. و مودله يف 

عامئة. و مما قيل فيه خري البننب اكن عاملا فاضال حمققا كثري الفضائل مج اخلصائل وجهيا س نة ثالث و مخسني و تس

صاحب بشاشة و سامحة حمبا للصلحاء معتقدا يف مشاخي الصوفية معظام مهم مس تقامي يف الرشيعة حموود الرسية مريض 

مدرسة صفية وادلة السلطان محمد. و ويل  يفالطريقة درس يف الس نانية و ا حدي الامثنية و السلامينية و هو أأول مدرس 

حدي عرشة بعد صنع هللا  فتاء العام مرة يف س نة ا  قضاء ادرنة و قسطنطنية و صدارة الرشقية و مش يخة ال سالم و ال 

بن جعفر و عزل يف حمرم س نة ثالث عرشة و أأعيد يف شهر ربيع ال خر هذه الس نة و مات علهيا. و قال احمليب فيه ش يخ 

ال سالم و مفيت التحت العامثين و من كبار العلامء احصاب الاطالع. اكن فقهيا متبحرا وافر احلرمة معظام عند ادلوةل و هل 

عن محمود بن و عبد الغين  أأخذ . و اكنأأشعار حس نة. و من أ اثره العلمية حاش ية عيل الأش باه و النظائر و رسائل أأخري

 عنه حبيب الفناري و 

 

صهبان. قال احمليب يف ترمجته عيل عبد هللا بن او أأبو  حلسني              الزيدي العالمة شهاب ادلين رمحه هللا اب 

صاحب التحقيقات عالمة زمانه بغري دفاع و خامتة حمققي العجم من غري نزاع مل يدانه أأحد )أأحد( يف عرصه مهنم يف 

 الاش تغال ابلعمل و منحه ملس تحقيه. و اكن مبارك جالةل القدر و علو املزنةل و كرثة الورع. و اكن مهنماك عيل املطالعة و

نصاف يف البحث. و أأخذ عنه خلق ل حيصون  الهيبة التدريس عظم نري الصورة شديد اخلوف و اخلش ية ذا سكينة و ا 

ل انتفع به و هل تصانيف مرغوبة ممتعة قد رزقه هللا تعايل فهيا القبول مفيدة مع الوجازة سهةل اما اش تغل عليه أأحد  لعبارة ا 

 مهنا رشح القواعد يف الفقه و رشح العجاةل و رشح 
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و حاش ية عيل رشح التلخيص و حاش ية عيل حاش ية اخلطاي و غري ذكل. و اكن أأخذ عن الهتذيب يف املنطق   

براهمي امهمداين و  و عنه هباء ادليمنحمد بن احلسني العاميل و الس يد ا 

 

براهمي بن سالو أأبو  بن محمد احلس ين الشريازي الس يد م هللا بن مسعود بن محمد بن منصور بن محمد العباس أأمحد بن ا 

نظام ادلين رمحه هللا من ذرية الس يد صدر ادلين الشريازي رمحه هللا. قال احمليب أأحد أأاكبر احملققني و أأجالء املدققني اكن 

س مية. اكن هو و أأخوه الس يد الأمري نصري و هل يف العجم شهرة عظمية و ماكنة ج يلقب بسلطان احلكامء و س يد العلامء 

ثبات الواجب ثالث نسخ   ادلين يش هبان ابلرشيفني الريض و املرتيض. و هل مؤلفات كثرية مهنا رساةل ا 

 

مارة الأمرة شاهني أأمحد بن رضوان بن مصطفي          الفلسطيين الغزي الأمري رمحه هللا بغزة و أأبو  هامش متقاعدا عن ا 

مارة غزة لبعض أأولده. و اكن هل أأولد من بنت درويش ابشا الوزير. نشأأ بغزة يف دوةل  بوظيفة الأمثال و متفرغا عن ا 

مارة احلاج الشايم س نني عديدة . و اكن يقدم أأبيه و متلكها قرابة ثالثني س نة من غري عزل يقتيض رحيهل عهنا و تويل ا 



  

البناء حسن الوضع و انفق عليه مال كثريا و طلب فيي أ خر دمشق يف بعض الأعوام و معر هبا من ابب الربيد بيتا حممك 

مارة الأمراء عيل طريق التقاعد ببعض املدن  رسال قاصد بتحف  و هدااي كثرية ا يل طرف السلطنة منصب ا  معره اب 

لهيم مراعيا الكبرية فأأنعم يف ذكل و اكن بطال جشاعا عاقال رزين العقل حمبا ملذاكرة العلوم و حصبة العلامء معظام مهم حم  س نا ا 

حلرمهتم. نشأأ يف بدله يف أأايم حكومته علامء فضالء و قصدوه من الأطراف و اجمتع عنده الشعراء و مدحوه و خدلوا 

  شعر حسن ذكره و مجيل اهمسه يف أأشعارمه و جماميعهم و مدحه أأبو املعايل الطالوي بقصيدة أأولها

كل املعاملو ملا ارتنا العيس غزة هامش ... عياان احتناها بت  

 رواجع من مرص نوازع للحمي ... محي الشام هتدي ابلربوق البوامس

يل أأن قال  شعرا   

 اتشكوا اجلوي اذ جئت غزة هامش ... و فهيا أأمريا رحيي املاكرم

 يسمي نيب هللا أأمحد من غدا ... حديث نداه انخسا ذكر خامت

 كثري رماد القدر دان نواهل ... طويل جناد الس يف ما حين العزل

 مث سليل امللوك الصيد من خضعت هل ... قبائل من تمي و قني و داوم

 و ذو النسب الوضاح و اجلوهر اذلي ... أأقام يف ندا يف متون الصوارف

 اخو احلرب يغيش الليث و الليث جشل ... و ختشاه يف الهيجاء اسد الطرامغ

 فال زالت الاقدار ختدم سعدة بغزة يف عز مدي ادلهر دامئ ---    
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محمد عبد البايق بن طورسون بن مراد بن        رويم القسطموين احلنفي رمحه هللا يوم       لامثن خلون من شهر أأبو  

ليه  رمضان ابلقاهرة و دفن ابلقرافة الكربي و اكنت هل جنازة حافةل. اكن من أأفاضل علامء الروم و أأماثل فضالهئا املشار ا 

 اجلانب متجانبا عن الرايء و العجب كثري املطالعة شديد الاش تغال بدهييي اخلواطر بريدي يف العلوم. و اكن لني

صاحلا صايف الفؤاد دينا حصيح الاعتقاد. قال صاحب اذليل ودعته ا يل مرص و ملا عزم عيل  الاس تعجال. و اكن رجال

ثال العدم و صورة الفناء و ان العود من ركوب السفينة نظر يف البحر و تفكر برهة مث قال يمتثل يف مرات وجه املاء مت 

الاحامتل. درس يف عدة مدارس ابدرنة و دميتوقة و قسطنطنية مهنا  -------هذا السفر حمال و مصاحبة الأحباب بعده 

حدي الامثنية و ويل قضاء مكة و حلب و بغداد و اسكدار و بروسه و امرمع ماروين و  عيل ابشا العتيق و السلميية و ا 

. و اكن أ خر ما ويل مرص و مات و قاض هبا. و اكن جح بيت هللا احلرام و زار روضة النيب عليه السالم ) قبل غري ذكل

يل بالده بسالم. و هل حتريرات و تواليف. و اكن أأخذ عن ابن البس تان و عوض و امحد بن  وليته القضاء مبكة و عاد ا 

 أأيب السعود و عبد الكرمي بن محمد الصاحل و غريمه.(

 

 تويف س نة ست عرشة و أألف 

حدي امجلادي ابأأبو ) الصغري نزيل  -----عبد هللا النافع بن       معر         امحلوي احلنفي املفيت الأديب رمحه هللا يف ا 

قراء أأولده القران جفعهل  مث  مبحمكة حامه -----طرابلس الشام. اكن يف أأوهل ساقط الرتبة خفدم القايض محمد بن الأعوج اب 

يل معرة النعامن. قال اخلفايج فيه فاضل العني قربه و يعتقد ان وده اعظم  يل أأن أأفيت انفرد ابلفتوي من محص ا  انه تريق ا 

قربه و أأديب بديع زمانه و اتج اوانه اقرانه يس تعري السجر رقهتمن طبعه الرفيع و ل تنكر الاس تعارة من صاحب البيان 

ل أأنه اقتدي يف شعره اببن جحاج كقوهل يف هجاء من لقب ابلتاج شعر  البديع ا 



  

 اقبح خلق هللا يف خلقه ... و خلقه و هو خسيس و ---- 

 لقب ابلتاج و لكنه ... اتج اخلصاد و هو جمال وس يع

و قال احمليب فيه الفاضل الأديب املشهور اكن يف غاية من اذلاكء و الفطنة و التضلع من العلوم و أأنواع الفنون و اتفق هل 

شعر بأأايم أأنه نظم قوهلقبل موته   

ليه عند مولي مقلوم  فؤادي مما ل اهمسيه ملكوم ... و ذبين ا 

 فال جعب ان ضاع حقي دليه بل ... جعبت اين عند مولي حمروم 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- )  

 

عبد هللا محمد بن عبد املكل بن        بن         البغدادي احلنفي الفقيه العالمة ا        ادلين رمحه هللا ليةل الثنني  أأبو

----------------------ن بدمشق عن بضع و س تني س نة و دفن شاميل تربة مرج ادلحداح اقصاها )لعرش بقني من شعبا

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- )  

لهيات و الرايضيات و الطبيعيات. و  قال احمليب فيه الش يخ ال مام و احملقق من كبار العلامء خصوصا يف املعقولت من ال 

بية درس بدمشق يف مدارس و اكن يف الأصول و الفقه عالمة و هل اليد الطويل يف الالكم و املنطق و البيان و العر 

و اكن حيرض دروسه أأفاضل الوقت و شاع ذكره يف  -------ابجلامع الأموي و درس التفسري  درس احلديث)تصدر يف 

الأقطار و تويل مش يخة اجلامع فعرف بش يخ احلرم و عظم أأمره و ضبط أأمواهل النائب يف مرضه. و اكن هل بنت من أأمة 

لأمر رأأه عيل الأمة فأأنكره مث ثبت نس به مهنم حبمك الرشيعة مث جاء بعد مدة ابن مع هل من  سوداء فنفاها قبل موته بأأشهر

عيل يشء من املال. و من تصانيفه رساةل حس نة يف جنات وادلي رسول هللا صيل هللا و  ------- --------بغداد فصاحله 

الالري و حرض بدمشق دروس البدر الغزي  سمل )و علهيام( و اكن أأخذ عن أأخيه مشس ادلين البغدادي و مصلح ادلين

سامعيل النابليس و الشهاب العيثاوي و غريمه (    و أأيب الفداء ا 

 

العباس أأمحد بن محمد بن أأمحد بن مصطفي الرويم القسطموين احلنفي رمحه هللا يف أأواخر جامدي الأويل درس و أأبو 

بنه و اكن صاحب رشاد معروفا ابلصالح و السداد حلامي ابحليدرية و الس نانية و هو حفيد صاحب الشقايق النعامنية ل

 سلمي القلب كرمي اذلات محيد الصفات 

 

براهمي الرويم الكرمياين احلنفي املعروف ابلرشيفي رمحه هللا بقسطنطنية و أأبو  سامعيل بن ا  براهمي بن حسام بن ا  ا حساق ا 

بالد الروم درس يف عدة مدارس و انظر يف اجملالس. و يف ذي القعدة. و اكن ولدته س نة مثانني و تسعامئة أأحد فضالء 

من أ اثره أأشعار جيدة و تمكةل عيل تغيري املفتاح و نظم الفقه الأكرب ابلشافية و رشهحا. و اكن أأخذ عن وادله و لزم سعد 

 ادلين املعمل.

 

نفي رساج ادلين املعروف بعبدي عبيد هللا عبد الكرمي بن سعد بن ا سالم بن أأمحد العلوي البخاري اجلويباري احل و أأبو 

رمحه هللا ابلهند و هل س بع و عرشون س نة مث محل ا يل خبارا و أأعيد جنازته معلال بأأنه ملا صيل عليه ابلهند مل يكن فهيا 

الويل و ل الوايل و القايض و دفن عند اسالفه و قد حرض جنازته اخلان و الكبار. و اكن جدلا ل يداري ولت ما وراء 

مسموما و هو أأصهاره و ذوو قراابته و اكن حتته أأخت ابيق خان حيت مه هو بقتهل غري مرة و يقال أأنه مات الهنر   
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الفضل محمد بن أأيب بكر بن داود بن عبد الرمحن ادلمشقي احلنفي رمحه هللا يوم الأحد لس بع بقني من شوال و أأبو 

براهمي بن عيل ------ حمب ادلين (. و دفن يف  بدمشق )و صيل عليه ابجلامع الأموي و حرض الصالة ع ليه القايض ا 

( و هو جد احمليب ذكره حفيده رمحه هللا يف خالصة الأثر و أأطال يف مدحه و ابل  يف ---------خارج ابب الشاغور )

نسان حدقة العمل و روح جسم الفضل و فريدة عقد الأ  دب و درة الثناء عليه. و قال فيه شامة الشام و فرد الزمان و ا 

اتج الشعر. و اكن ممن توحد يف عرصه مبعرفة الفنون خصوصا التفسري و الفقه و النحو و املعاين و الفرايض و احلساب 

و املنطق و احلمكة و الفنون الغريبة اكلزايراجاد الرمل و غري ذكل. و راثه جامعة مهنم عبد الرمحن العامدي. و اكن شافعيا 

عبده عيل مذهب الشافعي و ذكره املؤرخون و الأدابء يف كتهبم و اثنوا عليه كثريا اكلبوريين و حتول حنفيا )و اكن أأكرث ت 

 وردها مبنثوره و منظومه و فهامة ضايه قال البديعي عالمة ورد دمشق فاجحلالعريض و الغزي و اخلفايج. و مما 

مام فرضها و نفلها  يل أأن غاض اهنارها بغزارة علومه جعلت مفتهيا و هامم حفلها و ا  و ما زال فكل الفتوي مرشقا مبعلوماته ا 

شعرحبر فضهل افل كوكب حياته و من شعره   

 حكت قاميت لما و قامة منييت ... حكت الفا للوصل قلت مسائال

ذا اجمتعت ليم مع الألف اليت ... حكتك قواما ما يصري فقال ل  ا 

يف املنقول قوي الساعد يف املعقول مس تحرضا ملسائل الفقه  و اكن عالمة حمققا مدققا غواصا عيل املسائل طويل الباع

فتاء و يدرس يف تفسري القايض مع مطالعة الكشاف و احلوايش و انتفع  حافظا لعبارات املتون مواظبا عيل التدريس و ال 

لهيم. و اكن فائقا عيل من عداه يف لطف النرث و عذوبة اللفظ و جودة املعين  و غرابة املقصد و به أأفاضل الطلبة املشار ا 

ليه الهناية يف احلسن و الضبط و كتب الكثري خبطه حبيث لو حسب معره و اذلي  انسجام الرتاكيب و أأم فط )خط( فا 

كتبه لبل  لك يوم كراسا ابلاكمل مع كرثة الأسفار و تزامح الأشغال و الارتباط للقضاء و الفتوي و كرثة التأأليف. نشأأ حبامه 

من أ اثره العلمية: الرحةل املرصية و الرومية و التربيزية و عرشون رساةل مجموعة يف دفرت و ترسالت و أأخذ عن علامهئا و 

كثرية مجعها حفيده فضل هللا يف مقدار أأربعني كراسة و هل السهم املعرتض و الرد عيل من جفر. و من تصانيفه: حواش 

احلاكم، و رشح شواهد الكشاف سامه تزنيل ال ايت عيل  عيل الهداية و ادلرر و الغرر، و منظومة يف الفقه سامها معدة

حبامه  الشواهد من الأبيات، و حواش عيل التفسري، و رشح منظومة ابن الشخنة يف املعاين و البيان و غري ذكل. و أأخذ

احلنفي و عن وادله و تقي ادلين أأيب بكر بن أأمحد بن البقا و أأمحد بن عيل الميين و حبلب عن الريض محمد بن احلنبيل 

لياس الرويم امب جوي و ابلقاهرة عن النجم  حبمص عن الشهاب أأمحد الاطايس و بدمشق عن القايض محمد بن محمد بن ا 

الغيطي و أأيب النرص الطبالوي و عيل بن غامن املقديس و جامل ادلين يوسف بن زكراي الأنصاري و غريمه. و أأهذ عنه 

التاج بن القطان و الشموس امخلس محمد امل يداين و محمد اجلويخ و محمد الاحيي و محمد احلادي و البدر حسن املوصيل و 

--------------------------------------------------------------------------------------------------عبد الرمحن العامدي 

---------------------------------------------------------------------- )  

 

املظفر غازيكري خان بن محمد كري بن منلكي كري القرميي رمحه هللا يف ذي احلجة اكويل جزيرة قرمي للسلطان أأمحد و أأبو 

بن محمد العامثين. و اكن بطالجشاعا عنده عمل و معرفة و حسن فهم و هل خدمات مقبوةل لدلوةل العامثنية بعثه السلطان ردء 

يل  يل قسطنطنية و أأرسل العسكر رشوان فارس و محل ا  شاه محزة الضووي )الصفوي( مث خلص من الارس و عاد ا 

يل أأن مات. و مدة حكومته يف  يل قرمي بعد وفات اسالم كري. مث عزل بأأخيه فتح كري مث أأعيد بعد مدة و اس متر ا  خاان ا 



  

حدي عرشة س نة و ثالثة أأشهر و اكن ل يبايل يف سفك  النوبة الأويل مثان س نني و عرشة أأشهر و يف النوبة الثانية ا 

 ادلماء و قطيعة الأرحام.

 

 تويف س نة س بع عرشة و أألف

الكامل محمد بن حسني بن محمد بن محزة ادلمشقي الشافعي رمحه هللا لأربع خلون من صفر حبامه و هل حنو أأربعني س نة  أأبو

ه ادلنيا حفصل جاها و مال و عقارا و هو نقيب الشام. ويل نقابة الأرشاف بعد أأخيه الس يد زين العابدين و أأقبلت علي

فوق ما يوصف. و اكن شهام عاقال حازما صاحب رأأي و خربة يف الأمور موفور احلشمة زائد املهابة. و اكن حصل طرفا 

 من الفقه مشاراك يف غريه تفقه عيل الشهاب العيشاوي

 

رمحه هللا              من أأفاضل علامء الروم  عبد هللا محمد بن مصطفي بن داود بن        الرويم احلنفي العالمةو أأبو 

ليه يف عرصه و املعقود عليه الأانمل يف دهره و صاحب التصانيف احلس نة مهنا  املربزين يف املعارف و العلوم املشار ا 

فاضة يشء م يل اجلوهري مع ا  ن ادلر اللقيط يف أأغالط القاموس احمليط. قال فيه اردت أأن أأمجع الغلطات اليت عزاها ا 

 سواخن  
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 خاطري 

 

براهمي بن عيل بن أأمحد السعدي ادلمشقي املعروف اببن اكسوحة رمحه هللا يوم الأحد لعرش  )و أأبو  حفص    معر بن ا 

بقني من جامدي الأويل بعةل الاستسقاء و دفن عند أأبيه مبقربة ابب الصغري. و مودله يف أأواخر رجب س نة أأربع و 

بوه شديد الاعتناء به حيت أأشغهل و اجهتد عيل تعلميه و دخل به القاهرة غري مرة و احرضه عند س بعني و تسعامئة. اكن أأ 

قراء مع أأنه مل يكن حسن  اجلةل من املشاخي. و اكن حسن التالوة متقنا جمودا خاليا عن التلكف و التعسف تصدر لال 

ه لزم يف القرأ ت الربهان بن كس باي و صار الصوت. و اكن قليل احلظ من ادلنيا و معيش ته أأكرث ما اكنت من كسب أأبي

أأمثل جامعته. و أأخذ بدمشق عن الشمس ادلاودي و الشهاب العيشاوي و مبرص عن الشمس الرميل و عيل بن غامن و 

براهمي العلقمي و الشهاب احلانويت و النور الزايدي و الشهاب بن قامس و الشهاب أأمحد بن أأمحد بن عبد احلق و  ا 

ن احلنفي و الزين عبد الرمحن بن اخلطيب الرشبيين و غريمه (الش يخ صدر ادلي  

 

رمحه هللا يف ذي القعدة بقسطنطنية و  --------عبد الرمحن بن سلامين بن       بن        الكفوي احلنفي و أأبو       

يل الشوكة و العنوان و العز و اجلاه و  احلكومة. ويل التدريس دفن عند الس يد البخاري اكن خسيا كرمي الأخالق مائال ا 

حدي الامثنية بقسطنطنية و السلامينية و دار احلديث مث ويل قضاء الشام  يف عدة مدارس مهنا ذات الرشفات ابدرنة و ا 

يل قضاء الشام مث ويل قضاء املدينة س نة اثنيت عرشة يف جامدي  يف ذي القعدة س نة تسع و أألف مث قضاء امد مث أأعيد ا 

لياس.مث قضاء غلطة و مات معزول عهنا ساالأويل مث ويل قضاء برو . و اكن أأخذ عن محمد بن محمد بن ا   

 

عبد الرمحن بن محمد بن         امحلوي احلنفي مشس ادلين رمحه هللا يوم ل حدي عرشة بقيت عبد هللا محمد بن  و أأبو   

و كثري الاحسضار للأحاديث أأديبا ذكيا من شوال مبرص. اكن عاملا ابلفقه و التفسري و احلديث و القرأ ت و الأصول و النح



  

فصيحا صاحلا ورعا متواضعا عدمي التلكف كثري املودة عظمي الرب و املوافات حسن الصوت ابلقرأ ت صادق اللهجة و 

كثري الانبساط مع دعابة زائدة و هل تصانيف و أأشعار لطيفة تفقه عيل بن غامن املقديس و قرأأ  ) النصح حلو النادرة

 حشاذة الميين. و أأخذ العربية عن أأيب بكر الش نواين و أأخذ عن النور الزايدي و الشمس اخلفايج و محمد ابلرواايت عيل

الوس ميي و الصفي الغزي و الشمس الامراوي و الرساج بن اجلائ و أأيب النجاء الس هنوري و أأمحد بن خليل الس بيك و 

  (غريمه. 

 

 تويف س نة مثان عرشة و أألف

بن مسعود امحلريي احلوايل الميين رمحه هللا لليةل بقيت من رجب و وهاب بن سعيد بن عبد هللا عبد هللا عبد الو أأبو 

يل جانب الس يد رشف ادلين بن محمد امحلريي من هجة القبةل ابلظهرين. قال ابن أأيب الرجال اكن عاملا جمهتدا من  دفن ا 

مجيل الثياب احة دمث الأخالق كرمي السجااي بيت شهري ابلعمل معمور ابلفضل من فضالء وقته و اكن متعلقا ابلس ي

حسن الهيئة و هل ماكرم و أ داب و الأمر ابملعروف و الهنيي عن املنكر. و يقال أأنه يعرف الس مييا و ملا اعتقل بكوكبان 

نه اكن خيرج من السجن و يغيب اليوم و اليومني مث يرجع و يفارقهم من حمل وعر ل ميكن النفوذ منه.  ظهر ذكل منه فا 

 

محمد معر بن محمد بن أأيب بكر بن          النارسكوري الشافعي العالمة رمحه هللا يوم السبت لثالث عرشة بقيت و أأبو 

من شوال بدمياط. من العلامء الأماثل مبرص يف عرصه و النجباء الأفاضل ابلقاهرة يف دهره و صاحب التصانيف احلس نة 

 فاضل قدل جيد عرصه من فضائل حبليه و نظم عقد حماس نه يف صدر ثدهيا الليل. و قال اخلفايج خري مهنا كتاب انش ئة

من الأكامم و اجتيل اباكرها و عوهنا و يه حور مقصورات يف اخليام جين مثرات العلوم الرايضية مع أأن أأنوارها مل تربز 

ارسكورية رحيق حربه مفكل من ذكل الفن خاميهل و رايضه و كثريا ما اس تنشقت عرف خربه و اجتلوت من الشقة الف

فتكرر من كامهل ما ثين الاجعاب عطفه و حقق ان معر عمل يف املعرفة. و هل أأشعار حس نة و تواليف مهنا انش ئة الليل و 

الارتشاف و جوامع الاعراب و هو مع الأداب و النبات نظم القطر يف عمل النحو و رسائل يف الهيئة و غريها نظم 
39

    

 

 
\309a\ 

 
رمحه هللا. و اكنت  ------- محمد بن أأمحد   بن عيل بن         الرويم الازنيقحي احلنفي       ادلين ابن عبد هللاو أأبو 

أأحد الزهاد يف عرصه و من مشاهري الوعاظ يف مرصه و ش يخ  ------------ولدته س نة أأربعني و تسعامئة من ذرية 

الظاهرة و الباطنة و  الفنون الفنون النقلية جامعا بني املعارف الطريقة. و اكن عاملا فاضال متبحرا يف العلوم العقلية و

 ورش احلديث و التفسري مدة مديدة و هل لكامت و تعليقات يف تكل العلوم و هل رشح مفصل يف مغين اللبيب

 

ون و هو محمد بن محمد بن أأمحد بن مصطفي الرويم القسطموين احلنفي رمحه هللا يف شهر ربيع ال خر ابلطاعو أأبو      

حدي الامثنية. و اكنت ولدته س نة تسعني و تسعامئة و هو حفيد صاحب الشقايق و جنل القايض كامل ادلين  مدرس اب 

ابلس يادة و الفضل و التصنيف و الولية و مما قيل يف اترخي وفاته خمدوم مكرم و  محمد بن أأمحد من أأهل بيت معروف

                                           
39

ي يمين الصفحة اسطر غامضة ال أدري بماذا تتعلقعل   



  

أأشعار عربية. درس يف عدة مدارس مهنا اجلانبازية ويل التدريس هبا س نة اكن جنيبا عايل امهمة و هل تقريضات حس نة و 

حدي الامثنية و غري ذكل. أأخذ عن وادله صنع هللا بن جعفر.  تسع و أألف مث ويل تدريس عيل ابشا اجلديد مث خانقاه مث ا 

 

 ركن ادلين رمحه هللا مبكة و دفنعبد هللا محمد بن عبد الرمحن بن محمد بن أأمحد املغريب التونيس البوين املاليك و أأبو 

ابملعالة و مودله هبا قدم جده من بونة ابعامل تونس و قطن مكة. و اكن صاحب الرتمجة اكتبا شاعرا أأديبا نشاء مبكة و 

 حفظ أأشعار العرب و انفس أأقرانه يف علوم الأدب و هل أأشعار حس نة.

 

 تويف س نة تسع عرشة و أألف

لثنيت عرشة من شهر ربيع الأول يف  بن الرويم احلصاري احلنفي جنم ادلين رمحه هللا محمد حسن بن محمد بن هبادرأأبو  

و ش يخ الزوابة )الزاوية( يروي عنه خوارق العادات و حاكايت  من مشاهري قسطنطنية ---------------يقال هل  موضع

رشاد السالكني يف صامقو  مش متةل عيل عيل كرامات اش تغل مدة يل القاهرة و أأقام هبا بقربة املريدين و ا  )صامفو( مث انتقل ا 

حنو س نتني و ساح يف البالد و جح غري مرة مث قدم بغداد و زار املشاهر املتربكة و لقي أأهل العمل و املعرفة و أأخذ عهنم 

يل مكة -----------------------------------------------------------------عيل طريق الربية مث قصد بالد المين  مث توجه ا 

---  

 

العباس أأمحد بن يوسف بن محمد بن         ادلمشقي احلنفي          ادلين رمحه هللا يوم امخليس لليةل بقيت من  أأبو

شوال و دفن مبقربة الفراديس. و اكنت ولدته بدمشق يف س نة تسع و ثالثني و تسعامئة و هو أأحد الكتاب املشهورين. 

---------------------------------------------------------------------ة جيد احملارضة و هل )اكن اكتبا منش ئا حسن العبار 

خمالطة مع احلاكم و قضات و حشمة و انصاف   (---------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------ يتايف كثري من الأمور صار اكتب وقف احلرمني مث انظره و معر ب 

الأول  ---------- ----------------------------  

احلنفي مشس ادلين املعروف ابمحلايم رمحه هللا يوم الأربعاء  -------ادلمشقي   -----------------عبد هللا محمد و أأبو )

ب الصغري. قال احمليب اكن من أأنبل فضالء عرصه و أأمجعهم لفنون متعددة و لأربع عرش خلت من شعبان و دفن مبقربة اب

من خيار خلق هللا صاحلا دينا فاضال اكمال. اش تغل يف الفقه و غريه و برع و فاق أأهل عرصه و شهد هل أأقرانه ابلرباعة و 

ليه لني العريكة منصفا . و اكن مقبول عند مشاخيمع الأفاضل ------الس بق يف )حمي( مضامر اجلد و الاجهتاد  ه ملتفتا ا 

مامهتا و انتفع به جامعة و اكن حصب العارف ابهلل )عبد  مع مالزمة الأوراد و قيام الليل. و ويل خطابة اجلامع املرادي و ا 

 بن املنقار و القايض حمب ادلين احمليب و محمد بن عبداحللمي( محمد بن أأيب بكر العاتيك اليتمي. و أأخذ عن مشس ادلين 

و غريمه.املكل البغدادي و مشس ادلين محمد ادلاودي   

عبد هللا محمد بن عيل           العلمي القديس احلنفي مشس ادلين رمحه هللا يوم الثنني لس بع خلون من ذي و أأبو 

و  القعدة و دفن مبقربة ابب الصغري من دمشق و خال الش يخ محمد بن معر العلمي الصويف س بط الكامل بن أأيب رشيف.

اكن عاملا عامال حسن الاعتقاد يف الناس الني املقاوسة املقميني بدمشق عريكة أأحس هنم مودة منصفا يف البحث غاية 

ال نصاف رسيع الاس تحضار. قال النجم الغزي طلب العمل يف بدله مث دخل القاهرة مث دخل دمشق و قطهنا و حصب 

ليه كثريا.  و اكن يدرس و يفيد و ويل اخر امره تدريس القضاعية احلنفية بعد ش يخنا زين ادلين بن سلطان و اكن يرتدد ا 

ليه يف حياته و ذكر أأن  ------و اكن ش يخنا  -------الشمس بن  يعظمه و يعرف حقه و افيت بعد وفاته و اكن يرتدد ا 



  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------البيضاوي خطاء 

------------------------------------------------------------------------------------------- )  
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محمد حيي بن محمد بن القامس           ادلمشقي احلنفي رشف ادلين بن املنقار رمحه هللا يوم الأربعاء لثالث خلون و أأبو 

اكن فقهيا يس تحرض فقه احلنفية أأحسن اس تحضار و  ل و دفن من الغد يف املدرسة املرادية بوصية منه.من شهر ربيع الأو 

حيفظ نقوهل و نصوصه. و اكن جعيب يف املسائل اليت تقع هل فهيا اخلصومة خصوصا مع أأبيه مث مع أأقاربه. و اكن مغاضبا 

ذا ذكر أأابه يذكره بلفظ الش يخ لأبيه خارجا عن طاعته و اكن أأبوه شديد الغضب منه كثري احلط  و يذكر عليه و اكن هو ا 

بعض مساويه مسكنة و اانءة. و اكن أأهل دمشق يرون أأنه مسلط عليه قصا عن تشدده عيل الناس و ا طالق لسانه 

يل الروم  يل القايض بدمشق و سأأهل أأن حيرض ودله و يعزره فاحرضه و عزره بني يديه فسافر ا  فهيم. و ذهب أأبوه مرة ا 

يل أأنه اس تخرج حكام و ر يل السلطان و عرضت عليه قصته مث أ ل أأمره ا  يم نفسه يف أأمور هملكة حيت وصل خربه ا 

يل دفرتي الشام حفصل بينه و بني أأبيه فتنة عظمية  دفرتاي ان براءة أأبيه يف اجلوايل ل قيد لها و أأهنا مفتعةل و أأوصل احلمك ا 

اكنت عيش ته مع امرأأته بنت معه أأشد نكرا و كدرا حيت أأابهنا من  مث ملا مات أأبوه عاش مع أأقاربه عيشة مكدرة. و

العزية يف الرشف الأعيل غريب دمشق و ويل النظر عيل املدرسة املردانية و جح مرتني أ خرهام و درس ابملدرسة  .عصمته

ظهر القوة و يف س نة مثان عرشة و رجع مس تضعفا مث مل يزل عيل ذكل و الناس يسلمون عليه و هو يقوم و يقعد و ي 

يل أأن مات. كذا ذكره احمليب يف خالصة الاثر.  التجدل ا 

 

عبد هللا محمد بن              الهامشي اجلعفري القزويين الأمني املعروف ابدلفرتي رمحه هللا يوم الأربعاء لتسع و أأبو 

خلون من شهر ربيع الأول بدمشق و دفن من الغد يف تربة منالر منا قبيل الصابونية يف الرشيق. و مودله مبدينة قزوين يف 

س نة س بع و مخسني و تسعامئة تقريبا. أأصهل من اهبر و يعرف ابلعجمي. و اكن من حماسن عرصه اذلين يزتين هبم وجوه 

مرصه و أأخذ ذوي النباهة و الشأأن العايل و الأدب الوافر و الكرم الباهر و قد رزق اخلطوة يف الاقبال و توفرت هل 

. و اكن فاضال يف التارخي جدا و يف اكن وادله وزيرا يف خراسان من جانب الشاه طهامسب الصفوي دواعي ال مال. و

اللغة العربية و الفارس ية انظام اكتبا فهيام حسن اخلط منش ئا للماكتيب احلسان مداعبا كرميا عارفا بقدر الأفاضل معرفا مهم 

ليه و يعارش مهنم عند أأرابب ادلوةل. و اكن خنيف اجلسم ملالزمته الك الاف  يون. و اكن غابل فضالء دمشق يرتددون ا 

من تطيب عرشته و تصفو هل مودته مهنم أأبو املعايل الطالوي و احلسن البوريين و غريهام. و مهم فيه املداحي الزاهرة خدم 

يل قسطنطنية   يف دمشق دفرتهيا محمد بن كامل ادلين التربيزي فأأرسهل ا 
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يزل يرتد ا يل طنة فتعلق خبدمة سعد ادلين املعمل و رجع ا يل دمشق بيشء من مرتب اجلزية هبا و مل يف بعض مصاحل السل 

ليه أأاكبر  قسطنطنية فعال شأأنه و ارتفع ماكنه و تويل عيل أأوقاف عامرة السلطان أأيب يزيد و تأأتل و بين و معر و تردد ا 

و راجعه الناس من الأطراف مث تزوج و صاهر  وة التامةاملدرسني و أأرابب احلواجي ممن يريد من الأوقاف و بلغه اخلط

التربيزي أأحد وجوه الأعيان أأحصاب الوجاهة و قطن يف داره بدمشق مبحةل القميرية و تويل خدمة ادلفاتر  منالرمنا

مث انه  و ابرش خدمته ادلفاتر ابس تقامة و رصامة و دقة نظرالسلطانية ابلشام و مالت صهره و اس متر هو ساكنا يف بيوته 



  

عزل عهنا فسعي لنفسه يف أأن يكون متقاعدا بدمشق بوظيفة الأمثال فأأنعم عليه لك يوم مائة و مخسني قطعة يأألكها و 

س نان ابشا بن هو جالس يف بيته مث انه تشيك من مماطةل املبارشين لقبض الأموال السلطانية فعرض ذكل عيل الوزير 

هل قرية يف الغوطة يقال لها اجللجةل. فاكن يتناول مرتبه من حمصوهل. و اكن جغال فرفعه ا يل حرضة السلطان محمد فأأنعم 

يل مولي كثري الكتب مولعا جبمعه حيت خلف من أأنفس الكتب حنو مثامنائة كتاب و اكن جيمع نفايس الكتب و يرسها  ا 

غري منقطعة ذلكل و صورة املنصور أأيب العباس أأمحد بن عبد هللا العلوي سلطان املغرب. و اكنت املراسالت بيهنام 

ل  يه الكتاب الوارد منه ا   

بسم هللا الرمحن الرحمي وصىل هللا عىل س يدان محمد وأ هل وأأحصابه وسمل تسلامي من عبد هللا تعاىل اجملاهد يف سبيهل   

نه أ مني املزنةل اليت ال مام املنصور ابهلل أأمري املؤمنني ابن أأمري املؤمنني الرشيف احلس ين أأيد هللا أأمره وأأعز نرصه مبنه ومي 

لحت من حمبتنا لهذا اجلناب العلوي من سامء الطروس واتضح من شواهد ولهئا وأأمثةل خلوصها ما أأرشق رشوق 

الشموس وأأركضت يف الاعتالق حببلنا احلسن طرف الصفا غري حرون ول مشوس مثابة الفقيه املعترب الأمني الريض 

لعريق النسيب الزعمي املالحظ الأثري الوجيه الأديب الفهامة النحرير املثيل أأيب املكني الأحظ  املاجد احلسيب الأصيل ا

عبد هللا محمد الأمني ابلقسطنطينية العظم  زاد هللا رتبته عالء ومصاعدته ملراتب الكامل ارتقاء سالم عليمك ورمحة هللا 

لتئام للجزائية والصالة والسالم عىل الرسول الأمني وبراكته أأما بعد محد هللا مؤلف القلوب املتنائية تأأليف الرشطية يف الا

س يدان ومولان محمد النور اذلي أأنقذ هللا به من غياهب الهالك وأأزاح هبديه ما للزي  والضالل من مدمهامت الأحالك 

الظاهر والرشف اذلي عز عن املساجل واملفاخر وحصبه اذلين أأجروا جداول  عىل أ هل ذوي الفضل الباهر والسودو 

لس يوف يف رايض احلتوف لجتناء مثر نرصة الرشيعة وفتحوا أأبواب اجلهاد سدا للك سبيل من النفاق وذريعه وادلعاء ا

ان كتبناه  لهذه اخلالفة احلس نة البناء ابلتأأييد لهد قواعد الكفر هدا وسوق عبدة الصليب ا ىل ساقط حسائب املنااي وردا فا 

ليمك من داران العلية حبرضتنا املراكش ية حاطها هللا ومواهب هللا مع ال انء ا   
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مهتلةل الأرسه وصنائعه امجليةل كفيةل بنيل لك مرسه فشكر هللا س بحانه وتعاىل هذا وقد انهتي  ملقامنا العيل من كتابمك  

مك عىل املرعي اذلي جث من سامء بالغته لك وهمس  ووىل ما أأقام لمك بنا دينا الكرمي سوق الولء عىل ساق ورفع خللوص

صعدة الاحتفال اللواء اخلفاق ومتكن ودمك هبذا اجلناب العلوي أأي متكني واس تقر من وافر القبول عليه بربوة ذات قرار 

ومعني وأأدىل حبجج تسفر عن الاعتالق مبحجتنا أأسفار الصباح وأأدةل يه يف مقام اجلالء والظهور اكلشمس يف التضاح 

ىل دليل يقام والتحف فتقرر دلينا من حسن اعتقادمك ورصحي و  دادمك عىل أألس نة ال رسال والأقالم ما ل حيتاج بعد ا 

لينا فأألفت من الهش لها والرتحاب هبا ما ل يقدر عىل تكييفه  الأدبية اليت انتقهتا أأيدي عنايتمك خلزانتنا العلمية قد وافت ا 

اهاة معمهل غري معارضة مبا يناقضها ول هممهل ول متد أأيدي الاسرتابة ا ىل حتويهل وحتريفه نتيجة عن مقدمة يف شلك املض

ن شاء هللا تعاىل أأنواع  ليمك ا  والقدر اذلي تتصورونه من املبالة بمك والاعتناء بشأأنمك لمك عندان أأضعافه مربه مسرية ا 

يثار مرعي من عالئنا بلك اعتبار وهللا يتوىل حراس تمك مبنه ومين اجلذل واملرسة وحظمك ه والسالم دلينا مالحظ بعني ال 

.وكتب يف أأواسط جامدى ال خرة س نة تسع وتسعني وتسعامئة  

قبال ادلوةل ال مامية احلسنية الرشيفة وضاعف لك حني حالها وعقد راايت  هذا هو اجلواب أأدام هللا تعاىل جالل ا 

رشيف املاكن واملاكنة يف النرص والظفر بأألويهتا العلوية اجملاهدية املنصورية وأأس ب  يف العاملني ظاللها ول زال مقاها ال 

اخلالفة محمودا ولواؤها اخلفاق ابلنرصة الاكمةل عىل الأعداء معقودا مرضواب رسادق جمدها الشامخ عىل هام اجملرة والنجم 

والسامك منوطا رشفها الباذخ مبس تقر الأفالك فرع ادلوحة الهامشية العلوية املتفرع من الأغصان الزكية املرتضوية فيا لها 



  

زاك غصهنا الرطيب يف اخلالفة ومنا من جشرة أأصلها اثبت وفرعها يف السام همبط الويح ومتزنل الروح الأمني مقام دوحة 

عصمة ال مام أأيب عبد هللا أأمري املؤمنني مزنع امهمم ومالذ ال سالم ومفزع الأمم ومصار الأانم مقر الس يادة والعز املكني 

عن ساحة عال جمدها هام الكواكب وزامح رشفها اجلوزاء ابملناكب طلع يف  وقرار السعادة والنرص والمتكني كتاب صدر

سامء اخلالفة كوكهبا الس يار وانر وملع نوره فاكد س نا برقه يذهب ابلأبصار نسب طاهر وحسب ظاهر فلهل مك جلت 

هللا لقد تبسمت  سواد الكفر عن املغرب ابمراهها بيض صفاحه وارتشفت من ثغوره اللمياء بأأفواهها همسر رماحه وامي

 ضاحكة تكل الثغور من ذكل العزم النارصي والرأأي

 

\311a\ 

 
ىل  املنصور ل زالت هام الأعداء لس يوفه رمدا يسوقهم القدر لك حني ملرشع الردى وردا منوها ابمس من ترشف ابنامتئه ا 

 مرسة وجذل اكدا يردان عليه ذكل اجلناب اهمسه وقد شام من خمائل تكل احلرضة ابرق الولء فصدق توهمسه فداخهل بذكل

ش بابه املقتبل حيث اكن من النعم اجلسام التنويه بذكره يف ذكل املقام فشكرا عىل نعامئه الظاهره وأ لئه املتظاهره وأأما 

التنويه بذكر ما خدم به ذكل القبطون الرشيف برمس اخلزانة العلمية والقمطر املنيف عىل يد أأخينا ذكل الفاضل الأديب 

ل الأريب من نور الفضل يف جبينه متاليل أأبو عبد اهل محمد الفش تايل خادم السدة الرشيفة العلياء والعتة املنيفة والاكم

القعساء فأأمر ل تفي الألس نة بشكره والأقالم عىل توايل الأزمنة ومر الأايم حيث وقع املوقع من ذكل اجلناب املضمخة 

فال لك أ ن يف حلل الامتنان وال حسان معلنا يف لك اندي بشكر تكل سوحه الرشيفة ابلأانب هذا وما زال العبد را

الأايدي اليت وصلته من املقام الرفيع انديه الفائز ابلسعادة حارضه وابديه فلها عىل الس ندس والاس تربق مزيه حيث 

عن التفصيل  وافقت شعار السادة العباس يه عىل يد قاصد احلرضة عبد العزيز ذكل الش يخ اجلليل فاكنت مجال أأغنت

ن شاءت قامت بعذر خداهما يف التقصري عام اكن الالئق  ويف الأعتاب الهامشيه والأبواب العلوية العليه ماكرم أأخالق ا 

رسال نفائس الكتب الأدبية لتترشف ابحنيازها ا ىل تكل اخلزانة الرشيفة العلمية لعارض جر حرماين ابجلوار  مبقاهما من ا 

لقرار وموىل ابهبا وعبد جناهبا مولان عبد العزيز عىل ذكل شاهد عدل وحمكة يف امتثال سلب معه عن اجلفن الفرار وا

هذه القضية هو الفضل س يصدق احلرضة املقال حيث شاهد ابلعيان حاكية احلال والعبد ما زال يف تدارك ما فرط يف 

ن شاء هللا موصال لمث بساط الرثى مترضعا هل يسمع  ويرى أأن خيدل ذكر ادلوةل املنصورية حب موله يف العام القابل ا 

ىل قيام الساعة وساعة القيام مبحمد وأ هل وعرتته الطاهرين  عىل صفحات الأايم ويربط أأطناب معدلهتا بأأواتد اخللود وادلوام ا 

. انهتييوحصبه املنتخبني قارصا عىل فاحتة ثنائه بنفسه يف خامتة دعائه  
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سامعيل بن شهاو أأبو  ب بن سـ      التونيس الأصل مث الش نواين الأديب ادلين رمحه هللا يوم الأحد بكر محمد بن ا 

عيل املقدمة الاجرومية و لثالث خلون من ذي احلجة. اكن فاضال عالمة حنريرا صاحب تصانيف انفعة مهنا حاش ية 

عيل منت التوضيح و غري  الطوالع املنرية عيل بسمةل معرة و الشهاب الهادي عيل عبد الرؤوف املناوي الغاوي و حاش ية

أأخذ ابلقاهرة عن ابن القامس العبادي و محمد اخلفايج و أأمحد بن جحر امليك و جامل ادلين يوسف بن زكراي و ذكل كثريا. 

براهمي بن عبد الرمحن العلقمي و الشمس محمد الرميل و غريمه و أأخذ )عنه أأمحد الغنميي و عيل احلليب و ابن أأخته  و ا 

و عامر الشرباوي و رسي ادلين ادلاودي و يوسف الفييش )الغييش( و محمد بن عبد الرمحن امحلوي و الشهاب اخلفايج 

براهمي املميوين و غريمه.   الشمس البابيل و ا 



  

 

سامعيل و أأبو  الاكرم رمحه هللا يوم الثالاثء لس بع بقني  ادلمشقي احلنفي مشس ادلين بنوأأمحد محمد بن أأمحد بن محمد بن ا 

بدمشق و دفن مبقربة الفراديس عند أأبيه. و بنو الاكرم طائفة كبرية بدمشق.  عن مخس و مخسني س نة من ذي احلجة

متقشفا خسيا كرميا أ مرا ابملعروف انهيا عن املنكر و درس ابملقدمية. و اكن الفقراء جيمتعون عنده لذلكر و اكن عاملا فاضال 

ليه بعض املنشدون و رمبا يكسومه و يطعم الفقر  اء. و اكن قرأأ ال حياء عيل البدر الغزي.(يرتدد ا   

 

ابلينيض يف جامدي الأويل رمحه عبد هللا بن طرسون بن مراد بن        الرويم ا           احلنفي املعروف و أأبو        

الرساةل  هللا من فضالء ادلاير الرومية و شعراهئم. هل ديوان شعر سلس اللفظ بلي  املعين معترب عند الكتاب و البلغاء و

حدي الامثنية مث ويل قضاء  القلمية و نظم الرساجية ابلرتكية و حواش عيل الفوائد الضيائية. درس يف عدة مدارس مهنا ا 

حدي عرش و أألف. مث ويل قضاء بغداد مث قضاء الأيوبية مث قضاء اسكدار. و اكن مشهورا ابلفضائل  القدس س نة ا 

 حظ وافر يف العلوم العقلية و النقلية و هل أأشعار يف الألس نة الثالثة. و اكن العلمية ذا معرفة ابلعربية و الأدبية و هل

حسن اخلط و هل عدة تصانيف يف فنون 
40

 

 

عييس بن محمد بن محمد بن حسني السعدي ادلمشقي الصويف رمحه هللا ليةل امخليس لليلتني بقيتا من  -------و أأبو 

الأجواد الأخسياء و اكن فريدا من أأبيه عزيزا عنده ل خيافهل فامي يريده و  مبرص عن نيف و أأربعني س نة أأحد جامدي ال خرة

ليه أأحصابه فيقدم مهم وادله ما يكفهيم من نفائس الأطعة و أأنواع  يريض لرضائه و يسخط لسخطه و ينتقم هل. و اكن جيمتع ا 

لهيم مبا يكفهيم. و اكن عيل ذا خرج للتزنه معهم بعث ا  يل أأن ماتت أأمه فزتوج بأأخري أأبوه  ذكل الاكرام ابلغا ما بل  و ا  ا 

يل أأن خرج حاجا حردا عيل أأبيه فمل يدع هل أأبوه حاجة  فصار يناكر أأابه و يعازهل فامي يراه و أأبوه مقمي عيل ما اكن عليه ا 

من همامت السفر ) الا قضاها جفاور مبكة مث هجز هل أأبوه جامل و خترتان و زادا و بعث ذكل مع أأخيه الش يخ سعد ادلين 

حبيث انه اكن قد خمت ابب التخت و مل يركب منه أأحد بل اكن حيمهل بعيد ان فارغا حيت رجع فيه الش يخ عييس مث 

 ميكث عند أأبيه أأن سافر ا يل مرص مغاضبا هل و مات هبا (

علهيا. اكن عاملا اللفوي )اللغوي( احلنفي رمحه هللا ببغداد و هو قاض مصطفي بن سلامين بن        بن            أأبو محمد

فاضال حسن الأخالق حضواك لطيف املعارشة مزاحا مجيل الصحبة درس يف عدة مدارس مث ويل قضاء مرعش يف حمرم 

همسة مخس و أألف مث ويل قضاء لكيبول مث قضاء تربيز يف ربيع الأول س نة عرشة ثو ويل قضاء روجسق مث لكيبويل مث 

الأول س نة تسع عرشة قضاء دار السالم. و اكن أأخذ عن محمد بن محمد بن  القيرصية مث القدس الرشيف مث يف شهر ربيع

لياس و   ا 
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ادراز محمد خان بن اوندن سلطان بن شغاي خان بن جابيك )جانيك( خان بن جاين بيك خان بن براق الفتح و أأبو )  

خان بن قوير م حق خان بن ------- التتاري الكرماين انرص ادلين خان غفره هللا يوم        لأربع عرشة بقيت من شهر 

رمضان مبدينة كرمان و اكن ولهيا ابمس اخلانية من هجة الرومية يف س نة أألف اكمل و هو أ خر من ويل قصبة كرمان ابمس 

                                           
40

 هناك سطرين مشطبين 



  

اخلانية فامي علمت و اكن جده الاعيل روس خان من كبار امللوك عيل متام برية بركة والوس جويج وايل اوزبك و ابنه 

 قوير م حق ملاك يف بلغار بعد توقتامش خان (

 

الفتح سالمت كري خان بن دولت كري بن مبارك بن منلكي القرميي رمحه هللا من خوانني جزيرة قرمي و لهيا بعد  أأبو

يل أأن تويف فويل ماكنه جانبك كري خان  وفات غازيكري س نة ست عرشة و أألف و اس متر ا 

 

 تويف س نة عرشين و أألف

ادلين رمحه هللا يف شوال و اكنت ولدته س نة      ن عبد احللمي بن محمد بن نور هللا الرويم  احلنفي زكراي حيي ب أأبو 

حدي السلامينية و دار  حدي الامثنية و هو أأول مدرس ابلس نانية و مهنا ا  اثنتني و تسعامئة. درس يف عدة مدارس مهنا ا 

احلديث مث ويل قضاء القاهرة يف شهر ربيع الأول س نة مثان عرشة و أألف مث عزل  و مات عاثوا عهنا يف الطريق )-------

عاملا فاضال صاحب كاملت و حماسن و اكن هل أأعاجب بنفسه و اكن ينهتيي نس به من هجة ( و اكن ------------------

يل أأيب السعود العامدي. و اكن أأخذ عن ابن البس تان و غريه  أأبيه ا يل سعد ادلين       و من هجة أأمه ا 

 

و أأبو عبد هللا محمد بن شعبان بن          بن         املفر الطرابليس احلنفي القايض بدر ادلين رمحه هللا. اكن من كبار 

الفضالء يف ادلوةل العامثنية ويل قضاء دمياط للسلطان سلامين بن سلمي و درس يف املذاهب الأربعة  هل مناقب أأيب الغيث 

يل و تشنيف املسمع يف رشح اجملم القشاش ع و غري ذكل. قدم قسطنطنية و انظر علامهئا و انل الاحرتام مث رجع ا 

ليه و املعول عليه بني علامء املغرب  فتاء هبا و  و ويل قضاء طرابلس --------بالدها. اكن يف عرصه هو املشار ا  و ال 

  ----------------------------------ابلأصول و الفروع ذا احلظ و  -------ادلراسة فهيا. و اكن شديد 

  

براهميو أأبو  رمحه هللا يف أأواخر ربيع ال خر أأحد  بن محمد بن عبد هللا      بن         الرويم ا  ا       حلنفي محمد    ا 

حدي الامثنية مث ويل س نة مثان عرشة و مائة و  كبار خمادم الروم. اكن حلامي سلامي مشفقا كرميا درس يف عدة مدارس مهنا ا 

يل قضاء الصحن مث ويل تدريس السلميية و السلامينية مث ويل قضاء حلب  قضاء ازمري فاس تعفي عنه فعفي و أأعيد ا 

 الشهباء. و اكن أأخذ عن وادله و سعد ادلين املعمل و 

 

رمحه هللا سلخ جامدي الأويل  افابن القبن الرويم البويل احلنفي فيض هللا بن أأمحد بن مصطفي و أأبو     )

ت ولدته س نة مخسني و تسعامئة. و اكن اهمسه أأول مصطفي مث تسمي بفيض هللا ليوافق عديهل يف بقسطنطنية. و اكن

العرص و قرينه صنع هللا بن جعفر و ختلص ابلفييض. حصل مبادئ العلوم و ةمل أ داب أأرابب الرسوم و انل رشف 

حدي الامثنية و السلمي  ية و السلامينية مث ويل قضاء حلب يف املالزمة س نة ثالث و س بعني و درس يف عدة مدارس مهنا ا 

ذي القعدة س نة مثان و تسعني مث قضاء مكة مث قضاء الشام مث قضاء القاهرة مث قضاء ادرنة مث قضاء غلطة مث قضاء 

قسطنطنية مث قضاء عسكر الرشقية مث صدارة بالد اليوانن مث عزل مث أأعيد صدارة الرشقية و مات ا يل تكل احلاةل من 

الطاعون. 
41
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 هناك أسطر مشطبة و غير مفهومةو ال ادري انقلها أم ال. 



  

 
قال احمليب يف حقه أأحد مشاهري فضالء الروم اكن فاضال أأديبا فصيح اللهجة هدار الشقشقة طنان الصيتو         

شعرقاضيا علهيا أأنشد لنفسه قصيدة طويةل يف مدهحا و مس هتلها  و ملا دخل حلب   

 امحلد هلل منجينًا من الكرب ... جئنا ا ىل حلب الشهباء بال تعب
يل هللا معره ... طوىب لساكن مرص قد نباه نيبمرص جليل خل   

 وليس قصدي سوى دفع املظامل عن ... ذي حاجة عاجز يدعو ومل جيب

ليه قضاء الشام مدحه جامل ادلين يوسف بن العلموي بقصيدة طويةل و طلب من علامء دمشق أأن يقرظوا هل  مث ملا وجه ا 

علهيا و التقاريظ بن املنقار و احلسن البوريين و ملا وقف القايض علهيا فكتب مهنم جامعة اكلقايض حمب ادلين و الشمس 

شعرلها معل أأبياات يه   

يف عيش رغيد مدى ادلهر اسلموا اي أأهل خلق ابلبرش ... صباحًا و معوا و  
 ولان لمك ضمي ول مسمك أأذى ... من القاسطني اجلائرين ذوي اجلرب

لشام تعبق ابلنرشأأضاءت مشوس العمل فاضت حبوره ... فاضت دمشق ا  
أأنفاسهم قدس ية جملس اذلكر مشاخيهم يف عامل القدس وجدمه ... و  

لك حمب ادلين ذو الفضل والقدر الرب والتق  ... و لك مريد اخلري و و  
أأقوامهم أأقوى مهم صدقها جيري الأخالق قد طاب مشلهم ... و امه حس نو   

ل من السحرمك شاعر يس يب العقو  مك قارئ ابب الفضائل قارع ... و و  
 أأتوا بقريض يف املدحي كأنه ... جواهر قدرًا قد علت أأجنم الزهر

 فأألفاظه قطر الندا موضع الصدا ... عىل أأنه قد فاض حىت عىل البحر
همسط ل ل أأم عقود من الثغر أأا رشاق مشس أأم س نا البدر قديدا ... و  

 أأينرث من حبر املعاين ل لئا ... فينظمها يف سكل جيد من الفكر
  لقط من درفيه جواهرا ... فرائد تغين النحر عن درر البحرمك و
ن أأبديت للعمل هبجة ... و و أأعليته حىت سامرتبة البدر ا ين وا   
ن جاهدت يف هللا قامئًا ... بنرص التقي يف ادلين خريًا من النرض ا ين و و ا   
ن أأصلحت رسى خملصا ... لرىب حىت فزت ابحلق يف الرس ا ين و و ا   
نين ... عىل اذلنب و حلق صعب ولكن ظهور ا و التقصري مس توىف العذر ا   
جراء رشع نبينا ... عليه سالم هللا يف الرس و و اجلهر نيتنا ا   

  الفقر الضعف و فكن عون فيض هللا اي س يد الورى ... اي مداد أأهل العجز و

شعريز و يه و من مشهور شعره قصيدته اليت مدح هبا السلطان مراد بن سلمي و ذكر فتح مدينة ترب   

ذ ظهروا ... عىل الروافض قد صارت هبم عرب  هلل در جيوش الروم ا 
مظلمة ... مهم قلوب حيايك ليهنا احلجر مك أأبدعوا بد عاس با و  

هللا يسمع مهنم لكام جأأروا فالناس جتأأر للرمحن من يدمه ... و  
لهيم جيوش الروم يقدهما ... من بأأسها املنذران اخلوف و احلذر أأتت ا   

دما اقرتب اجليش العرمرم من ... تربيز مث بدا يف ذاهتم خورعن و  
 فشجعوا أأنفسًا مهنم قد امتلئت ... 
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الفكر قد طاشت الأحالم و جبنا و                                       

 ظنوا بأأن الليايل حنومه نظرت ... فأأخطأأ الظن ملا أأخطأأ النظر
فمل يكن دلىج أأو صاهبم حسر أأملوا حسرًا من ليل كرهبم ... و  

ذا ... فروا كام فر من أأسد الرشى امحلر  ملا رأأى بأأس نا محر الرؤس ا 

قد خرسوا قلوهبم خشيت أأبصارمه معيت ... شاهت وجوههم خوفًا و  
ذا يف الرتب منعفر سطوا هبم فرتامه ذا يفروذا ... عان أأسري و  

ل ال  و بيض والسمرالنقع ليل هبمي ل جنوم به ... تلوح للعني ا   
 كأمنا السمر مغناطيس أأنفسهم ... حفيث مالت ترى الأرواح تنترث

ل يف دوهحا مثر ذوت رايض أأمانهيم فال مثر ... يلوح فهيا و  
ىل الأقطار قد نفروا ... و و مامهم معرش فهيا ول نفر للفرار ا   
هو مبهتج ... هذا الزمان اذلي قد كنت أأنتظر ختت تربيز اندى و و  

يه تعتذر  هل لك امللوك غدت ... تدين طوعًا وتأأيت وفيا ملياك  
ذا ... اسكندر العرص قد واىف به اخلرض رسوا مكل الأرض و ادلنيا فأأنت ا   

 فيا لها نعمة أ اثر مفخرها ... اكنت دلولته الغراء تدخر
التيجان والرسر ظل ال هل مراد هللا قد رشفت ... به املنابر و  

... بأأمره سائر الأمالك تأأمترأأجل من وط  الغرباء من مكل   
 بداهل يف سامء اجملد نور هدى ... من دونه النريان الشمس والقمر
 بعزمه ظهر الفتح اذلي جعزت ... عنه السالطني قد أأفنهتم العرص

أأصبح املكل حمروس اجلناب وقد ... واىف به املسعدان القدر والقدر و  
معاين خفره العرشلو فاخرته ملوك الأرض قاطبة ... ما انمهم من   

يس توي اجلاراين البحر والهنر املصباح جنح دىج ... و هل يس توي الشمس و  
قلبه من رصوف ادلهر منكرس عطفا عىل العبد فيض هللا فاطمة ... و  

 ل زال ملكك دوري السعود فال ... يرى هل أ خر يف ادلهر ينتظر
ل جن م الزهربدوةل ختلق الأايم جسدهتا ... ما لح جنح ادلاييج ا     

ليه  و اكن أأبو املعايل الطالوي و هو ابلروم أأحد ندمائه و هل يف مدحه قصائد كثرية و هل معه مداعبات مفن ذكل ما كتبه ا 

شعر ولنسة وفهيا لزوم مال يلزم يف ليةل شاتية يطلب منه  

 قل لفيض هللا مولان ... أأدام هللا أأنسه
ن نوع الربد هذا ... ما رأأينا قط جنسه  ا 

م ادلار وفهيا ... عقل الظامل عنسهجه  
 وجد املزنل خال ... قد أأجاد العبد كنسه
 فثوى بني ضلوع ... لقيت ما ليس أأنسه
نين أأهل بلنسه  همسعت ابلروم منه ... ا 
 فأأغثين اي غيايث ... من يديه بولفسه



  

ليل ذكل العزل مقر حمياة  أأجعل همسريي يف كنت أأغىش يف زمان عزهل لك وقت داره وحامه وو قال يف كتابه الساحنات 

 وهو
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ذا وىل منصبًا من بعض املناسب فلام وىل قضاء الغلطة صارت تكل املواعيد  ميىن حبصول بعض املطالب و يعد و املأ رب ا 

ليه و كأهنا مغلطة وأأما توليته قضاء اسالمبول فقد خاب فهيا الأمل و شعر مل أأعول عليه خيب املأأمول فكتبت ا   

العزل يبرص دامئًا ... ما ليس يف الأجسام يدرك ابلبرص يل صاحب يف  
 فياكد حيمك عند رؤيته عىل ... طوق امحلامة مث أألوان أأخر

رأأى السهمي مثل القمر لرمبا نظر النجوم لوا معا ... وقت الضح  و و  
 برص حديد يف احلديد نفوذه ... كنفوذ أأضواء الأشعة يف الأكر

جفنيه من كحل دلهيا مدخرفاكن زرقاء الاميمة كحلت ...   
كذاك عين ليس فيه مصطرب ل صرب يل عنه هنارًا اكماًل ... و  

ذا جرى ذكر هل يف جملس ... جادلت عنه ابخلصومة من حرض و ا   
 أأما الصداقة والعالقة بيننا ... حفديهثا بني الأانم قد اش هتر

ذا ويل القضاء رأأيته ... أأمعي البصرية فيه مكفوف النظر  حيت ا 

هيتدي س بل الرشاد بقائد ... مك حذروه لو نفع احلذرل   

 لو شام ابرق درمه جلهم ... أأهوي ليأأخذه و لو اكنت سقر

 فغدوت منه مثل مهزة واصل ... أأو راء واصل حني لفظته جهر

 لكن امقت عيل التباعد عذره ... و ادلهر فيه عرية ملن اعترب 

ذا جاء القضاء معي البرص و لرأأيت أأحسن ما يقال ملثهل ... يوما ا   

يل املسائل اليت ذكرت يف غري حملها  و هل ديوان و أأشعار يف الألس نة الثالثة و وضع فهرسا عيل فتاوي قاضيخان و أأشار ا 

 اس تطرادا و حررها يف املواضع املناس بة لها. و اكن أأخذ عن أأيب السعود العامدي و

 

يل املنصور مراد ابشا             الرويم الوزير او أأبو  خلرداد رمحه هللا سلخ جامدي الأويل بداير بكر و محل مصربا ا 

قسطنطنية فدفن برتبة اليت أأحدهثا لنفسه مبذس ته و تأأسف الناس عيل خرب موته لنصحه الزائد لدلوةل و للمسلمني و مقع 

جدة و حسن التدبري. و الأشقياء و املفسدين اذلين اخربوا البالد و أأهلكوا العباد. و هل معارك و حروب أأظهر فهيا الن

يل الصلحاء حسن العقيدة يف املشاخي و الصوفية. و هل أ اثر حس نة ابلمين مهنا جامع يف قرص  اكن حيب العلامء و مييل ا 

صنعاء و أأجري هل غيال من جبل نقمي و بين قبة معظمة عيل قبور السادة بين الاهدل )الاهول( بزبيد و رفع عن الرعية 

ظامل و نرش عدهل يف اجلبال. و اكن ويل المين بعدما ويل احلبشة مث قيادة العساكر. و اكن فيه سفك مجةل من البدع و امل 

يل تربيز مع الوزير الأعظم و ارسته العجم قال ملا عرضت  الاساري عيل ادلماء مث ويل حكومة قرمان و أأمر ابلسفر ا 

يل الرابط او سامعيل. فاكن يأأمر بقتل البعض ورد البعض ا  احلبس و اكنت الشاه ا   
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قال يل من تكون أأنت فقلت واحد من العسكر أأو البوابني فقال وفرجييت فلام جاءت نوبيت عامميت قد ذهبت عن رأأيس 

يل السجن و نذرت هللا تعايل عرشة أ لف ذهبا  كذبت بل أأنت من خوانيهنم عرفنيه رسوايل من ادليباج مث أأمر يب ا 

خلصت و عدت ا يل حايل فلام جني مهنم وله السلطان مراد نيابة دمشق فعمر هبا السوق  أأقف هبا عيل فقراء احلرمني أأن

اذلي عند ابب الربيد فهدم احلوانيت القدمية و جدد بناهئا و وسع الطريق و رفع السقف و بين عيل مربعة ابب الربيد قبة 

شامهل. جفاءت قبة حس نة و جاء البناء حس نا  عظمية عالية مالصقة للعمودين العظميني الباقيني عن ميني ابب الربيد و

يل جانبه سوقا اخر و وقف امجليع عيل احلرمني. و اكن متام حمكام و أأخذ البيوت اليت وراءه و معرها واكةل  حس نة و معر ا 

 عامرهتا يف س نة مخس بعد الالف فقال أأبو الطيب الغزي يف اترخي متاهما )الواكةل( شعر

رها لت الغزاهلهاك اترخيا سام هل ... بد  
بساهل مجةل املكل هباء ... وخساء و  

 حص يف أ خر شطر ... مضن ادلر مقاهل
 ويل الشام مراد ... فبىن خري واكهل

مث ويل حلب و داير بكر و فتح قلعة اكر يف غزوة الانكروس و ظهرت هل يد يف املقاتةل مث أأنعم عليه ابلوزارة و أأمر 

اكر الرشقية و ويل الوزارة العظمي و همد أأمور البالد الرشقية و أأابد اخلوارج هبا مبحافظة بلغراد مث ويل قيادة العس

يل بالد العجم فصغت هل لكها و اطمأأنت و دخل قسطنطنية  يف شهر رمضان س نة س بع عرشة يف أأهبة عظمية مث سارف ا 

ملرض يف أأثناء الطريق و مات و وصل ا يل حدود تربيز و مل يلق الشاه و ل ظفر بيشء مما يؤمهل فعاد و قد حدث به ا

 منه.

 

و هو أأحد كرباء  عبد هللا عبد الوهاب بن عبد الرمحن            ادلمشقي احلنفي اتج ادلين رمحه هللا بداير بكرو أأبو 

دمشق و فضالهئم. و اكن ذا شهامة و خساء و حرمة و رزق و سعة طائةل و نعمة وافرة جيد املشاركة يف الفقه سافر 

يل الروم يل قضاء حامه و تقاعد بعدها بدمشق ا  يل أأن وصل ا  و تويل قضاء الركب الشايم  و ويل قضاء بعض القصبات ا 

يف س نة س بع. و اكن يريم بأأنه سامري الأصل و ادعي الرشف من هجة أأمه لكوهنا بنت الس يد القطيب و وضع العالمة 

شعر نا بيت املتنيباحلرضاء يف عاممته فقال فيه أأبو املعايل الطالوي رمحه هللا مضم   

 طافت هيودية ابلبيت قلت لها ... حويت كفرا و اسالما جعبا

ذا انتس با  فاس تضحكت مث قالت اكذلحب يري ... مرشفا و هو من جعل ا 

 و اكن تفقه ابلنجم الهبنيس اخلطيب و أأخذ عن البدر الغزي و

 

و أأبو احلسن عيل بن أأمحد بن جانبولذ بن قامس الكردي القصريي غفره هللا قتيال عيل امرة طمشوار بعد طول عقوق 

عيل ادلوةل و فتك ابلبالد احللبية و غريها و عفو صدر هل من هجة ادلوةل و اخباره و ما جراايته كثرية مبسوطة يف كتب 

 التوارخي مفصةل. 
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 و أأبو رس مت ويل محمد خان بن جان محمد بن اير محمد       الازبيك يف رجب بسمرقند قتل عيل شط ما غيان و اكن 

و اكن عدمي امليالت و التعدي عيل الناس و ارتاكب احملارم قليل  ويل بالد ما وراء الهنر بعد أأخيه يف س نة أأربع عرشة

ادلايانت دامئ الصحبة مع الاغيلمة املرد يتطاول ا يل حرم الناس. و اكن حواش يه عيل طريقته يف الفسق و الظمل و 



  

مام قيل مث انضم عيل  الفجور صاحب ذكل أأن قتل عدة من أأعيان دولته من غري ما جرم فتنفر عنه الناس و خرج عليه ا 

بلخ يطلب املكل فاس تعد املكل ملقاتلهتو التقي الفئتني عيل شط جيحون قريبا من مدينة ترميذ مث تصاحلا عيل أأن يكون 

يل مقر ملكه و ذكل يف بلخ و ما والاها من مدن خراسان لمام قيل و ما وراء الهنر لويل محم د خان و رجع لك مهنام ا 

مام قيل مرة أأخري يف س نة تسع عرشة و التقوا عيل مدينة نسف فانكشف ويل محمد خان  س نة ست عرشة مث قصده ا 

يل عراق العجم و اس متد من شاه عباس الصفوي و  و رجع ا يل همسرقند عيل الاهنزام فمل يأأمن عيل نفسه حيت توجه )ا 

ويل محمد و تويل كسريا مث حصل يف يد عدوه أأسريا و قتل هناك  اسان و تصافوا بقرب ماغيان فاهنزمقدم يف جند خر 

 عيل الصرب اخريا و تفرق أأحصابه و أأولده يف بالد خراسان (

 

أأمحد بن خري      بن          بن           الكورحصاري و أأبو          

 

 

حدي و عرشين و أألف  تويف س نة ا 

مصطفي بن محمد بن      بن         الرويم ا          احلنفي       ادلين املعروف اببن املعامر رمحه هللا             أأبو   

 

محمد بن       بن          بن         القراماين احلنفي          ادلين رمحه هللا ابلقدس الرشيف و هو قاض و أأبو        

بر العلوم هبا من موايل الروم املعدودين يف أأاك  

 

 

. اكن عاملا عبد هللا محمد بن عبد العزيز بن        بن       الالرمذي اليونيين احلنفي املعروف ابلوجودي رمحه هللا أأبو

و فاضال درس يف عدة مدارس بقسطنطنية و أأجاد و اش تغل و أأفاد و من أ اثره البرت املس بوك يف نصاحي امللوك للغزايل 

جلوزي و منظومتانمرات الزمان لس بط ابن ا  
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صنع هللا بن جعفر بن عبد النيب بن محمد العامدي الرويم الاسلكييب احلنفي رمحه هللا بقسطنطنية ) يوم و أأبو        

الثالاثء لامثن خلون من صفر( و صيل عليه محمود الاسكداري يف جامع الفاحت و اكنت ولدته س نة س تني و تسعامئة من 

. اش تغل عيل علامء عرصه و فضالء دهره و دأأب و حصل و برز من وم و أأراكن فضالء ادلوةل العامثنيةأأعيان علامء الر 

يل أأن ويل أأن ويل قضاء دار  بني الأقران و تقدم عيل الأمثال و ويل التدريس يف مدارس و القضاء يف عدة بالد ا 

السلطان محمد مث ويل مش يخة ال سالم يف  السلطنة يف رجب س نة أألف مث صدارة البالد الرشقية مث تقاعد بعد جلوس

يل أأن بل  أأربع مرات. و اكن  شهر ربيع الأول س نة مثان و أألف مث تقاعد عهنا يف صفر س نة عرش مث ولهيا مرة بعد أأخري ا 

صاحب عداةل و عفة و صالح و نزاهة. أأخذ العمل عن فضيل بن عيل امجلايل و أأيب السعود العامدي و
42
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وسويداء أجفانها و موطن مطالبها و أوطارها  مكتوب علي اعلي الصفحة: علي الجاللة و الصولة فصار للحضرة النصوحية مثوي اسرارها 

ح جسمانها وحل أرقى محل فصار رابطة العقد والحل فحين زادت الرفعة على آمادها انعكست عليه الدوائر بأضدادها فافترسه ناب ونور إنسانها ورو

و كان يعرف االلسن الثالثة و له فيها إنشاء حسن و نظم و اطالع علي فضائل العلوم. و كان الرسول إلي الشاه  النوب ولفظه الدهر في هوة سوء المنقلب

  ------س في الصلح من جهة نصوح باشا و ناظر بحضرة الشاه البهاء االملي في ذبيحة أهل الكتاب ثم قتله نصوح باشا لما بلغه من قوله ان الصلح عبا



  

دريس احلليب احلنفي مشس ادلين املعروف اببن قالقرس رمحه هللا يوم الأحد  أأمحد   محمدو أأبو  بن أأمحد بن محمد بن ا 

لست بقني من شهر ربيع الأول بدمشق و دفن مبقربة ابب الصغري و اكنت ولدته مخلس بقني من شهر ربيع الأول س نة 

مسائل الفقه من خيار الأفاضل حيب العزةل و ست و ثالثني و تسعامئة. اكن فقهيا فاضال ابرعا هل اطالع زائد عيل 

الاجنامع عن الناس و مل يكن هل وظيفة و ل مدرسة قرأأ الأصول و الفقه و احلديث حبلب عيل النجم بن احلنبيل و املعاين 

ري و البيان و التفسري هبا عيل أأمحد القزويين مث أأخذ بدمشق عن النجم و الهبنيس و احلديث عن البدر الغزي و البخا

براهمي الكردي القزويين. و  عن النور النسفي و الفرايض عن عبد الوهاب احلنفي و القرأ ت عن الطييب و املنطق عن ا 

 أأخذ عنه الفقه ودله أأمحد (

 

 تويف س نة اثنتني و عرشين و أألف

سلامين بن عيل بن         بن          القراماين احلنفي الفقيه رمحه هللا          أأبو    

 

عبد هللا محمد بن محمد بن عبد الرمحن بن محمد ادلمشقي احلنفي املعروف اببن فورفور رمحه هللا يوم امجلعة لتسع و و أأب

بقني من شعبان عن ثالث و ثالثني س نة بدمشق و دفن برتبهتم يف جوار ارسالن. و اكن فاضال ينظم الشعر و اكن هل 

عادة أأولد الأاكبر. ويل نظارة أأوقافهم و درس ابملدرسة الاغلبكية مبحل القميرية  هيئة حس نة و ظرافة و اكن هل خيل عيل ا 
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خترج بعمه القايض جامل ادلين. و أأخذ النحو و الرصف عن القايض محمد الاندليس املاليك و قرأأ رشح التلخيص عيل  

يب بكر ادلمشقي و غريمه.احلسن البوريين و حرض و درس القايض حمب ادلين حمب هللا بن محمد بن أأ   

 

زين العابدين بن عبد الرؤوف بن اتج العارفني عيل بن زين العابدين املناوي الشافعي رمحه هللا صبيحة يوم و أأبو      

و صيل عليه مجع حافل جبامع الأزهر يوم الأربعاء و دفن بني الش يخ أأمحد  الثالاثء لأربع خلون من ذي القعدة ابلقاهرة

 الزاهد و الش  يخ مدين الامشوين. و قال الش يخ عيل العاميل فيه شعر

 لقد توىف احلرب حبر التق  ... اللوذعي العمدة الفاضل
 ملا توىف جاء اترخيه ... مات الويل العارف الاكمل

شعر و قال أأيضا  

 مات ال مام العامل املتقي ... العابد الزاهد عني الزمان
ين ببديع البيانمن اكن زين العابدين اذلي ... حاز املعا  

 فرمحة هللا عىل روحه ... وذاته ما أأرشق النريان
مذ توىف حص اترخيه ... أأمىس املناوى خادلا ابجلنان و  

----------------------------------------------------------------------------------------و هل ترمجة واسعة يف خالصة 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 هناك أسطر مشطبة  



  

درويش محمد بن صنع هللا بن جعفر بن عبد النيب العامدي الرويم الاسلكييب احلنفي رمحه هللا يف شهر ربيع و أأبو         

بعد ما ويل التدريس يف بعض املدارس. و اكن أأخذ عن وادله و ال خر و هو شاب هل حنو عرشين س نة مبرض الطاعون 

 أأمحد بن الش يخ و

 

محمد بن أأمر هللا بن محمد بن محمد      العلوي احلسيين الرويم الانقروي احلنفي رمحه هللا يف شعبان. و اكنت و أأبو      

روف ابلفضل و العمل و الرايسة. دار عيل ولدته يف حدود س نة مثانني و تسعامئة من أأهل بيت يف ادلوةل العامثنية مع

حدي الامثنية و ابيزيدية ادرنة مث ويل قضاء دار السالم  املدارس و أأخذ العمل يف جمالس مث ويل التدريس يف الأفضلية و ا 

بغداد يف حمرم س نة اثنتني و عرشين بشفاعة ابيق ابشا ادلفرتار و مل يكن خليقا به. و اكن أأخذ عن وادله و سعد ادلين 

 املعمل و

 

احلسن عيل بن       بن       بن         املغريب التونيس احلنفي رمحه هللا يف أ خر الس نة. اكن مشهورا ابلفضائل و أأبو 

يل بالد  العلمية كثري الكاملت مج املعارف قد سكل طريقة الصوفية و أأخذ مهنم. أأخذ عن علامء املغرب و برز مث سافر ا 

ا يف العلوم و درس من الفتاح و حوايش التجريد مث ويل قضاء اجلزائر و طرابلس الغرب و أأذن الروم و لزم بعض موالهي

حدي الامثنية مث ويل قضاء تونس و مات عليه. يل الروم و درس يف ا  فتاء مث عاد ا   ابل 

 

 تويف س نة ثالث و عرشين و أألف 

دادي ا         رمحه هللا عبد         بن        بن         بن           البغ       أأبو    

 

محمد بن خري ادلين بن        بن         الربوساوي احلنفي املعروف اببن املعيد رمحه هللا يف صفر درس يف و أأبو        

حدي الامثنية و  عدة مدارس و عقب جمالس ابسكدار و بروسا و قسطنطنية و مما ويل تدريس البايزيدية و املرادية و ا 

ار املولوية مقيدا بقيد احلياة و صاهر الش يخ سعد ادلين املعمل لأخته فزاد قدرها. و اكن دامئ العبادة كثري عريها ابعتب

 املطالعة و الاش تغال مشهورا ابلعمل و صالح احلال. و اكن أأخذ عن صهره سعد ادلين و

 

رمحه هللا ليةل الأربعاء لليلتني لقيتا  عبد هللا عبد اللطيف بن محمد بن أأيب بكر بن داود )حميل( ادلمشقي احلنفيو أأبو )

من صفر بدمشق و دفن ابخلشابني خارج ابب الشاغور. و مودله يف أأواخر شعبان س نة ست و س تني و تسعامئة. أأحد 

تقاان و مجعا للفنون و كتب الكثري خبطه و قال احمليب رأأيت  من مملاكته فضالء الزمان البارعني و من أأنبل عرصه معرفة و ا 

مخسني كتااب و غالهبا خبطه مفا وجدت كتااب مهنا خاليا من تصحيح و حترير هل. وقف أأكرثها يف أ خر معره ما يقارب اليت 

حاطته، مهنا تفسري سورة الفتح و كتاب مجعه يف مخسة علوم التفسري و احلديث و  و أألف تأأليف تدل عيل متكنه و ا 

 الفقه و التصوف و الأدب (

 

بن       بن         الرويم رمحه هللا يوم امجلعة بعد الصالة لثنيت عرشة خلت من شهر   بن        نصوحو أأبو    

قوي النفس شديد البأأس ويل كفاةل حلب و  رمضان. قتهل السلطان أأمحد بقسطنطنية و اكن متغلبا يف محكه عسوفا

دلاير الرشقية مث ويل حمافظة بغداد مث جند الشام أأمور و خطوب مث ويل نيابة السلطنة ابأأصلح أأمرها و وقع بينه و بني 

نيابة داير بكر مث حكومة مرص مث الوزارة العظمي و الرسدارية و عقد الصلح بني السلطان و شام العجم مث رجع ا يل 

ابنته مث قتهل قسطنطنية و قابهل السلطان أأمحد ابلقبول و زوجه  



  

 

في املعروف ابلكواكيب رمحه هللا يف شهر رمضان حبلب و دفن عبد هللا أأمحد بن محمد بن أأمحد بن حيي احلليب احلنو أأبو 

955يف قبور الصاحلني و اكن مودله س نة   
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فتاء حبلب و تويل الأعامل و اكن حيرض جمالس ذكر وادله و اكن خيرج ابذلكر أأمام اجلنائز ) كام هو سنن الصوفية مث ويل ال 

ليه و تزدمح الكثرية و اكن عفيفا يف أأقضيته حس ن املعامةل يف أأحصابه و حمبيه و أأحبه الاكفل نصوح ابشا و اكن يرتدد ا 

يل اجلنب  زاوية جده هبا جمالس عظمية و بين ماكان يف دهلزيها عيل اببه الأاكبر و الأعيان و بين دارا عظمية ابجللوم ا 

لطيفا هل ش باك مرشف عيل زاوية جده من هجة الرشق. و ابمجلةل اكن أأحد أأع يان حلب و كرباهئا. و اكن أأخذ العربية عن 

 معر العريض و محمد بن مسمل املغريب و تفقه عيل الش يخ محمد املرصي احلنفي و 

 

براهمي بن سالم هللا بن مسعود بن محمد بن منصور احلس ين الشريازي نصري ادلين رمحه هللا من ذرية و أأبو  محمد بن ا 

ادلين أأمحد يش هبان  ن صدر ادلين محمد الشريازي. اكن هو و أأخوه نظامصدر ادلين محمد بن غياث ادلين منصور ب

ابلرشيفني الريض و املرتيض رمحهام هللا. و اكن يلقب بسلطان احلكامء و س يد العلامء و اكنت هل ابلعجم شهرة عظمية و 

ثبات الواجب ثالث نسخ كبري و متوسط و  ماكنة جس مية. و هل حتقيقات و تدقيقات ابهرة و مؤلفات وافرة، مهنا يف ا 

 صغري. (

 

و أأبو محمد       حسني بن رس مت بن عبد هللا بن          الرويم البوديين احلنفي )املعروف ابحلسييب( رمحه هللا 

(. و اكن وادله -----------------------------------------------------------------ابلقاهرة )يوم امجلعة لثالث خلون من 

م ايس ابشا الصدر الأعظم جده من هجة أأمه. و اكن حسن الأخالق طيب الأعراق منجمعا عيل ا  ارة الأمراء ببودين و ا 

يف بيته. و اكن بيته مأأوي العلامء و الشعراء و مرجع الفضالء و الأدابء مقصد الرجال و حمط ال مال. و عن الناس مزنواي 

حدي الامثنية و السلميية مث تقاعد بعلوفة اكن مج الفضائل كثري احملاسن. و اكن درس يف عدة م دارس و عقد جمالس مهنا ا 

يل أأن مات. و اكن أأخذ عن محمد بن البس تان و  يل القاهرة و اختذها دار ال قامة و سكهنا ا  قضاء املدينة املنورة مث ارحتل ا 

 أأيب السعود العامدي و 

 

 

ي احلنفي املعروف ابلشليب رمحه هللا مبرص يف س نة نيف العباس أأمحد بن محمد بن أأمحد بن يونس السعودي املرص و أأبو 

و عرشين. اكن عاملا فقهيا حمداث رأأس فقهاء زمانه و حمدثيه و اكن هل بعمل احلديث اعتناء كبري و احتياط زائد و معرفة 

قراء كتبه و هل سهم عال يف الفقه و الفرائض. و اكن رسيع الفهم وافر  طالع. ودل مبرص و الااكمةل بطرقه و تقييداته و ا 

نشأأ هباو أأخذ عن وادله و جامل ادلين يوسف بن زكراي و غريهام. و أأخذ عنه الشهاب أأمحد الشوبري و حسن الرشنباليل 

 و معر ادلفري و الشمس محمد البابيل و زين العابدين بن زكراي العامري الغزي و غريمه.

 

 تويف س نة أأربع و عرشين و أألف 



  

ابلقدس الرشيف و هو  --------بن        بن          امحليدي احلنفي الاسود رمحه هللا يف     الفضل أأمحد بن      أأبو

فتاء يف اغرس مث يف قاض علهيا و هو من أأفاضل علامء الروم . و اكن درس يف عدة مدارس و أأفاد يف جمالس و ويل ال 

حدي الامثنية و دار احلديث ابدرنة مث عزل عهنا و ويل البايزيدة  سالنيك مث ويل تدريس يف اجلامع العتيق ابدرنة مث يف ا 

ل أأنه ما روعي يف  هبا بعد البطاةل مدة مث ويل قضاء القدس. و اكن عاملا ابلأصول و الفروع خبريا ابملعقول و املسموع ا 

 كامهل و مل ير من ادلوةل ما يناسب حاهل و اكن أأخذ عن 

 

براهميو أأبو          يوم بن محمود احلليب الشافعي العريض رمحه هللا من كبار علامء حلب  معر بن عبد الوهاب بن ا 

الثالاثء منتصف شعبان. و اكن مودله صبيحة يوم امجلعة منتصف جامدي ال خرة س نة مخسني و تسعامئة. و اكن حمداث 

ه. و أألف تأ ليف مهنا فقهيا مفتيا واعظا أأوحد وقته يف فنون احلديث و الفقه و الأدب و شهرته تغين عن ال طراء يف وصف

رشح رساةل القشريي، و رشح الشفاء، و حاش ية عيل سورة الأعراف من تفسري أأيب السعود، و رشح اتئية ابن 

الفارض، و أأخري يف داليته و ادلر المثني يف جواز حبس املهتمني، و كتاب يف التارخي و غري ذكل. و اكن أأخذ عن محمود 

براهمي بن محمد الكردي و محمد بن احلنبيل و محمد بن مسمل التنويس و القايض أأمحد السليطي و غريمه.  بن محمد البايب و ا 

براهمي بن الشهاب    ----------------------و أأخذ عنه ودله أأبو الوفاء و محمود ا 
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و غامن املقديس  --------------------------------------------------------------------------------------------------)

الطرير و محمد بن أأيب اللطف و الشهاب الطييب و البدر الغزي و ابنه الشهاب  أأمحد و أأيب الفداء غسامعيل النابليس و 

(-----------العامد احلنفي و محمد بن املنقار و محمد الهبنيس و محمد ادلاودي و الشهاب أأمحد   
بن           الادرنوي ا          املعروف اببن الصويف رمحه هللا      و أأبو         محمد بن أأمحد بن       

 

انرص بن انرص          الرميل احلنفي رمحه هللا يوم الثالاثء لعرش خلون من صفر بدمشق. اكن فقهيا مقرئا و أأبو        

مامة احلنفية جبامع بين أأمية رشكة عالء ادلين الط رابليس و ويل خطابة السلميية ابلصاحلية صاحلا جمذواب. و اكن يتويل ا 

لهيام  يل أأن ويل محمد الهنايل قضاء دمشق فضم ا  مامة احلنفية ابملقصورة يف الأموي بيهنام ل غري ا  برهة من الزمان. و اكن ا 

ن نفع شاركه و  ذا لقنه العالء شيئا تلقينه و فعل ما أأشار به عليه. فا  روميا. و اكن للش يخ انرص جرأأة و خفة يف العقل فا 

ن رض تربأأ مما ايت به و اقبل عيل مالمته يف حرضة و مغيبه. و اكن تفقه عيل عبد الوهاب احلنفي و قرأأ القرأ ت عيل  ا 

 الشهاب الطييب و 

 

حسن الشايم البوريين الشافعي بدر ادلين الأديب رمحه هللا يوم الأربعاء احملاسن حسن بن محمد بن محمد بن و أأبو 

جامدي الأويل بدمشق و صيل عليه ابجلامع الأموي من غده و دفن مبقربة الفراديس. و اكنت  لثالث عرشة خلت من

)ذكره أأكرث املؤرخني ولدته يف قرية صغورية )صفورية( يوم امجلعة منتصف شهر رمضان س نة ثالث و س تني و تسعامئة 

ال اثر و الأخبار و الأحاديث املس ندة و  و أأرابب ال داب و أأثنوا عليه و اكن فرد وقته يف الفنون و حيفظ الأشعار و

الأنساب و اللغة و النحو و السري و املغازي و من اةل املنادمة شيئا كثريا. و اكن شاعرا أأديبا بليغا و اكن من عادته 

ذا كتب عيل يشء أأطال جدا و تعمل الفارس ية من احلافظ حسني  التربيزي و أأحس هنا و برع و نظم ال طراء يف املرحي فا 

شعرا و نرث مث تعمل يف أ خر حاهل الرتكية و يف ذكل يقول هب  



  

نين ... من العرب العرابء ل أأتكمت  تعلمت لفظ الأجعمي وا 
ذا رصت من شويق به أأترمن  وما اكن قصدي غري صون حديثمك ... ا 

ن كنت بني املعربني مفعجم ن كنت بني املعجمني مفعرب ... وا   وا 
ليمك مرتجام ... ورس مك يف خاطري ليس يعملأأغدو بأأشوايق ا   

و اكن غالب علامء الشام يغضون منه و رمبا اوقعوه فامي يكره و ازدروا به و اكن كثري التيقظ ملاكيدمه. و اكن بعض الوزراء 

يل الوزير يف دار احلكومة و اكن رث الهيئة  يل وادله يس تدعونه ا  اختذه ندميا يبال  يف توقريه فقصدوا توهينه عنده فأأرسلوا ا 

يل الوزير و قال هل يف  ل و أأبوه مقبل فهنض مرسعا و اس تقبهل و قبل يده مث جاء ا  زي عوام السوقة و مل يشعر البوريين ا 

هذا الوقت الصوام القوام و كذا و كذا فهنض الوزير و قبل يده و أأجلسه و حلت عليمك الربكة بقدوم وادلي فانه بركة 

يل مثلها. و اكن يريم برشب الرباح و حيك أأنه ملا طالع القايض حمي ابل  يف تعظميه فانقلب أأعيان أأؤلئك و مل يع ودوا ا 

واكن يتلكم عىل الشفا ويوضع هل منه.  الرباين رشااب وملح ملا اش هترادلين بعض تقريظاته س بحان هللا ما ترك البوريين يف 

---------------------------------------------------------------------------------------------- الفانوس تقليدا للبكريني

-------------------------------------------------------------------- )  

محمد بن محمد بن حسن بن        الرويم ا       احلنفي رمحه هللا يوم امخليس مخلس خلون من جامدي و أأبو          

. و اكنت ولدته الاسكداري يف جامع أأيب أأيوب الانصاري و دفن يف جنب وادلهال خرة ابلطاعون و صيل عليه محمود 

( من شعبان س نة مخس و س بعني و تسعامئة. أأحد أأفراد ادلوةل العامثنية و سدات ----------بربوسا صباح يوم امجلعة )

يف العلوم و تقدم عيل علامهئا نور دهره و جامل عرصه ش يخ ال سالم بن ش يخ ال سالم اش تغل و دأأب و حصل و برز 

حدي الامثنية و السلميية و السلامينية مث ويل قضاء مكة  أأقرانه من علامء الروم و درس يف مدارس و أأفاد يف جمالس مهنا ا 

مث ويل قضاء دار السلطنة مث صدارة البالد الرشقية مث صدارة بالد اليوانن. مث  يف س نة أألف مث تقاعد عهنا ابلس تعفاء

سالم بعد صنع هللا العامدي يف صفر س نة عرش و أألف. و قيل يف اترخي وليته و امسكوا قول محمود ويل مش يخة ال  

 عليه الفتوي و هل أأشعار يف الألس نة الثالثة و تقريظات لاثر معارصية و مخس الربدة. و اكن أأخذ عن وادله و غريه 

 

احلنفي مشس ادلين رمحه هللا أأحد خمادمي الروم و من       أأمحد بن محمد بن عبد هللا بن        الرويم ا   و أأبو        

أأولد فضالهئا املربزين يف العلوم. و اكن رجال صاحلا مع بالهة فيه و هل يف ذكل حاكايت جعيبة و وقايع غريبة. أأخذ عن 

نقرة و قضاء علامء عرصه و فضالء دهره ويل قضاء لكيبويل و قضاء قونية و قضاء كواتهية و قضاء توقات و قضاء ا

مرعش مث ويل قضاء لفتوشة قاعدة املكل جبزيرة قربس ابعتبار املولوية فاس تعفي عهنا مث ويل قضاء احبويل كذكل مث 

 قضاء وارنة مث قضاء روجسق و اكن ويل تدريس السلامينية ابزنيق. و اكن أأخذ عن عطاء هللا املعمل 
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 تويف س نة مخس و عرشين و أألف 

د هللا بن عبد الرمحن بن عيل بن محمد ادلنورشي الشافعي رمحه هللا يوم الأحد غرة شهر ربيع ال خر خليفة محمد عب أأبو

أأحد الفضالء اذلين بلغوا الغاية يف التحقيق و ال جادة و رضبوا يف الفنون ابلقدح املعيل. و اكن حنواي حسن احلمك مبرص 

شعار يف مسائل حنوية و رسائل و تعليقات و تأ ليف مهنا حاش ية عيل التحرير ابهر التقرير ودل مبرص و نشأأ هبا و هل أأ 

و الشهاب بن قامس العبادي و غريمه. و أأخذ عنه  ------للش يخ خادل. و اكن أأخذ عن الشمس الرميل و النور التوضيح 

 الشمس البابيل و النور الشربامليس و غريهام.



  

 

الرويم ا        احلنفي املعروف اببن البحري رمحه هللا يف         عبد الرمحن بن حسن بن         بن  و أأبو        

. و اكنت ولدته س نة أأربع و تسعني و تسعامئة اكن فاضال اكمل الفضل أأديبا ماهرا يف شهر ربيع الأول مبرض السل

التدريس يف عدة مدارس  النظم ابلعربية و هل أأشعار يف الألس نة الثالثة. أأدي جحة ال سالم و زار بيت هللا احلرام و ويل

حدي الامثنية مبالزمة ش يخ ال سالم محمد بن البس تان   مهنا عيل ابشا اجلديدة و ا 

 

حسن بن        بن        بن        البس نوي الاقصاري احلنفي الاكيف رمحه هللا من فضالء ادلاير الرومية و أأبو        

براهمي بن  لتصانيف اجليدة مهنا رشح مقدمةو علامهئم املقدمني يف الفقه و العربية و صاحب ا الصالة  اليت نس هبا ا 

يل لطف هللا النسفي املعروف ابلكرياين و اش هتر يف بالدان و بالد ما مدروس  البخاري و مشس ادلين محمد القهس تاين ا 

لرتمجة يف رشح وراء الهنر عيل ذكل. و نس هبا ابن الطاشكربي ا يل مشس ادلين محمد بن محزة الفناري و قال صاحب ا

لأس تاذان أأمحد بن سلامين الرويم املعروف اببن كامل. هذه املقدمة نقال عن اس تاذه        بن           الرويم احلاج أأنه 

و هل كتاب نور اليقني يف أأصول ادلين رشح هقايد الطحاوي أأمته عند حمارضة قلعة اسرتغون حتت القلعة قبل الفتح 

بيومني 
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 عبد احلي بن يوسف بن الكردي احلنفي رمحه هللا يف جامدي ال خرة و اكن شافعيا مث صار حنفيا. و اكن عبد هللاو أأبو )

أأحد أأعيان العلامء بدمشق هل ابع طويل يف املعقولت اتصل أأول خبدمة أأويس ابشا و ملا ويل مرص جعهل قايض احلرضة 

يل دمشق فلزم بيته ل خيرج و حصل هبا مال ل اندرا و ويل تدريس املدرسة املعينية. و  كثريا مث رجع ا  مجلعة و ل جامعة ا 

يل القضاة و الولت و حصب أأمحد ابشا احلافظ و علت لكمته عنده و مل  اكن مرتب يف جوايل بيت املال و اكن يرتدد ا 

ليه القايض املدرسة الشامية الرباني ة فبقيت يف يده يعهد منه رضر لأحد من الناس و ملا مات احلسن البوريين وجه ا 

يل الشهاب العيثاوي.  أأشهر مث وهجت من طرف السلطنة ا 

 
عبد هللا محمد بن محمد بن محمد بن جعالن العلوي ادلمشقي الشافعي مشس ادلين رمحه هللا يوم السبت لليلتني بقيتا أأبو 

من رجب بدمشق و دفن برت بة اجلورة من ميدان اخليص ابلقرب من دارمه و مل يبل  س نه أأربعني س نة ويل نقابة 

الأرشاف بدمشق بعد وفات الس يد محمد بن حسني بن محزة سكل فهيا مسلاك حس نا و تصدي للناس ابلكرم حسن 

صغر س نه. و اكن حسن املوافقة كثري احلياء و السخاء متخلقا بأأخالق تدل عيل حصة النسب و الرشف.اخللق مع   
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بن          السخاوي ا        ا           املعروف اببن مسك رمحه هللا         عبد الرمحن بن أأمحد بن          و أأبو   

 

عبد هللا محمد بن مصطفي بن حسن بن س نان الرويم النكساري احلنفي رمحه هللا منتصف شهر رمضان من و أأبو 

عرصه و من أأعيان الفضالء الطاعون. و اكنت ولدته بكربال س نة مخس و أأربعني و تسعامئة و هو من اقراء العلامء يف 

)جري اجلنان عيل طريقته السلف يف عدم  يف دهره و من ظرفاء بالد الروم كثري النوادر و اللطايف هميبا حديد اللسان

                                           
44

 هناك اسطر مشطبة تحت هذه الفقرة 



  

التاكلب عيل ادلنيا صاحب اس تغناء و قناعة ما تزوج و ل ترسي و ميض التجرد معره ذات أأنفة شديدة يظهر 

حدي الامثنية و السلميية و السلامينية و دار احلديث و الاس تغناء للكرباء و يتواضع عن د الفقراء. درس يف مدارس مهنا ا 

و حاكايت يف احملبة و العشق و مناظرات مع حسني الكفوي و عبد هللا بن  ويل قضاء سالنيك و غريها. و هل هزليات

   (طرسون و ابن عبد الغين و غريمه من املعارصين. و اكن أأخذ عن أأخيه محمد و  

 

 تويف س نة ست و عرشين و أألف 

               حسن بن        بن        بن          العديل رمحه هللا          أأبو

    
أأمحد بن يونس بن أأمحد بن أأيب بكر ادلمشقي الشافعي شهاب ادلين املعروف ابلعيثاوي رمحه هللا يف مس هتل و أأبو ) 

حدي و أأربعني و تسعامئة هبا. اكن أأحد ش يوخ العلامء ذي احلجة بدمشق و دفن مبقربة ابب الصغري  و مودله س نة ا 

فتاء و التدريس  و نفع الناس. و اكن عاملا ورعا جليل القدر نبيه اذلكر جيد امللكة سلمي الأجالء ابلشام املتصديني لال 

ه أأخذوا و معر حيت مل يبق من الطبع. أألطف الاش ياخ عبارة و أأجودمه تقريرا انتفع به كثري من الفضالء املتأأخرين و عن

مامة اجلامع أأقرانه يف دمشق و حلب و مرص و احلجاز  أأحد. و اكن هل يف الولية شأأن عال و أأخبار جعيبة و تويل ا 

يف فقه الشافعي و  -----الأموي و خطابة اجلامع اجلديد و نصف خطابة التوريزية و وعظ ابجلامع الأموي. و من تأ ليفه 

أأمحد بن النبيه ونور ادلين عيل املرصي و العالء بن عامد ادلين و محمد بن  -----ائل. و اكن أأخذ و رس -------رشحه 

طولون و قراعيل الطييب و حصب أأمحد بن أأيب الغزي و غريمه. و أأخذ عنه احلسن البوريين و محمد اجلويخ و الرشف 

     ادلمشقي و النجم الغزي و أأخرون ( 
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الكيالين الالهجاين املعروف ابحلكميي رمحه هللا يف أأواخر احملرم           د بن سلامن بن محمد بنعبد هللا محمبو أأ و 

يل بالد الهند و  بقسطنطنية أأصهل من بالد اجليالن أأخذ عن علامء عرصه و فضالء دهره و برز يف العلوم مث انتقل ا 

يل بال براهمي املعمل. و ويل تدريس اتصل هباميون بن اببر التميوري و تقدم عنده مث ارحتل ا  د الروم و لزم الش يخ ا 

اجلانبازية مث يف مدرسة عامثن ابشا الوزير بوصية منه و هو أأول مدرس هبا مث ويل قضاء القيرصية مث قضاء طرابلس 

نشاءت مقبوةل . و اكن الشام غري مرة مث ويل القضاء يف العسكر. و اكن عاملا فاضال عالمة هل اشعار فارس ية و تركية و ا 

ماهرا يف الكتابة عدمي التلكف عاراي عن التصلف سلمي القلب حصيح الاعتقاد. و اكن حيضب ابلضاء و اكن أأخذ عن 

 اللأري و

 

محمد عبد هللا بن محمد بن عبد القادر بن زين ادلين النحراوي احلنفي العالمة رمحه هللا يف احد شهري الربيع مبرص و أأبو )

أأوحد الفضالء الفقهاء و أأجل أأحصاب التخارجي يف مذهب النعامن اذلين تكحلت حبربمه عن حنو مخسني س نة و هو 

يل ذوي الفضائل و سابق يف حلبة العلوم حفاز قصب الفواضل. أأخذ عن وادله فرسي يف  عيون الفتوي يف عرصه ارتفع ا 

ل مراح و أأفيت و درس و نزل يف ليل اجملد فباكره الفالح و حطه رحل يف شاو )شاد( العمل مفا ترك من أأبيه مغدي و 

 ساحة الفضل و عرس. و أأخذ عنه اخللق الكثري و انتفع به اجلم الغفري.

 



  

براهمي بن تميور خان بن محزة بن محمد الرويم احلنفي املعروف ابلقزاز رمحه هللا ابلقاهرة و دفن عند أأولده و أأبو  محمد ا 

و هو الأس تاذ الكبري و ش يخ البريامية من الصوفية نشأأ متعبدا مزتهدا مث برتبة ابب الوزير جتاه النظامية و مودله ببوس نة 

طاف البالد و لقي الأولياء الكبار و جد و اجهتد. و صار هل يف لك بدل امس يعرف به فاهمسه يف داير الروم عيل و يف 

وقية مث قطن بقلعة اجلبل مكة حسن ابحلرمني مدة مث اس تقر مبرص فأأقام جبامع الزاهد و جبامع قوصون مدة مث ابلربت

فسكن مبسك قرب سارية و جلس حبانوت ابلقلعة يعقد هبا احلرير. و اكن هل أأحوال جعيبة و وقائع غريبة ذكرها عبد 

و اكن خيرب أأنه ودل هل ودل فلام اذن املؤذن ابلعشاء  ------الرؤوف املناوي يف الكواكب ادلرية يف ترامج السادة الصوفية 

و هو يف املهد و قال رأأيت النيب صيل هللا عليه و سمل و عيل املرتيض بني يديه و هو يقول اي عيل نطق ابلشهادتني 

يل  اكتب السالمة و الصحة يف العزةل و كرر ذكل مفن مث حبب هل الاجنامع و الانفراد. و اكن يف أأكرث أأوقاته يأأوي ا 

-----------------------------------امت يف التصوف عال و لك ------املقابر بظاهر القدمة و ابب الوزير و اكن صاحب 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ )  

ن قضاء محمد مصطفي بن س يف هللا بن محمود بن          الرويم ا        احلنفي رمحه هللا يف شعبان متقاعدا عو أأبو 

املدينة املنورة و أأمه بنت الس يد محمد بن عبد القادر النقيب أأحد السادات الأرشاف و هو من أأفاضل العلامء ببالد 

الروم مجع مع رشافة النسب خصائل العمل و الأدب و الكامل املكتسب و صاهر مصطفي املعمل و تويل التدريس يف عيل 

ح دي الامثنية مث السلميية و السلامينية مث ويل قضاء املدينة بعد عبدذ الرحمي ابشا اجلديدة. و يف مدرسة أأيب أأيوب مث ا 

الشعراوي. و بقي بعد وفات صهره بطال عن العمل منكواب و اكن قد تنفر منه الطباع و تكدرت القلوب من حراكته 

ل و عيل مزاجه الاعتالل حيت البشفة يف أأايم صهره فلام رأأي شامتة أأعدائه بنكبة و زوال نعمته تطرق عيل عقهل الاختال

 مات من غلبة السوداء عيل ذكل احلال.

 

عبد هللا محمد بن مشس بن عطاء هللا بن أأمحد الايديين الربكوي احلنفي رمحه هللا لثلث خلون من شهر رمضان. و و أأبو 

 -------عيف النية اكنت ولدته يف حدود س نة مثانني و تسعامئة و اكن صغري الهامة قصري القامة خفيف اللحية ض 

 ابلفيون و الربش. و اكن يقال اخملدوم اجلرادة. و اكن يف ذكل سلمي الطبيعة صايف الفؤاد

و أأبو املفاخر أأمحد بن محمد بن مراد بن سلمي العامثين معز ادلين السلطان رمحه هللا يف يوم الثالاثء لأربع بقني من ذي 

تسعامئة و ويل السلطنة بعد وادله يوم الثنني ل حدي عرشة بقيت من القعدة. و اكنت ولدته س نة مثان و تسعني و 

ذ ذاك مخس عرشة س نة و مل يل قبهل يف السالطني العامثنية من هو أأغر منه س نا  رجب س نة اثنيت عرشة و هل ا 
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كر حمبا للعلامء و أ ل اكن من أأعاظم ملوك أ ل عامثن و أأحلمهم و أأكرهمم. اكن سلطاان عظمي القدر و مجيل اذل منه س نا 

البييت ممتساك ابلس نة النبوية حسن الاعتقاد معارش الارابب الفضائل همسح الكف جوادا ل تزال ا حساانته للفقراء 

يل الأدب و احملارضات و هل شعر ابلرتكية و خملصه عيل  واصةل و عطاايه لأرابب الاس تحقاق مرتادفة. و اكن مئال ا 

شعرا يروي هل من الشعر العريب قوهل قاعدة شعراء العجم خبيت و مم  

ليه ... جرح الفؤاد بصاريمظيب يصول ول ا حلظيه تصال ا   
ل هتتكت الس تور عليه  ما قام معتدًل وهّز قوامه ... ا 

 يسقي املدامة من سالفة ريقه ... وخيّصنا ابلغنج من جفنيه
 عيناه نرجس نا وأ س عذاره ... رحياننا والورد من خديه



  

ين أأغار من النس مي عليهاي شعر يف برص  ي ول يف خده ... ا   
 جعيب لسلطان يعّز بعدهل ... وجيور سلطان الغرام عليه
 لول أأخاف هللا مث حجميه ... لعبدته وجسدت بني يديه

و اكن ل يفرت عن يفرت عن عامرة املساجد و فعل اخلريات. و من أ اثره امجليةل كساء الكعبة و احلجرة النبوية و أأرضحة 

ن البقيع و املعالة و جعل ثالث مناطق من الفضة احملالة داخل البيت و أأراد أأن جيعل جحارة الكعبة الرشيفة ملبسة ساك

واحد ابذلهب و واحدا ابلفضة مفنعه عن ذكل املفيت محمد بن سعد و قال هذا يزيل حرمة البيت و لو أأراد و هللا 

للحجرة و أأرسلها عيل البحر و جعل ضة احملالة ابذلهب س بحانه جلعهل قلعة من الياقوت و بعث ش بابيك من الف

الش بابيك القدمية. و مدفنه بقسطنطنية و اكن املفيت منعه عن ذكل و جدد عامرة العلمني اذلين هام حد احلرم من هجة 

يل بيت املقدس من فضة مطلية ابذلهب لتوضع عيل القدم الرشيف  غرفة يف س نة ثالث و عرشين و أألف و بعث ا 

حرة. و اكن حصل يف بناء الكعبة ميالن يف بعض أأجحارها فأأرسل معدا من فولذ مطلية مموهة ابذلهب فطرقت هبا ابلض

و ارسل مزيااب من الفضة مموها ابذلهب و وضع موضع املزياب العتيق  من اجلهات الأربع و حفظت الاجحار من السقوط

يل دار الس  لطنة و وضع يف اخلزانة ترباك )برتاك( و معل حسابة بطريق احلاج و تسمل أأمري احلاج املزياب العتيق و ارسهل ا 

 املرصي 
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حيمل هبا املاء للفقراء و املساكني و وقف علهيا أأوقافا حصل هبا النفع العام و رتب من ريع وقفهلفقراء احلرمني و أأرابب 

لهيم حصبة  احلاج املرصي.وظائفهام زايدة يف معلوهمم يف لك س نة اثين عرش كيسا حتمل ا   

يل  نشائه و احاكم بنائه و دقة صنائعه. و هل ست منارات حس نة الوضع ا  و مهنا اجلامع بقسطنطنية مل يعمل مثهل يف ا 

الغاية و داخهل مزين بأأنواع القناديل من البلور و القاشاين و السدف و غري ذكل. و فيه لك أأجعوبة ل نظري لها و ملا مت 

ابلتحف من قناديل اذلهب و غريها لتعلق فيه و بلغت مصارف نفقته حنو نفقة عامرة جامع بين  وضعه هادته ملوك الأقالمي

عوجاج بسبب بيت صغري  لعجوز أأبت من بيعها و قد رغبت ابملال أأمية. و يروي أأنه بعد متام بنائه بقي يف أأحد جوانبه ا 

يل بيت املال و أأضب يل اجلامع و تناسب بذكل وضعه. و الكثري فاتفقأأهنا ماتت عن غري وارث فأ لت تركته ا  ف البيت ا 

شعرأأكرث الشعراء يف مدحه و مما قيل فيه اترخي محمد بن عبد الغين القايض و هو   

... عيل تقي الرب املتني  ذا جامع مؤسس  

 بناه سلطان الوري ... بعد هل اجلزل الرزين 

هل العاملني  همسي أأمحد الهدي ... ظل ا 

ران مبنيحاولت ترخيا هل ... من نص ق  

لنعم دار املتقني  فيه قوهل ...جفاء   

و قيل فيه ايضا حفظه هللا و ابتدأأ املرض يف شوال بقرحة يف ظهره و لزم الفراش حيت مات. و حيك أأنه اكن يوم موته 

 قبل العرص جعل يقول و عليمك السالم حيت بل  أأربعا فس ئل عنه فقال حرض يل يف هذا الوقت ساداتنا اخللفاء الأربعة

رضوان هللا علهيم أأمجعني. و قالوا انك جتمتعبسلطان ادلنيا و ال خرة محمد مصطفي صيل هللا عليه و سمل يف هذا الوقت 

أأربعة ثالثة مهنم وليوا السلطنة بعده و رابعهم الأمري محمد الشهيد. و اكن ويل بعد وادله فانه  من الغد. و خلف من الأولد

 ابشا موته و دخل عيل السلطان أأمحد يف بيت السلطنة و طلب منه لبس السواد و ملا تويف وادله أأخفي الوزير قامس

حضور امجلع و اجللوس عيل الكريس و انه اذا حرض أأعيان العلامء و أأحصاب املناصب و أأراكن ادلوةل و قبلوا يده و 



  

الشفقة و هناية املرمحة مث خرج  ابيعوه عيل السلطنة عيل قانوهنم يقول مهم لك واحد منمك مييش عيل طريقه و يصهل كامل

يل الأعيان فلام اس تقر اجمللس قراره رأأوا شااب بأأحسن الوجه رقيق اجلسم تعلوه هيبة عظمية و وقار  الوزير و أأرسل ا 

    جس مي جفاء 
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 سود و مزئر من الصوف عيل راسه عيل عادة يسلفه فعلموا انه السلطان وحيت جلس عيل الكريس و عليه ثياب 

حتققوا موت وادله و قبلوا يده و ابيعوه مث رشعوا يف جتهزي وادله و وافق اترخي جلوسه خفلصه خبيت. و مما قيل فيه خري 

شعرالسالطني و قال بعض الأفاضل من علامء الروم يف اترخي جلوسه   

 سلطاننا أأمحد عزت وليته ... اترخيها اهمسه للناس أأن حبسوا

و يف ... اثنيه رابعه حيصل كل الارب اعداد مرضوبه ارضب يف الأصول  

الس نة الأويل من ملكه قدم عيل ابشا الوزير الأعظم من مرص فأأرسهل ا يل هجة اجملر بعساكر جرارة و مل يلبث أأن و يف 

يل مدة عرشين س نة و دخل  ------------مات فعني ماكنه محمد ابشا البوس نوي  و حصل الصلح بني السلطان و اجملر ا 

يل حماربة البغات و اكنوا قد ملكوا غالب النوايح رسلهم قسطن  طنية ابلتحف و الهدااي فقبل السلطان أأمحد ذكل مث هجز ا 

 شام مبعونة حسني ابشا بن جانبولذو البدلان و قويت شوكهتم )و ويل نصوح ابشا كفاةل حلب و اس تخلصها من أأيدي ال 

  شاه عباس الصفوي عيل تربيز و ظهر رشب ادلخان.و وقع بيهنام حرب ( و فهيا اس تويل يلهيا بن جانبولذمث 

يل الرشق و قصد محمد ابشا الوزير الأعظم اسرتغون و حال بينه و يف  الثانية ولية س نان ابشا بن جعاهل زعامة اجليوش ا 

 و بني ما رامه حلول الش تاء فعاد.

يز من الصفوية لأربع بقني من جامدي ال خرة و الثالثة فتح الوزير الأعظم اسرتغون و اهنزم س نان ابشا يف وقعة ترب و يف 

بن قامس بن عربو الكردي اكفل حلب  اكن حسني ابشا بن جانبولذقتل فهيا كثري من الأمراء العامثنية و ارس مهنم مجع. و 

لهيا بعد صدور الأمر من الوزير عليه فواه يف رجوعه مبدينة فقتهل س نان ابشا هبا ذلكل و اس ند هذه  تأأخر من السفر ا 

ليه فغلب ابن أأخيه عيل ابن أأمحد  بن جانبولذ عيل حلب و خرج عن الطاعة و جرت أأمور فضيحة. و اكن الكبرية ا 

حسني ابشا مع ظلمه و عتوه ذا مروة و فتوة و حمبة للعلامء و الساحلني و فضيةل و معرفة ابلفلكيات و الزاير أأجاد 

فتنة اجلالليني.  التقوميات و الرمل و فهيا مات س نان ابشا و اكنت  

الرابعة مات الوزير الأعظم محمد البوس نوي يف احملرم و ويل الصدارة ماكنه درويش ابشا و قتل يوم السبت لتسع و يف 

خلون من شعبان فويل الوزارة العظمي مراد ابشا اخلرواد مبعرفة ش يخ ال سالم صنع هللا بن جعفر فوقع الصلح بني 

و  اربة اخلوارج يف البالد الرشقية فسار ا يل حلب و طرد مهنا ابن جانبولذ و اصلحهاالسلطان و الانكروس و هتيأأ حمل

ش يت هبا مث قصد محمد بن قلندر بربوسا و اكن اس تويل علهيا و عيل نواحهيا و أأفسد فهيا فاس تخلصها منه و فرق مجوعه 

اذلي خرج فهيا و اس تويل علهيا و مه  و طرد سعيد الأسود و غريه من اخلوارج و قبض وايل بغداد عيل أأمحد الطويل

يل حماربة العجم.  بفتك أأهلها فصف البالد الرشقية لكها ا يل حد اسكدار. و اطمـأأنت املامكل مث ندب ا 

يل قسطنطنية يف أأواخر احملرم مث جتهز ملقاتةل ابن و يف  اخلامسة عقد الصلح مع الانكروس و قدم الصدر الأعظم ا 

)مبزح ادلايق( و يف شهر ربيع الأول و ش يت الصدر الأعظم  ة اهنزم فهيا ابن جانبولذجانبولذ و جرت حماربة شديد

 حبلب مث قاتل سعيد الأسود و ابن قلندر و هزهمام و ويل خانية قرمي سالمت كري خان بعد أأخيه غازيكري خان.

يل دار املكل بعد متهيد البالد يف أأهبة عظمية و و يف  دخلها يف السادسة عاد الوزير الأعظم ا   
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 شهر رمضان.

يل اسكدار مث ظهر أأن الأمر مأأخوذ عيل الرتايخ و يف  يل العجم و عرب ا  السابعة جتهز الوزير الأعظم السفر الرشق ا 

ففسخ عزمه و رجع ا يل احلرضة و فهيا اسس بناء جامع السلطان بقسطنطنية و قتل يوسف ابشا اجلاليل من البغات و 

فوي عيل قندهار.اس تويل شاه عباس الص  

يل داير بكر و اهنزم أأهل لهس تان من عيل ابشا يف حرب برجان.  و يف الثامنة أأغار مراد ابشا عيل نوايح بتربيز مث عاد ا 

التاسعة حترك الوزير الأعظم مراد ابشا احملاربة العجم و أأقمي مقامه محمد ابشا الكوريج الطوايش و سافر ابلعساكر و يف 

يل أأن وصل ا يل حدو  يل داير بكر و ابتدأأ به د تربيز فمل يتيرس هل مالقاة الشاه و ل ظفر بيشء مما اكن يؤمهلا   فعاد ا 

يل قسطنطنية و ويل نصوح ابشا بعده الوزارة العظمي و عقد الصلح  املرض يف أأثناء الطريق و مات هبا و محل مصربا ا 

يل بني السلطان و شاه العجم مث رجع ا يل حلب بعساكره و هرعت الناس  ليه و وهب جند الشام و غريمه و عاد ا  ا 

احلرضة يف شعبان و قابهل السلطان ابلحرتام و زوجه ابنته و رجع محمد كري خان القرميي و حبس و فتح برجان و افالق 

 بتدبري معر ابشا.

العارشة قدم السلطان مدينة ادرنة و يف  

براهمي ابشا بربجان و و يف  خيل عدة قالع من نوايح طمشوار و ندب طائفة ا يل حمافظة احلادية عرش اهنزم الكفار عن ا 

 المين.

يل السلطان و يف  الثانية عرش قتل نصوح ابشا بعد صالة امجلعة لثنيت عرشة خلت من شهر رمضان ذكل لأنه رفع ا 

يل الصفوية حيرضها عيل القتال و عدم الصلح و يلوح مبساعدهتم حفني قرأأع امر بعض الو  زراء ابختاذ ماكتيب هل كتهبا ا 

ذ ذاك حفني انفرد من رجاهل أأرسل جامعة تقتهل فاس تأأذنوه فقيل مهم ل الولمية و دعوة اتباع الصدر الأعظم  و اكن ممترضا ا 

معه فقالوا ل بد من ذكل فدخلوا عليه و أأظهروا الأمر بقتهل فقال حيت أأتوضأأ و أأصيل ركعتني فلام فرغ من  ميكن الاجامتع

مث أأمر بعوده و دفنه و اكن القامئ عليه ش يخ ال سالم محمد بن سعد  ---و أأما السلطان ابحضا جادةخنقوه عيل الس صالته

يل العجم و وقع املصاف و اكنت الهزمية اول عيل العجم مث توانوا و  ادلين فويل ماكنه محمد ابشا           اخلنت و توجه ا 

عاد عيل اخلسارة و خلص من الغضب السلطاين بشفاعة أأمه  عظمي و وقع الاختالل و قتل من العساكر العامثنية جانب

 فعفي برشط جلوسه ابسكدار 

الثالثة عرش قصد محمد ابشا روان و حارصها مث عاد حللول الش تاء و قتل عيل بن أأمحد بن جانبولذ بن قامس و يف 

يل أأن اهنزم من مراد الكردي القيصريي يف بالد الروم و من امره انه عيص عيل السلطنة و بغي و جري يف ذ كل أأمور ا 

ابشا الوزيرؤ الأعظم يف مزح ادلابق فسار ا يل محمد الطويل و اراد الاحتاد معه فرده الطويل و قال اين ما وصلت يف 

ليه فرحل بعد ثالثة أأايم و اتصل ا يل سعيد الأسود و ابن قلندر فرحبوا به و اكرموه و  يل احلد اذلي وصلت ا  العصيان ا 

ليه و رايسة علهيم فرشط علهيم أأمورا مفا قبلوا ذكل فضاقت عليه الأرض حس نوا فعهل و برحهبا و  ارادوا تولية امرمه ا 

يل بروسا و دخل عيل الوايل و قال جضرت من العصيان يل السلطان فأأرسلين  -----و  خرج ليال و سار ا  أأان ذاهب ا 

يل يل دار املكل طلبه السلطان ا  ليه يف البحر ففعل و ملا وصل ا    حرضته ا 
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منا اجمتع الأشقياء عيل و ما خلصت مهنم  يل هذا الطغيان فقال ما فعلت و ا  فقال هل ما اذلي محكل عيل العصيان و اداك ا 

ليك فرار املذنبني فان أأخذت فأأنت الأقوي و ان عفوت فهو أأقرب للتقوي و اليق  الاابن جعلمت يف مف جنودك و فررت ا 

يل أأن عرض هل امرا وجب قتاهل الرعااي و احنرص مهنم بك و احري فعفي عنه و ول ه طمشوار من بالد الروم و مل يزل ا 

فربز الأمر بقتهل. يف بعض القالع و رفع أأمره ا يل احلرضة  

يل العجم و اكنت زلزةل عظمية بردوس اهندم مهنا برج العرب و و يف  الرابعة عرش ويل خليل ابشا قيادة العساكر و سار ا 

و جزر البحر و فار املياه و امتلأ ال ابر و اس تويل شاه عباس الصفوي عيل جيالن فانقرض دوةل ملوكها. أأماكن كثرية  

اخلامسة عرش توجه خليل ابشا لغارة اردبيل و عادلرجوع شاه عباس و اهنزم جانبك كري عن العجم و قتل الأمري و يف 

طرابلس الشام مث ويل كفاةل الرها و تركها من غري عزل حسني بن يوسف بن س يف يف شهر ربيع الأول و اكن ييل كفاةل 

يل السلطان فصدر  و قدم حلب فدخل عيل الوايل هبا للسالم عليه فأأكرمه و احرتمه مث قبض عليه و جسنه و رفع أأمره ا 

مث أأشار قال هل بقلب قوي و لسان جري ايليق ان اكون من الباشاوات و يقتلين اجلالد  الأمر بقتهل و ملا جاءه اجلالد

يل وادله يوصيه بأأولده و يعزيه يف نفسه مث صيل ركعتني و اس تغفر هللا  ا يل رجل معظم من رجال الوايل بقتهل و كتب ا 

نك أأنت التواب الرحمي و وضع حمرمة نفسه ين ظلمت نفيس و معلت سوءا جبهاةل فتب عيل ا  يف عنقه و أأمر  و قال رب ا 

يل وادله فاس تقبلها النساء و الرجال الرجل خبنقه مث أأخرجت أأمعاؤه و دفنت برت  بة القلعيني و ارسلت جثته مصبورة ا 

ابلباكء و الغواين ابملرايث و الأشعار و ادلف بصوت حزين و اكن يوم دخوهل        ةمقتل احلسني و بيك عليه الاغيار. 

يذاء الناس. و ح ل أأنه اكن يبال  يف ظمل العباد و ا  يك أأن السلطان أأمحد عرض عليه و اكن شااب حس نا بطال جشاعا ا 

و فهيا طري عظمي ل نظري هل فتعجب منه و قال من بعث هذا فقيل عبدك ابن س يفا أأمري الأمراء بطرابلس  طيور الصيد

يل هذا امليقات هذا الاكفر يف احلياة فأأرسها الوايل يف نفسه و صاده بطريه و  فقال أ ه أ ه أ ه من خيانة الأعوان و الأمر هلل ا 

وادله و قومه بذلوا مال عظامي يف ديته فامتنع السلطان من قبوهل حيك أأن  

 

 دوةل السلطان الأعظم و اخلاقان الأخفم

صفي ادلين أأبو الفضل مصطفي بن محمد بن مراد بن سلمي العامثين رمحه هللا بويع بعد أأخيه يوم           بقني من ذي  هو

 القعدة س نة ست و عرشين و أألف

 

عرشين و أألفدخلت س نة س بع و   

أأبو عبد هللا محمد بن يوسف              الرويم احلنفي املعروف ابلهنايل رمحه هللا مخلس خلون من احملرم تويف فهيا  

بقسطنطنية و دفن يف خارج ابب ادرنة و هو عيل قضاء دار املكل. اكن رشيف النفس عيل امهمة شديد البحث قوي 

مل صدور العلامء ابخلشونة العزمية جري اجلنان حديد اللسان يعا  
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حدي الامثنية و السلميية مث ويل قضاء داير بكر مث  و ذلكل عزل و نفي غري مرة. درس يف عدة مدارس مهنا القلندرية و ا 

قضاء الشام مث قضاء روجسق مث قضاء ادرنة مث دار السلطنة و اكن أأخذ عن ابن اللطفي و حسني بن        امليك 

هام.القايض و غري   

 



  

محمد مصطفي بن ابيل            الرويم احلنفي رمحه هللا لأربع عرشة بقيت من احملرم ابمجلي احملرقة و دفن يف قصبة و أأبو 

. اكن أأديبا وقورا ذا حزم كثري الصدقات غزير أأيب أأيوب عند جامع ادلفرتدار و اكنت ولدته س نة مخسني و تسعامئة

يل مذاكرة املثنوي للش يخ املربات قوالا ابحلق موثرا للصد ق كثري املطالعة دامئ الشغل بكتب التفسري و احلديث مائال ا 

حدي الامثنية و دار  جالل ادلين رمحه هللا. قد قسم أأايم الأس بوع لقراءة القران ابلس بع. درس يف احليدرية و احملمودية و ا 

حلب مث القاهرة مق ادرنة مث عزل عن قضاء مث ويل قضاء املدينة يف صفر س نة عرشة مث قضاء احلديث السلامينية 

 قسطنطنية ابلهنايل. و اكن أأخذ عن عطاءهللا املعمل و غريه.

العامثين رمحه هللا ليةل الأربعاء لث        خلون من شهر ربيع الأول  لعدم كفاية و السلطان مصطفي بن محمد و خلع 

يل  اختالل أأمر ادلوةل و ذهاب رونقه و انتظامه فلام تشاوروا يف خلعه و مخروا رأأهيم فيه ارسل قامئ مقام الوزير ا 

ا جاءتك يف غدو رقة خمتومة فافعل مبا فهيا و احرتس عيل الأبواب فقال همسعا و طاعة فلام \مصطفي امناضابط احلرم ابنك ا  

يل أأبواب الرساي و الامكنة اليت فهيا أأاكبر اخلدم و قفلها مجيعا و أأ  خذ املفاتيح و ميض من الليل ست ساعات ذهب ا 

هيأأ احملل اذلي فيه كريس السلطنة و أأوقد فيه الشموع و فرشه بأأحسن الفرش و ذهب ا يل مزنل السلطان عامثن و فتح 

عليه الأبواب خفاف من أأمر صدر عن معه فيه فقال هل ل ختاف أأنت رصت سلطاننا و حلف بصحة القضية و ل زال 

يل أأ، البسه ثياب املكل و أأجلس اباب بعد ابب و يدخل  ه عيل التخت و قبل يده و صار يفتح أأبواب الرساييتلطف به ا 

يل قامئ مقام الوزير و املفيت الأعظم اسعد بن سعد ادلين حفرضا و ابيعا مث ذهبوا  من فهيا للمبايعة عيل التناوب مث أأرسل ا 

لهيم و قال ما جاء بمك يل السلطان مصطفي قبل الفجر و هو انمئ عند ولدته خفرج ا   يف هذا الوقت؟ فاكن أأول من ا 

تلكم ش يخ ال سالم و قال أأن أأمر اململكة قد اختل و الأعداء تسلطوا علينا و حنن خنيش ضياع املكل و أأنت عاجز عن 

املكل و ليس يل فيه رغبة فقالوا ل نكتفي هبذا بل ل بد أأن تبايع القيام بأأمره غري لئق للسلطنة فقال أأان ما طلبت منمك 

السلطان عامثن فاان قد أأجلس ناه عيل التخت فقال جعهل هللا مباراك و ليس عند خمالفة مث ذهب و ابيع مث  ابن أأخيك

 أأحرضوا مجيع الوزراء و أأراكن ادلوةل فاشهد عيل نفسه ابخللع و كتبوا فيه حمرضا فوقع املنادات بتولية السلطان عامثن 
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 دوةل السلطان الأعظم و اخلاقان الأخفم

ظهري ادلين أأبو الغازي عامثن بن أأمحد بن محمد بن مراد العامثين الغازي رمحه هللا بويع ليةل الأربعاء لامثن خلون من  هو 

 شهر ربيع الأول س نة س بع و عرشين و أألف بفراغ معه السلطان مصطفي رمحه هللا 

 

ديب جامل ادلين رمحه هللا يوم الثنني مخلس أأبو احملاسن يوسف بن أأمحد بن يوسف         العدوي البقاعي الأ تويف فهيا 

بقني من جامدي ال خرة بدمشق و دفن مبقربة ابب الصغري. اكن حسن اخلط كثري كثري اخلربة بأأساليب املتقدمني من 

املورقني حلق ابن قايض انبلس و أأخذ عنه و ويل رايسة الكتاب مبحمكة الباب بعد ابن اخلطاب. و اكن يكتب بني يدي 

فامي مل حيرضه من الوقايع و لو دفع هل الكثري من املال و ل يتجارس يل و اكن دينا نزها عفيفا يف شهادته ل يكتب خطه املوا

 أأحد عليه يف طلب ذكل

 



  

محمد عبد البايق بن محمد بن أأيب بكر بن داود احمليب ادلمشقي احلنفي رمحه هللا. اكن ذا ثروة عظمية و أأمالك جليةل و أأبو 

براهمي بن عبد الصمد العاكري و رزق مهنا ودلين عبد و أأموال و  افرة. و اكنت حتته بديعة الزمان بنت عبد الصمد بن ا 

احلي و محمد و رابهام القايض حمب ادلين بعد وادلهام حيت نشأأ فاضلني فائقني عيل أأقراهنام. و اكنت أأهمام يف حمل سام من 

هيا ابناها هذانالعمل و الفقه و املعرفة و نظم الشعر قد قرأأ عل  

 

بن أأمحد بن وحماسن ادلمشقي احلنفي رمحه هللا ابلقاهرة مطعوان. و مودله س نة عبد هللا عبد الرحمي بن اتج ادلين و أأبو 

عرشة بعد ال لف و هو الشاب الفاضل البارع أأجعوبة الزمان فضال و أأداب و ذاكء و اكن قوي احملافظة حيتوي عيل فنون. 

رخي ابن خلاكن و امتحن فيه مرات فصدقه شواهد الامتحان و ظهر أأنه متقن يف حفظه و اكن حقظ معدة كتب مهنا ات

يكتب اخلط احلسن و يريم ابلسهام وميا جيدا و يعوم و هل معرفة ابللغة الفارس ية و بل  هذه الغاية و س نه مل يبل  

ذا فرغ من دروسه و جاء ا يل مزنهل يلعب مع الصبيان لعهبم . فاكن معه أأبو الصفاء يقول )هل( أأجيوز كل العرشين. و اكن ا 

ال يف غاية احلسن و اكن احمليب هذا و أأنت هبذه املثابة من العمل و الفضل فاكن يقول اويف الصباوة حقها. و اكن ابرع امجل

جيلس خلفه مثل أأيب حنيفة يف محمد بن احلسن و حيك عنه قال رأأيت يف اخر لكس تان السعدي رمحه هللا الكما يف 

شعربس اخلامت يف الشامل فنظمت هذين البيتني ل   

 ان الفيت العامل مع علمه ... تراه حمروما من العامل 

 مثل اليد الميين لفضل هبا ... قد منعت من زينة اخلامت

شعرمث انقضته بقويل   

ما ذاك خمل هبا ... بل رشفت من واحد رامح اتهلل  

منا الفضل لها زينة ... به اغنت عن زينة اخل امتو ا   

شعرهو من    
 ملت العذال عن عذيل وما ... مل جفناك من الفتك بقليب
 لو رأ ك الناس ابلعني اليت ... أأان رائيك هبا ما ازداد كريب

ن طول العذل داء للمحب  واسرتاح القلب من عذمهم ... ا 
 بل ولو اكن هبم مثل اذلي ... بفؤادي مل ميت خشص بنحب
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شعرو أأيضا   

املودة ابق ... مل يزغ عن تذكر امليثاق يل فؤاد عىل  
 غري أأن البعاد جار عليه ... فرباه ومل يدع منه ابيق

 وجفون جفت ذليذ كراهة ... واس تفاضت مبدمع غيداق
 لكام طال عهدها طال مهنا ... مدمع يرتقي وليس براق

ن درا أأودعمتوه بأأذين ... در مذ بنمت من ال ماق  ا 

يل القاهرة ف أأخذ هبا عن عبد القادر الطوري مفيت احلنفية و محمد احمليب ورحل به أأبوه ا   

 



  

محمد مصطفي بن محمد            الرويم اجلواين احلنفي رمحه هللا يف شعبان اكن جردا اطلس لزم العلامء و جالس و أأبو 

فتاء بقربس و الشام مث قضالفضالء  اء كواتهية مث بوس نه و أأخذ عهنم و اس تفاد مهنم و درس يف عدة مدارس مث ويل ال 

مث قيصريية مث عزل عهنا يف شهر ربيع الأول من هذه الس نة و مات. و اكن سلمي القلب حصيح العقيدة صاحلا فاضال 

نشاء الصكوك. و اكن أأخذ عن محمد بن البس تان و   شاعرا و فيه قدوة عيل ا 

 

و ه هللا يف ذي القعدة بزبيد و دفن برتبة ابب سهام العباس أأمحد بن محمد بن حيي        الميين الزبيدي احلنفي رمحو أأبو 

  شعرراثه تلميذه أأبو بكر بن عيل همري الفقيه بقصيدة مهنا 

مام هل يف العمل ابع و ساعد ... و كف يكف اخلطب اين تغلبا ا   

ذا ما عرى خطب من ادلهر قلبا  أأما اكن فردا يف العلوم وملجأأ ... ا 
... نرى فرض عني أأن يعدو حيساأأما اكن يف العمل الأمام اذلي هل   

 مفن دلروس العمل بعد ش تاهتا ... يذلل مهنا فهمه ما تصعبا
 ومن خلبااي النحو مك قد تسرتت ... فابدى لنا مهنا مضريا حمجبا
ن شاء الها  ومن للفتاوى يف العلوم بأأرسها ... يفيدك اجيازا وا 
ذا ما قال أأطرى وأأط رابخطيبا ترى قسا دليه كباقل ... فصيح ا   
 لقد بزمنا ادلهر وجه بالدان ... وفرق مهنا احلسن تفريقه س با

مام سائر فنون الأدب يف أ وانه اكن فقهيا حمققا أأمده هللا تعايل ابحلفظ فاكن حبرا  قال احمليب اكن يف النحو سيبويه زمانه و ا 

الوافر الصايف أ لت الفتوي يف مذهب زاخرا يف مجيع الفنون خصوصا عمل النحو و متعلقاته مع التحقيق الوايف و التدقيق 

ليه. و اش هتر أأمره  و عال صيته. و اكن أأخذ عن وادله و غريه و أأخذ عنه أأخوه عبد هللا بن محمد و ال مام أأيب حنفية ا 

 الس يد أأبو بكر بن أأيب القامس الاهدل و أأخوه سلامين و كثري

 

نطيين احلنفي رمحه هللا لثالث عرشة بيقت من ذي محمد عبد العزيز بن محمد بن حسن          الرويم القسط و أأبو 

احلجة ابلستسقاء بقسطنطنية و اكنت ولدته يوم الثنني لثالث عرشة بقيت من شهر ربيع ال خر س نة ثالث و مثانني 

املربزين و تسعامئة. و هو من كبار رؤساء العلامء و أأعيان فضالء الروم النبالء هل الصدارة و التقدم يف الفضائل و العلوم 

 يف أأصناف املنطوق من الكاملت و املفهوم و من أأهل بيت 
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قدام و جشاعة و مهة و ) كبري يف العمل و الس يادة و القضاء والرايسة. و اكن وجهيا أأديبا نبهيا هميبا ذا حزم و عزمية و ا 

اخلصائل وافر الكاملت شاعرا هل محيد صالبة عزيز النفس صبورا وقورا كرمي الأخالق حسن الأوصاف كثري الفضائل 

أأشعار يف الألس نة الثالثة و اكن أأمري أأمراء الرشق و اليوانن يتقدمان عيل قضات العسكرين يف ادليوان فاستنكف من 

ذكل يف أأايم الصدارة و عرض ذكل عيل السلطان فصدر الأمر القاطع اجلراين من هجة السلطان أأن يتقدم القضات عيل 

حدي الأمراء يف هذا ا لشأأن فهذه امجلةل معدودة من أ اثره مذكورة يف حصيفة أأخباره. ويل يف أأول أأمره عدة مدارس مهنا ا 

الامثنية و السلميية و السلامينية و دار احلديث مث ويل قضاء بروسا س نة عرشة و أألف مث قضاء غلطة مث قضاء قسطنطنية 

لوفة معينة مث جح بيت هللا احلرام من طريق الشام يف س نة مث صدارة الرشق مث صدارة بالد اليوانن مرتني مث تقاعد بع



  

يل دار املكل. و اكن به مرض الاستسقاء مفات منه و هل مخس و أأربعني س نة. و اكن أأخذ عن  ست و عرشين و عاد ا 

(وادله و   

 

 تويف س نة مثان و عرشين و أألف 

ريض ادلين بن أأيب اللطف رمحه هللا يف جامدي  القديس احلنفي بن محمد الشايم -----محمد بن يوسف بن         أأبو 

ال خرة ابلقدس و صيل عليه غائبة بدمشق يوم امجلعة منتصف رجب من أ ل بيت أأيب اللطف كرباء القدس و علامهئا أأاب 

عن جد. و اكن فاضال أأديبا ابرعا و أأخذ فقه الشافعي عيل وادله مث حتول حنفيا و اس تجاز هل وادله من البدر الغزي و 

خذ العربية عن ابن مع أأبيه معر بن محمدأأ   

 

محمد جار هللا بن أأيب بكر بن محمد بن محمد املقديس احلنفي ادلين املعروف اببن أأيب اللطف رمحه هللا يف أأوائل و أأبو )

فتاء احلنفية ابلقدس و تدريس  شعبان ابلقدس. و اكن عاملا فاضال خسيا طلق الكف طليق الوجه مبذول القري. ويل ا 

يل امل درسة العامثنية هبا بعد موت معه معر بن محمد. و اكن معه ش يخ ال سالم محمد حيبه جدا و زوجه ابنته و هل رحةل ا 

 الروم و رحةل سابقة ا يل مرص. أأخذ هبا العربية و الفقه عن علامء ذكل العرص و اكن أأخذ عن معه محمد و (

 

لرويم الااييش احلنفي رمحه هللا يف شعبان و قد قارب الامثنني درس أأمحد بن سلامين بن        بن           ا         أأبو

حدي الامثنية و غريها. و ويل قضاء حلب مث قضاء ايوب و  يف عدة مدارس مهنا املردمية و السكبانية و القلندرية و ا 

سن الأخالق سلمي سالنيك مرتني مث أأعيد عيل قضاء حلب مث قضاء مكة مث قضاء ازمري و مات متقاعدا عهنا. و اكن ح 

لياس و   الطبع حلامي كرميا خسيا أأديبا وقورا صاحلا. و اكن أأخذ عن محمد بن       بن محمد بن ا 

 

براهمي بن عيل بن خرسو بن         الزيم الازنيقي احلنفي رمحه هللا يف شهر رمضان ) بقسطنطنية و هو و أأبو  ا حساق ا 

 العامثنية( اكن عفيفا صاحلا نقيا أأديبا هميبا وقورا صبورا هجوري الصوت من ودل اده ابيل أأحد قدماء الأفاضل يف ادلوةل

حدي الامثنية و  جس امي. و اكن عامال بعلمه مش تغال مبحاس بة واردات النفس معرضا عن تفتيش أأحوال ال نس. درس يف ا 

رشة و عزل عهنا يف رجب السلامينية و يف جامع الصوفية و دار احلديث مث ويل قضاء الشام يف ذي احلجة س نة أأربع ع 

و أأعرض عن الولية و أأكرث القناعة و وطن نفسه عيل الاكتفاء مبا جيري من أأوقاف أأجداده. س نة س بع عرشة مث انزوي 

 مث قصد قسطنطنية يف أ خر معره لزايرة العلامء مفرض و مات. و اكن أأخذ عن سعد بن حسن املعمل و

 

لعبدي البحراين الأديب املعروف ابحلطمي رمحه هللا قال يف السالفة ان جه البحر جعفر بن محمد بن حسن بن عيل او أأبو 

---------------------------------------------------------------------- طرق البالغة و الفصاحة الزاخر الباحة الرحيب 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

مطرب و خمرتع من جنسهمغرب و مع قرب عهده قد بل  ديوان شعره من الشهرة املدي و سار به من ل سريا مبتدع 

مشمرا و غين به من ل يغين مفردا. و اكن قد دخل ادلاير العجمية فقطن مهنا بفارس و مل يزل و مل يزل و هو لرايض 

فعرس )بفناء الفناء و خدل عرائس الفنون و ملا دخل اصهبان اجمتع  ------و غارس حيت اختطفته ايدي  الأدب جان

 ابلش يخ هباء ادلين العاميل و عرض عليه أأدبه فاقرتح عليه معارضة قصيدته اليت أأولها شعر 

--------------------------------------------  

-------------------------------------------- )  



  

عبد هللا بن حسن بن        بن          الرويم الربوساوي احلنفي رمحه هللا يف شوال درس يف اخلرسوية و         أأبو

فتاء خبرش نة مث قضاء مرعش. اكن رجال فاضال سلمي الاعتقاد و  حدي الامثنية و سلامينية ازنيق مث ويل ال  اخلنجرية و ا 

و اكن أأخذ عن سعد بن حسن مالزما للصالح و الرشاد. 
45
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و  الأديب رمحه هللا بشرياز من أأجل فضالء البحرينعيل ماجد بن هامش بن عيل بن مرتيض احلسيين البحراين  أأبو )

يل النيب و حسب  ----------أأدابهئا. قال يف  هو أأكرب من يفي بوصفه قول و أأعظم من يقاس بفضهل طول نسب يؤل ا 

يل  يذل  هل الايب و رشف ينطح النجوم و كرم يفضح ------- السجوم به احيا هللا الفضل بعد----- رأأسه و رد غريبه ا 

مفكل للبيان عناان و هو من فنونه افناان  -------مسقط رأأسه شفع رشف العمل بطرف الأدب و ابدر ا يل حوز الكامل 

ماقبه الفاخرة الشاهدة بفضهل يف ادلنيا و ال خرة. انه فنظمه منظوم العقود و نرثه منثور الروض املعهود و مما يسطر من 

اكن قد أأصابته يف صغره عني ذهبت من حواسه الرشيفة بعني فرأأي وادلهالنيب صيل هللا عليه و سمل يف منامه فقال ان 

ويل هبا القضاء اخذ برصه فقد اعطي بصريته. ودل و نشأأ ابلبحرين فاكن مهام اثلثا و أأصبح للفضل و العمل حاراث و واراث و 

فشرشف احلمك و أأميض مث تنتقل مهنا ا يل شرياز فطالت به عيل العراق و احلجاز و تقدل هبا ال مامة و اخلطابة فرشفت 

شعربه املنابر و نرش حرب فضائهل املس تطابة فتاهت به احملابر و من شعره   

 حس ناء ساءت صنيعا يف متهيا ... اي ليهتا شفعت حس نا ابحسن

ليه و ما ادنت مودهتا مفا انتفاع امرئ ابلباخل ادلاين و منه يف مليح قارئ شعر دنت ا   

 و قال لأي اذلكر قد وقفت ... بنا تالوته بني الضالةل و الرشد

يل اخلنا ... يل الزهد بلفظ يسوق الزاهدين ا  و معين يسوق العاشقني ا   

شعر و قوهل   

ر ول نرشوذي هيف ما الورد يوما ببال  ... حىل وجنتيه يف امحرا  
ن س مي وصهل ... علينا مبا فوق النفوس ول نرشي  برئنا من العلياء ا 

 

جعفر ابشا الوزير اخلطري رمحه هللا مبرص يف الفناء العظمي هبا. اكن حامك بالد احلبشة فانعم عليه السلطان  الفضلو أأبو 

يل بندر الصليف ل حدي عرشة بقيت من شهر ربيع ال خر س ن و دخل صنعاء لست  ة ست عرشة.ببالد المين فوصل ا 

بقني من شوال مث ويل مرص و اكن عاملا فاضال دينا جامعا بني حماسن اخلصال و مراتب الكامل و فيه من ادلاينة و 

ل أأنه اكن حيب الفخر و فيه من التيه يشء لطيف و اكن  الهتجد ما هو كثري عيل أأمثاهل و لك خليقا بلك وصف حسن ا 

ليه يف جمايل  حيك عيل الطربي عن وادله انه قال ابحثت معه يف  انسه و كرثة انبساطه ظن أأنه يعرتيه اجلذبمن نظر ا 

مخسة علوم التفسري و احلديث و املعاين و البيان و القرأ ت فوجدته يف لك مهنا اكمال. قال النجم الغزب اجمتعت به يف 

و هو عامل ممتكن يف العربية و التفسري و الالكم و  فوجدته من أأفراد ادلهر ينطق ابللفظ العريب الفصيحامليدان الأخرض 

معرفة مذاهب الفرق و اخلالف بني املذاهب و الأدةل العقلية شديد التعصب عيل املعزتةل و الروافض و الزيدية ل ميل 

غالب العلوم من البحث و ل يفرت عنه حاذي الفكرة حيد اذلاكء. و قال البكري اكن من أأجالء العلامء هل اليد الطويل يف 

 خصوصا التفسري.

                                           
45

 هناك اسطر مشطبة 



  

 

براهمي الاسرتاابدي رمحه هللا لثالث عرشة خلت من ذي احلجة مبكة و هو الهامل و أأبو  عبد هللا محمد بن عيل بن ا 

(---------------------------------------------------------------العالمة ذو الصيت الشائع و الفضل التام اذلايع   

 
و عرشين و أألف تويف س نة تسع   

محمد بن مصطفي بن         بن         الرويم ا          احلنفي          ادلين رمحه هللا        أأبو  

 

 

احلنفي شهاب ادلين رمحه هللا            ---------أأمحد بن        بن          بن       و أأبو             

 

امحليدي احلنفي رمحه هللا ابلغربية من بالد مرص. أأحد فضالء ادلوةل       عيل بن س نان بن      بن   و أأبو          

فتاء بسالنيك مث درس يف حلبية ادرنة العامثنية درس يف ال حساقية ابينه كول مث السكبانية و جامع اردي  ابدرنة مث ويل ال 

فتاء مبغنيسا مث ويل قضاء الغربية يف حمرم ه حدي الامثنية مث ويل ال  ذه الس نة و مات بعد حنو عرشين من وصوهل مث يف ا 

قران.  لهيا من دلغ العقرب. و اكن مشهورا بصالح احلال صايف الفؤاد حصيح الاعتقاد غري أأنه اكن بذاي اللسان مؤذاي للأ ا 

 و اكن أأخذ عن حسام بن محمد القرماين 
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الهندي الربهانبوري احلنفي الصويف رمحه هللا بربهانبور سلطان الصوفية يف         محمد بن فضل هللا بن   و أأبو        

ماما عاملا زاهدا ورعا عابدا اش هتر أأمره يف بالد الهند و انترش خربه و بل   عرصه و من أأاكبر ش يوخهم يف دهره. اكن ا 

ما وقع و ترصف فيه. و اكن عظمي اخلوف مبلغا مل يبلغه أأحد. و اكن حياسب نفسه لك يوم يف أ خر هناره و يكتب مجيع 

. و هو من أأاكبر القائلني بوحدة الوجود و من سادات الصوفية و جحهتم و بطانة من هللا تعايل يتوقع املوتفي لك وقت

يل النيب صيل هللا عليه و سمل و فرغ مهناس نة  خالصة العلامء و حمجهم و هل رساةل يف وحدة الوجود سامها التحفة املرسةل ا 

تسع و تسعني و تسعامئة و رشعها لطيفا و اعتذر عام يقع من الشطحيات املومه خالف الصواب. و اكن أأخذ عن وجيه 

 ادلين بن نرص هللا العلوي الأمحد اابدي و غريه

 

عبد هللا محمد بن محمد بن محمد بن جانبك ادلمشقي املاليك القايض كامل ادلين بن الكنجي رمحه هللا يف أأواخر و أأبو 

. اكن فاضال ساكنا أأفضل من أأبيه و أأحذق و اكن ماليك املذهب و أأبوه شافعيا ويل القضاء بقناة العوين مث شوال

 ابلكربي 

 

 تويف س نة ثالثني و أألف 

أأبو احلسن عيل بن        بن        بن          الاقرماين احلنفي املفيت       ادلين رمحه هللا أأحد فضالء زمانه و علامء 

فادة و الكتب الفضائل عيل حسب العادة و ويل أ وانه . اش تغل و دأأب و اجهتد و حصل ال داب و دار عيل جمالس ال 

فتاء  براهمي يف مسكنه يف حدود الألف مث أأذن يف ال  التدريس يف مدرسة الوادلة ابسكدار مث ويل تدريس مدرسة احلاج ا 

و اكن فاضال مشهورا ابلفضل معروفا ابلعمل متني الفتوي ماهرا  هبذه الأقطار فدرس وأأفيت و أأفاد املس تفدين هبذه ادلاير.



  

و )رسالته( يف حترمي البنج يف العلوم العربية و الفنون الأدبية و هل فتاوي مجموعة و رسائل و تعليقات عند امجلهور مقبوةل 

  بن ابيل اخلصمي ومشهورة و رساةل يف فنون مخسة معروفة صدرها ابمس غازيكري خان القرميي و اكن أأخذ عن عيل

 

رمحه هللا  العباس أأمحد بن أأيب سعيد بن عبيد هللا بن خاصة خدا الهندي اللكنوي احلنفي املعروف بش يخ جيونو أأبو )

يل امهييي قرية من مضافات لكنو اكن ودل هبا و نشأأ فهيا و اش تغل و حصل و برع  ------ بدهيل هل حنو و نقل جسده ا 

ام و زار روضة الرسول عليه السالم و رصف معره يف خدمة العمل الرشيف بني تدريس و و امتاز و جح بيت هللا احلر 

يل السلطان عامل كري فتلقاه  ابلقبول و أأجهل و عظمه و تصنيف. و اكن صديق النسب من ذرية أأيب بكر الصديق أأحل ا 

قوية حيفظ عبارات الكتب ورقا ورقا و أأكرم حمهل و تلمذ هل مث أأكرمه ودله شاه عامل و غريه من أأولده. و اكن ذا حافظة 

ينقلها عند ادلروس. و من تصانيفه رشح املنار يف الأصول سامه نور الأنوار و التفسري الأمحدي فرس فيه ال ايت اليت 

يس تنبط مهنا املسائل الفقهية. و اكن أأخذ مبادئ العلوم يف مسكنه مث سافر يف حتصيل الكتب و جد يف الطلب و أأخذ 

 عن علامء فورب و قرأأ فاحتة الفراع )الفراغ( عند لطف هللا الكوروي (  

 

ببندرسورت محمد بن عبد هللا بن ش يخ بن عبد هللا الميين اخلرضيم الصويف املعروف ابلعيدروس رمحه هللا و أأبو        

مام وقته علام و و بين بعض التجار عليه قبة عظمية و مسجدا و بركة ماء و وقف عيل ذكل ضياعا. قال الش بيل اكن ا  

ان أأعطيناك الكوثر". حفظ القران و  معال و حال و مقال و زهدا و حتقيقا و ورعا و ضبط اتم ولدته يف قوهل تعايل "ا 

كتبا يف فنون عديدة و قراعيل وادله يف علوم و خترج به يف طريق القوم و همسع احلديث و لزم العبادة و اثين عليه مشاخيه 

 فضهل و كامهل. أأخذ عن معه عبد القادر و تفقه عيل الس يد محمد بن حسن و محمد بن غسامعيل و بل انعقد ال جامع عيل

 عبد الرمحن بن شهاب و غريمه من السادات و العلامء.
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حسايق حامد محمد بن أأمحد بن مصطفي بن خليلو أأبو   القسطموين احلنفي كامل ادلين رمحه هللا لأربع خلون من شوال اب 

يل قسطنطنية و دفن عند وادله. و اكنت ولدته س نة تسع و مخسني و تسعامئة. و  عيل ساحل هنر طونه و محل نعشه ا 

و أأحد أأفراد فضالهئا درس يف مدارس و أأفاد يف جمالس و ويل قضاء سالنيك و حلب و  هو من أأعيان ادلوةل العامثنية

الرشق و صدارة بالد اليوانن غري مرة. )قال احمليب قايض  الشام و بروسا و القاهرة و غلطة و قسطنطنية و صدارة

العساكر فرد ادلهر اجملمع عيل فضهل و براعته. اكن يف العمل طودا شاخما مل ير نظريه يف طالقة العبارة و التضلع من العربية. 

ليه ش يخ ال سالم أأسعد بن س عد ادلين ميدحه بقوهل قال النجم الغزي مل أأر روميا أأفصح منه ابللسان العريب و كتب ا 

 شعر 

... اي مفخران اكهمسك ل زلت كاملالعز مع اجملد هام حنوك مال   

يل الالم كامل  أأن اكن عيل حبك يل معذرة ... مك من أألف مال ا 

دخل دمشققاضيا علهيا يف احملرم س نة مخس بعد الألف و أأقبل عيل أأهلها و عاملهم ابلكرام التام حيت همسر هقول علامهئا 

قباهل مث طلب منه حمرضا يف الثناء عليه بعد شهر فكتبوا هل حمرضا أأثنوا عليه مبا شاهدوه منه مث مل تمت كتابة ب رعايته و ا 

احملرض حيت انقلب عن أأخالقه و تظاهر بطمع مل ير تطريه و أأكرث من الرشو و افتضح بذكل حيت رمجه أأهل دمشق و 

رشع الطالوي بقصيدة مطلعها هجاه أأبو املعايل  



  

  ن الكامل عىل زايدة نقصه ... موىل جيود بنفسه للمجتديا 
ذا أأان مك فاسق فتبينوا ... من حاهل وهللا جيزي املعتدي  فا 

 يقعي جلوسا وسط جملس حمكه ... كامي يسكن حكة يف املقعد
ذا مىش أأدىل بواسريا س تة ... من خلفه حتيك أأفاعي مربد  وا 

ذي ذنب أأحد وأأوردمثل الرشاء طويةل أأذانهبا ... ما بني   

براهمي بن  ------------يف املناصب و مل يكن فيه مما  -------و يه طويةل و عزل يف عامه مث  ل الطمع و راثه الأديب ا  ا 

شعرموته بقوهل  ------عبد الرمحن العامدي و   

منا ادلنيا غرور نعميها ... ينغصه أأكدارها و زوالها  أأل ا 

  ... فارخ داير الروم مات كاملها (قضب هللا للمويل الكامل ابن قيض

و من تصانيفه ترمجة موضوعات العلوم )لوادله( و ترمجة الرساةل العلية حلسني بن عيل الاكشغي الواعظ و شهنامه كتبه 

بأأمر السلطان عامثن و جرد مسائل الهداية و سامه العدة و حاش ية عيل تفسري سورة الكهف و ختميس القصيدة العربية 

ابلتربية و رسائل و أأشعار يف الألس نة الثالثة. و اكن أأخذ عن وادله و أأيب السعود العامدي و املوسومة  

 

عبد هللا محمد بن أأمحد بن محمد بن رمضان القديس احلنفي رمحه هللا يف شوال. اكنت ولدته س نة اثنتني و مثانني و و أأبو 

العامثنية و شقيق صاحب مرات الاكئنات درس يف مدارس و تسعامئة ابلقدس الرشيف. و هو أأحد كبار العلامء يف ادلوةل 

أأفاد و قيض يف بالد مهنا مكة و بروسا و قسطنطنية مث ويل صدارة الرشق يف أ خر معره بعد اذلي قبهل و مل يمتكن فيه 

ذ جاءه املنشور بذكل و هو يف أ خر  -------------------------------------------------------------------من تنفيذ أأمره ا 

--------------------------------------------------------  

 

محمد غامن بن محمد بن         بن         البغدادي احلنفي      ادلين رمحه هللا ببغداد شهيد يف فتنة بكر الصوابيش و أأبو 

عرصه و من أأاكبر أأرابب املعرفة يف دهره و أأعمل  عيل يد العصات الأشقياء. و اكنت ولدته هبا و هو أأحد أأعالم العمل يف

و حال متواضعا  علامء العراق يف زمانه  و مقبول ال انم ابلتفاق يف أ وانه. و اكن قوالا ابحلق انحصا للخلق صاحب وجد

خالق امحليدة و بّرا مليك اخلصال جامعا للعلوم النقلية و الفنون العقلية ابرعا يف الكاملت الظاهرة و الباطنة متصفا ابلأ 

الأوصاف الفاضةل. و اكن هميبا ممتكنا يف القلوب ابلصالح و الفضل و املعرفة. و اكن جنابه مرجع اخللق مالذ ال انم 

فتاء يف بغداد س نني عديدة. و ويل التدريس يف  معروفا ابلفقه و الفتوي مشهورا ابلزهد و الورع و التقوي. اش تغل ابل 

لهية و وقع رشارة املدرسة املستنرصية مدة م ديدة و اكن يف أأول أأمره بعد الفراغ من حتصيل العلوم قد وصلته اجلذبة ال 

العشق يف قلبه فانزوي عن الناس و دار مدة مثان س نني يف نوايح طاق كرسي و املدائن مث وصل ا يل حصبة الش يخ 

 عالء ادلين العينتايب و قال منه نشؤة تركيب السلوك و اجلذبة مث ساح يف ال بوادي و الصحاري مدة اثنيت عرشة 
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نساان و ل يأألف مأأوي بنياان حيت ورود رضوان الفضيل     الرويخ الاقشهري من هجة دار السلطنة     س نة ل يأأنس ا 

فقرع همسعه مبحاسن أأوصاف صاحب الرتمجة و ماكرم أأخالقه  ) س نة مثان و تسعني و تسعامئة ( متوليا لقضاء دار السالم

بواسطة بعض أأقاربه و ضةل و فضائل العلمية و خصصائهل العملية و رغب يف حصبته و الاس تفادة من معرفته و طلبه الفا

زاةل ما يف قلبه من الوحشة و اماهل ا يل الانس و الألفة و خلع عليه و غري زيه و أألبسه مالبس أأهل العمل و  احتال يف ا 



  

يل اجلهات العلمية حيت ويل تدر  يس املستنرصية اليت يه أأجل مدارس دار السالم و بقي عيل ذكل مدة املعرفة و وجه ا 

يل أأن قيض حنبه و أأجاب ربه و خمت السعادة ابلشهادة و انتقل من  ليه و يفقه املس تفدين دليه ا  أأعوام يفيد املش تغلني ا 

يل دار القرار سالم عليه مبا صرب فنعم عقيب ادلار. و قد حيك عنه بعض الثقات ك رامات و خوارق عادات دار السالم ا 

و اكن رشع يف تصنيف كتاب يف النحو و الزتم أأن يكون مجيع شواهد مسائهل من أ ايت الويح املتلو و أأراد أأن يورد فيه 

ل أأنه مل يصرب هل أأجهل و مل يصدق أأمهل. و من أ اثره احلس نة رساةل يف مسائل الضامانت تضمن  مباحث كثرية من التفسري ا 

يف ترجيح البينات و غري ذكل.تاب ملجأأ القضات عيل همامت كثرية و ك   

 

براهمي بن سالمة ادلمشقي  ------محمد بن منصور  -------)  مشس ادلين املعروف ابحمليب رمحه هللا عن مائة  ------ا 

ق و تسعامئة. قال احمليب يف خالصة الأثر و بيت حمب ادلين هؤلء غري بيتنا بدمش و ثالثنيس نة. و مودله س نة ا حدي 

و هو أأقدم منا فهيا و اكن جدمه الأعيل و القايض حمب ادلين انظر اجليش يف أأايم السلطان قانص الفوري. و قال يف 

وصفه الفقيه احملدث املقرئ املعمر الربكة ملحق الأحفاد و الأجداد حفظ القران و جوده و أأتقن و أأخذ القرأ ت عن 

لهبنيس اخلطيب و احلديث عن وادله املس ند الكبري و غريمه و أأخذ الشهاب الطييب و حسن الصليت و الفقه عن النجم ا

 عنه عبد الرمحن العامدي.

 

الرويم رمحه هللا منتصف شهر ربيع ال خر بقسطنطنية و دفن  احلسن عيل ابشا بن أأمحد بن         العلوي أأبو

حدي و أأربعون س نة. اكن س يدا حصيح النسب و أأصهل من بدل اس تان كوي. و اكن أأبوه أأمحد ابشا ببيشكطاش و هل ا 

أأمري الأمراء بتونس قتهل حيي اخلاريج و بقي صاحب الرتمجة صغريا ابن تسع س نني و قدم الروم و ويل دمياط مخس 

يل تونس برتبة الوزارة مث ويل عرشة س نة مث ويل تونس مدة س نتني و معرها جامعا  مث ويل  موره مث قربس مث أأعيد ا 

مارة املاء و ظهر فهيا ك ذا ركب مث ويل صدارة فايته و خصه السلطان مصطفي دون غريه بسلسةل ا  ذهب يضعها جلواده ا 

 الوةزراء يف حمرم س نة تسع و عرشين و اثر ااثرا حس نة

  

محمد فضل هللا بن محمد بن عيل بن محمد الرويم الربكوي احلنفي رمحه هللا اقام بقسطنطنية يتويل الوعظ و التذكري و أأبو 

ان أأيب يزيد و سلمي و حصل هل القبول التام و اش هتر صيت علمه. و اكن ابهر الشأأن فصيح اللسان جبامعي السلط

 حسن البيان يس تعمل يف وعظه التفسري و اكن أأخذ عن وادله و غريه و عنه ابنه عصمة هللا (

 

حدي و ثالثني و أألف   تويف س نة ا 

عابدين ( بن حيي بن محمد املرصي القاهري الشافعي املعروف محمد عبد الرؤوف بن اتج العارفني بن عيل بن زين الأأبو  )

مات شافعي الزمان. واكن ابملناوي زين العابدين رمحه هللا يوم امخليس لس بع بقني من صفر مبرص و مما قيل يف اترخيه 

بيت معروف ولدته س نة اثنتني و مخسني و تسعامئة من أأعيان الشافعية املتأأخرين و أأعالهمم املتبحرين و من أأهل 

فتاء. و اكن فاضال علام عالمة حنريرا كثري الفضائل حسن التصانيف ذا فنون.  ابلعمل و الفضل و القضاء و التصنيف و ال 

و من تصانيفه الفيض القدير رشح اجلامع الصغري و مجع فتاوي جده املنادي القايض و رشح القاموس و رشح اتئية ابن 

الفارض و 
46
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شطبةأأسطر لكها م   
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بن محمد بن رمضان العلوي الرويم احلنفي املعروف اببن الطغرائ رمحه هللا قافال عن مكة  عبد هللا محمد بن أأمحدو أأبو 

يل قسطنطنية و دفن هبا يف شهر ربيع الأول و اكنت ولدته س نة اثنتني و س تني و تسعامئة فهو أأكرب من  و محل نعشه ا 

هو من كبار الفضالء يف ادلوةل العامثنية و أأعياهنم ويل قضاء مكة املكرمة و قضاء بغداد أأخيه القديس بعرشين س نة. و 

دار السالم و قضاء حلب غري مرة وقضاء اسكدار و اكن أ خر ما ويل قضاء ادرنة و اكن دامئ الصمت شد الاش تغال 

نية و مع هذا اكن مخول مزنواي عن الناس كثري املطالعة طويل املالحظة موصوفا ابلفضائل العلمية موسوما ابلكاملت ادلي 

امهل )اهل( شأأنه الفكل الغدار و اوقع يف حبل اقباهل عقدة الأدابر مفا تقدم عيل اقرانه و ل بل  رتبة امثاهل و ما ويل مجةل 

ر العني يف ما يس تحقه املوايل من املناصب و املعايل. و من تصانيفه احلس نة كتاب مرات الاكئنات يف التارخي و كتاب نو 

 ا صالح جامع الفصولني و تعليقات 

 

الغيث                  املغريب التونيس العارف املعروف ابلفشاش رمحه هللا يف أأول رجب مبرض الطاعون و دفن و أأبو 

قال لبالد و قد قارب س نه امخلسني و اكن مودله بتونس و نشأأ هبا عاملا فاضال ماهرا يف غنون العمل. يف زاويته بسوق ا

احمليب فيه الأس تاذ العامل الويل الرحةل الكبري القدر القطب الأقطاب و لسان احلرضة املترصف يف الأسامء و احلروف 

الاكمل يف اخلالئق و النعوت. اكن أأية من أ ايت هللا تعايل الباهرة مع الكرامات الظاهرة و اخلوارق الباهرة و الكرم 

لاكمةل يف الفنون العقلية و النقلية و العلوم الظاهرة و الباطنة و اخلريات و الأوقاف املفرط و اجلود املتنايه و املهارة ا

الكثرية من املساجد و الصوامع و اخلوانق و اجلوامع و غري ذكل من وجوه اخلري و أأنواع الرب و عظمي ال حسان و اكن ل 

قبال و قابهل بعظمي النوال. و لو  يقبل هدية أأحد. و اكن لو جاء أأحد بكتاب اجلامع الصحيح للبخاري أأقبل عليه لك ال 

عرض عليه كتاب اشرتاه بمثن غال من أأي فن اكن و اكن كرثة كتبه خارجة عن ال حصاء. و من مجةل ذكل أأنه اكن عنده 

من لك كتب جليةل و نسخ خمدومة نبيةل و قد أأفرد ابن أألف نسخة من نسخ اجلامع الصحيح و البوايق عيل قياس ذكل 

الطرابليس مناقبه ابلتصنيف و قدم خليفة الس يد محمد يف س نة ست و ثالثني و أألف قسطنطنية و معه مكتوب شعبان 

الش يخ يف الطريقة خبطه الكرمي فكتب يف تقريظه أأش ياخ العلامء و من مجةل ذكل ما كتبه ش يخ ال سالم حيي بن زكراي 

 شعر

ارسمه أأبو الغيث غيث املس تغيثني لكهم ... هبمته انلوا مين فك  

 فهمته العليا غيث به ارتوي ... رايض امان لئذين ابرسمه

 و اكن أأخذ عن الش يخ محمد اجلديدي
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خلع أأبو الغازي عامثن بن أأمحد بن محمد بن مراد العامثين السلطان ظهري ادلين الغازي رمحه هللا يوم امخليس لامثن خلون 

ي ليلو الربعاء لامثن خلون من شهر ربيع الأول س نة س بع و عرشين و من رجب. اكن ويل املكل بعد معه السلطان مصطف



  

اكنت مدة ملكه أأربع س نني و أأربعةأأشهر. قال احمليب فيه اكن من أأحسن امللوك العامثنية خلقا و خلقا و أأمجلهم ش امي و 

يقهتم فاريس. و اكن طباعا هل أأدب و حياء و عرفان و فيه جشاعة و فروس ية و اكن ينظم الشعر الرتيك خملصه عيل طر 

يل فيه صالح و خشوع و أأمر يف أأايمه بتعطيل خاانت امخلور و دار علهيا بنفسه و قفل أأبواهبا و طرد أأحصاهبا  سافر ا 

بالد القزق و خرج لقتامهم يف حنو س امتئة أألف مقاتل و جعل القنطرة عيل البحر احلاجز بينه و بيهنم و أأتقهنا و انترص 

يل مقر عزه ساملا غامنا علهيم و اس تويل عيل قال ع متعددة و غمن أأوالا كثرية و أأخذ اجلزية مهنم عن ثالث س نني و عاد ا 

و أأنعم عيل العساكر الغامات عظمية فهابته ملوك ال فاق و قويت شوكته و اتسعت دائرة ملكه مث صاهر ش يخ ال سالم 

اء ابلقصايد النفيسة و من ذكل قصيدة امامه همسيه. و مدحه الشعر عيل س نة جده الأعيل اسعد بن سعد و تزوج اببنته 

شعر  يوسف بن ايب الفتح ادلمشقي و مطلعها  

ومغىن به غصن الش بيبة أأينعا  تذكر من أأكناف رامة مربعا ...  

يل أأن قال شعر ا   

 عذيري من هذا الزمان وأأههل ... ومن يل مبن يصغي لشكواي مسمعا
يق تفجعاخيوفين منه العدو قطيعة ... ويظهر يل منه الصد  

 ومل يدر أأين للقضاء مفوض ... وما اكن قليب للقضاء ليجزعا

 و كيف أأخاف ادلهر يوما و قد غدا ... نصريي مولي امهامم السميدعا

           مليك الوري ركن العيل كعبة التقي ... حليفة العال جنم الهدي املتورعا 

املمتتعاخليفة رب العاملني وظهل ... عىل خلقه واملعقل          
رادة ... عليه كام يف العمل اكن موقعا  وقطبا يدور الأمر وفق ا 

صبعني لربه ... يرصفه وفق املشيئة طيعا  ومن قلبه بني ا 
 مىت فكل التقدير دار حلمكة ... بيشء جتده حنوه صار مرسعا

 بىن فوق هام النريبني ماكنة ... لها النرس أأغىض والسامك تضعضعا
سكندرا مث تبعامليك هل لك امللوك تو  ابع ... فدع ذكرمه ا   

قبال فوق جبينه ... فقال لقد صادفت للعز مطلعا  رأأى كوكب ال 
 وأأبرص مأأوى سعده فكل العىل ... فأألفاه أأرىق من عاله وأأرفعا
ن رعا ذا رأأى ... رحمي بأأحوال الرعية ا   بصري بأأعقاب الأمور ا 
م ووقعاجزاه هل العرش خريا عن الورى ... فمك أأحمك الأحاكم فهي  

 وحيا عىل رمغ الكواكب غرة ... تعمل مهنا البدر أأن يتشعشعا
لهيي مسحة ... تردى حمياه هبا وتلفعا  علهيا من النور ال 

 لقد جئت قسطنطينة طوع أأمره ... ووافيت حبرا ابملاكرم مرتعا
 ومشت حميا ابحلياء مربقعا ... وأأبرصت روضا ابملعارف ممرعا

... وما اكن قلب اخلاشعني ليخشعاوأأبرصت قلبا فيه خش ية ربه   
ذا همسع القرأ ن يوما بأأذنه ... ترى القلب منه خاشعا متصدعا  ا 
ن ذكروا فضل اجلهاد رأأيته ... ميد جيوشا انواي كونه معا  وا 

 كام اكن ذو النورين وهو همسيه ... جيهز جيش العرستني توسعا
لهيي حبق الواردين لزمزم ... ومن طاف ابلبيت العتيق ومن س عاا   

 أأطل معره وارشح لطفك صدره ... وعامهل ابلألطاف اي واسع ادلعا



  

 وأأيده ابلنرص العزيز وكن هل ... ممدا وابلفتح املبني ممتعا
 مدى ادلهر ما سار احلجيج ملكة ... وما زمزم احلادي لطيبة مرسعا

يل الشام بنية احلج و أأخرج نه أأراد السفر ا   مث ا 
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ىل أأسكد صل اللغط من العسكر وقامت حف السفرومصم عىل  .رجبخلون من  لس بعار يوم الأربعاء خيامه ورسادقه ا 

وضابط احلرم السلطاين  قتل الوزير الأعظم دولر ابشا ري وواتفقوا عىل عدم الس وا يف ميدان اخليلالفتنة واجمتع

و  وهنبوا أأمواهلالظهر عىل بيت معمل  لسبب لتحرك احلج وجهموا بعدا مه ومعمل السلطان املوىل معر بدعوى أأهنم رتيوادلف

لهيامالوزير وضابط احلرم أأو  تسكني الفتنة بقتل وسأألوهيف وقت العرص اجمتع كبار العلامء  مث اكن اختفي. وأأبرموا  بتسلميهام ا 

ن أأمحد و اجمتع املوايل مبسجد السلطا ابلأسلحة وأ ةل احلرب وو اجمتعوا من الغد  سكرمث تفرق الع  أأيب.لسؤال فيف ا عليه

ىل  فأأيببطلب امجلاعة  املوايل من جامعة قايض العسكر وقايض دار السلطنة وأأرسلوا  من تسلميهم واس متروا يف مراجعته ا 

عيل التخت  أأجلسوه السلطان مصطف  و و أأخرجوا سلطنةعىل دار ال  وقت الظهر ومل العسكر من الانتظار فهجموا

ىل بيت ضابط اجلند  أأخذ معه الوزير الأعظم سابقا حسني ابشافلام رأأي السلطان ما حل به خمري يف أأمره ف وذهب ا 

نسان مهنم مخسني رشيفيا ومخسة أأذرع من اجلوخجيأأخذ خاطر العسكر و و ي ليدبر أأمره . مفا اكن جواب عل للك ا 

ل قتهل مث جهموا عيل داره و قتلوا حسني ابشا و قبضوا عيل السلطان و أأحرضوه بني يدي معه فأأر العسكر  يل ا  سهل ا 

يدي قيل و أأحرضوا دلور ابشا و ضابط احلرم و رضبوا عنقهام و علقوا رؤوسهم عيل جامع السلطان أأيب يزيد و وقعت 

 البيعة العامة.

مبحمد ابشا بن حسن الأسود و الس نة الأويل من ملكه عزل محمد ابشا الصويف عن نيابة مقام الوزير الأعظم و يف 

الرشق اببن عبد الغين و محمد بن يوسف البحيث عن قضاء دار السلطنة ابلرشيف محمد حسني بن           من صدارة   

ذن هللا جند الكفار و أأرابب الطغيان. و يف  يل برجان ولس تان فهزموا اب  الثانية سار اسكندر ابشا و جانبك كري خان ا 

 و اس تويل خليل ابشا عيل حصار مفرودنيا و فتح قلعة واج

يل و يف الثالثة سار خل  يل ابشا ل غارة مالته يف املراكب و جهم أأهل ادرنة عيل قاضهيا عيل بن            فهرب ا 

 قسطنطنية 

مجد البحر احلاجز بني قسطنطنية و اسكدار و غلطة من شدة الربد و مر الناس عليه. و جتهز السلطان الرابعة و يف 

بيده كتاب يقرأأ فيه و امر بقتهل خوفا من الفتنة فقال لسفر القزق و احرض أأخاه محمدا بني يديه و هخو عيل الصفة و 

ل الأمر خبنقه  أأخوه ابهلل عليك ل تدخل يف ديم و ل جتعلين خصمك يوم القيامة و اان اقنع منك برغيف مفا اكن جوابه ا 

اممة فقال سلط هللا عليك من ل يرمحك و ل خيشاك خفنق ابلوتر بني يديه ففار من منحريه ادلم و سقط عيل ع

 السلطان. و اكن ذكل يف جامدي ال خرة س نة ثالثني مفا فات احلول حيت ذاق من ذاك الكأس.

اخلامسة رجع بعد حصار خوتون و الغارة عيل الكفار غامنا مث قصد سفر الشام يريد احلج فهجم عليه العامة من و يف 

 العساكر و خلعوه و سدوا ماكنه

 

\327a\ 

 
يل السلطنة نوبة أأخريبعمه السلطان مصطفي و أأع      ادوه ا 



  

 

 دوةل السلطان الأعظم و اخلاقان الأخفم

 

مصطفي بن محمد بن مراد بن سلمي العامثين رمحه هللا بويع يف املرة الثانية يوم امخليس لامثن  صفي ادلين أأبو الفضل هو

حدي و ثالثني و أألف  خلون من رجب س نة ا 

 

د بن محمد بن مراد العامثين الغازي ظهري ادلين رمحه هللا يوم امخليس لامثن السلطان أأبو املغازي عامثن بن أأمحتويف فهيا 

يل يدي قهل و خنقه كام خنق و غسهل و  خلون من رجب بقسطنطنية بعد العرص. ذهب الوزير الأعظم داود ابشا ا 

رش خلون من جامدي كفنه و صيل عليه و دفنه عند أأبيه و هل من العمر س بع عرشة س نة. و اكنت ولدته يوم       لع 

شعرال خرة س نة ثالث عرشة و أألأف. و قيل يف وفاته   

 مات سلطان الربااي ... فهو يف الأخرى سعيد
ن عامثن شهيد  قال يل الهاتف أأرخ ... ا 

 و اكن قتهل من غري عمل من السلطان مصطفي 

 

 يف رجب و ولدته يف حدود س نة عبد هللا محمد بن مصطفي بن داود بن كامل الرويم القوجوي احلنفي رمحه هللاو أأبو 

حدي الامثنية و السلامينية و دار  س بعني و تسعامئة من فضالء ادلوةل العامثنية. ويل تدريس ابيزيدية بروسا و احملمودية و ا 

احلديث مث ويل قضاء الشام يف شهر ربيع ال خر س نة ست و عرشين مث قضاء مكة فاس تعفي عهنا و اختار العزل. و اكن 

رفة ابلنحو و الرصف و اللغة و التوارخي و أأايم الناس. و اكن مخول مائال ا يل الانزواء سلمي القلب مع كونه ش توما هل مع

 مرشيف اللسان يف طعن الكبار مطلق العنان و هل بعض تصانيف. و اكن لزم ابن املعلوللنقيب و غريه.

 

لطربي الشافعي رمحه هللا يوم عيد الفطر جفأأة مبكة و قيل محمد عبد القادر بن محمد بن حيي بن مكرم احلسيين او أأبو 

س نة ثالث و ثالثني و أألف. و اكنت ولدته هبا يف يوم         لثالث بيقني من صفر س نة ست و س بعني و تسعامئة 

و حفظ نشأأ هبا و ترعرع يف جحر أأبويه و أأةمل حفظ القران و هل اثنيت عرشة س نة و صيل به الرتاوحي يف مقام اخلليل 

عيل عدة  -------و ثلث املهنج. و عرض  عدة متون مهنا الأربعني للنووي و العقائد النسفية و أألفية ابن ماكل يف النحو

ماما مبقام اخلليل عليه السالم و مفتيا ببدل هللا احلرام. و  مشاخي و صار من أأعيان أأهل مكة و أأعالم بيت الطربية هبا و ا 

ا شاعرا و بيهتم أأقدم بيت مبكة قدهما جدمه الش يخ ريض ادلين أأبو بكر محمد بن أأيب بكر بن اكن عاملا فاضال مؤرخا أأديب

عيل بن فارس الطربي س نة س بعني و مخسامئة و سكهنا و زار روضة الرسول عليه السالم و سأأل هللا تعايل أأن يرزقه 

 أأولدا علامء هوات مرضيني فودل هل س بعة
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سامعيل و ا حساق و يعقوب و نشأأوا علامء فقهاء مدرسني بنني محمد و أأمحد براهمي و ا  . و اكن دخول القضاء يف و عيل و ا 

مامة املقام يف س نة ثالث و س بعني و س امتئة و مل تزل ال مامة فهيم خمصوصة هبم ابل ذن املطلق من السالطني و  بيهتم و ا 

ذن جديد و ل مداخ يل ا  ةل غريمه فهيا. و ما زالت املناصب العلية يف أأيدهيم يتلقوهنا الأرشاف السابقني من غري احتياج ا 

اكبرا عن اكبر و يعقدون علهيا يف مقام الافتخار ابخلنارص من القضاء و الفتوي و التدريس و ال مامة و اخلطابة ببدل هللا 



  

ة بيهنم و بني ولت مكة و و زايدة الألف و توفر أأس باب اخلرب و الفالح النفيس و مهم مزيد التقوي و الورع و الصالح

و  .الرتاسل بيهنم ابلأشعار احلس نة حيت ان تكل الألفة بيهنم اقتضت املواصةل ابملصاهرة و أأةملت ما هو سبب املفاخرة

ل العظمي علام أأو نس با و اكن ينتقل مبكة يف بيوت الطربية اكن منصب اخلطابة قدميا حمفوظا عن أأحداث الناس  فال يقدله ا 

و النويرية. و ملا اكن ليةل الأربعاء سلخ شهر رمضان من الس نة امر حيدر ابشا متويل المين أأن ل خيطب يف  و الظهريية

ل خطيب حنفي فروجع يف ذكل فمل يفعل و شدد يف أأمره و اكنت النوبة لصاحب الرتمجة و قد هتيأأ  العيد يف هذا العام ا 

ليه من السامط و احلل  وي عيل العادة حفصل هل من ذكل تعب شديد و مات جفأأة و صيل للخطبة و هيأأ مجيع ما حيتاج ا 

عليه بعد صالة  العيد من يومه. و من تصانيفه نشأأة السالفة مبنشأأ اخلالفة يف التارخي و درة الاصداف السنية يف ذروة 

ن الرسيرة يف من أأعيان الرسائل و ال ايت املقصورة عيل الأبيات املقصودة و حسالأوصاف احلسنية و عيون املسائل 

حسن السرية و اللكم الطيب عيل الكم أأيب الطيب و علو احلجة بتأأخري ايب بكر بن جحة و كشف اخلايف من كتاب 

حفام اجملاري يف افهام  الاكيف يف علمي العروض و القوايف و سل الس يف عيل كيف و عرائس الأباكر و غرايس الأفاكر و ا 

رميل و أأخذ عن الشمس محمد النحراوي احلنفي و عبد الرمحن الرشبيين البخاري و غريها. و تفقه عيل الشمس ال

اخلطيب و عيل بن جار هللا بن ظهرية احلنفي و حيي بن محمد املاليك و عبد الرحمي بن أأيب بكر بن حسان احلنفي و جامل 

سامعيل العصايم و أأخيه عيل و أأيب البقاء العمري و نرص هللا بن محمد و محمد بن عبد العزيز الزمزيم و محمد  ادلين بن ا 

الهبنيس و          و عيل الهروي القاري و عيل بن ظهرية و نصري ادلين محمد بن غياث ادلين منصور الشريازي و 

 يوسف اجليالين و الس يد غضنفر و غريمه

 

عرشة  رمحه هللا لثنيت عيل محمد بن حسني بن عبد الصمد            امهمداين احلاريث العالمة هباء ادلين العاميلو أأبو 

خلت من شوال ابصهبان و محل ا يل طوس و دفن يف جوار احلرضة الرضوية ابملشهد و أأما مودله. )فقال أأبو املعايل 

الطالوي ودل بقزوين و أأطال هو و البديعي يف الثناء عليه (. و قال الس يد عيل بن معصوم يف السالفة ودل ببعلبك عند 

ء لثالث عرشة بقيت من ذي احلجةغروب الشمس يوم الأربعا  
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يل بالد العجم و أأخذ عن اجلهابذة حيت أأذعن هل لك مناظر و منابذ     س نة ثالث و مخسني و تسعامئة و انتقل به أأبوه ا 

فلام اش تد اكههل و صفت هل من العمل مناههل ويل هبا مش يخة ال سالم مث رغب يف الفقر و الس ياحة و اس هتب من هماب 

ملا هو حاهل مناسب. حفج بيت هللا احلرام و زار النيب عليه الصالة و السالم مث فيق رايحه فرتك املناصب و مال التو 

أأخذ يف الس ياحة فساح ثالثني س نة و اجمتع يف أأثناء ذكل بكثري من أأهل الفضل مث عاد و قطن بأأرض العجمو هناك 

و قصدته علامء تكل الأمصار و اتفق عيل فضهل  مهي غيث فضهل و انسجم فأألف و صنف و قرظ املسامع و ش نف

أأسامعهم و الأبصار و غالت تكل ادلوةل يف قميته و اس متطرت غيث الفضل من دميته فوضعته عيل مفرقها اتجا و اطلعته 

من مرشقها رساجا وهاجا و تبسمت به دوةل سلطاهنا شاه عباس و استنارت بشموس رأأيه عند اعتاكر حنادس البأأس. 

يل أأخالق لو مزج هبا البحر لعذب طمعا و أأراء لو كحلت  فاكن ل يفارقه سفرا و حرضا و ل يعدل عنه سامعا و نظرا ا 

جوده لشامئه ل مع وضاح تتفجر ينابيع السامح هبا اجلفون مل يلف امعي و ش مي يه يف املاكرم غرر و اوضاح و كرم ابق 

لهيا الأيتام و من نواهل يضحك ربيع الافضال من باكن عيون اماهل. و  اكنت دار مش يدة البناء رحبة الفناء )الغناء( يلجاء ا 

الأرامل و يفد )يغد( علهيا الرايج و الأمل فمك همد هبا وضع و مك طفل هبا رضع و هو ثقوم بنفقهتم بكرة و عش يا و 

يثار ال خرة عيل ادلنيا  و ال خرة خري و أأبقي و مل يوسعهم من جاهه جناان مغش يا مع متسك من التقي ابلعروة الوثقي و ا 



  

يل الس ياحة و يرجو الاقالع عن تكل  يل السلطان راغبا يف الغربة عن الأوطان يؤمل العود ا  يزل أ نفا من الاحنياز ا 

عيل أأفنان اجلنان حاممه. و قال احمليب )صاحب التصانيف و التحقيقات و  و ترمنالساحة فمل يقدر هل حيت وافاه حاممه 

هو أأحق من لك حقيق بذكر أأخباره و نرش مزاايه و احتاف العامل بفضائهل و بدائعه. و اكن أأمة مس تقةل يف الأخذ بأأطراف 

جعب من أأ العلوم و التضلع بدقائق الفنون و ما أأظن الزمان همسح مبثهل و ل جاد بنده. و ابمجلةل فمل تتش نف الأسامع ب

يل اصهبان فوصل يف كتابيه و ابل  يف الثنا أأخباره و قد ذكره الشهاب اخلفايج يل أأن وصل ا  ء عليه ( تنقلت به الأسفار ا 

ل أأنه مل يكن عيل مذهبه يف بدعته لش هتار  خربها ا يل شاه عباس فطلبه لرايسة علامهئا فولهيا و عظم قدره و ارتفع شأأنه ا 

قامته مبرص  -------صيته يف سداد دينه و حسن  ل أأنه غال يف حب أأهل البيت و الال. و اكن مدة ا  جيمتع ابلأس تاذ ا 

محمد بن أأيب احلسن البكري و اكن الأس تاذ يبال  يف تعظميه لعلمه و فضهل و صالح حاهل و هل قصيدة مدح فهيا الأس تاذ 

شعرمطلعها   
 اي مرص سقيا كل من جنة ... قطوفها اينعة دانيه
 تراهبا اكلترب يف لطفه ... وماؤها اكلفضة الصافيه

هرها قد أأرخص الغاليةقد أأجخل املسك نس مي لها ... وز  
 دقيقة أأصناف أأوصافها ... ومالها يف حس هنا اثنيه

 منذ أأخنت الركب يف أأرضها ... أأنسيت أأحصايب وأأحبابيه
 فيا حامها هللا من روضة ... هبجهتا اكفية 
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              شافيه       
اريهوأأطيارها ... بنغمة القانون اكدل فهيا شفا القلب  

يل أأن قال  عرشا   

 من شاء أأن حييا سعيدا هبا ... منعام يف عيشة راضيه
 فليدع العمل وأأحصابه ... وليجعل اجلهل هل غاش يه

 والطب واملنطق يف جانب ... والنحو والتفسري يف زاويه
 وليرتك ادلرس وتدريسه ... واملنت والرشح مع احلاش يه

ىل م اي دهر وحىت مىت ... تشق  بأأايمك أأايميه  ا 
مس تعطفا ... وتوقع النقص بأأماليهحتقق ال مال   

 وهكذا تفعل يف لك ذي ... فضيةل أأو مهة عاليه
 فا ن تكن حتسبين مهنم ... فهيي لعمري ظنة واهية

ل فأأشكو ... ك ا   عاليهىل ذي احلرضة الدع عنك تعذييب وا   

قدس بفناء احلرم عليه قال الريض بن أأيب اللطف املقديس و رد علينا من مرص رجل من همابته حمرتم فزنل من بيت امل

يناس و اكن يأألف من احلرم فناء س اميء الصالح و قد اتسم بلياس الس ياح و قد جتنب الناس و انس ابلوحشة دو  ن ال 

لأيه نقصا فالقي يف روعي أأنه من كبار العلامء الأعاظم و أأجةل الأفاضل  قامة ا  ليه أأحد مدة ال  املسجد الأقيص و مل بس ند ا 

ليه الأعامج مفا زلت خلا ليه للأخذ عنه و تشد ا  ذا هو ممن يرحل ا  الرحال للرواية عنه طره اتقرب و ملا يرضيه اجتنب فا 

ىل الشام قاصدا بالد العجم سامث قرأأت عليه شيئا من الهيئة والهندسةيسمي هباء ادلين محمد امهمداين احلاريث ف و قد  ر ا 



  

أأدابهئا و يف اجمللس حسن البوريين و اكن ل يعرفه و ل خفي عين أأمره و اس تعجم و ملا ورد دمشق اجمتع بفضالهئا و 

يكرتث به و صلوا العشاء و مه عيل ذكل و رشع يف بث معارفه و حتقيقاته و أأورد اعرتاضات و اجوبة حتري مهنا العقول 

ا و اعتنقا و و مجد عندها الألباب فهنض البوريين واقفا عيل قدميه. و قال ان اكن و ل بد فانت الهباء احلاريث فصاحف

أأخذا بعد ذكل يف ايراد النفايس و سأأل الهباء كامتن امره و افتقرا مث مل يقم ان اقلع ا يل حلب. قال أأبو الوفاء بن معر 

فذكر حديث ما طلعت الشمس اه و العريض قدم حلب مس تخفيا حفرض دروس الوادل و سأأهل عن أأدةل تفضيل الصديق 

قتيض تفضيل املرتيض فش مته الوادل و قال هل رافيض ش يعي و س به مث اجمتعا يف غريه فرد عليه مث أأخذ يذكر أأش ياء ت 

جملس أ خر و عرفه الوادل فقال هل الهباء ش متتين ابلأمس فقال هل ما عرفتك اذا و لكن ايراد مثل هذا الالكم ل يليق 

َحابَة َولَككن َكيَف أأفعل سلطاننا ش يع   حبضور العوام مث قال . و هل أأشعار كثرية َويقتل الكَعامل الس ىنَأان س ىن أأحب الصَّ

شعر و هو ابملشهدحس نة مهنا ما كتب لبعض أأحبابه   

ذا أأتيت أأرض امجلع ... أأغين طوسا فقل لأهل الربع  اي رحي ا 
ل وسقي رايضها ابدلمع  ما حل بروضة هبا ئيمك ... ا 

خوانه ابلنجف  شعرو كتب لبعض ا   

ذا أأتيت أأرض النجف ... فالمث عين   تراهبا مث قفاي رحي ا 
انرصف واذكر خربي دلى عريب نزلوا ... واديه وقص قصيت و  

شعر و قال  

 للشوق ا ىل طيبة جفين ابيك ... لو صار مقايم فكل الأفالك
 أأستنكف أأن مشيت يف روضهتا ... فامليش عىل أأجنحة الأمالك
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شعرو قال   

نسااي من ظمل النفس وأأخطا وأأسا ... هذا حرم يغسل عنك ادل  
 هذا حرم مقبدس خيدمه ... جربيل ومياكل صباحا ومسا

شعرو قال   

ىل مكة هذا أأان ضيف ... ذي زمزم ذي مين وهذاك اخليف  اي قوم ا 
 مك أأعرك عيين ل ستيقن هل ... يف اليقظة ما أأراه أأم هذا طيف

شعر و قال  

ن هذا املوت يكرهه ... لك من مييش عىل الغربا  ا 
. لرأأوه الراحة الكربىوبعني العقل لو نظروا ..  

الأاكبر مفا اس تقر به اجللوس حيت قال ملن معه ا ين همسعت  و حيك أأنه قصد قبيل وفاته زايرة القبور يف مجع من الأخالء

شيئا فهل منمك من همسعه فأأنكروا سؤاهل و اس تغربوا مقاهل و سأألوه عام همسع فأأومه و أأمعي يف جوابه و أأهبم مث رجع غيل 

فمل يلبث أأن جاءه داعي الأجل فأأجابه. و من تصانيفه: العروة الوثقي يف التفسري، و عني احلياة و احلبل  داره و أأغلق اببه

املتني يف مزااي الفرقان املبني، و رشح الأربعني، و مرشق الشمسني، و مفتاح الفالح و الزبدة يف الأصول و الهتذيب يف 

و الثين عرشايت امخلس، و خالصة احلساب و اخملاله و ترشحي يف الهيئة، و الرساةل الهاللية،  و امللخص ،النحو

الأفالك و الرساةل الاسطرلبية، و حوايش الكشاف، و حوايش البيضاوي، و حاش ية عيل خالصة الرجال، و دراية 



  

عن وادله احلديث، و الفوائد الصمدية يف عمل العربية، و الكشكول، و اجلامع العبايس ابلفارس ية و غري ذكل. و اكن أأخذ 

 عز ادلين و عبد هللا بن شهاب ادلين الزيدي و 

 

 دخلت س نة اثنتني و ثالثني و أألف

براهمي اليوسفي تويف فهيا  املنجيك الأمري غفره هللا لست  أأبو عبد هللا محمد بن منجك بن أأيب بكر بن عبد القادر بن ا 

 املنجكية نبيال و سام قدره يف دمشق جليال كربت بقني من شهر ربيع الأول و دفن جبامع جده ابمليدان. نبع يف ادلوةل

دولته و عظمت صولته و مدحه الشعراء و انقادت هل الفضالء. سكل أأول طريق العسكرية فصار من أ حاد اجلند 

مارة تدمر مث صار امري الأمراء مبدينيت الرقة و الر  ليه ا  هاء و الشايم مث زعامي مث متوليا عيل عامرة السلطان سلامين مث مض ا 

يل مرتبة عظمية و معر عامرات الفائقة و رصف فهيا أأوالا  يل ما مل يصل به أأحد من أأهل بيته و بل  من نفاذ القول ا  وصل ا 

ل أأنه مغال يف الكرب و التيه بذي اللسان كثري الوقيعة يف الناس تقلبت به  كثرية. قال احمليب اكن خسي الطبع كبري الشأأن ا 

ل و خالط الوزراء و داخل الكرباء. و هل خطوب و وقايع و ماجراايت و فظايع جتاوزت احلد الأحوال و طافت به الأهوا

ساءته أأكرث من ا حسانه و قل من سمل من يده و لسانه و قد و لك عهنا  ابنه املرحوم  -------العد. و ابمجلةل هو رجل ا 

شعر الأمري منجك فامي أأشار ا يل ظالماته بقوهل  

اس يح ... جري هذا الاساء عيل الصغاراساء كباران حيت يف الن  
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لقد رشب الأوائل كأس مخر ... غدت مهنا الاواخر يف خامر    

 

لياس الرويم الامايس احلنفي رمحه هللا يف شهر ربيع ال خر و أأبو  محمد مصطفي بن حسن بن يوسف بن حسني بن ا 

حد الفضالء الكبار يف ادلوةل العامثنية الفائزين ابملراتب بقسطنطنية. و اكنت ولدته يف س نة ثالث و مخسني و تسعامئة أأ 

اجلليةل و املناصب العلية و اكن الصدور يالحظونه بعني العناية لرعاية )دلعاية( جلده الس نان رمحه هللا. ويل تدريس 

حدي الامثنية و السلميية و السلامينية مث ويل قضاء ال  حدي و أألف الأفضلية مث الزالية مث تدريس خانقاه مث ا  شام يف س نة ا 

مث اعيد بطلب أأهلها مرة أأخري مث قضاء املدينة مث قضاء دار السلطنة مث صدارة اجلهتني لك واحدة مهنام مرتني اخرها يف 

صدر ولية السلطان مصطفي يف النوبة الأخري مث اعتل و عزل. و اكن من جمالس العلامء كثري احلظوظ و من املباحث 

 ظ حسن التعبري مرهف البيان بلي  الالكم فصيح اللسان ساعيا يف مصاحل ال انم مراعيا لدابالنفيسة غزير احملفو 

ال سالم. و اكن صاحلا عابدا مهتجدا مالزما للجامعات مراعيا لأوقات الصلوات. و قال احمليب اكنت سريته يف قضائه 

ل أأن بضاعته يف العمل اكنت مزجاة قليةل. و اكن أأخذ عن جده س نان احمليش و غريه مس تقمية عفيفا مزنه العرض ا   

 

براهمي النابليس الشافعي زين ادلين رمحه هللا يف أأواسط رجب و و أأبو  سامعيل بن أأمحد بن ا  سامعيل عبد الغين بن ا  ا 

سامعيل و جد ابنه عبد الغين و خال القايض حمب ادلين  دفن مع وادله خارج ابب الشاغور يف مدفهنم و هو وادل ا 

ليه هجاته و معاليه احلنفيني و  أأبوه ش يخ مشاخي دمشق و كبريها و عاملها و مرجعها نشأأ يف كنف أأبيه و ملا مات توهجت ا 

و ورث منه أأش ياء كثرية من كتب و أ اثث فاختص هبا و تنعم مدة معره. اكن من الفضالء الأعزاء متأأاب خسيا حسن 

لهيا. و أأخذاملعارشة حلو املذاكرة لطيف الشامئئل و لكنه مل يبل  يف ال عن الشهاب أأمحد  عمل درجة ينده هبا كام بل  وادله ا 

 احلنبيل الوفائ و



  

 

العباس أأمحد بن أأمحد بن أأمحد بن معر بن محمد الصهنايج السوداين املايس املاليك املعروف ببااب رمحه هللا لس بع و أأبو 

تني و تسعامئة. نشأأ يف طلب العمل و خلون من شعبان و مودله ليةل الأحد لتسع بقني من ذي احلجة س نة ثالث و س  

التحصيل و قرأأ النحو و التفسري و احلديث و الأصول و الفقه و البيان و املنطق و التصوف و حفض )حفظ( كتبا من 

الأهمات. قال أأبو عبد هللا محمد بن يعقوب املراكيش الأديب اكن من أأهل العمل و الفهم و ال دراك التام احلسن حسن 

احلظ من العلوم فقها و حديثا و عربية و أأصلني و اترخيا مليح الاهتداء ملقاصد الناس مثابرا عيل التقييد  اكملالتصنيف 

و املطالعة مطبوعا عيل التأأليف مفيدة جامعة فهيا احباث عقليات و نقليات و يه كثرية كوضعه عيل خمترص اخلليل و تنبيه 

ح الألفية و اخر سامه النكت الزكية الوفية برش  الواقف عيل حترير نية احلالف و النكت  
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و نيل الأمل يف تفضيل النية عيل العمل و غاية ال جادة يف مساوات الفاعل للمبتدأأ يف رشط ال فادة و اخر سامه النكت 

دريس يريد بأألفاظه العربية و جلب النعمة  جانبة و دفع النقمة مباملس تجادة و التحديث و التأأنيس يف الاحتياج اببن ا 

الظلمة اويل الظلمة و رشح الصغري للس نويس خمترص ترمجة الس نويس و نيل الابهتاج ابذليل عيل ادليباج و املطلب و 

املارب يف أأعظم أأسامء الرب و ترتيب جامع امليعاد للونرشييش و غري ذكل. و اكن أأخذ عن وادله و معه  أأيب بكر بن 

 أأمحد و محمد يفيع و غريمه.

 

سلمي بن أأكرب شاه بن هاميون بن محمد البابري الهندي احلنفي         ادلين هجانكري رمحه هللا سلطان مماكل املظفر و أأبو 

 الهند و أأحد كبار ملوكها و مكل بعده ابنه شهاب ادلين خرمشاه

 

و  .ل شوال بدمشقالعباس أأمحد بن محمد            احلليب احلنفي الأديب املعروف اببن املنقار رمحه هللا يف أأوائو أأبو 

اكن أأديبا شاعرا ذكيا ابرعا  و صاحب الرتمجة .اكن مودله هبا من بيت عمل و رايسة حبلب خرج مهنم فضالء جنباء

مشهورا ابذلاكء و الفطنة و الفضل ماهرا يف العربية و املعاين و البيان و غريها من الفنون متزي عيل أأقرانه و طار صيت 

 الفطنة و أألف قبل أأن يبل  عرشين من س نه رساةل يف الاس تعارة و بيان أأقساهما و فضهل و صار يرضب به املثل يف

. و نظم الشعر الرائق املعجب و درس ابملدرسة حتقيق احلقيقة و اجملاز و أأنواعها و عرضها عيل علامء عرصه فتلقوه ابلقبول

يل الروم يف تركة أأبيه و اكن مات هبا قاضيا عيل بعض  القصبات فاش هتر صيته بني علامهئا و صار الفارس ية و سافر ا 

يل اس تعامل بعض املكيفات فغلبت عليه  مالزما من املفيت زكراي بن بريم مث أأداه لطف الطبع و الامزتاج مع ظرفاء الربع ا 

السوداء فاختلط عقهل و صار خيلط يف الكمه و وضع يف دار الشفاء و عاد ا يل دمشق مقيدا يف حصابة بعض أأعياهنا و 

يد عليه اجلنون حيت حبس يف بيت و ولك عليه حارس. و اكن حاهل ختتلف حبسب الفصول. قال البوريين و لقد تزا

عليه مسلام و هل من ادلهر متظلام فرأأيته يف سلسةل طويل اذليل فاس بلت دموعي اكلس يل حزان عليه و شوقا  دخلت

ليه لأنه اكنت يراسلين بقصائده و يتحفين بفرائده و كنت أأجيبه عن رسائهل و احقق مجيع دلئهل فقال يل و هو يف تكل  ا 

شعراحلال ممتثال عيل سبيل الارجتال مشريا ا يل سلسةل اليت منعته املسري و صريته يف صورة الأسري   

ذا رأأيت عارضا مسلسال ... يف وجنة كجنة اي عاذيل   ا 

اننا من امة ... تقاد للجنة ابلسالسل فاعمل يقينا  

يل أأن مات. و اكن أأخذ عن أأسد ادلين بن معني التربيزي و و بقي عيل ذكل احل ال حنو ثالثني س نة ا   



  

 

عبد هللا محمد بن معر بن عبد القادر بن أأمحد الميين الصويف رمحه هللا ليةل امجلعة لأربع عرشة خلت من شوال  و أأبو
47
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املس تعان هبم يف النوائب و الشدائد صاحب و هو الس يد الأيد الفاضل من كبار مشاخي الصوفية أأهل احلل و العقد 

نعام نصبه جده عبد القادر الاهدل ش يخا و هو صغري فاكن يقول هل "اي ش يخ و هللا ان كل  فضال و ا  كرام و ا  زاوية و ا 

يل أأهل الأرض لصاروا لكهم مشاخي".  جدا لو نظر ا 

 

نطيين احلنفي املعروف اببن القاف رمحه هللا عبد هللا عبد احلي بن فيض هللا بن أأمحد بن مصطفي الرويم القسط و أأبو 

ليه يف العلوم. و اكن  بقسطنطنية. و مودله و منشاؤه هبا و اكن يتلخص ابلفائيض و هو شاعر الروم و ظريفها املشار ا 

---فريد عرصه أأداب و فضال و كرما و جمدا و بالغة و لطافة و براعة و معه رواء الطبع و ش مية الظرف و همسو القدر من 

ل قضاء سالنيك و جعل اترخيه قضاء عبد احلي  . درس يف عدة مدارس و أأفاد يف جمالس ------ و مل يل من املناصب ا 

يل أأن مات. و اكن كبار العلامء و الأدابء ميزيونه و يأأنسون به و جري بينه و بني نغعي الشاعر  مث عزل و دام معزول ا 

شعار مشهورة ابحلسن و اجلودة و جزاةل اللفظ و العذوبة و ديوان مقبول وقايع و حروب كثرية و هماجاة دممية  و هل أأ 

 متداول بني الفحول.

 

براهمي بن أأمحد بن عيل بن أأمحد العبايس احلليب الشافعي رمحه هللا من أأهل بيت يعرف ببيت املنال و أأبو  ا حساق ا 

حملاسن و هل أأشعار و فوائد و تصانيف مهنا رشح مشهور ابلعمل و الفضل و الفتوي و ادلراسة. و اكن كثري الفضائل وافر ا

و حواش عيل رشح احملرر يف فقه الشافعي و حتفة الفوائد رشوح العقائد للتفتازاين و نظم ادلرر الفرد يف فقه احلنفية 

 و أأخذ عن وادله و البدر محمود البيلوين و معر العريض و الطوالع و رشح الشاطبية و فصول ابن عريب و اجلغميين.

 أأجازه القايض حمب ادلين ادلمشقي احلنفي.

 

السلطان أأبو الفضل بن محمد بن مراد بن سلمي العامثين صفي ادلين رمحه هللا يوم الأحد لأربع عرشة خلت من ذي و خلع 

مخليس القعدة يف النبوة الثانية بعد أأن ويل السلطنة يف هذه املرة )املدة( س نة و أأربعة أأشهر و اكنت بيعته العامة يوم ا

حدي و ثالثني و أألف بعد خلع ابن أأخيه السلطان عامثن ففوض الوزارة خلتنه لأخته داود  لامثن خلون من رجب س نة ا 

ابشا فمل حتمد سريته فعزل بعد عرشين يوما حبسني ابشا املره و مل يتفق هل )هل( حضور ادليوان السلطاين الامرة مث عزل 

اكمل العقل  ا اللفكوي مث عزل بعد أأربعة أأشهر مبحمد ابشا الكزيح )الكريج(هو بعد أأربعة و عرشين يوما مبصطفي ابش

ل  انحصا لدلوةل قامئا برعاية أأمور اململكة غري أأنه مل يسمل من مكيدة مره حفرك عليه اجلند و اثرت فتنة عظمية مل يكن دفعها ا 

قاق يطلبون دم عامثن فعني محمود ابشا بن بعزهل و تولية مره فلام ولهيا قامت ولت الرشقية عيل ساق و أأظهروا الش

يل أأن وصل  يل انقره و مل يتفق هل مقابةل أأحد فرجع حملافظة بروسه يف الس نة جعال ابتفاق الأراء لتسكني فتنهتم فسار ا  ا 
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مد بن مبارك بن عبد هللا الحسامي الملقب بالمنقار. كان أميرا جليال أحد مقدمي األلوف بالشام في علي جانب الصفحة: و جدهم األعلي مح 

لباقي سنة ثالث و ثمانمائة ثم ولي كفالة جماه في أيام صرخ بن برقوق ثم صار رايس عسكره. و كان يعرف أوال بابن الهمندار و هو صاحب الوقف ا

العظيم في يد ذريته بدمشق و حلب و -------------- و أصله الحديث "عجب ربك من أقوام يقادون بالسالسل" و هم األساري في قول و الموقع حسن لما 

 فيه من دعوي انه المحبة منه سلمه هللا 



  

يقاع أأمر فبل  ذكل الوز ير الثانية يف رجب عزر الوزير قاضيا يف حرضته فاجمتع العلامء جبامع السلطان محمد و قصدوا ا 

 فرفق امجلعية و عزل بعض أأرشاف العلامء نفي بعضهم مث اجمتع اجلند
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يل السلطان و اختفي مدة و ويل  رسال خامت الوزارة ا  ل اب  عيل الوزير و اتبعهم اجلم الغفري يف عزهل مفا خلص من أأيدهيم ا 

عن السلطنة و العزةل عن املكل خفلع و الوزارة العظمي ماكنه عيل ابشا املعروف بكامنكش مث اختار السلطان التخيل 

ليه و ليس هل وغبة يف ادلنيا يكرث مات بعده بق  ل ما أألقي ا  ليل و مل يكن هل كفاية و ل أأهلية و اكن ل يدري أأحوال املكل ا 

يل احملالت البعيدة من غري تقييد بأأمر مركوب و ل ملبوس و ل غريه و يقال أأن عقهل قد اختل  تباسه اح  ------الركوب ا 

يف دوةل أأخيه و عدم خروجه و ذلكل خلع مرتني. قال احمليب فيه املكل الصاحل الزاهد املتقشف التارك لدلنيا و اكن لبسه 

منا اكن يأألك الكعك الناشف و اللوز و  نه مل يأألك الزفر مطلقا و ا  يف مدة ملكه جوخه حرضاء بأأكامم عربية  و أأما أألكه فا 

ا أأمره يف النساء فا ن وادلته احرضت هل جواري عديدة فمل يقبل منه واحدة.البندق و أأنواع الفواكه و أأم  

 

 دوةل السلطان الأعظم و اخلاقان الأخفم

عامد ادلين  أأبو الرشف مراد بن أأمحد بن محمد بن مراد العامثين السلطان رمحه هللا بويع ابلسلطنة يوم الأحد لأربع  هو

ثني و أألفعرشة خلت من ذي القعدة س نة اثنتني و ثال  

 

  دخلت س نة ثالث و ثالثني و أألف

عي بن يوسف بن أأيب بكر بن أأمحد بن أأيب بكر املقديس احلنبيل يف شهر ربيع الأول مبرص. أأحد أأبو محمد مر تويف فهيا 

لعلوم أأعالم احلنابةل املدرسني ابلقاهرة. اكن فقهيا حمداث ذا اطالع واسع عيل نقول الفقه و رقائق احلديث و معرفة حس نة اب

شعر و هل أأشعار كثرية و ديوان شعر و من شعرهاملتداوةل   

 لنئ قدل الناس الأمئة انين ... لفي مذهب احلرب بن حنبل راغب 

 اقال فتواه و اعشق قوهل ... و للناس فامي يعشقون مذاهب

ين فمين ويل مرص بعد الفتح كثرية مهنا: بديع الانشاء و الصفات يف املاكتبات و املراسالت، و نزهة الناظر و هل تصانيف 

من الأمراء و السالطني، و قاليد العقيان يف فضائل أ ل عامثن، و املرسة و البشارة يف فضل السلطنة و الوزارة، و 

بطال العمني مع البينة، و  مس بوك اذلهب يف فضل العرب، و رشف العمل عيل رشف النسب، و احلجج املبينة يف ا 

من رمضان، و حتقيق الربهان يف شأأن ادلخان اذلي يرشبه الناس ال ن، و الرساج املنري  حتقيق الرحجان بصوم يوم الشك

يف اس تعامل اذلهب و احلرير، و الروض النرض يف الالكم عيل اخلرض، و غاية املنهتيي يف الفقه، و الكواكب ادلرية يف 

هتذيب العالم يف حمك أأرايض مرص و الشام و بصائر املقدلين يف مناقب الأمئة اجملهتدين، و مناقب ابن تميية، و تنوير 

تلخيص أأوصاف املصطفي و ذكر من بعده من اخللفاء، و اللفظ املوطأأ يف بيان الصالة الوسطي، و شفاء الصدور يف 

زايرة املشاهد و القبور، و غري ذكل. و اكن أأخذ عن محمد املرداوي و حيي احلجادي و أأمحد الغنميي و محمد احلجازي و 

 غريمه.

 

لثالث عرشة خلت من جامدي  احلسن عيل بن محمد بن           ادلمشقي احلنفي عالء ادلين رمحه هللا يوم امجلعةو أأبو 

ال خرة و دفن مبقربة ابب الصغري غريب بالل احلبيش ريض هللا عنه و مودله يوم امجلعة مس هتل شوال س نة مخسني و 



  

مام احلنفية اب جلامع الأموي و هل كريس وعظ يف الأشهر الثالثة و غري ذكل من تسعامئة )ش يخ الاقراء بدمشق و ا 

الوظائف ادلينية. اكن عالمة يف القرأ ت و الفقه و الفرائض و احلساب ماهرا يف احلساب و اجلرب و املقابةل و الهندسة. و 

و املقدمة العالئية يف جتويد و تأ ليف عديدة تدل عيل نباهته و مهنا سكب الأهنر عيل الفرائض ملتقي الأحبر هل أ اثر كثرية 

و الألغاز العالئية يف القرأ ت العرش يف مائة و ست و عرشين بيتا جعز الناس عن حلها و جواهبا و نظم التالوة القرانية 

أأس ئةل تتعلق ببعض املشالكت. و اكن قرأأ عيل وادله و الشهاب الطييب و عبد الوهاب احلنفي و شهاب ادلين الايروين 

الشهاب الفلويج و النجم الهبنيس اخلطيب و محمد النجدي احلنبيل و الشهاب العلموي )العلوي( و عبد  )الايدوين( و

الرصميوين و البدر الغزي و الشمس بن املنقار العامد احلنفي و العالء بن عامد ادلين (اللطيف بن الكيال و أأيب بكر   
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الرويم الاسكويب احلنفي ابن اخلراط رمحه هللا ابلقاهرة ذو أأصابع           عبد هللا محمد بن محمد بن          بن   و أأبو 

ل و أأحد املشاهري الأماثل. اكن عذب البيان منطلق اللسان حلو احملاورة لطيف اجملاورة و هل الفضائ الست و صاحب

 السرية النبوية ابلرتكية املش بورة و ترمجة املطول 

 

بن عبد هللا الزنكباري احلنفي رمحه هللا مسلول بقسطنطنية و دفن يف خطرية  احلسن عيل بن عبد الرؤوفو أأبو  

يل بالد ال سالم فتداولته الأيدي  و انلته السعادة اجلامع البايزيدي أأصهل من بالد احلبشة ارسه غزاة املسلمني و محلوه ا 

يل دار السلطنة فاعتين اذلي اشرتاه به و وهجه يف دراسة العمل و حت  صيل الكامل فاشش تغل و دأأب و حيت وصل ا 

حصل فربز و ةمل و لزم بعض العلامء فقطع املراتب و أأخذ الرواتب و ويل املناصب. و درس يف مدارس و أأفاد يف 

جمالس مهنا السلامينية مث ويل قضاء غلطة يف س نة ا حدي و عرشين مث قضاء بروسا مث قضاء ادرنة مث قضاء دار السلطنة 

الرشق مث صدارة بالد اليوانن مث عزل عهنا يف الوقعة العامثنية مث ويل قضاء مكة و توجه يريد احلج بعد القديس مث صدارة 

يل املقاصد و اختار القرار و تقاعد بوظيفة الأمثال و تباعد عن قبول العلوفة و تعفف عن  فعزل عن ذكل قبل الوصول ا 

الاس تقامة قيض ابحلمك احلامس و فصل  الصالبة حديدهذا املال. و اكن عيل امهمة اكمل الشهامة نزها عفيفا شديد 

طعام  نعام و ا حسان و ا  القضااي اكلس يف الصارم. و اكن معري الاحتساب مريض الأمور و الاحساب. و اكن صاحب ا 

       حرضته قبةل الامال و مقصد الوافر كأنه الاكفور الاخش يدي او اجلوهر القائد

 

براهمي و أأبو ) بن خليل بن عالن القريش التميي الصديقي امليك الشافعي شهاب ادلين بن عالن رمحه عبد هللا أأمحد بن ا 

هللا لأربع عرشة بقيت  من شهر رمضان مبكة و دفن ابملعالت بقرب الس يدة خدجية أأم املؤمنني ريض هللا عهنا. اكن من 

مام التصوف يف زمانه ذو الرتبة السامية من العمل يف أ وانه.  العلامء الفحول يل أأيب بكر الصديق ا  و ذكر سلسةل نس به ا 

شعرريض هللا عنه يف أأبيات هل و يه قوهل   

ىل الصديق عرشون فاعدد   اي سائيل عن نسبيت كيف حالها ... جدود يل ا   
َّدك  ليككهكم ... عيلٌّ عيلٌّ ذو النعمي املؤب  خليل وعالن وعبُد مك
دمبارك شاه حاوي اجملد بعدمه ... أأبو بكر احملمود جنل محمَّ    

 ووادله قد جاء يكىن ابهمسه ... فطاهر حنون اذلي هو همتدي
 وعالن اكن جاء وهو حسيهنم ... عفيف أأىت فهيم ويونس ذو اليد



  

 ويوسف ا حساق ومعران قد أأىت ... وزيد به لك اخلالئق تقتدي
 ومن بعده حاوي الفخار محمَّد ... ووادله الصديق ذخري ومنجدي

و رشح رساةل الش يخ ارسالن و رشح حمك أأيب مدين  ----- السودي و قصيدة ابن بنت و هل تصانيف مهنا رشح قصيدة

و رشح قصيدة الشهرزوري و رساةل يف طريق السادة النقشبندية مجع فهيا ال داب و اللوازم و جامعة من املشاخي بدأأ 

 بش يخه اتج ادلين (

 

امحليدي احلنفي املعروف ابلبحيث رمحه هللا قطع املراتب  بن          بن          الرويم عبد هللا محمد بن يوسفو أأبو 

و ويل املناصب و أأخذ الرواتب و درس و أأعاد و اش تغل ابلعمل و أأفاد و مما ويل تدريس املرادية بدار السلطنة و 

حدي الامثنية و دار احلديث ابدرنة مث ويل قضاء مكة يف شهر ربيع ال خر س نة مخس عرشة مث قضاء  سلطانية بروسا و ا 

القاهرة مث بروسا فاس تعفي عنه عنه فويل قضاء ادرنة مث قضاء دار السلطنة يف حمرم س نة س بع و عرشين مث صدارة 

جامعا بني املعقول و املنقول  الرشق يف شعبان مثان و عرشين. و اكن رجال فاضال يف العلوم العربية و الفنون الأدبية

يل الفقه و الأصول حديد ا للسان سديد البيان صعب احملاورة عذب اجملاورة هل أأشعار حس نة. و اكن شديد الانتساب ا 

لياس املياليث و غريه.  أأخذ عن محمد بن محمد بن ا 

 

عبد هللا محمد بن عبد احلق بن أأيب اللطف         املقديس احلنفي رمحه هللا يف أأواخر ذي القعدة ابلبيت املقدس و أأبو 

ن فاضال ظريفا رقيق حاش ية العرشة طارحا للتلكف خليعا ماجنا مقبول النادرة و هل س تون س نة. اك --------من مرض 

يل الروم و طلب تدريس  يل القاهرة و أأقام هبا س نني عديدة و اش تغل عيل علامهئا و برئ مث سافر ا  كثري الرحةل. سافر ا 

ليه عن زكراي املرصي و هل شعر  ع جيد مفنه اخملمس من قوهل شعر) مطبو  ---------املدرسة العامثنية ابلقدس فوهجت ا   

-----------------------------------------------------------  

-----------------------------------------------------------  

-----------------------------------------------------------  

-----------------------------------------------------------  )  
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 دخلت س نة أأربع و ثالثني و أألف تويف فهيا

عبد هللا محمد بن محمد بن        بن           الرويم الارزين احلنفي املعروف ابلش يخي رمحه هللا )ودل يف حدود  أأبو

 تدريس عدة مدارس فاش تغل س نة س بعني و تسعامئة(. اكن رجال صاحلا مس تقمي احلال محيد اخلصال سديد الأفعال ويل

حدي الامثنية مث ويل قضاء كواتهية بعد اجلواين فأأيب عن قبوهل مث ويل قضاء مغنيسا فأأيب  يل أأن ويل ا  و أأفاد يف جمالس ا 

حدي الامثنية مث ويل ابيزيدية ادرنة مث ويل قضاء بغداد س نة ثالث و عرشين يف ذي  يل تدريس ا  عنه أأيضا و أأعيد ا 

حدي و ثالثني. و احلجة مث عزل عنه  يف شهر رمضان س نة مخس و عرشين مث ويل قضاء ازمري يف جامدي ال خرة س نة ا 

لياس و   اكن أأخذ عن ش يخ ال سالم محمد بن محمد بن ا 

 



  

الرباكت أأمحد عبد الأحد بن زين العابدين بن عبد احلي الهندي الرسهندي )السهرندي( احلنفي الصويف العرف و أأبو 

ه هللا يوم الثالاثء لليلتني بقيتا من صفر          و هل ثالث و س تون س نة و قيل س نة مخس و رمح ابجملدد املعروف

عرشين و أألف و نس به ينهتيي ا يل أأمري املؤمنني معر بن اخلطاب ريض هللا عنه. و هو الش يخ الاكمل املمكل و العمل 

مام الطريقة و جمدد الألف لهذه الأمة بعد الاندراس و مقمي الطريقة الراخسة الأراكن  املتبحر املفضل ش يخ امجلاعة و ا 

الثابتة الأساس اش تغل و حصل و دأأب و برع يف العلوم و همر و انترش صيته يف ال فاق و اش هتر. و أأخذ عن ش يوخ 

الطريقة النقشبندية و القادرية و اجلشتية و السهروردية و لزم الفضالء يف اليدن و أأخذ مهنم علوم الرشيعة مث جلس 

 مس ند ال رشاد و اش تغل برتبية السالكني العباد مث ويش عليه الواشون عند السلطان هجانكري البابري حفبسه يف عيل

كواليار و بقي عيل ذكل ثالث س نني مث أأطلقه  برشط مالزمة عسكره و ادلور معه اين ما دار. قال بعض احصابه الغالني 

أأس الألف الثاين نورا كبريا و مقرا منريا و خلع عليه خلعة القطبية و يف اعتقاده ما معناه قد أأظهره هللا س بحانه عيل ر 

 الفردية و قدله مجيع مناصب الولية
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ما ل يشك  ------جناب الرسول ما يتحري فيه عقول الفحول و أأعطاه من شواهد و رشفه بكاملت الوراثة من علوم   

ل اجلهول العنيد من نرش العلوم ادلينية و الأحاكم اليقينية و الاطالع عيل فهم املقطعات القرانية و أأرسار  فيه ا 

ل  لهية و اللطائف الرابنية ما مل يعرف لغريه من هذه الطائفة ا  املتشاهبات الفرقانية و فتح أأبواب عمل الباطن و الأرسار ال 

يل مثهل و قطع الاطامع عن الل و مراتب الولية و النبوة و حاق به ما شاء هللا. و رشح مقامات الطريقة مبا مل يس بق ا 

الرساةل و كاملت أأويل العزم من الرسل و مقامات اخلةل و احملبة و ما اختل به س يدمه من املقام احملمود. و ظهر عيل يده 

يل أأحد من غري توسطه و  كرامات منا هو بتوسطه فال يصل ا  و خوارق عادات و أأخرب بأأن الفيض من جناب القدس ا 

يع ما اكن ممكنا من الكامل يف نوع البرش قد حصل يل و تيرس مراتهبا بامتهما غري أأنه ل نبوة بعد ختاهما و انه امهمت أأن مج 

ل اذلات و انه ترشف  يل مقام عظمي مل ير مثهل و أأمهم هل أأنه اخر ظهور الصفات الامثنية ليس فوقها ا  عرج به حني ارحتاهل ا 

يف. و قد أأخرب أأيضا و قال كشف هللا يل قبور أأنبياء الهند و كشف أأسامهئم و بوصول هذه املرتبة املقدسة وصول بال ك 

أأسامء من تبعهم و كوشف يل مقاماهتم و درجاهتم و أأري عيل قبورمه أأنو ار امتلأ لئة و اين اعرف بأأعالم هللا س بحانه 

يل قيام الساعة ابس امهئم و أأنساهبم و مساكهنم. و مجيع من يدخل طريقة السلوك عيل يدي او أأحصايب و أأحصاب احصايب ا 

قد أأخرب النيب صيل هللا عليه و سمل بوجوده و برش بوروده. مث ان املشاخي الكرام السالفني برشوا به و اعرتف هل حبيازة 

رتبة التجديد علامء زمانه اكلفاضل عبد احلكمي الالهوري و سامه يف بعض تصانيفه هبذا اللقب و اختار هللا هل س بحانه 

عرفاء علامء أأكرث من أألف أألف فامتلأ الرب و البحر بنورمه و صار أأخبار كراماهتم و كاملهتم و تروجيهم الطريقة و  أأحصااب

 تأأييدمه الرشيعة مما ل يراتب. و اسمل عيل يده مج غفري من الاكفرين 
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ب الولية و امتلأت الأرض مهنم رشقا و اتب بني يديه أألوف من املذنبني و أأانبوا و سلكوا الطريقة و صاروا من أأراب  

و غراب و انترشوا يف الطول و العرض جعام و عراب. مث مل يقنع هبذا القدر من الاغراق فيه حيت قال انه صغري من كبري و 

قليل من كثري. و يقول العبد الضعيف جامع هذه املقالت صانه هللا تعايل من الناكره و ال فات و صدق هذه ادلعاوي ل 

حماةل حمال و الاعتقاد مبثهل وابل. و حاشا جناب الش يخ أأن يصدر عنه حنو هذا املقال مث لو قدر صدوره منه وجب 



  

مث هو قد جمك بتخطية بعض كشوفات الش يخ احملقق الرابين حمي ادلين بن عريب امخلل عيل الشطح و سكر احلال. 

حصل هل مجيع مراتب الكاملت املمكنة حبذافرها و قد  فكيف يأأمن من مثهل فامي كوشف هل. و كيف ميكن أأن يدعي أأنه

قال النيب صيل هللا عليه و سمل: "هللا هللا يف أأحصايب لو أأنفق أأحدمك مثل أأحد ذهبا ل يبل  مد أأحدمه و ل نصيفه" و هو 

و كيف كشف هل قبور رمحه هللا رمبا أأفيت بسفك دم من قدم عليا عيل أأيب بكر ريض هللا عهنام تأأديبا هل و حتذيرا لغريه )

"مهنم من قصصنا عليك و أأنبياء الهند و مقاماهتم و ما كشفت لأحد من أأفراد الأنبياء و قال هللا تعايل حلبيبه و صفيه 

مث انه مل حيصل هل العروج من مقام التقليد يف القول ابلصفات الامثنية الزائدة عيل اذلات و هو  (. مهنم من مل نقصص"

منا اخرتعه بعض الاجالف من أأخالف املتلكمني. و لو اكن الأمر قول مل يكن يف سلف  الفقهاء و الصوفية و احملدثني و ا 

ل بواسطة و ل يمكل السعادة بدون متابعته كيف مل  يل أأحد ا  يل نبيه كام حيك عنه أأنه يصل الفيض ا  يزنل هللا تعايل ذكل ا 

"بل  و لو اكن أأنزهل كيف مل يبلغه رسوهل و قد قيل هل:  نعميت""اليوم أأةملت لمك دينمك و أأمتمت عليمك و قد قال س بحانه: 

ن مل تفعل مفا بلغت رسالته" ليك من ربك و ا  و كيف كمته أأحصابه و محةل دينه و أأمناء رشيعة املشهود مهم بذكل  ما أأنزل ا 

يل من راسهل من معارص املريض عهنم هناكل. و أأما املكتوابت اجمل يه فالكمه فيه مضطرب موعة من ماكتبيه اليت كتهبا ا 

منا  ليه و ا  مذبذب بني حتقيق ابهر عال و بني ختايط ركيك سفال و ل يصح للمعتقد أأن يس ند مجةل ما فيه بتفاصيهل ا 

 مجعها بعض املعتقدين 
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ر و يأأول منه يف الرشيعة حيمل عيل حاةل السكمن أأحصابه املتأأخرين من بعده من أأهايل اجلبال و لو حص مفا ل يس تقمي  

ماكنه و نعم ما قال بعض أأويل الأبصار فيه س بحان من أأغناان " :بتأأويل حصيح حتسينا للظن به و محال عيل الصالح مع ا 

ليه ابلفتوحات املدنية  ظهار احملبة و بيان براءته عام ينس به ا  منا هو ا  عن املكتوابت الهندية " و ليس املقصود القدح فيه و ا 

و ضعفاء امجلاعة. قال الش يخ احملقق حبيب هللا ادلهلوي رمحه هللا من حذاق أأحصابه و صداق  الغالون من هجةل الصوفية

أأتباعه أأن الكشف يف معرض اخلطأأ و الغلط و ان مغالت املريد ساقط عن الاعتبار عند أأويل الأبصار و ان الش يخ ما 

يل نفي سنية ال شارة يف التشهد ليه كتب احملققني و الا ملا ذهب ا  . و اكن أأخذ الطريقة عن عبد البايق ادلهلوي و وصل ا 

 احلديث عن يعقوب الكشمريي و سائر العلوم عن كامل ادلين الكشمريي و غريمه.

 

العباس أأمحد بن محمد بن يوسف بن الرتييش اخملدويم الصفدي احلنفي الفقيه الأديب املعروف ابخلالوي رمحه هللا و أأبو 

يل القاهرة و أأخذ عن علامهئا و اش تغل و تفقه و همسع  -----ن مودله هبا بصفد و دفن يف مصيل العيدين. و اك مث ارحتل ا 

مهنم و أأجازوه مث رجع ا يل صفد و درس و أأفيت و انب يف القضاء و أألف تأ ليف و اكن ابرعا فقهيا مطلعا حسن املطارحة 

شعر و من شعره كثري الفنون وافر العلوم  

 من يل هبيفاء ل اس تطيع سلواان ... و يف دمع عيين عني سلواان

يل خادل بن الوليد الصحايب ريض هللا عنه. و من تصانيفه رشح الفية ابن ماكل و كتاب يف العروض و  و نس به ينهتيي ا 

يل البيت املقدس نظام و غري ذكل. و اكن أأخذ عن محمد  مخس مهزية البوصريي و براءته. و هل رحةل غيل احلج و أأخري ا 

ن بن عيل العقييل الهبنيس الشافعي و أأجازه ابلبخاري و أأمحد بن محمد بن شعبان العمري احلنفي و بن محمد بن عبد الرمح

أأجاز هل هو و عيل بن حسن الرشنباليل و محمد بن حمي ادلين النحريري و معر بن منصور احلنفيون جبميع مروايهتم و 

 اخلطيب ابجلامع الأزهر جبميع مروايته و مؤلفاته و أأجاز عبد هللا بن محمد بن عبد هللا بن الطنبغا الرتيك الشافعي الفريض

 هل الش يخ عيل بن محمد بن عيل اخلزريج املقديس احلنفي ابن غامن بكتب من الفقه و احلديث و التفسري و 
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براهمي العلقمي و عبد الرمحن املسريي   احلنفي املعروف و التارخي و غريها. و محمد بن محمد بن عبد الرمحن الصديقي و ا 

املاليك و حيي الزبريي القرايف الشافعي و غريمه.اببن اذلئب و أأبو النجا سامل بن محمد الس هنوري   

براهمي الميين الزبيدي الشافعي ابن جعامن رمحه هللا بزبيد ز دفن مبقربة ابب  براهمي بن محمد بن ا حساق بن ا  و أأبو ا حساق ا 

و خرب أأكرثها. و اكن هو املفيت هبا عيل مذهب الشافعي و عيل جانب عظمي سهام و مبوته حصل النقص مبدينة زبيد 

ليه رايسة زبيد. و من نرش العمل و التدريس و اكرام ادلراسة و الوافدين و اكن حافظا للمذهب حمداث نق ادا ذكيا انهتت ا 

لقامس الأهدل و أأخوه سلامين اكن مسموع اللكمة مقبول الشفاعة أأخذ عن ش يوخ كثريين و عنه الس يد أأبو بكر بن أأيب ا

 و محمد بن معر حش يبري و الس يد محمد بن طاهر بن حبر و محمد بن محمد الطوي و غريمه 

 

العباس أأمحد بن محمد بن        بن           الرتيك احلليب الصويف املعروف اببن خليفة رمحه هللا حبلب و دفن و أأبو 

ليه اخلالفة يف تربية املريدين بعد وفات أأخيه فالزم بزاوية جده أأخو الش يخ وفا خليفة بين سعد  ادلين اجلباويني هبا أ لت ا 

ل لذلكر  حلقة اذلكر بعد صالة امجلعة يف اجلامع الكبري و صرب مرارة الفاقة و حتمل أأحوال املريدين و لزم زاويته ل خيرج ا 

ة و صالحا و حيك عنه كرامات و خوارق عادات و هل و اكن لكام كرب س نه ازداد خريا و داينغالبا و يبذل قراه للواردين. 

 تأأليف مجع فيه مناقب ش يخه سعد ادلين و مناقب أأولده من بعده و اكن أأخذ عن وادله.

 

دريس بن احلسن بن محمد بن براكت العلوي احلس ين امليك الرشيف رمحه هللا لثالث عرشة بقيت من و أأبو  عون ا 

يل مكة يف مس هتل رجب و اكن خرج جامدي الاخرة عند جبل شرب و دفن مب حل يسمي ايطب و وصل خرب وفاته ا 

حدي عرشة مث أأرشك أأخاه الس يد فهيد )فهري( مث  مهنا بعد أأن ولهيا اثنتني و عرشين س نة بعد أأخيه أأيب طالب س نة ا 

يف خلعه و أأرشك أأبن أأخيه حمسن بن حسني مث وقع بيهنام تنافر و جرت أأمور يطول رشهحا حيت فوض الأمر للرش 

حمسن عيل الاس تقالل و خرج الرشيف من مكة ابلأمان. و اكن من أأجل الناس و سدات الأرشاف حسن الأخالق ذا 

سرية ابن  يف وصفه سلطان الأكياس و من سريته تودد و سكينة جشاعا هتابه امللوك. قال الس يد محمد العريض احلليب

ذا غدا غريه هجول مقنعا بطيالن اذلل الغرا وزهرة فاطمة الزهرا ذو ا ) الطلعة ذوس يد الناس  جلبني املس تنري ابلعرفان ا 

ن قأأقسم برب  الهوان ما جد حتىب بنطاق اجملد كام احتىب ابلسحائب هثالن وجواد أأقسم جوده بيوم الغدير والهنر وا 

مىن واخمليف وم  البدن تدىم مهنا النحو رانه الوارث منه وقفة احلجيج والوفاده وسقايهتم والرفاده وشهوده عىل ذكل

الصفا واملعرف سار يف أأهل احلجاز بسرية جده من غري أأن يغمد فهيم س يف جده. و مما أأنشدت هل من شعر امللوك 

احملمود و ان قيل شعراء الهامشي ل جيود قوهل يف الاعتذار عن عضاب الثيب ابلش باب امللبس املعاد و الترسبل عيل 

 موت الصبا بثياب احلداد شعر 

 قالوا احضبت الشيب قلت مهم نعم ... ما ان طعمت بذاك يف رد الصبا

 لكن عقل الثيب ما احرزته ... خفشيت ان ادعي هجول اشيبا

 و مدحه احلسن البوريين و الشاهين و حسني بن أأمحد اجلزري و غريمه بقصائد رائعة و أأشعار فائقة (
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الرويم القسطنطين احلنفي سعد ادلين رمحه هللا هبا لأربع عرش    أأسعد بن محمد بن حسن بن       و أأبو           

س نة مثان و س بعني و  (و اكنت ولدته لليلتني بقيتا من احملرم )و قيل ليةل امخليس لعرش خلون منهخلت من شعبان 

ليه يف العلوم. ذكره المتميي يف طبقاته و قال العمل بن العامل و  تسعامئة. من أأعيان علامء الروم و أأعالم فضالهئم املشار ا 

ليه  الفاضل بن الفاضل و البلي  بن البلي  و القدوة بن القدوة و الرحةل بن الرحةل ممن تعقد اخلنارص عليه و تشد الرحال ا 

رابه وادله يف جحر ادللل و غزاه بدر الكامل فقرأأ القران العزيز عند بعض صلحاء املعلمني و بعض املقدمات النحوية و 

يل أأن صار ابلفضائل  الفقهية و غري ذكل. مث أأكب عيل الاش تغال ليال و هنارا و صباحا و مساء و دأأب و حصل ا 

و الفارس ية و الرتكية يد طويل. و أأما جسيته الشعرية و نظمه فيه  مشهورا و ابلفواضل مشكورا. و اكن هل يف العربية

)و انشاده يفوق املاء الزلل ة من اصداف الألفاظ ادلرية القصائد الطنانة و غوصه عيل اس تخراج اجلواهر الغالية املضيئ

نه يهبر العقول و حيري الألباب و يفيض العجب العجاب و احلال أأنه ما اهتم و ل اجند و ل  و يعد من السحر احلالل ( فا 

فضل هللا يؤتيه من  غور و ل اصعد و ل عارش الاعراب يف بوادهيا و ل قارضهم الأشعار يف حارضها و ل ابدهيا و لكنه

السنية و ويل تدريس املدارس العلية مهنا املدرسة الكربي اليت   يشاء و هللا ذو الفضل العظمي. و ترصف يف املناصب

حدي املدارس الامثن و أأقام مدة طويةل يف  يل تدريس ا  بنهتا وادلة السلطان سلمي بن سلامين مث نقل عيل جاري العادة ا 

لقاء ادلروس هبا يوما واحدا عيل العادة اجلارية . و اكن يدمي الاش تغال يف مزنهل املدارس السلامينية ل  ينقطع عن ا 

ليه ل يلتفت ا يل يشء من حواجئ ادلنيا و ل ابملطالعة و املراجعة و املباحثة و املذاكرة  مع الأحصاب و ال خوان املرتددين ا 

جدي كرايس ادلوةل العامثنية  س نة أأربع بعد يفرت عن ذكل مدي الزمان. و ابرش تعلمي السلطان مراد و  ويل قضاء ادرنة ا 

 الألف اس تحقاقا مبا حواه من الفضائل من العقل الاكمل و اللطف 
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و حسن التدبري و الشفقة عيل خلق هللا و الرفق و الرمحة و هو أأحق من الشامل و الفهم الثاقب و الرأأي الصائب    

شعر قال فيه أأبو الطيب يف قوهل  

ذا اشتبه الأمران عن هل ... رأأي يفرق بني املاء و اللنب  قاض ا 

لهيا خرج أأرابب ادلوةل و  و ما حصلت مثل هذه الرعاية يف هذه اليام لأحد غريه من أأبناء املوايل الأعالم و ملا توجه ا 

ونه و اس تقبهل أأهل ادرنة من أأعيان املدنية من املوايل و العلامء و الأفاضل و قضات العساكر و غريمه يودعونه و يش يع

اثر طريقة  تصافه ابلأخالق امحليدة و ال اثر السديدة و ا  مسافة بعيدة فرحا لقدومه و رسورا لوفوده مبا همسعوا عنه من ا 

امجليةل و النية الصاحلة  فاجنز وعده و حفظ  ----من الوعد  العدل و ال نصاف و مساعدة الفقراء و املساكني و غري ذكل

ايس ية حيت فاق الأقران و أأريب يف سائر الفضائل عيل غالب من تقدمه يف عهده و سا فر فهيم سرية رشحيية بفطنة ا 

الزمان و ملا قدم السلطان محمد بن مراد ادرنة يريد بالد املان وجد اهلها شاكرين منه داعني هل راضني عنه فأأقبل عليه غاية 

قبال و جلس لأجهل جملسا خاصا ل يشاركه فيه أأح ليه قام هل عيل ال  د للسالم عليه و الترشف بتقبيل يديه فمبجرد نظره ا 

قدميه و عظمه يف ادلخول و اخلروج أأكرث من تعظميه لقضات الأجناد بل و ملن هو أأكرب مهنم مث زار عيل ذكل أأن وله 

لهيا مصحواب ابلسالمة مؤيدا ابلكرامة و تأأسف أأهل ادرنة عقضاء دار السلطنة قسطنطنية  يل فراقه و ش يعه فتوجه ا 

ليه اخلرب بأأن وادلة السلطان امتنعت من تفويض  ذ ورد ا  أأكرث مهنم قدر مرحةل أأو مرحلتني فبيامن هو يف أأثناء الطريق ا 

هذه الولية و مصمت عيل رد هذه الرعاية و ويل القضاء غريه. و اكنت مستبدة ابلأمور فتحريت عقول الناس يف هذا 

ترصف يف عباده و ل بد أأن ينفذ فهيم سهم مراده مث ويل مش يخة ال سالم و غري ذكل  الأمر و اضطرب امجلهور و هلل

بحرا يف العلوم طويل الباع من الصدارتني و فاز بصاهرة السلطان. و اكن أأوحد الزمان يف الفضل و ال تقان عاملا حمققا مت 



  

تقاان و داينة بل   هذا املبل  من الكامل و هو حدث السن غض اتفق أأهل عرصه عيل أأنه مل يكن هل نظري فيه فضال و ا 

دراكه اش ياء  الش باب و نقل حسن البوريين عن املويل توفيق أأنه مل ير يف علامء الروم أأفضل منه و حيك يل عن فهمه و ا 

شعر ل تسعها دائرة العقول. و قال العامدي يف اترخي وفاته  

حن عىل الكون غاب أأوحده ... أأعدم اجملد فيه موجده   
  عامه مؤرخه ... مات موىل يف الروم واحدهقال يف

شعر و جح و نظم ابملدينة قصيدة هذه  

 اي رسول هللا أأنت املقصد ... أأنت للراجني نعم املس ند

 لك خري فهو مجموع دليك ... بني مجع الرسل أأنت املفرد
 لك من انداك فمي انبه ... فاز ابلسعاد فامي يقصد

ك املسكني هذا أأسعدقد أأىت مس تغفرًا مستشفعا ... عبد  
 مس تغيثًا شاكيا من نفسه ... ابكيا مما جنت منه اليد

 منك فتح الباب أأرجو ضارعا ... قارعا أأبواب فضل ترصد
ن يف الليايل ابلتوايل أأسهد  منك اي غيث الندى أأرجو الهدى ... ا 

 طال أأايم التنايئ والاىس ... اي طبيب القلب أأنت املنجد
... غريه س بحانه ل يعبداي حبيب هللا ابهلل اذلي   

ليه مصعد  ابذلي أأعطاك قدرا عاليا ... ما اخمللوق ا 
 ابذلي أأعطاك بني الانبيا ... مكرمات أأنت فهيا أأوحد
 ابذلي أأعطاك ما مل يعطه ... واحدًا من خلقه اي س يد

 عد بلطف منك كن يل شافعا ... أأن تالحظين فا ين أأسعد
ي ل يطردل ختيبىن فا ين سائل ... سائل ادلمع اذل  

 سل من الرمحن تعجيل الشفا ... وانشاح الصدر يل اي أأجمد
 لك من يرجو الندى من اببمك ... فهو من نيل الأماين يسعد

 أأنت محمود لريب فعىل ... ذاتك ل أأحىص الثنااي اي أأمحد
 صل اي رب عىل خري الورى ... بصالة رسمدا ل تنفد

كعون السجدوارض عن أ ل وأأحصاب مه ... العابدون الرا  

 و اكن أأخذ عن وادله الش يخ سعد ادلين محمد بن حسن و توفيق الكيالين و 
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 و تويف س نة مخس و ثالثني و أألف

براهمي بن عبد العظمي بن أأمحد املقديس احلنفي رمحه هللا ال مام القدوة املعترب الفاضل العمدة. اكن فقهيا  أأبو حيي زكراي بن ا 

فتاء احلنفية ابلقدس الرشيف و درس و أأفاد و انتفع به خلق كثري يف الفقه  مفرسا هل ابع طويل يف كثري من الفنون. ويل ا 

و غريه. و اكن رجل ا يل مرص و أأخذ هبا التفسري و احلديث عن الش يخ منصور س بط الطبالوي الشافعي و
48

 

                                           
48

 هناك سطر مشطب 



  

 

ابن الاكيم ( رمحه هللا ابسكوب  ) نفيعبد هللا عبد الرمحن بن أأمحد بن محمد بن          الرويم الادرنوي احل و أأبو 

قاضيا علهيا من أأرشاف القضات و أأمثل الولت. و اكن يسكن بسريوز ويل قضاهئا و قضاء سلسرتة و هزااغراد غري مرة 

مث ويل قضاء اسكوب بعد الوييس. و اكن عاملا فاضال جليل القدر مس تقمي الأمر رشيف النسب منيف احلسب و قد 

محمدس بق ترمجة أأخيه   

 

عبد هللا محمد بن محمد بن مصطفي بن محمد         الرويم الثريي احلنفي ابن البس تان رمحه هللا بقسطنطنية و و أأبو 

اكنت ولدته س نة اثنتني و س بعني و تسعامئة و هو من أأهل بيت مشهور ابلعمل و الرايسة ) و احلمك و اكن حسن 

كثري ال حسان لني اجلانب فصيحا بليغا حلو اللسان و هل اشعار حس نة الأخالق طيب الأعراق وافر الكرم سهل العطاء 

شعريف اللأس نة الثالثة مهنا   

و تنقيص مثبهتا و من عادة الأايم حتريك ساكن ... و تفريق مجموع  

ت و ويل تدريس املدارس الكبار و املناصب العلية ابرش الأعامل اجلليةل و أأول ما ويل تدريس املرادية العتيقة س نة س

حدي الامثنية و السلميية و السلامينية مث ويل س نة ثالث و أألف قضاء سالنيك مث قضاء ادرنة مث  تسعني مث القلندرية و ا 

قضاء غلطة مث قضاء بروسا مث قضاء القاهرة مث قضاء قسطنطنية س نة ثالث عرشة مث صدارة الرشق س نة س بع عرشة 

عهنا. و اكن أأخذ عن وادله و لزمه يف جمالس فوائده. مث صدارة اليوانن مدة بعد أأخري و مات متقاعدا  

 

عبد هللا محمد بن صاحل بن محمد بن عبد هللا المتراتيش الغزي حفيد صاحب التنوير اكن من فضالءالفقهاء احلنفية و أأبو 

يل بدله و قد بل  الغاية من الفض يل القاهرة و أأخذ عن علامهئا و رجع ا  ل و صنف اتليف يف وقته برع يف ش بابه و رحل ا 

شعريف حياة وادله و هل أأشعار كثرية. و من اتليفه نظم أألفية يف النحو أأولها   

 قال محمد هو ابن صاحل ... أأمحد ايب هللا خري فاحت

و رشهحا أأبوه يف حياته و مهنا رشح الرحبية و منظومة يف املناخسات و رساةل يف فضل ال نسان. و اكن أأخذ ببدله عن 

ب و تفقه ابلقاهرة عيل الشهاب أأمحد الشوبري و احلسن الرشنباليل و حمي ادلين الفارويق الغزي و أأيب وادله و ابن احمل

بكر اجلربيت. و أأخذ احلديث عن عامر الشرباوي و عبد اجلواد احلنبالطي و أأيب احلسن بن عبد الرمحن بن محمد 

املغريب املقري و  ----اجلالل البكري و أأيب العباس امحلوي و الشمس محمد بن الرشبيين الشافعي و محمد بن عبد الرمحن 

-----------------------------------------------------------------------------------------------عبد الرمحن بن يوسف 

  شعر --------------------------------------------------------------------------------------------

ن هذا العتب منك طويل ... ومشس وجودي ابلبعاد أأفولأأ  يخ ا   
 وودك يف وسط الفؤاد غرس ته ... وحاشاي يومًا أأن يقال ملول

 ولس نا نقيس الغري يومًا بذاتمك ... فليس سواء عامل وهجول
نك ممن حاز فضاًل وعفة ... وقدرمك بني الأانم جليل  فا 

لمك بني الأانم مثيل وأأصبحت يف فن الفصاحة مفردًا ... وليس  
 فيا شاعر ادلنيا واي خري فاضل ... واي من هل فضل عيل جزيل
نك كرمي والكرمي يقبل  لنئ اكن منا صار ما يوجب القىل ... فا 
 وكن واثقًا يب أأنين بك واثق ... وقول اللوايح والعذول فضول

ين للعتاب محول ليك وا   ووهللا سعيي يف الصاء حمبة ... ا 



  

منيع ورفعة ... مدى ادلهر من يشنيك فهو ذليل فال زلت يف عز  
ن دمت يف صد وجهر وجفوة ... متثلت بيتًا أأنشدته حفول  وا 

خوان الصفاء قليل  خلييل ما يف دهران من معارش ... صديق وا 
ليه سبيل ن ا     وحمفوظ أأبدى ذا النظام وعلمه ... مبنظوممك ما ا 

. و اخذ عنه أأخوه أأيب بكر الش نواين وأأخذ النحو عنابن اذلئب و محمد عيل ابن غامن املقديس  ووادله عيل  تفقه اكن و  

 صاحل و جامعة

 

محمد مصطفي بن حسني بن محمد بن حسام الرويم الربوساوي احلنفي ابن احلسام رمحه هللا يف أأواخر الس نة يعرف  أأبو

سلطانية بروسا و اجلعفرية هو و أأبوه اببن احلسام. درس يف مدارس و أأفاد يف جمالس مهنا س نانية  بشكطاش و 

حدي الامثنية مث ويل قضاء مغنيسا فأأيب عنه و بقي معزول حنو س نة مث درس يف الأيوبية و غريها مث ويل  بقسطنطنية و ا 

قضاء حلب و مات معزول و ل عن قضاهئا. و اكن رجال ساذجا كثري الصمت صاحب الوقار و سكوت. و مما درس 

حدي السلامينية  و اخلاقانية. و اكن لزم ش يخ ال سالم محمد بن محمد الارزين فهيا أأيضا ا   

 

 تويف س نة ست و ثالثني و أألف

حمسن بن حسني بن حسن       أأبو  
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بن أأيب مني الهامشي العلوي امليك الرشيف          ادلين رمحه اهل رشيف مكة زادها هللا تعايل رشفا و كرامة. اكن ولهيا    

دريس ب ) و هو من سادات العلوية و ن احلسن س نة اثنتني و عرشين و أألف مث انتقل س نة أأربع و ثالثني بعد معه ا 

بقدره و يقدمه لنباهته و جنابته و ظهور  ------أأرشاف مكة و سلطان احلرمني. نشأأ يف كفاةل أأبيه و جده. و اكن جده 

جبل عيل ماكرم الأخالق و طار صيته يف ال فاق فريجع مظفرا منصورا. أ اثر الرايسة عليه يف صغره و يقدمه يف احلرب 

دريس و لبس  مارة مكة أأحهل حمل ودله مث شارك معه الرشيف ا  يف  ---------------------و ملا تويل معه أأبو طالب ا 

ليه اخلطبة و عقد هل لعالء ال مارة و رضبت هل النوبة الرومية يف بيته و وردت الأوامر السلطانية برهمسه و اتت املرامس ا  

يل قيامه عليه و ابيعه  يل أأن أأذن هللا هل ابلنتقال ------- احلجاز جفري بيهنام أأحوال أأدي ا  مع معه و اس متر رشياك ابلربع ا 

 مجيع الأرشاف عيل ذكل اس تقل ابلأمر و خلع (   

 

ر ذي القعدة بقسطنطنية. و عبد هللا محمود بن عبد احللمي بن محمد بن نور هللا الرويم ا         احلنفي رمحه يف أ خو أأبو 

اكنت ولدته س نة اثناتني و مثانني و تسعامئة أأحد كبار خمادم ادلوةل العامثنية. اكن محمود اخلصال ممدوح اخلالل مشفقا كرميا 

حدي و عرشين قضاء نزها متعففا حدي الامثنية و ااي صوفية و السلامينية مث ويل يف رجب س نة ا  مس تقامي. درس يف ا 

ضاء القاهرة مث قضاء أأيب أأيوب مث بروسا مث ادرنة مث عزل عهنا و مات منفصال عن قضاهئا. و :ان أأخذ عن سالنيك مث ق

 وادله محمد بن البس تان و

 

العباس أأمحد بن رساج ادلين           املرصي احلنفي الطبيب املعروف اببن الصائ  رمحه هللا يف شهر ربيع الأول و  أأبو)

ل بنتا و تولت ماكنه مش يخة الطب بويل قدميا تدريس احلنفية ابلربقوقية و انب عن  دفن خارج ابب النرص و مل يعقب ا 



  

مش يخة الطب بدار الشفاء املنصوري و رايسة الأطباء. و اكن أأخذ العلوم عن عيل بن غامن املقديس و محمد بن حمي 

 ادلين النحرير و ودله الرئيس رسي ادلين و به انتفع يف الطب (

        

عبد هللا محمد بن عبد الغين بن مريابدشاه بن         الرويم البولييل احلنفي        ادلين رمحه هللا يف جامدي أأبو و 

ليه يف تكل ادلاير حبيازة الفضائل و العلوم و من يعقد عليه اخلنارص حزي تعداد أأحصاب  ال خرة اندرة الروم املشار ا 

س نة مثانني و  الشام و قسطنطنية و قضاء العسكرين. و اكنت ولدتهالفضائل املشار املشاهر  ويل قضاء دمشق 

تسعامئة ويل التدريس يف س نة أألف مث احملمودية مث الغضنفرية مث ا حدي الامثنية و السلامينية و غري ذكل مث ويل قضاء 

لسلطنة مث الصدارتني سالنيك س نة س بع عرشة مث قضاء القاهرة مث ادرنة مث اس تعفي عهنا فعفي مث بعد مدة قضاء دار ا

مام  الفضالء يف دهره. و اكن زكيا فطنا عيل امهمة رفيع املزنةل  -------غري مرة. و اكن واسطة عقد العلامء يف عرصه و ا 

بعيد املقصد حلو احملاورة صعب املناظرة حسن اخللق لطيف الطبع كرمي النفس. و من تصانيفه فضائل  سعيد احملتد

يل أأواسط سورة البقرة و أأخري أأكرثها يف املسودة و هل أأشعار و قصائد. و اكن الشام و تعليقة عيل أأوا ئل أأنوار التزنيل ا 

أأخذ عن وادله و كامل ادلين بن أأمحد و مصطفي بن حسن بن س نان و حيي بن عيل سعد ادلين املعمل و غريمه. و أأخذ 

 عنه شهاب ادلين أأمحد اخلفايج و 

 

بن          الرشواين العالمة أأمني ادلين بن صدر ادلين رمحه هللا )يوم الأحد           عبد هللا محمد بن        بنو أأبو 

ليه و املعول عليه ابلتبحر يف  لثلث خالن من ذي احلجة و دفن يف اسكدار بوصية منه ( من أأعالم موايل الروم املشار ا 

و رشح قواعد العقائد للغزايل. و لطان أأمحد العامثين العلوم و صاحب التصانيف املقبوةل مهنا الفوائد اخلاقانية أألفها للس

 أأصهل من أأهل رشوان ارحتل عهنا بعد استيالء الروفاض علهيا و قدم حلب و بقي فهيا مدة مث 
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يل داير بكر و اتصل الوزير الكبري نصوح و هو يف صدر مقاتةل العجم و صاحبه مدة ينادمه فعظمه و ابل  يف   ارحتل ا 

يل دار  احرتامه و رتب هل التعايني الوافرة و وله تدريس خرسوية امد مث حتول حنفيا بعد ما اكن شافعيا مث قدم معه ا 

حدي الامثنية  السلطنة فأأقبل عليه أأهلها و لزموه للأخذ عنه و اش هتر أأمره و انترش خربه فوله السلطان أأمحد تدريس ا 

يل قضاء حلب مث مكة مث تدريس احلديث الأمحدية برتبة قضاء قسطنطنية مث سلميية ادرنة مث دار احلديث السلامينية مث و

و اكن حيرض درسه ما يزيد عيل ثالمثائة تلميذ. و حيك أأن جامعة من و انعكفت عليه الأفاضل و احتفت به الأماثل. 

يل ادلاخل حذرا من هض م جانهبم و قضات العساكر اكنوا يذهبون ا يل درسه يس متعون من الش بابيك و ل يدخلون ا 

حضورمه يف زي مس تفيد. و ابمجلةل اكن من أأجل أأفراد ادلنيا يف التحقيق و التبحر من لك فن متضلعا من العلوم النقلية 

ذا س ئل عن مشلك جييب بال تردد و روية بل جييب عيل البدهية. و من مؤلفاته رشح عيل  و الفنون العقلية. و اكن ا 

تفسري البيضاوي )و حاش ية رشح العضدية ( و الفوائد اخلاقانية أألف ابمس السلطان هجة الوحدة للفناري و تعليقات عيل 

 أأمحد تش متل عيل ثالثة و مخسني علام عيل عدد اهمسه. و اكن أأخذ عن وادله و حسني اخللخايل و

 

 تويف س نة س بع و ثالثني و أألف 



  

لأديب شهاب ادلبن املعروف اببن فرفور رمحه أأمحد بن محمد بن محمد بن أأمحد بن محمود ادلمشقي احلنفي ا العباس أأبو)

هللا يوم امخليس ل حدي عرشة خلت من احملرم و دفن برتبهتم املالصقة لرضحي الش يخ ارسالن و مودله. اكن يف صغر 

شعر س نة أأربع و مثانني و تسعامئة و راثه أأمحد بن شاهني بقصيدة مطلعها  

وأأحزانه عندي بكيت وأأضللت الغواء مع الرشد ... ملن عنده صربى  

و الطروس و أأمحد  س و زينة الأزمنةسان و الطالقة و أ ابؤه صدور ادلروهو من ذوي احلسب و العراقة و أأرابب الل 

شعر حساب جمدمه -------واسطة عقدمه   

 جامل ذي الأرض اكنوا يف احلياة ومه ... بعد املامت جامل الكب والسري

 شعر

علواىف اجملد هام الغرقد أأبناء فرفور لقد حازوا العىل ... حىت  
 ورثوا الفضائل اكبرا عن اكبر ... وكامل ذكل ابلشهاب الأمحد

اكنت هل مشاركة جيدة يف الفقه و غريه درس ابلقضاعية الشافعية مث حدث به الصمم فانزوي و اش تغل مبا هو الأمه من 

ىل الأحايج وهل يف  أأمر معاشه و معاده. و اكن هل ما يقوم به من وقف أأجداده وتعاىن النظم واكن أأكرث ما مييل طبعه ا 

يل علمها وحلها اليد الطوىل مفن أأحاجيه شعريف هنروان قارى نالأديب عبد اللطيف امل  ما كتبه ا   

 اي من سق  الفضل ماء فكرته ... مفنه حييا ربيعه اخلصب
 ما مثل من قال وهو ذو ظمأأ ... وأأرى احلنااي جلعفر نصب

 فأأجابه  شعر
زت قرحيته ... أأجحية حال شأأهنا جعباي فاضال أأبر   

 يوما تراها ابلغرب ظاهرة ... واترة للعراق تنتسب
 ماء ولكن ما جلانيه ... حواتن ابلنار أأصلها حطب

 و هل ماكتبات و مراسالت مع املفيت العامدي. و اكن أأخذ عن عبد احلق احلجازي و (

 

 املعروف ابملرشدي رشف ادلين لعدوي العمري امليك احلنفيالوجاهة عبد الرمحن بن عييس بن مرشد بن          اأأبو 

عرش خلون من ذي احلجة. و اكن مودله هبا ليةل امجلعة مخلس خلون من جامدي الأويل س نة مخس و  ------عة ليةل امجل

لبه س بعني و تسعامئة قبض عليه الرشيف امحد بن عبد املطلب يف أأواخر شهر رمضان و جسنه و هنب داره و كتبه و ط 

يل السجن و قال للحارضين و  يوما ا يل جملسه و هو غاص بأأههل و عاتبه أأشد عتاب فأأجابه بأأحسن جواب مث أأعاده ا 

يل يوم النحر فأأمر ين أأعمل أأنه من أأفضل علامء زمانه و أأتقي أأهل أ وانه و اس متر يف السجن ا   هللا ا 
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ذكل لتوليته ديوان ال نشاء يف أأايم الرشيف حمسن بن خبنقه و غسل و صيل عليه و دفن ابلشبيكة و املشهور أأن 

احلسني س نة أأربع و ثالثني و هو ش يخ ال سالم و مفيت املسجد احلرم و عامل قطر احلجاز و من كبار العلامء الأجالء و 

مبكة و صدر الأفاضل و بدر الأماثل أأوحد أأههل يف الفضل و العمل و الأدب و املعرفة و املهارة يف لسان العرب. نشأأ 

ماما يف املسجد احلرام و حفظ كتبا يف فنون و رشع يف الاش تغال من س نة تسع و  حفظ القران و صيل به الرتاوحي ا 

و بيته معروف ابلعمل و الفضل و العفة و ادلين ذكره الس يد عيل يف كتابه السالفة  مثانني. و أأخذ من العلامء املتبحرين

ويل معروف املعارف و مؤتيه و حبر العمل اذلي ل يدرك ساحهل و بره اذلي ل فقال عالمة القطر احلجازي و مفتيه و م



  

تطري مراحهل ارشقت يف سامء الفضل ذاكء ذاكئه و خرس به انطق اجلهل بعد تصديته و ماكئه فأأصبح و هو للعمل و 

يل غاايت الفضل و ما للوجه لحق حيت طار صيته يف ال فاق و الف قد عيل فضهل اجلهل مثبت و ماحق و س بق ا 

ليه رايسة العمل ابلبدل الأمني فتصدر و هو منتجع الوافدين  ال مني. منه تقتبس أأنوار أأنواع الفنون. و و الوفاق. و انهتت ا 

ىل لقائه. و عنه تؤخذ أأحاكم املفروض و تصانيفه يف أأقسام  يس تنشق أأرج الفضل من تلقائه. و املس نون. تشد الرحال ا 

ن نرث مفا أأزاهر الرايض غب املزن الهاطل، أأو نظم مفا جواهر  مسامع ادلهر أأقراط وتأ ليفه يف  العمل صنوف. و ش نوف. ا 

أأتلو عليك من تفصيل  و ما يزدهيك ويش حربه ها أأان أأقص عليك من خربه لعواطل وا )الفيد( العقود حتلت به الغيد

و مل يزل  ما يطرب الأسامع حبسن مأأثورهتأأسف عىل احماهل. مث أأثبت من منظومه بعد منثوره.  حاهل. ما يروقك خصبه و

ىل أأن توىل  يقاس به قرين و ممطيا صهوة العز املكني راقيا ذروة طود اجلاه الركني ل ول تطأأ أ ساد الرشى هل عرين ا 

ورفل يف حلل وليهتا املفوقة أأمحد بن عبد املطلب مكة املرشفة الرشيف  
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ليهاكن يف و خفض حمهل ومقداره ما ظعن فأأمر أأول بهنب داره، و حل بصممي همجته و ضغن  نفسه من الش يخ املشار ا   

ل و رمث قبض عليه قبض املعمتد عىل ابن عام متد أأعض ابن عامر ابحلسام أأن املع  جزاه ادلهر عىل يديه جزاء س امنر ا 

ىل ليةل عرفةاكن قد أأبق جفرعه كأس املوت الأمحر و من أأانمل عبد أأسود ل بزغهذا طوقه هال و الأبيض  .اه يف حبسه ا 

ليه بزجني أأشوه خلق هللا خلقا، و ليه بقتهل يف تكل  مث خيش أأن يسع  يف خالصه من أأاكبر الروم من عرفه فوجه ا  تقدم ا 

. أأصبحت ربوع الفضل ويه دوارس و ه املدارسفأأقفرت ملوت الليةل خنقا فامتثل أأمره فيه، وجلهل من برد الهالك بضافيه

ويف الأثر كام تدين . الرشيف املذكور قتل هذه القتةل بعيهنا، حني تقاضت منه الليايل ما سلفت من ديهناومن التفاق أأن 

يل أأيب العباس املقري وهذا حال ادلهر مع لك قاص ودان .تدان . انهتيي الكمه. و كتب عبد الرمحن العامدي مفيت الشام ا 

هنا و  يذكر فهيا قتهل و يعزيه و فيه و اما مصيبة من اكن ويل و همسي و منجدي الشهيد السعيد عبد الرمحن املرشدي فا 

ن اصابت منا و منمك ال خرين فقد معت احلرمني بل طمت الثقلني و لقد عد مصابه يف ال سالم ثلمة و فقد منه يف  ا 

قس به مل ي حرم هللا من اكن يدعي للملمة و مل يبق بعده من يدعي اذا حياس احليس و يس تحق ان ينشد يف حقه و ان

شعرقيس   

 و ما اكن قيس هلكه هكل واحد ... و لكنه بنيان قوم هتدما

و اكن ويل تدريس مدرسة محمد ابشا يف حدود س نة تسع و تسعني و تسعامئة و التدريس ابملسجد احلرام يف س نة مخس 

فتاء السلطاين يوم ال ثنني ل  ست خلون من حمرم و أألف و تعاطي الفتوي عيل مذاهب املسجد احلرام و خطابته و ال 

 س نة عرشين. و اكن أأول فرض صاله مبقام احلنفية ظهر ذكل اليوم اقتداء برسول هللا صيل 

 

\338a\ 

 

اياب و أأفاض  هللا عليه و سمل بعد الافرتاض و ابرش اخلطابة لثالث عرشة بقيت منه. و ميش الأعيان بني يديه ذهااب و ا 

دريس  ليه يف أ خر س نة ثالث و ترشيفا سلطانيعليه سلطان مكة الرشيف ا  ا بعد فراغه من اخلطبة و الصالة وردت ا 

عرشين اخللعة السلطانية احملموةل ملفيت مكة يف لك عام يف حصبة أأمري الركب املرصي فلبسها من احملل املعتاد اذلي يلبس 

عيل  بتجهزيهامنه رشيف مكة بعد انقطاعها حنو مخس س نني مبوجب حمك سلطاين ورد ا يل صاحب مرص يتضمن الأمر 

الأسلوب السابق و أأفاضهتا عليه. و ذكل يوم الأربعاء لس بع خلون من ذي احلجة مث تويل تدريس السلامينية جوار 



  

املسجد احلرام املؤسسة برمس احلنفية لثالث عرشة بقيت من رجب س نة س بع و عرشين و ابرش التدريس فهيا لست 

" من البيضاوي و حرض جملسه  أأهيا اذلين أ منوا كتب عليمك الصيامايخلون من شعبان و افتتح بتفسري قوهل تعايل: "

حدي و ثالثني تفويض النظر يف قضاء  ليه يف غرة ذي احلجة س نة ا  مجيع العلامء و الأعيان و اكن يوما مشهودا. و ورد ا 

يل مكة فبارشه و أأقام أأخاه القايض  مكة و أأعاملها من دلن قاضهيا يوسف املويل رضوان بن عامثن لتخلفه عن الوصول ا 

هل  ------يوم امجلعة و اكن هو خطيب الرتوية و خطيب امجلعة يف ذي احلجة. و اكن  أأمحد انئبا مبكة و وقف ابحلجيج

نظري ذكل يف س نة عرشين من غري وقوف ابحلجيج ل نقصا هل عن النظر يف القضاء بأأمحد الااييش و مما اتفق هل أأنه ورد 

يل فقراء مكة و املدينة فأأنيط توزيعها بنظره فوزعها بني الأعيان و  من سلطان الهند حرم شاه بن سلمي التميوري صدقة ا 

اناث و اس توعهبم استيعااب شامال و خطب مبسجد منرة بعرفة. و ابمجلةل أأنه لقي من همسو الشأأن و علو  الفقراء ذكورا و ا 

و اختربته  أأثين عليه ثناء عظامي. قال اجمتعت به يف مكة الرتبة  ما مل يلقه أأحد من معارصيه ابحلجاز كام ذكره البوريين و

 فرأأيت عربيته متينة و حركة يف فهم العبارات جيدة فهو ال ن عني مكة
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ليه يرجع عامهيا و حاةمها. و ملا متثل الش يخ أأبو املواهب البكري يف أأثناء املاكملة هبذين البيتني  شعرو عاملها و ا   

نا ... عليمك فاس تخف هبا الهوانعرضنا أأنفسا عزت علي    
انهيا لعزت ... ولكن لك معروض ولو أأان رفعناه   

شعرأأجاب املرشدي بقوهل   

نفيسات تعز و ل هتان نفوسمك و حقمك دلينا ...  

معروضة بقيت تصان و تكل جواهر فالجل هذا ... غدت  

شعربأأهل مشر بنجد و من شعره أأيضا ميدح هبا الرشيف حسن و هيئن هل بظفر ابنه أأيب طالب   

 نقع العجاج دلى هياج العثري ... أأذىك دلينا من دخان العنرب
صليل جتريد احلسام ووقعه ... يف الهام أأجدى نغمة من جؤذر و  
أأهمس  من حميا مسفر س نا الأس نة لمعا يف قسطل ... أأس ىن و و  
ترسبل يف سابغات مزرد ... أأهبي  علينا من قباء عبقري و  
قوةل ... أأزىه علينا من سدوس أأخرضتتوج بقوانس مص و  
لينا من أأريكة أأحور كذاك صهوة ساحب و و مطهم ... أأشهي  ا   
مبخمر لقا المكي مدرعا يف مغفر ... لكقا الغرير مبقنع و و  

 أألفت أأس نتنا الورود مبهنل ... علقت به علق النجيع الأمحر
س يوفنا جهرت جوار رمودها ... شوقا لهامة لك أأصيد أأصعر و  

ها ملا جترد عندما ... هاج القتام بوارقا بكهنورفتخال   
صهيل جرد اخليل خيل كأنه ... رعد يزجمر يف اجلدى املثعنجر و  
دم العدى متقاطرا متدفقا ... اكلوبل اكلس يل اجلراف اجلور و  
رءوسهم جتري به كجنادل ... قذفت به موج الس يول امهمر و  

كسبسب مقفرغشيهتم يف العام منا فرقة ... تركت فريقهم   
ىل ... أأن حطم الهندي ظهر املدبر أأودهتم قتال و أأجلهتم ا   



  

غضنفر تركت حصارامه موائد مضنت ... أأشالء لك مسود و  
دعت ضيوف الوحش تقرهيم مبا ... أأفىن املهند والوش يج السمهري و  

 فأأجاهبا من لك غيل زمرة ... حتدو منار معلس أأو قسور
الأنرس تمركوم أأجنحة الزباحساهبا ال ... أأظلها ظلل نشاص  و  

 فرباثن
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خمالب العقبان تنشب يف املري ال ساد تضبث يف اللك  ... و    

ذ مل تضفها الهرب غري همرب  شكرت صنيع املرشفية والقنا ... ا 
ذا دعوا للمحرش  فغدت قبورمه بطون الوحش من ... ها يبعثون ا 

مرا عن مشررسى الرسي مش أأقوى ربعهم ... و خلت دايرمه و و  
 أأنفت من اس تقصاء قتل رشيدمه ... كامي خيرب قائال من خمرب
 فثنت أأعنة خيلنا أأجيادها ... عن قتل لك مزند وحزور

ذا حان القطاف ليانع ... من أأرؤس تركت و ملا تؤبر حىت ا   
 عصفت هبا ريب املنون فأألقحت ... وحتركت بزعازع من رصرص

القصب الأم الأهمسر فدعت رساة كامتنا لقطافها ... بأأانمل  
 فتجهزت حلصادها يف فيلق ... لو يس بحون بزاخر مل يزخر
ىل الكفاح نفوسهم ... توقاهنا للقا الرداح املعرص  ملأ تنوق ا 

ن يلق الفريسة يكرش  يغشون أأبطال امخليس بواسام ... اكلليث ا 
 وختامهم فوق اجلياد لوابسا ... سدا ميوج من احلديد الأخرض

ذا مه ازدمحو  ا جبزع وانثنوا ... أأورى زاند دروعهم انرا تريفا   
ن تصخ ... لوجيبه من قيد شهر تنفر  جيش طالئعه الأوابد ا 

 يقتاده املكل املش يح كأنه ... بني العوايل ضيغم يف مزأأر
 مكل تدرع ابلبساةل فاغتىن ... يوم الوغ  عن ساب  وس نور

فرمكل تتوج ابملهابة فاكتف  ... عند الطعان لقرنه عن مغ  
 مكل تذكران مواقع حده ... يف الهام وقعة جده يف خيرب
ذا ما جال يوم كرهية ... مل تلق غري جمدل ومعفر  مكل ا 

 مكل جيهز من حجافل رأأيه ... قبل الوقيعة حجفال مل ينظر
 مكل تس من ذروة اجملد اليت ... من دوهنا املرخي بل واملشرتي

لك حججاح رسيالأرشف الشهم اذلي خضعت هل ... مش الأنوف و   
 الأفضل الس ند اذلي أأوصافه ... أأنست سام الوضاح وابن املنذر
حسانه ... أأرىب عىل كرسى امللوك وقيرص  الأكرم املفضال من ا 
 ذو امهمة العليا اذلي قد انل ما ... عنه تقرص مهة ال سكندر



  

 رشفا تقاعست الكواكب دونه ... لو مل متد بنوره مل تزهر
قرها ... أأمناهز هذا بنوة حيدرههبا مبنطقة الربوج م  
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 الك فكيف مبن حواها جامعا ... نس با سام بأأبوة املدثر
 أأعظم هبا من نس بة نبوية ... علوية تمن  لأصل أأطهر

 قد رشفت بدءا بأأرشف مرسل ... وهناية ابلس يد احلسن الرسي
 خفر اخلالئق درة التاج اذلي ... بسواه هام ذوي العىل مل يفخر

قه يويم وغ  وعطا سوى ... طلق احمليا يف حىل املس تبرشمل تل  
 يعفو عن اذلنب العظمي جمازاي ... جازيه ابحلس ىن كأن مل يوزر

 اي س يد السادات دونك مدحة ... نفحت بعرف من ثناك معطر
 قد فصلت بل ىلء املدح اليت ... يقف ابن أأوس دوهنا والبحرتي

ربود صنعا تزدريوافتك ترفل يف برود بالغة ... وبراعة ب  
 صاغت حالها فكرة قد صاهنا ... مشم ال ابء عن امتداح مقرص

 ما شأأهنا كسب القريض تكس با ... لول مقامك ذو العىل مل تشعر
 فوردت مهنلها الروي فمل أأجد ... أأحدا فنلت صفاه غري مكدر

 فهنلت منه وعلين بمنريه ... وطفقت وارده وملا أأصدر
ة ... سفرت نقااب عن حميا مسفرخذها عقيةل كرس جيش فصاح  

 مجعت بالغة منطق الأعراب مع ... حسن البيان ورقة املس تحرض
 لو ساهما قس ملا همسعت هل ... بعاكظ يوما خطبة يف منرب

 رشفت عىل من عارضته مبدح من ... أأحض  القريض به كعقد جوهري
 فاس تجلها وافت هتين ابذلي ... نفحت بشائره مبسك أأذفر

وده رحي الصبا ... خفقت عىل هام الأمش احلزمرنرص هتز بن  
 هو جنكل املنصور دام مؤيدا ... بك أأيامن يلق العزمية يظفر
 ل زلامت يف ظل مكل ابذخ ... وجنود ملكمك ملوك الأعرص

 مس متسكني هبدي جدمك اذلي ... ابلرعب ينرص من مسافة أأشهر
رأأهدى ال هل صالته وسالمه ... جلنابه يف طي نرش العهب  

حسان ليوم احملرش  ولهل و حصابه و التا ... بعني مهم اب 

 ما اس تنشق الأبطال يف يوم الوغي ... نقع العجاج
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دلي هياج العثري                                                     

نشائه. ه: ترصيف الترصيف و من اتليف و هل منشأ ت أأخري كثرية أأغلهبا مجعت يف سفر و لأهل مكة هتافت عيل ا 

منظومة عدد أأبياهتا مخسامئة بيت من حبر الرجز و رشحه فتح اللطيف، و الوايف رشح الاكيف يف علمي العروض و 



  

و الفتح القديس القوايف، و براعة الاس هتالل فامي يتعلق ابلشهر و الهالل، و مناهل السمر يف منازل القمر و رشحه، 

ة تتعلق بتفسري أ خر سورة املائدة، و رشح الكزن وقف امهامم املنصف عند قول ال مام بتفسري أ ية الكريس و تعممي الفائد

يل  أأيب يوسف اكن اس تفيت يف الوقف فأأفيت بقول أأيب يوسف من أأنه يمت مبجرد التلفظ به كغريه من العقود من غري حاجة ا 

يل مقول و بدخول أأولد البنات يف الوقف عيل اذلرية و  أأرسلها ا يل مرص فأأيده علامؤها و صوبوه و حمك حامك او تسلمي ا 

خطاؤا من خالفه، و رشح عقود امجلان يف املعاين للس يوطي، و اجلواب املكني عن مس ئةل ان اكن يعذب املرشكني و 

يه مس ئةل ذكرت يف فتاوي قاضيخان. و اكتن أأخذ عن عبد الرحمي بن حسان و عيل بن جار هللا اخملزويم ابن ظهرية و 

وزير السالر و محمد بن عيل اجلزائري الركروك و همسع  هللا الكردي و الس يد غضنفر و الش يخ عبد السالماملويل عبد 

مشس ادلين الرميل و املويل محيد الس ندي املعمر و أأمحد الرشبيين و مشس ادلين النحراوي. و أأخذ القرأ ت عن عيل 

 القاري

 

دريس ادلمشقي و أأبو  احلنفي شهاب ادلين املعروف اببن قالقزس رمحه هللا لتسع العباس أأمحد بن محمد بن أأمحد بن ا 

خلون من شهر ربيع الأول بدمشق و دفن مبقربة ابب الصغري ابلقرب من بالل احلبيش املؤذن ريض هللا عنه. و اكنت 

الاطالع ولدته هبا س نة ثالث و مثانني و تسعامئة. و درس ابلفارس ية و اكن من أأجل الفقهاء يف وقته املشهورين بسعة 

و صار مرجعا للناس يف  و التبحر برز يف كتابة الأس ئةل املتعلقة ابلفتاوي و فاق فهيا عيل من تقدمه و اش هتر ذكره

املشالكت و انتفع جامعة كثرية. و اكن أأخذ عن وادله الش يخ مشس ادلين و القايض حمب ادلين و مشس ادلين محمد بن 

أأمحد الفرفوري و خلق كثري.هالل و غريمه. و أأخذ عنه عبد الوهاب بن   
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ل حدي محمد بن محمد بن عبد القادر بن أأمحد الزبريي املدين الشافعي القايض تقي ادلين رمحه هللا يوم امجلعة و أأبو         

مام الشافعية ابملقام النبوي و مفيت امل دينة و عرشة بيقت من ذي القعدة ابملدينة و دفن ابلبقيع الغرقد مبدفن اسالفه ا 

مدرسها بروضة الشفاء. و اكن ذا دنيا متسعة حبيث ان ورثة تقاهمسوا النقد ابلطاس. و اكن يف العلوم حبرا زاخرا و علام 

ظاهرا ساهر يف الفضائل فأأدرك ما أأدركه الأواخر و الأوائل خترج به الفضالء. و اكن عذب اللسان واسع الصدر حسن 

و اكن أأخذ عن طاهر بن عيل و عنه ابن معه أأبو السعود و عبد هللا ابديل و . اخلط و اكن مبتيل ابلشك يف الطهارة

 أأمحد الصاحلي 

 

دريس بن محمد بن       بن          الرويم الاسكويب احلنفي          ادلين رمحه هللا لأربع عرشة خلت من و أأبو  محمد ا 

ت ولدته س نة تسع و س بعامئة مبدينة الاشهر. و ذي احلجة ابسكوب. من موايل الروم و قضاهتم العايل الرسوم و اكن

اكن عاملا فاضال متبحرا يف العلوم فصيحا بليغا متفوها لس نا بديع ال اثر بلي  الأشعار حلو الصحبة ذليذ اجملاورة لطيف 

تحرير طغرائ احملاورة قد مجع بني احملاسن اخللقية و اخللقية و اخلصائل القولية و النقلية. اكن بديع التعبري حريري ال 

الانشاء فاضيل الكتابة و الأداء حسن الترصف ابهر الاخرتاع علام يف أأنواع الالكم مقبول الطباع ينشد القصائد الطنانة 

و رشاقة  و يقول الأشعار البليغة و يركب امجلل الرش يقة مع كامل الاحتشام و علو امهمة و الوجاهة التامة و حسن القيافة

نشاؤه أأعيل من شعره و حصابته عليه راحجة و رشاقة قامت القامه. و قد قال فيه  بعض الظرفاء شعره أأويل من علمه و ا 

ل أأنه مع هذه الفضائل الوافرة و اخلصائل الباهرة مل يتقدم يف ) ( املناصب العلمية و ل سامه ---------علهيا واحضة ا 

منا دار مدة معره يف قضاء   الأقران يف املراتب اجلليةل و ا 
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كام قال  املأأمون يف        الندمي لو ل اش هتاره  النوايح دون أأهمات البدلان و لعل ذكل لظهوره ابلشعر و اش هتاره به 

يف يده قال أأحس نه أأكذبه مث  ------ابلغناء لوليته القضاء و حيك أأنه عرض بعض أ اثره البديعة للوزير نصوح ابشا فلام 

يانة ابن العلقمي وزير املس تعصم ابهلل العبايس ففهم منه التعريض عليه فرده صفرا. و وقع نظره يف خالل احلاكية ا يل خ 

من تصانيفه درة التاج يف سرية صاحب املعراج جمدلين أأحدهام يف أأحواهل املكية و اثنهيام يف أأحواهل املدنية بل  يف وقعة 

هنا و حاكايت تتعلق هبا. و هل كتاب يف اجلواب عن )و املناظرات بي ل يف مباهات أأنواع العباداتالبدر و هل دس تور العم

يتضمن عيل دقائق يف الفقه العربية و هل كتاب يف فتوح مرص ابتداء  -----اعرتاضات صاحب القاموس عيل اجلوهري 

---------الأنصاري بولية معرو بن عبد العاص. و اكن أأخذ عن عبد الكرمي بن محمد الرويم الصاحل و أأمحد بن روح هللا 

    و ( --

 

عبد هللا محمد بن حسن بن         الرويم احلنفي املعروف ابلصاحل رمحه هللا يف رجب لامثن خلون منه مبرض و أأبو 

الاستسقاء. و اكنت ولدته ليةل امخليس لأربع عرشة بقيت من جامدي الأويل س نة تسع و تسعني و قيل يف اترخيه 

حدي الامثنية  عمل ويل تدريس املدارس الكبار و أأفاد يف جمالسخمدوم مكرم و هو أأصغر ودل سعد ادلين امل اخليار مهنا ا 

)مث قضاء مرص( س نة اثنتني و عرشين فأأدي فريضة ال سالم السلميية و غري ذكل. و ويل قضاء سالنيك مث قضاء مكة 

عزل عهنا و ويل بعد مدة صدارة  و جح بيت هللا احلرام مث قضاء ادرنة مث قضاء دار املكل و عزل يف غده مث اعيد غلهيا مث

الرشق و مات علهيا بعد وليته حنو أأربعة اشهر. و اكن حسن الأخالق طيب الأعراق عفيف اذلات لطيف السامت 

 عاملا فاضال صاحلا متحراي للخري و النفع اجلليل موثرا حلسن اذلكر و الثناء مجليل.

 

 دخلت س نة مثان و ثالثني و أألف تويف فهيا

عباس أأمحد بن أأيب الوفا بن ادلمشقي احلنبيل ابن مفلح رمحه هللا لثنيت عرشة بقيت من جامدي ال خرة من بيت ال  أأبو ) 

و اكنت هل املتانة الاكمةل يف الفقه و العربية و معروف ابلعمل و الرايسة. اكن فقهيا حمداث ورعا زاهدا ثبتا خريا صاحلا 

لأهل دمشق فيه اعتقاد عظمي و هو حمهل و أأههل. و اكن متجنبا غالب الناس و احلساب و التارخي. قال احمليب و  الفرائض

و عرض عليه  ابجلامع الأموي و عدة مدارس مهنا دار احلديث بصاحليةيف ودرس . وهل مداومة عىل تالوة القرأ ن والعبادة 

عنده من العلامء و ثبت عيل قضاء احلنابةل مبحةل الباب فامتنع و ابل  قايض القضاة مصطفي بن حسني بن س نان و من 

(.احلنبيل احلجازي دافعي و موىس بن أأمحسامعيل النابليس الشا  أأخذ  الامتناع. و اكن  

 

عبد القادر بن أأيب بكر بن محمد بن طاهر امليك احلنفي رمحه هللا ش يخ مكة. و اكن عاملا فاضال نبيال فصيح       وبأأ 

-------فيد يف احلرم الرشيف حمرتما عند الناس. أأما يف الفقه )قد مدحه عبد اللهجة بلي  البيان. بقي س نني كثرية يفيت و ي 

--------------------------------------------------------------   )  

 و -------------- و كتاب يف الفتاوي أأربع جمدلات

 



  

سامعيل الصفوي الش يعي غفرهو أأبو         هللا يف أأول جامدي الأويل مبازندران و  شاه عباس بن محمد بن طهامسب بن ا 

و سلطان بالد العجم  من مدن اجلبال و ازربيجان و عراق العجم و خراسان و هو من مشاهري امللوك الصفوية 

طربس تان و كيالن مث احتال ان ضبط دار اخلالفة بغداد و ما والاها و جري بينه و بني القواد العامثنية ما جري من 

أأن غاب حتت الرثي فويل ماكنه ابن ابنه شاه صفي الصغري صائن ادلين حروب و قتال ا يل  

 

رمحه هللا ش يخ الطريقة  املعارف محمود بن محمد بن        بن       السفر حيصاري احلنفي الهدري )الهداي( العارفو أأبو 

و دفع املظامل. و  ------امك ) و رفع همدي الزمان خامت الولية اكن أأول يف مالزمةابن الناظر ينوب عنه يف القضاء و احمل

ذ رأأي ليةل يف منامه رؤاي هائةل و ترك الولية و تزهد و جاهد و حصب بعض مشاخي الصوفية مث  بيامن هو عيل ذكل ا 

يل أأن انتقل ا يل رمحة هللا تعايل. ذكره صاحب اذليل و  وعظ و ذكر الناس و فرس و حدث يف عدة جوامع القسطنطنية ا 

شعره قال يف اترخي  

 قد ميض ش يخ ش يوخ ال فاق ... خصه هللا تعايل ابجلود

 رست ابلرس و عاينت غدا ... روض لطف و مقام محمود

... برايض و حياض مورودزينت جنة عدن و قصور   

 طوق احلور حنو و ااب النور ... مثل غلامن اذلي دار خلود

 سال اخلاطر عن صاحهبا ... هاتف قال الش يخ محمود

  زاويته محمود الغفوري و خلف عنه يف
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بكر عبد القادر بن ش يخ بن عبد هللا بن ش يخ بن عبد هللا الميينو أأبو   

49
 -------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ن حسني بن عيل بن أأمر هللا الرويم امحليدي احلنفي ابن احلنائ رمحه هللا يف شعبان مبرض عبد هللا عبد الرمحن بو أأبو 

و أأبوه قاض عيل ترحاةل. و اكن من فضالء بيت  . و اكنت ولدته يف حدود س نة تسعني و تسعامئةبقسطنطنية اخلناق

لطيف الطبع درس يف عدة مدارس و أأفاد احلنائية جامعا بني الكاملت العلمية و اخلصائل النسبية حسن الصحبة مزاحا 

حدي الامثنية و الا يل مكة منفصال عن الرتبة الأربعينية حلج  --------يف جمالس مهنا الس ياوش ية و ا  و غري ذكل. و سافر ا 

 بيت هللا احلرام و زايرة روضة الرسول عليه السالم. و اكن أأخذ عن ابن العزي و

 

سو أأبو  الم بن أأمحد العلوي احلسيين اجلويباري احلنفي رمحه هللا يوم        مخلس بقني صاحل عبد الرحمي بن سعد بن ا 

لأي جنار فدفن عند وادله. و اكن أأصغر من أأخيه اتج ادلين و من بقني من شعبان  بكشمري و دفن مث محهل ابنه صديق ا 

بيت هللا احلرام فال حيصل هل  مات و هل أأربع و مخسون س نة و اكن يش تاق غيل زايرة روضة الرسول عليه السالم و جح

ذ  -----ذكل مرات فمل يتيرس هل و خرج مرة خمتفيا يف نوبة  ال ذن من هجة ولت ما وراء الهنر و خرج يريد خان و هو ا 
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 الخط غير واضح. و ترجمة هذا الرجل يوجد عند المحبي  

http://islamport.com/w/trj/Web/292/594.htm  
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يل بالده قهقري. و اكن اخلان  ذاك بسمرقند و قدم مرد مث ورد اصهبان فأأكرمه شاه عباس و احرتمه مث مرض و عاد ا 

يل الهند يف همم و غضب عليه و ضبط ا مالكه و حصل بذكل لأخيه الش يخ اتج ادلين حسن حزن و تأأسف مث توجه ا 

 مات هبا.

 

مبحل حمسن بن حسني بن احلسن بن أأيب مني الهامشي العلوي امليك الرشيف رمحه هللا مخلس من شهر رمضان و أأبو      

دريس س نة عرشة بعد الألف يف يسمي غرابن و محل ا يل صنعاء فدفن هبا ملا مات معه أأبو طالب شار  كه معه الرشيف ا 

مارة مكة و لبس اخللعة الثانية و دعي هل يف اخلطبة و عقد لواء ال مارة و رضبت هل النوبة الرومية يف بيته و وردت هل  ا 

ليه املرامس مع معه  يل أأن أأذن هللا هل ابلس تقالل )الأوامر السلطانية برهمسه. و أأتت ا  بولية احلجاز  و اس متررشياك ابلربع ا 

يل قيامه عليه و ابيعه مجيع الأرشاف عيل ذكل خفلع معه و اس تقل ابلأمر يوم امجلعة  جفري بينه و بني معه حال أأدي ا 

ليه اخللع  يل س نة أأربع و ثالثني لست خلون من شهر ربيع الأول و وردت ا  من صاحب مرص. و يف شعبان خنرج ا 

ليه الوفود من لك النوايح مث د خل مكة يف شوال يف موكب عظمي و دخل املسجد و نصب لش يخ ال سالم املبعوث ا 

بس يف جموهر مث أألبس اخللعة السلطانية مث  عبد الرمحن املرشدي منربا ابحلطم و قرأأ املرسوم السلطاين و بعد متام قراءته

مث نرش العدل و انتظم به فتح البيت العتيق فطاف و اخللعة عليه مث توجه ا يل مزنهل جفيء هل خبلعة صاحب مرص فلبسها 

احلال و اطمأأنت الرعية و كرث هل ادلعاء و دخل يف سكل طاعته الفرق العاصية. و اكن جنيبا لبيبا جبل عيل ماكرم 

الأخالق و طار صيته يف ال فاق و اكن جده ينوه بقدره و يقدمه لنباهته و جنابته و ظهور أ اثر الرايسة عليه يف صغره و 

مارة مكة أأحهل حمل ودله مث  ج عليه الرشيف أأمحد بن أأيب يقدمه يف احلروب فري  جع منصورا. مث ملا تويل معه أأبو طالب ا 

( --------------------------------طالب بعد ثالث س نني و   

 

\342a\ 

 
هر القدس العلمي القديس الزاهد رمحه هللا و دفن جببل الطور ظاعبد هللا محمد بن معر بن محمد بن تقي ادلين و أأبو   

ىل الطريقة الباهرة من أأصلح صلحاء زمانه وأأعرفهم ابالرشيف. قال احمليب فيه الش يخ الربكة الويل املعتقد  هلل تعاىل ا 

و ذكره البوريين يف اترخيه و اثين عليه و ذكره الفيويم يف املنزته و قال يف وصفه أأرشقت مشس معارفه . والسمت احلسن

ر ابلأرض  شاده هادية ومؤنسة فانترشت فضائهل واش هترت فواضهل وأأكبت عليه الناس وأأقبلت املقدسة فأأطلعت أأهل ا 

. و اكن للناس فيه اعتقاد عظمي و قبول اتم و جح و جاور و عاد و عليه أأرابب الباس فنفذت لكمته وازدادت حرمته

نفيس مفن ذكل قوهل مشريا  اش هتر صيته يف البالد. و اكن صاحلا سالاك عيل هنج كرباء الصوفية و هل عيل لساهنم شعر

يل الوحدة املطلقة  شعرا   

ذا ذكر احتادًا عاشق ... وافطن فطور املرء ليس يزيد  سمل ا 
 فالنار يدخلها احلديد فيغتدى ... انرًا فذاك معاين مشهود
ذا ختىل عن مقام وصالها ... فالنار انر واحلديد حديد  فا 

يف السلوك -------و هل ديوان شعر مشهور  و حيك عنه كرامات  

 

عبد هللا بن مصطفي بن حسني بن س نان الرويم       احلنفي رمحه هللا يف صفر أأحد أأفاضل بيت الس نانية و و أأبو 

حدي الامثنية و  كبار خمادم ادلوةل العامثنية. و اكن أأديبا صاحلا صدوقا صاحب وقار  و سكون كثري الصمت. درس يف ا 



  

ينكشهر و سالنيك غري مرة و جح مع وادله و أأدي قريضة ال سالم. و اكن لزم و  ()قلبه ابيزيدية ادرنة و ويل قضاء فلبه

 ش يخ ال سالم سعد ادلين 

 

 دخلت س نة تسع و ثالثني و أألف تويف فهيا

براهمي بن          بن          بن           الرويم الادرنوي احلنفي         أأبو  ا   

 

القونيوي احلنفي املعروف ابلرضايئ رمحه هللا يف احملرم ابلقاهرة. و اكن ولدته     محمد عيل بن محمد بن       بن    و أأبو 

حدي و أألف و قيل يف اترخيه رضا و هو اخملدوم الاكمل و املويل الفاضل و العامل البديع و الشاعر البلي . و  يف س نة ا 

ع الارحتال اش تغل و حصل و أأخذ عن علامء بدي اكن حسيبا نسيبا أأريبا أأديبا صايف اذلهن حارض القلب رسيع الانتقال

يل بالد الروم  سامعيل ا يل مرص و فاوض علامء بالد العرب مث عاد ا  بالده و لزم فضالء زمانه مث ارحتل مع أأخيه القايض ا 

حدي الامثنية و غريها و  يف شهر ربيع ال خر س نة ست و عرشين و ويل تدريس مدرسة جده ش يخ ال سالم زكراي مث ا 

-----------------------------نيك و غلطة مث قضاء مرص و قدهما عليال فقيض حنبه )و أأجاب ربه. و من أ اثره قضاء سال

و اكن أألزم أأن  ----------------------------------------------------------------------------------------------------

  بن زكراي -----عليه و سمل. و اكن أأخذ عن خاهل ش يخ ال سالم  ينظم يف لك س نة يف نعت رسول هللا صيل هللا

 

محمد بن محمد بن         بن          العلوي الرويم ا          احلنفي املعروف ابلشايه ابن الريم رمحه هللا و أأبو         

لصناعة اكمل الرباعة. قال يف من مشاهري كتاب الروم و صاحب التصانيف يف العلوم اكن بلي  ال نشاء فاضال يف هذه ا

احلدائق مل جي  بعد جعفر بن التاج من يكون عديال هل يف صنعة ال نشاء. و اكن وادله ييل رايسة الكتاب يف ادليوان مدة 

ايةل حلب بعد زمان و اكن صاحب الرتمجة متحليا ابلعلوم ويل مدة رايسة الكتاب و غري ذكل من الأعامل اجلليةل  مث ويل ا 

  -----------رصني الألفاظ  --------------عار بليغة و أ اثر علمية و هل أأش
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معر بن محمد بن       بن         الرويم اخلرش نوي احلنفي رمحه هللا يف جامدي ال خرة مبكة يف املعال جبوار و أأبو         

نتني و س تني و تسعامئة من أأفاضل علامءالروم خدجية ريض هللا عهنا و قد قارب الامثنني. و اكنت ولدته خبرش نة س نة اث 

و أأماثل فضالهئم املربزين يف العلوم. أأدي فريضة جحة ال سالم و زار روضة الرسول عليه السالم و درس مبدينة خرش نة 

 بأأيب أأيوب و وعظ الناس يف جامع زال ابشاو الصوفية و ابرش تعلمي أأولد السلطان أأمحد ومث النكسارية و دار احلديث 

يل أأن مات . و اكن صاحب  يل احلرمني اثنياو جاور يف مكة ا  قضاء العسكر و غري ذكل من الأعامل اجلليةل. مث سافر ا 

صالح و دين و ورع متني و تقوي يرضب به املثل و معارف يغبطه فهيا المكل كأنه حبر العلوم و كزن الفهوم. و اكن أأخذ 

 عن مظلوم املكل و تكل الطبقة

 

داية هللا بن       بن       بن        الرويم العالئ احلنفي         ادلين رمحه هللا يف رجب. قال يف ه        أأبو 

جمروح التحارير مقدوح التقارير احلدائق اكن معجبا بنفسه ضعيف العمل قوب القلب عريض ادلعوي منعدم ادلليل علهيا 

حدي الامثنية ووابيزيدية ادرنة و السلميية مث عرض عليه ركيك التصانيف سقمي البيان. درس يف عدة مدارس اكلقلندر  ية و ا 

قضاء القدس الرشيف فامتنع و اختار العزل مث ويل قضاء حلب مث قضاء اجلند مث قضاء يكيشهر مث قضاء مكة مث قضاء 



  

اح العلوم و ادرنة مث قضاء قسطنطنية و مات متقاعدا عهنا بعلوفة الأمثال. و هل حوايش مس تقةل عيل الهداية و مفت

 الفرائض و تفسري القايض و التلوحي و ادلرر. و اكن أأخذ عن حسام بن الأسود و 

 

لياس الرويم املياليث احلنفي رمحه هللا منتصف صفر. و اكنت ولدته و أأبو  محمد      عبد هللا بن عيل بن عبد هللا بت ا 

يازة العلوم و هو املويل الفاضل و الصدر الاكمل و س نة س بع و س بعني و تسعامئة من خري ة علامء الروم املش هترين حب 

الس يف الصارم و الأسد الضارم. ذكره يف احلدائق و ابل  يف الثناء عليه و وصفه ابملعرفة و امجلع بني الأصول و الفروع و 

دارس العلية و ويل املعقول و املسموع و التفرد يف العلوم و الشهامة و الرصامة يف القضاء و احلسم يف احلمك. درس يف امل

حدي الامثنية و السلميية و السلامينية و دار احلديث و قضاء سالنيك غري مرة و قضاء بروسا و  الأعامل اجلليةل مهنا ا 

البالد الرشقية يف س نة أأربع و القاهرة و مكة و ادرنة و أأيب أأيوب و دار السلطنة و غلطة و غري ذكل. مث ويل صدارة 

لهيا مرة اثنية مث تقاعد عهنا بوظيفة الأمثال. و اكن أأخذ عن سعد دلين املعمل.ثالثني مث عزل عهنا و أأ  عيد ا   

 

أأمحد بن عبد املطلب بن حسن بن أأيب مني الهامشي العلوي الرشيف غفره هللا ليةل الأحد منتصف صفر و أأبو           

من ال ساءة و الأذية و اكنت مدة وليته ابشا ملا صدر عنه يف الش يخ عبد الرمحن املرشدي  --------بأأسفل مكة قتهل 

و مثانية عرش يوما. و اكن متكل مكة ) و اجفل عهنا الرشيف حمسن و بين معه حضي يوم الأحد  أأشهر ------س نة و 

لثالث عرشة بقيت من شهر رمضان س نة س بع و ثالثني فاكن يتبجح به و يقول فتحهتا ابلس يف كام فتحها رسول هللا 

منا ذكل بغي  صيل هللا عليه و سمل و دخلهتا يف اليوم اذلي دخلها فهيا. الك و ههيات و ش تان بني النيل و الفرات و ا 

قدام عيل احلرام و جرءة عيل املعصية. اكن من اداب أأهل بيته فاضال نبيال  عيل حرم هللا و جريان بيته و ذرية نبيه و ا 

املشاخي. فلام تويل مكة اس تويل عيل أأموال الناس و عاقب  جنيبا جيد اذلاكء حسن الصورة عظمي الهيبة حصب العلامء و

الكثري و مل يرمح أأحدا و جعل لأخدانه و جلسائه الأذية و قبض عيل العلامء و حبسهم و صادر التجار و حبس من حبس 

براهمي  شعر املهنارو قتل من قتل. و يف دخوهل مكة بقول يوسف بن ا   

مبا ينفر ابلطبعس نة الس بع والثالثني بعد الألف جاءت   
 دخل الس بع مكة هللا ابجلند ول شك أأهنا س نة الس بع

 و اكن يف بدء أأمره أأخذ الطريقة عن أأمحد الش ناوي  العارف

 

البوس ين احلنفي رمحه هللا يوم امخليس لامثن بقني من صفر بدمشق و  ----فضل هللا بن عييس بن الرويم و أأبو        

ن بالل املؤذن ريض هللا عنه. اكن من صدور العلامء حمرتما عند الكرباء أأحد أأعالم دفن مبقربة ابب الصغري ابلقرب م

تقاان و حفظا و ضبطا للفقه و تفهام لعلهل و متزيا لصحيح الأقوال من سقميها. مس تحرضا للفروع عارفا ابلأصلني و  معرفة و ا 

فتاء يف بدلة بلغراد و جح  يف احلديث و فنون الأدب حق املعرفة نظارا كثري الاش تغال حسن العقيدة الصلحاء. تويل ال 

لهيا و توطن هبا و درس يف أأماكن أأفيت هبا مدة طويةل و اكنت فتاويه  مقبوةل و قرأأ عليه  ------من طريق دمشق و عاد ا 

.  --------------------------------------غالب أأعيان الفضالء يف العلوم العقلية و النقلية و يقررها أأحسن تقرير. و اكن 

  --------------------اكن هل الطول الطائل و التوسع يف ادلنيا. و اكن أأخذ طريقة اخللوتية عن العارف أأمحد 

 

-------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------- أأبو

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- )  



  

 
\343a\ 

 
من رجب و  أأمحد الهامشي العلوي الميين رمحه هللا يف يوم امخليس لتسع خلون العباس أأمحد بن محمد بن لقامن بنو أأبو )

و هل  )ا( و رأأس العلامء يف عرصه دفن بقلعة عامر من جبل وازح )دازح(. اكن منفردا يف العلوم اكرعا من مشارب الفهوم

مام قامس.  تصانيف مهنا رشح الاكفل يف عمل الأصول و رشح الأساس للأ

 

ر بن محمد بن أأيب بكر بن مطري الميين رمحه هللا جفر يوم الأربعاء لعرش بقني من رجب ببيت الفقيه جعفر معو و أأب

الزيدية. اكن من مشاهري العلامء و أأجالء مشاخي المينيني املهنمكني عيل حرمة كتب الس نة و املالزمني لطاعة هللا 

 حسن احملارضة حلو الأوصاف و الألفاظ مريض س بحانه. و اكن ذا خلق عظمي و خلق وش مي و جود معمي و طبع سلمي

فتاء و نرش معامل العمل و أألف و صنف و  الش مي صاحب مهة. أأخذ عن وادله و غريه من العلامء و أأجزي ابلتدريس و ال 

يل أأن توفاه هللا.  اهمسر عيل ما هو عليه من الصفات ا 

 

قي املنارشي الشافعي رمحه هللا ليةل امخليس لتسع بقني من عبد هللا محمد بن محمود بن محمود بن أأمحد بن محمد ادلمشو أأبو 

الثاين. اكن من  بيعالأحد لثنيت عرشة بقيت من شهر ر  رجب و دفن غريب الربكة بسفح قاس يون. و اكن مودله ليةل

شعرفضالء الشافعية أأديبا مطبوعا و هل شعر متعذب منه   

   قانسكرثة املكث يف الأماكن ذل ... فاغتمن بعدها و ل ت

ذا طال مكثه يتدنس  أأول املاء يف الغدير زلهل ... فا 

شعرو منه      

ذ أأنت تعرف ين لها احملتاج ا   رصفت زاكة احلسن هال بدأأت يب ... وا 
 فقري ومسكني وغاز وغارم ... كذا ابن سبيل عامر ومؤلف
نين ... حمب صدوق للمحبة أ لف ن أأردت فا   مفن أأي قسم ا 

 

براهمي بن أأ و أأبو  محد بن محمد بن أأمحد احلليب احلنفي املعروف ابلكواكيب رمحه هللا عند جدة غريقا يف البحر و هل ا حساق ا 

يل دار السلطنة و قرأأ عيل أأفاضل  حنو س بعني س نة. من أأجالء العلامء و قايض مكة قرأأ عيل وادله مقدمات مث سافر ا 

ن طرسون و قدم مرص معه و حصل مال جزيال مث اببنة املويل عبد البايق بالروم و حصلت هل امللكة التامة و تزوج 

يل قسطنطنية و تويل مدرسة اايصوفيه مث مل يزل عزل نفسه عن املدرسة فال يوافقو هل حيت تركها شاعرة من غري  رجع ا 

ليه من أأبيه  أأخذ معلوم و ل القاء درس و اكن أأايم الانفصال الكبري و ورد حلب و نزل عند وادله فشكت أأمه ا 

يل مكة قاضيا علهيا فتشاجرا  يل دار وادله فأأصلح بيهنام معر العريض و تراضيا و قبل يد وادله مث سار ا  و تقاضيا و رحل ا 

(فأأدركه أأجهل. و اكن أأخذ عن وادله و الش يخ معر العريض و غريهام    

 

و من أأماثل  ميل اخملادأأمحد بن حسني بن محمد بن نور هللا الرويم ا         احلنفي رمحه هللا. أأحد أأفاضو أأبو       

الظرفاء ذوي املاكرمي. و اكن حسيبا نسيبا و لبيبا جنيبا مشهورا ابلعفة و الصالح معروفا ابلعبادة و ا        ح كثري 

املطاعةل شديد الاش تغال ابهر الفضل ظاهر الكامل طيب الأعراق كرمي الأخالق يلوم منه أ اثر النجابة و اش تعل من 



  

القبول و درس  ------دار عيل حسب العادة جمالس العلامء الفحول و بل  ابريزه اخلالص ا            جنيبه أأنوار الس يادة

 و أأفاد يف جمالس مهنا القاهمسية و الغضنفرية و غر ذكل. و اكن أأخذ عن ش يخ ال سالم محمد بن 

 

 

ين رمحه هللا يف شهر رمضان. و محمد محمود بن مصطفي بن حسن بن س نان الرويم ا         احلنفي        ادلو أأبو 

اكنت ولدته يف حدود س نة مخس و تسعني و تسعامئة. أأحد فضالء الش بان و من كبار اخملادمي يف ادلوةل العامثنية. و اكن 

حدي  كثري احملارضات درس يف عدة مدارس مثل احليدريةكرميا خسيا حسن الصحبة طيب اجمللس  و عيل ابشا اجلديد و ا 

لندرية و الأيوبية و ويل قضاء فلبه و ينكشهر. و من أ اثره  اجلليةل بيض مساودات جده س نان و ةمل الامثنية و الق 

 رشوحه للهداية و املفتاح. و اكن لزم ش يخ ال سالم مصطفي

 

و أأبو عبد هللا محمد بن نعامن بن محمد بن محمد ادلمشقي الشافعي رمحه هللا يف شهر رمضان و دفن ابليسجية بسفح 

ن. اكن عاملا اكمال تقيا عيل الرتبة يف الفضل حسن الأخالق مريض الش مي تزوج اببنة نقيب الأرشاف الس يد قاس يو

حسني بن محزة. و ودلت هل ابنني أأمحد و حيي. و اكن جيد اخلط قواي عيل الكتابة ابلضبط الصحيح و كتب كتبا كثرية 

  ----------لتربيزي و حمب ادلين ابن معني ادلين  و حوايش عديدة. و اكن قرأأ عيل أأسد ادلين
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عبد هللا محمد بن عبد البايق بن محمود بن          الرويم ا        احلنفي املعروف ابلش يخي رمحه هللا يف شوال و أأبو 

ء درس من أأهل بيت العمل و الصدارة و اكن حلامي سلمي القلب لني اجلانب كرمي الأخالق طالبا مجليل اذلكر و حسن الثنا

حدي الامثنية و مدرسة أأيب أأيوب و السلامينية و ويل قضاء سالنيك غري مرة. و كن لزم ش يخ  يف عدة مدارس مهنا ا 

 الاسالم مصطفي

 

عبد هللا عبد الرمحن بن عبد احللمي بن      بن       الرويم ا      احلنفي رمحه يف ذي احلجة ببالد قرامان عايدا و أأبو 

ة مدارس مهنا ذات الرشفات مث ويل قضاء طرابلس الشام مث قضاء بغداد فأأخذ يف هتيئة أأس باب من الشام درس يف عد

ذ ورد اخلرب ابستيعالء شاه عباس عليه مث ويل قضاء بوس نه السفر و ساقز مث قضاء الشام. و اكن رجال ساذجا خايل  ا 

 اذلهن برز ابلصالح

 

 تويف س نة أأربعني و أألف 

دريس ب أأبو) ن احلسن بن أأيب مني الهامشي العلوي امليك الرشيف رمحه هللا لليلتني بقيتا من شهر ربيع زيد مسعود بن ا 

يل مكة عيل حمفة البغال و صيل عليه ابمللزتم و  ال خر ببس تانه ابم عابدة مبرض ادلقا و نزل به الارشاف وقت الصخرة ا 

و شهرين و س تة و عرشين يوما. و اكن نشأأ يف دفن عند أأم املؤمنني خدجية ريض هللا عهنا. و اكنت مدة وليته س نة  

كفاةل أأبيه و وقعت هل حروب مع ابن معه الرشيف حمسن و ارس مدة و أأخذ أأخذا شنيعا مث أأجاز هل رشيف حمسن يف 

يسغي خبالف و مل يثبت عيل ذكل. مث ويل مكة بعد الرشيف أأمحد بن عبد  نهالأرشاف ادخول مكة فدخلها بكفاةل 

ته و اكن من أأجود الأرشاف و رخصت يف زمنه الأسعار و كرثت الأمطار و وقع الس يل املشهور املطلب و محدت سري 

وبعث بعرض احلال ا يل جناب السلطنة و تقيد يف تنظيف املسجد و مشر عن اكاممه و أأخذ مكتال و محل غيه شيئا من 



  

يل امل هندسني و الفعةل بتنظيف بيت هللا احلرام مما  الطني و فعل الناس لكهم ذكل مفا اكن ابرسع من تنظيفه مث برز أأمره ا 

وقع فيه من الأجامر و الرتاب فنظفوه يف أأرسع وقت و مات يف اثناء ذكل و ويل الأمر بعده الرشيف عبد هللا معه و 

   متت العامرة يف أأايمه (

 

الرشيف رمحه هللا يوم الأحد  عبد هللا محمد بن محمد بن برهان بن         العلوي احلسيين الرويم امحليدي احلنفي أأبو

لامثن خلون من ذي احلجة. من أأفاضل ادلوةل العامثنية الفائز مهنا ابملناصب العلية و الأعامل اجلليةل مثل قضاء العسكر 

ببالدي اليوانن و الروم و قضاء دار السلطنة و نقابة الأرشاف بقسطنطنية و قضاء حلب و الشام و مكة و ادرنة و 

ذكل. و اكن س يدا نسيبا حسيبا أأديبا لبيبا خسيا كرميا مشفقا رحامي نظيفا نزهيا جنيبا وجهيا بديع الارحتال  القاهرة و غري

رشيف النفس عيل امهمة  رسيع الانفعال كرمي الأصل سلمي القلب صايف الطوية ماهرا يف العلوم العربية و الفنون الأدبية

اكن أأخذ عن زكراي بن(شاعرا بليغا هل أأشعار عربية و قصايد بديعة )و   

 

محمد   حيي بن محمد بن عيل بن عبد الرحمي املويدي اخلرش ين احلنفي املعروف حبايج رمحه هللا يف رجب. و اكنت و أأبو 

حدي و س بعني و تسعامئة أأحد الفضالء املشاهري يف بيت املؤيدية اش تغل و حصل و أأخذ  ولدته يف صفر س نة ا 

الكتاب و اس متع اخلطاب و طي املراحل و قطع املنازل و صاهر معه املاجد ش يخ ال سالم صدر الأفاضل و ابرش 

حدي الامثنية و الأيوبية و سلميية ادرنة مث ويل  التدريس يف مدارس و أأفاد الطلبة يف جمالس. و اكن مما وليه تدريس ا 

حلديث السلامينية. و اكن قضاء يكيشهر مث قضاء أأيب أأيوب غري مرة مث قضاء الشام مث قضاء بروسا مث تدريس دار ا

و الشعر. و اكن أأخذ عن معه ومشهور الفضل عفيفا نزها يرضب به املثل عاملا فاضال قادرا عيل ال نشاء   
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معر بن سلامين بن       بن          الرويم ا          احلاج رمحه هللا قتهل اابزه ابشاو أأبو          

 

بن أأمحد بن عبد الرمحن اخلرضيم الشافعي الصويف رمحه هللا و اكن ودل برتمي و تريب يف  أأمحد محمد بن عبد الرمحنو أأبو 

جحر وادله و حرض دروسه يف الفقه و احلديث و أأخذ عنه العلوم الرشعية و حفظ القران مث لبس اخلرقة من كثريين و 

فتاء و التدريس جامعة من مشاخيه و أأقرأأ كثري و تزهد و شاع ذكر  ه و قصدته الطلبة من الأقطار و انتفع به مج أأذن هل ابل 

وفر نصيب و اكن جوادا كرميا حلامي متواضعا خلوقا عظمي القدر و الهيبة. تفقه عيل وادله ومحمد بن غفري و رزق يف العبادة أأ 

ين غسامعيل ابفضل. و أأخذ التصوف عن عبد هللا بن ش يخ العيدروس و غريه. و أأخذ عنه ابنه أأمحد و عبد هللا بن ز 

 ابفقيه و لس يد عيل بن معر الفقيه و غريمه.

 

و أأبو      معني بن أأمحد بن           املرصي املعروف اببن الباكء رمحه هللا ابملدينة ممن سن عالية ودل مبرص و نشأأ فهيا 

ذا حل بناد فهل و  الصدر املويف اكن من نوادر الزمان وجعائب الأوان مع دماثة أأخالق وطباع ونضارة حماورة واس امتع ا 

ذا تلكم داوى لكم الصدور حبديثه املشف  ومل يكن يف أأهل مرص أأرق من حاشيته ول أأحىل من مفاكهته واندرته قدم  وا 

ىل مكة يف س نة مثانني وتسعامئة حصبة الركب املرصي مث أأقام هبا مؤتلفًا بين حسن ائتالف املقةل ابلوسن يسق  مبزن  ا 

هم وهو عند الرشيف مسعود مورق العود ممثر السعود وهل من الشعر قالئد فرائد كرهمم وخيصب جدب أأمهل هبطال دمي 

 كأهنا عقود يف أأجياد خرائد



  

 

أأمحد مصطفي بن محمد بن عيل بن       الرويم ا      احلنفي القايض املعروف بعزيم زاده احلايت رمحه هللا يف و أأبو 

نتصف شعبان س نة س بع و س بعني و تسعامئة. و اكن فاضال متبحرا شعبان لأربع بقني منه و اكنت ولدته ليةل الثنني م 

حسن الصيت مجيل اذلكر ويل الأعامل اجلليةل و املناصب العلية مهنا قضاء قسطنطنية و قضاء العسكرين يف ادلوةل 

ليه املشاهري و أأخذ عنه الأاكبر ) قال  احمليب أأشهر العامثنية. و درس يف مواضع عديدة و اش تغل عنده الطلبة و رجع ا 

 اليت ملأت ذو التأ ليف الشهريةاليت ملأت  وأأغزرمه مادة يف املنطوق واملفهوم ذو التأ ليف الشهريةمتأأخري العلامء ابلروم 

ورابعياته مشهورة مرغوبة  وهل الشعر النضري يف العربية والرتكية همسع الزمان فائدة وثبت فيه من صالت نفعها لك عائدة

لهيا الهناية وقد مجعها يف سفر مس تق ل ويه يف الرتكية كرابعيات سديد ادلين الأنباري يف العربية ومعر اخليام يف الفارس ية ا 

. درس يف وابمجلةل فأ اثره لكها لطيفة وأأخباره مجيعها ظريفة .يف القبول والتحسني وعلهيا املعول يف لطف الناكت واملضامني

قضاء مرص و بروسا و ادرنة. قال البوريين  ة ا حخدي عرشة مثأأولهيا يف رجب س نعدة مدارس ويل قضاء الشام مرتني 

أأن رجاًل اكن نرصانيًا من قرية صيداناي   س نة ا حدي و عرشين وقع يف قضائه عيل دمشق يوم امخليس منتصف شعبان

 ق  عاممته ورصح عىلوأأل القايض مث أأىت انئبزيد عىل عرشة أأعوام ميض عليه ما ي وخنت  من نوايح دمشق فأأسمل و

ىل أأ ف نفسه ابلكفر دينية  فرصح مبقاهل فقال القايض لعل كل ش هبة فاس تفهم عن حاهل قايض القضاة صاحب الرتمجة رسهل ا 

ىل التأأ  ل التعجيلأأو ظالمة دنيوية فا ن رغبت يف املهةل أأهملناك وتوقفنا ا  نه ل  مل مبا يف هناك فأأىب ا  ىل الهاوية وقال ا  ا 

ل يف الفرقة الغاوية ورصح ب بصالة ول زاكة ول صيام واكن يبادر ا ىل طلب  يأأته يف مدة اتصافه ابل سالم مل أأنيرغب ا 

ىل احلافظ الوزير  النار ويس تعجل اللحاق بأأهل دار البوار فكتب القايض ما يس تحقه من القتل ابلتعجيل وأأرسل الصك ا 

( تصانيف مهنا حاش ية عيل  الرتمجةلصاحب  و .الرشع الرشيف قايضاجلليل فأأمىض فيه الس يف املايض امتثاًل ملا به 

رشح املنار لبن ماكل يف الأصول و حاش ية عيل ادلرر و رشح املغين اللبيب و تعليقات عيل الهداية و رشوح املفتاح و 

 التفسري و ديوان الشعر.

 و اكن أأخذ العمل عن سعد ادلين املعمل و

يض و و أأخذ شهاب ادلين أأمحد اخلفايج و عطاء بن حيي بن عيل القا  

 

تقريبا  اكن محمد عبد القادر بن محمد بن       بن       ا احلليب الس يد حمي ادلين املعروف بقضيب ادلين رمحه هللا و أأبو 

 فاضال عالمة صاحب كرامات و خوارق العادات متبحرا هل تصانيف مهنا ذات العامد أأخبار ام البالد و فتوحات
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امء احلس ين و كتاب هنج السعادة يف التصوف و انقوس الطباع يف ارسار السامع و رساةل املدينة املنورة و رشح الأس 

لهية و عقيدة أأرابب اخلواص و  يف ارسار احلروف و مقاصد القصائد و نفحة البان و حديقة الأل يف الال و املواقف ال 

 غري ذكل.

 

ندليس نزيل فاس رمحه هللا يوم امخليس لثالث عبد هللا عبد الواحد بن أأمحد بن عيل بن عارش الأنصاري الاو أأبو 

ماما عاملا ورعا زاهدا عابدا متفننا يف علوم ش يت و فاق أأش ياخه يف التفنن يف  خلون من ذي احلجة مبرض النقطة. اكن ا 

م التوجهيات و التعليالت و اكن ذا معرفة ابلقرأ ت و توجهيها و ابلنحو و التفسري و الاعراب و الرمس و الضبط و الالك

و التوقيت و التعديل و احلساب و الفرائض و املنطق و البيان و العروض و الطب و غري ذكل. و و الأصول و الفقه 



  

جح و جاهد و اعتكف و اكن يقوم الليل و صنف تصانيف حس نة مهنا: منظومة سامها املرشد املعني عيل الرضوري من 

و رشح مورد الظمأ ن، و رشح خمترص خليل و  القران و رشحه،علوم ادلين، و ال عالن بتمكيل مورد الظمأأن يف رمس 

غري ذكل. و اكن أأخذ عن أأمحد بن الفقيه و عامثن اللمطي و أأمحد بن الكفيف و محمد املري الرشيف و محمد بن القامس 

خلق كثري.  التييس القصار و قامس بن القايض و أأمحد بن القايض و عيل بن معران و أأيب عبد هللا الهواري و التجييب و

 و عنه أأمحد بن محمد بن مياره

 

عبد هللا محمد بن         الرويم رئيس املنجمني رمحه هللا يف ذي احلجة بقسطنطنية اكن فريد عرصه وحيد دهره و أأبو 

صاابت و ملا مات السلطان قيل هل   ---------------------------------------------------يف عمل النجوم. و حيك عنه ا 

يل اخلزانة و وجد فهيا الأمر كام ذكر  لهيا يف النسخة اليت رفعهتا ا   قال بل ارشت ا 

 

محمد    اتج العارفني بن أأمحد بن أأمني ادلين بن عبد العال املرصي احلنفي العالمة رمحه هللا يف حدود و أأبو       

و اكن أأديبا ينظم الشعر و حيسن فيه و أأجازه الأربعني صدر املدرسني مبرص و أأحد الرؤساء النبالء املفيدين اجمليدين. 

فتاء ابجلامع الأزهر و أأفاد الطلبة و أأجاد و أألف مؤلفات عديدة و رسائل  فتاء و التدريس و تصدر لال  ش يوخ عرصه ابل 

دريس علامء البدل احلرام و سأأمهم عن حمك عامرة  شهرية يف فقه احلنفية و ملا سقط اجلدران من البيت الرشيف مسعود بن ا 

الساقط و ملن يه و من أأي مال تكون فوقع اجلواب مهنم أأهنا تكون فرض كفاية عيل املسلمني و الرشيف البالد النائب 

عن السلطان ال عظم ذكل و اهنا يعمرها مبال حالل مال القناديل اليت هبا مما مل يعمل اهنا عينت من واقفها لغري العامرة و 

  و أأفيت به و أألف رسائل حافةل يف شأأن ذكل مث ورد السؤالوافقها عيل ذكل محمد بن عالن امليك
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السؤال من ادلاير املكية ا يل مرص عن ذكل و عليه خطوط ساداهتا ابجلواب عن ذكل ليعرض عيل حرضة السلطان 

به ذلكل و بنظر قايض مرص أأمحد املعيد فسأأهل أأن يكتب رساةل يف شأأن ذكل لتعرض مع أأجوبة امللكيني تقوية مهم فأأجا

و  .أألف رساةل سامها الزلف و القربة يف تعمري ما سقط من الكعبة و قد أأحسن فهيا لك ال حسان و أأجاد لك ال جادة

يل عبد الرمحن املرشدي شعر  من شعره ما كتبه ا   

 أأذكرت ربعا من أأممية اقفرا ... فاس بلت دمعا ذا شعاع أأمحرا 

  ام القري  تميمواو  ام شاقك الغادون عنك بسحرة ... ملا رسوا

أأعنقوا يف سريمه ... هلل دمعي خلفهم اي ما جرى زموا املط  و   

ل و دمعي يف الراكب تقطرا ما قطرت يف السري أأجامل مهم ... ا   

اىك أأسطراحيقطارها فيه  بطن حصيفة ... و ضفكأن ظهر البي  

حييك الأحبرا دمع الصب وادج قد رفعت ... سفن وهبكأهنا  و  

كنت مؤخرا ليتاها حلظي  وا عىل مضنامه ... وداما ع رحلوا و  

ن اكن جسمي يف ادلاير خملفًا ... فالقلب معهم حيث قالوا جهرا  ا 

اتسرت جدلًا ... وكمتت وجدي فهيم م أأظهرت صربي عهنم مت  
غدا العذول يقول يل من بعدمه ... ابد هواك صربت أأم مل تصربا و  

عا ابملناسك معرا... و سلكت رباقسمت ان جاد الزمان مبطليب   



  

 و شهدت بدر احلي بعد افوهل ... مذ لح من أأفق السعادة مقمرا

 اديت خدمة س يد س ند غدا ... مفيت ال انم وراثة بني الوري

 هو عابد الرمحن واحد عرصه ... فاسأأل بذكل أأن شككت خمربا
ذا رسى متعطرا  هذا امام عرفه فينا حىك ... عرف الرايض ا 

السام ... فيش يف مهنا هاو اي متحدراذو مهة تسمو عىل نرس   
سكينة تلقاه فهيا مفردا ... مع لطف جسم ابلفضائل معرا و  
قرحية منقادة وقادة ... شبت كبار مث سالت أأهنرا و  

 مك حلبة يف البحث أأظمل نقعها ... ميىش جواد الفكر فهيا القهقرى
 أ ايت فضكل مثل جمدك أأحمكت ... وس نا س نائك نفعه قد نورا

د فكرك اكلرايح كواعب ... وضياكام كل نوره قد أأزهراجيا و  
 من كنت أأنت هل مالذا كيف ل ... يزهو مبدحك رفعة وتكربا

 فاسمل ودم يف ظل عيش أأرغد ... ما اعزت غصن يف الرايض ونورا

 و كتب 
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ليه يف س نة ثالثني و  ة اكلشهر أأن أأهبي  ما جتملت به الساع أألف كتااب صورته اليوم مثل ادلهر حىت أأرى وهجك و ا 

ابهتال بأأكف  طلبته النفوس دعاء عىل ممر ادلهور ل ينقىض و أأشهي  ما اس تعذبته الألسن و الطروس و السطور و

جابة مقتىض أأن يدمي عىل صفحات خدود الوجود شامة دهرها و واحد وقهتا وعامل عرصها خامتة العلامء  الرضاعة لال 

املنفرد بزراايها  الش مي و ة بضهل املتني ش يخ ال سالم واملسلمني املس تجمع ملاكرم الأخالق واملتنويه ماكل أأزمة الرباع

ليه انقياد اجلواد  عند اخللق ولأمم املش هتر عند العرب والعجم بأأنه مكل من العمل زمامه و جعل العكوف عليه لزامه فانقاد ا 

 مزيل ما تعارض من املسائل حبسن امجلع و الرشق و الفكر الوقاد عامل الغرب و جرى يف ميدانه حبسن الس بق و و

الكشف حبر  املانع ابخالص الرسيرة من حلوق عوارض العلل كزن العلوم و العمل و الفرق اجلامع بني رايس يت العمل و

فه الأقرا من ل ميكن حرص وص ش يخ حرم هللا ابلفتاء و الهداية اذلي ارتوى منه ابلعب والرشف صدر الرشيعة الغرا و

منا أأحيل عىل ما قيل ابلتفصيل فا ن الأطناب فيه طويل و شعر ا   
    جرى الندى بعروقه قبل ادلم أأنت اذلي يقف الثناء بسوقه ... و

ل زال مذهب  يدمي حفار أأهل اجلود ببقاء صاحب هذا الاس تحقاق و فاهلل س بحانه ميتع املسلمني هبذه الأخالق و

ن التفت خاطره لتذاكر ودوده واخمللص يف دعائه حال ركوعه وجسوده  ه والنعامن متحليا بعقوده متوحشا بطارف بروده هذا وا 

ذا ل شك أأان من مجةل منسوبيمك و فهو خبري وعافية و نك  نعمة وافرة وافية نرجو من هللا دواهما بدوام دعائمك ا  أأنسابمك فا 

ىل اعتالئه و الأصل يف زاكء هذا الفرع و أأمور هيد هبا اخلاطر فتشهد ابلقرار بنعم هللا يف همسوه ب منوه والسبب ادلاع  ا 

شعر ما حصل هل العام من فقدمك الباطن والظاهر غري أأن اخلاطر لكه عندمك ويف التأأمل لبعدمك و  
 روضة العمل قطيب بعد حضك ... والبيس من بنفسج جلباان
 وهيب الناحئات منثور ردمع ... فشقيق النعامن ابن وغااب

ليه أأيضا يف س نة ست  يعوضمك خريا فامي بق  من الأحباب والسالم و اىل جيزل لمك الثواب وفاهلل س بحانه وتع كتب ا 

شعرثالثني و   



  

 ملكت سورة الرحيل عناين ... وأأهاجت سواكن الأجشان
 أأمتىن أأرسى وهل ميكل الس ... ير طرحي الندى أأسري التداىن

 اي خلييل وقفة ابملصيل ... عند 
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محد الرسي و درك الاماين                                   
انزل وبثا ساليم ... لوجيه العال فريد املعاين فاعطفا و  

ابنه من يضايه ... عامل ادلين عابد الرمحن مرشد الفضل و  

 أأان ما بني لوعة عمل هللا ... و شوق هل بطول الزمان
خضوعا من ترهبا أأجفاين ... فتجياق شويق ملا ن لو تطيق ال   

ليه ... مثل ما ابلنياق من هثالن و بقليب من الوجيب ا   
نس التداين عهد التصايب ... و فوعيش الصبا و ليايل الرضا وا   

        بيد ليس يل هبا من يدان أأن قصدي لقياك لكن ...  قيادي

 فراجعه
يوصل من الأايس عداين اي خلييل ابلصفا أأسعداين ... و  

حال صب متمي القلب عاىنامحال بعض ما أأليق وبثا ...  و   
القلب منه ... يف قرى مرصدا مث اخلفقان جسمه يف جياد و  

 مل يزل ش يقا ولوعا دواما ... شاخص الطرف ساهر الأجفان
ذا أأصب يرقب النجم ليهل و ح... أأحض  مناشد الركبانا   

 هل رأأيمت أأو هل همسعمت حديثا ... عن قدمي الأخا عظمي املعاين
قد ... انل اراث عوارف العرفانهو اتج للعارفني اذلي   
ال ... عرص فال يسمح الزمان بثانمن غدا مفردا مبرص بل   
هذي مواهب الرمحن الود ...  و خص ابلعمل والرايسة و  

جامع لعلوم ... قد حواها بغاية التقان فهو كزن و  
أأماين رفعة و دام فينا مبلغا ما يرىج ... من مراد و  

.. وأأجابته الفه ابلأغاينما تغىن عىل الرايض هزاز .  

ذ عن وادله و جدهاكن أأخو هل غري ذكل من ال اثر. و   

 

عبد هللا عبد الكرمي بن اسكندر بن        الرويم ا          حلنفي ادلين املنيش ابن الس نان رمحه هللا يف عرش و أأبو 

جة و أأوفرمه اطالعا عيل فنون الأدب و الاربعني من أأعالم علامء الروم املربزين يف الفضائل و العلوم و أأحس هنم له

أأقوهمم ابلعلوم العربية و لسان العرب ذو الانشاءات العجيبة املدهشة و البياانت البليغة املذهةل. أأخذ عن علامء بالده مث 

قامته هبا القايض بدر يل القاهرة يف حدود تسعني و تسعامئة و أأخذ عن علامهئا و فاوض فضالهئا و حصب مدة ا   ارحتل ا 

يل ادلاير الرومية و سكل طريق موالهيا فدرس مث  ادلين القرايف املاليك و جري بيهنام مفاوضات و أأانش يد كثرية. مث رجع ا 

 ويل قضاء حلب يف س نة مثان و عرشين و هل مع أأدابهئا ماكملات و خماطبات مث عزل عهنا و ويل قضاء 
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ويل. و اكنت مدة قضائه هبا مخسة أأشهر و أأربعة و عرشين يوما. و هل القاهرة يوم السبت لست بقني من جامدي الأ 

يه من نفائس الالكم املوجب بدائع فائقة و ترامج رائقة ترمج هبا الوزراء و مشاخي ال سالم و الكتاب و املوايل و العلامء 

اس ية. و من ذكل ترمجة أأحوال عبد لتحري الافهام و هو فهيا ل يتضأأل عن الكتاب املتقدمني اذلين مضوا يف ادلوةل العب

براهمي امحليدي قايض القضاة ابلشام. قل يف حقه ضاعت أأوقاته و غلبت عيل حس ناته شيئاته متحض  الوهاب بن ا 

)الفحص( عن أأحوال الناس و أأخبارمه و تفرغ لنبش خباايمه و أأرسارمه يسأأل من يدخل عليه عن الوقائع و  الفخص

شعر الناس و فيه مباحثاحلوادث و يرشع يف البحث عن   

 و لو نظر العياب يف عيب نفسه ... لاكن هل شغل عن الناس شاغل

ضاعة بضاعة أأوقاته بني حديث   لعهل مل يعمل أأن من غربل الناس خنلوه وأأن من أأظهر مهم الصعوبة ذللوه فيا لهفي عىل ا 

ب واحلاةل أأنه يكفي ال نسان لقمة تقمي غث والكم رث متجه نفس السامع وتتلوث به املسامع وبني تدبري الألك والرش 

شعر الصلب  
 أأظنك من بقية قوم موىس ... فهم ل يصربون عىل طعام

ن اس تحال أأن حتسن تكل املعدة امتالء  هو يكرر ابتالع اجلوارش ولء وذكل دلفع التخمة احتياطا و لقد رأأيته و و ا 

تخم ولألق  رحهل ا ىل حيث أألقت رحلها أأم قشعم وليت لعمري لو أألك لقامت العادي ذكل القدر منه لقىض حنبه من ال 

اكن قد وجب عليه حيث أأنه مغرم ابلألك أأن  شعري ما يلزمه عنيف أألك حىت تشبث يف هضمه بأأذايل اجلوارشات و

كثاره لأن العامة تقول رب أألكة متنع أأالكت شعر يتحاىش ا   
ليس الألك ابلقنطار لكن ... عىل مقدار ما تسع البطون و  

ذا حرض عنده الطعام لرأأيته حويت الالتقام خطا ولو  كأن  يف الاختطاف ثعباين اجلذابت غضنفري الوثبات و رأأيته ا 

ل للرشب و ل عبارة عن الهيئة و الألك و احلياة عىل زمعه ليست خملوقة ا  ن ال نسانية يف اعتقاده ما يه ا  ن  الشلك و ا  ا 

ل لس نة و ساعات الليل و ا مل ن احلشا متتابع امر متيض س هبلال من زاره زار ش يخفيا ضيعة الأعالنوم  اليوم ما وضعت ا 

 المتطي واجلشا وارمحتاه جملالس يه من
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خوانه شعر الرواحئ اليت هتب من فيه واكن يواظب عىل جملسه يف خوانه أأتراك بدله وما يلهيا من أأخدانه وا   

 وأأنس القرين ا ىل شلكه ... كأنس اخلنافس ابلعقرب

ذا وقع اخلطاب العام ل يصلح للخطاب و من لك من بأأاكذيبه تنعطف القلوب عىل مس يلمة الكذاب فيتخذون تكل  من ا 

للجياد كبوة يتجاذبون حلوم أأحصاب الأعراض فال بدع فا هنم الكب بل ذئاب  يعدون للصوارم نبوة و ادلار دار الندوة و

بحيث حجود احلرش والبعث قد بلغين عنه ل بلغه هللا الأمل هم يلقب ب ليئ من ذكل احلزب اخلارس  عىل أأجسادها ثياب و

شعر ول زال يف الندم املقمي املقعد من جمازاة سوء العمل  
 جزى ربه عين عدي بن حامت ... جزاء الالكب العاوايت وقد فعل



  

أأين الرثاي من  ت وههيا هو يف الناس خامل و يؤمل هبذا السبب تنويه ذكره و أأنه يروم تفضيل نفسه بتنقيص الأفاضل و

ن عضا وحسبت مقاهل طنني  قلت اجلاين حامر وجرح العجامء جبار من ذا يعض يد املتناول فتصاممت و ذابب اللكب ا 

  شعر أأو رصير الباب

وقد ما قيل ل يرض السحاب نباح الالكب  ...  عن الفحشاء صامءميأأذن الكر  

شعر ومتثلت بقول أأيب ا حساق الصايب  

كل اخسأأ ... لست أأخسو هبا للك الالكب ل تؤمل أأين أأقول  
  شعر مثهل تنزهت نفيس عن جمارا حبسد الأسود وهل تالم الثعالب  ب عليه فا ن املسعود حمسود ويل ع  و

فاه  بعد هذا فض هللا و ... مىت اكنت ال ساد مثل الثعالب  

شعر لقذىل زالت ترد وفود الصفع عىل فقاه مل يزل يدير عيل اكسات الأذى مرتعة اب و  

د أأصبحت أأم الرشور تدعي ... عيل ذنبا لكه مل أأصنعق    
ىل الش يطان به و ىل ال ن مل أأقف عىل سببه مك حتملت منه الأذى و حىت كأنه اختذ ثليب وردا يتقرب ا  مك  هو البادي و ا 

عراضه ل غرو ح ملا طال متاديه يف الباطل بتجانبه عن احلق و أأان الصادي و رشبت عىل القذى و ركنا أأظفار الأقالم يف ا 

ل اكللكب  اجلاين علهيا يف نفخ هذا امجلر و ختديش صفحات أأعراضه فو هللا لأنت الظامل لنفسك يف هذا الأمر و لست ا 

س ته بأألك العظام لكوما فا ين قد كنت  يكسب هل نباحه الرضب و ذ جىن عىل ا  ما مثكل الأمثل لكب غدا فعهل ظلوما ا 

و رضبت دون ذكر مناقهبم صفحا و امسيت غضيضعن مثالب الناس كشحا  طويت  
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كنت انس يا معري لقد زامحت البحر  مساواي فال رمحك هللا ذكرتين الطعن و الطرف عن أأحوامهم فمل أأر مهم حماس نا و

ل أأذل من النقد ةمبتغي الصيد يف عريسة الأسد أأو ما خشيت الأرمق و وتالعبت بأأنياب الأسود و اخلضم  من  ما أأنت ا 

ل هبا أأو ما قلت أأن أأمايم  الرياعة اليت لعاب الأفاعي القاتالت لعاهبا أأو ما خفت من الرباعة اليت ل ينفق سوق الأدب ا 

قد  براثن الأسد أأو ترامج جندل أأو هتادي أأجدل لقد خسنت عينك وحان حينك و مال أأسايم أأتتحكك بأأنياب الأسود و

ذا جاء أأجل البعري حام حول الب شعر ريقيل ا   
ين أأمش عليك راحئة ادلم  اي سالاك بني الأس نة و القنا ... ا 

نقادت لعذوبة بيانه املعاين شعر ولعكل متسكت بقول امهمداين من ا   
 اي خائف الهجو عىل نفسه ... كن يف أأمان هللا من مسه
 أأنت هبذا العرض بني الورى ... مثل اخلرا مينع عن نفسه

  شعر ق عىل تربة من جسال الغفران الصيبأأيب الطيب رق كل لكن العربة بقولنعم الأمر كذ

  ... يف عنق احلس ناء يس تحسن العقد و

شعر لقد أأحسن هذا املعىن الأديب ابن الرقاق الأندليس من بأأدبه فضل املتقدم قد نيس و  
 زادت عىل كحل العيون تكحال ... ويسم نصل الس يف وهو قتول

لكيب خذها من يدي جساس اي أأقذر من أ ةل الاحتقان مىت فست بك فقحة تطعن يف الناس أأ  م جتسس املعايب والا

قد مضت عليه عدة ليال اي قطعة  اي أأجنس من شعري روث املوايش اي ضامد اجلرح و الزمان اي أأننت من مبال الطوايش و

راقة بول قد احتبس مل خيرهجا السعال اي تنفس من به ضيق النفس و البلغم يف رئة املسلول و  اي طول شعر العانة و اي ا 

اي فساء اخلنفساء اي أأجنس من  اي جشاء من أألك الثوم اي حميض النساء و اي قر مرة مقروح املثانة اي لعاب مف اجملذوم و



  

قد لزقت به قطعات البلغم اي رحي مف  اي أأقذر من رساويل من به اجلرب الرطب اي منديل املسلول و سور اللكب و

يغسل الفم اي من أأغنت عن املسهالت طلعته اي من تكفل معل املغيبات رؤيته اي من يكرمه اخملمور املتقئي قبل أأن 

ذا دخل اجلامع اي من حتار يف فهم لكامته العارية عن املعىن والتناسب  الناس يف اجملالس و كرام اللكب املبتل ا  اجملامع ا 

 عقول
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جالينوس  يف عني اذلابب حجوظ و ثيال درجات امحلل ثالثون وتذكر يف تكل امجلل قول صاحب التحقيق مت  و (لأفاضل)ا

مك الأمري يف غاية الطول اي من أأرىب عىل أأيب هجل يف الضالةل اي من أأتعب  القرد شبيه ابل ديم و ماهر يف الطب و

فالس العاشق اي تعفف الفاسق اي  صباح اخملمور اي ليل برتهاته امجلال الثقاةل اي لكف وجه الأايم اي قرحة عني ال سالم اي ا 

الغريب اي سقوط نبض املريض واي يأأس الطبيب اي خيبة من رجع راضيا من الغنمية ابل ايب وندامة رس مت بعد قتل ابنه 

اي من تصلح معايبه مثال للكي ل تتناىه أأفراده اي من مجع من القباحئ أأنواعا  سهراب اي من نتج عنده من اخلبث وتالده و

شعر اي من عناه ابن الرويم بقوهل واحد وأأجناسا يف قالب  و  
بليس أأو ساجد و لو مل تكن يف صلب أ دم نطفة ... خلر هل ا   

 اي أأعبس من وجه التاجر يف أأايم الكساد اي جخل العروس عند أأهلها قد فض خمتها غري بعلها اي اي أأكره من حديث معاد و

البول ياكد حيرق ال حليل اي مس بار احلجام اي بيت حالقة  اي عقدة تكة أأبت احلل و و قذارة من يستنجي ابملاء القليل

اي منديل مسح الالئط بعد أأن يرتكب احلرام اي شعر رأأس القمل حني رشوع الاكتب يف  العانة يف امحلام اي جسادة الزانية و

اي نظيف القدر اي  واي ضيق الصدر اي وخس العرض الرمق اي قطعة البلغم يف حلق املغين عند بدء النغم اي واسع املذهب 

معايبه اي من  اي من ل يأأمث عند هللا من اغتابه اي من أأدىم أأانمل حساب قباحئه و من أألزم اكتب اليسار لك حني كتابه و

شعر أأحف  أأقالم كتاب مساويه ومثالبه  
ل ابلطالق ومسا لو قسمن عىل الغواين ... ملا أأهمرن ا   

مل أأزل أأذيقك من هذه الفصول  ا احلنظل فا ين سوف أألقمك اخلرا ابخلردل وتفكه قبل أأن يقدم كل الطعام هبذ فاليكها و

ذ ذاك و س تك الواسع رضاطا فرتد عن نفسك ا  ىل أأن ل تامتكل ا  تطفي يف قلبك هذا امجلر كام  املوجعة للقلب س ياطا ا 

ل سالهحا لعم ردها يوما بسوأأته معرو و ل اكحلباري ليس سالهحا يف مدافعة السقر ا  ري لقد أأدخلتك هذه ما أأنت ا 

الأجساع يف حجر ضب خرب أأو يف ا ست لكب جرب فأأبرش بقية معرك القذر متيض يف ذكل املزنل الرحب العذب ماؤه 

 الطيب هواؤه واكن وجب عىل ذمة امحلية الأبية جمازاتك فأأدينا
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ليك الكيل صاعا بصاع و  ش تان بيهنام فا ن هذه ل  اع الك وأأحرقناك بشواظ من النار اليت يه عبارة عن هذه الأجس ا 

أأما تكل الفصول فستسري مرسى  ل يتعهدها من جبوارك و تقاس بدواجن لكامتك الهيي كام تعرفها ل خترج من دارك و

ن نشافهك مبا اتصفت به من املعايب و الصبا و املثالب  القبول وتصادف من الناس مواقع القبول فال غرو أأوجبنا عليك ا 

ل به فهو واجب ول عتب علين و ن تكل الألفاظ لتأأنف منك و ا لأن ما ل يمت الواجب ا  ين أأس تغفره تعاىل يف  وهللا ا  ا 

يذاهئا خبطابك كيف ل و تعذيهبا بك و هابك و ا  نك لعذرة ملء ا  مما بلغين عنك أأن لسان ادلهر ملا أأهمسعك بعض  ا 

ىل مطالعة فقر املقامات لعكل مييس من حلل البالغة يف ا أأجساعنا اذلي ختضع هل رقاب القوايف و لربود الضوايف ابدرت ا 



  

جعلها أأمنوذج فضكل الغزير فهاهتا ونسأأل هللا  جتدها فهيا أأو يف كتاب أ خر يضاههيا وتفضل علينا بتصحيح صالهتا و

 المتسك يف لك حال بسبهبا ال رشاد ا ىل سلوك سبيل التقوى و العصمة و ال مداد ابلتوفيق و السالمة من الومصة و

  .انهتي  .الأقوى

و مهنا ما ترمج به الوزير الأعظم حسن ابشا الطوايش حيث قال حتيل حبيل الوزارة و متيل بعروسها و راح سكران يف 

يل أ رائه و صفا مورد  جملس اجملد بدمشق كؤسها حل ادلهر عقد طالعه و عقد لواء ولئه فأأصبح العقد و احلل مفوضا ا 

شعر ائهعيشه حيت غار هنر اجملرة من صف  

 متىس الأماين رصع  دون مبلغه ... مفا يقول ليشء ليت ذكل يل

هو منتصب عىل ذكل احلال جير ذيل العز  ليهل و قطع مبرافقة الرسور مسافة يومه و خيهل و أأقبل عليه السعد برجهل و

قبال فمل يشكر نعم هللا عليه و السعد و و ليه بل مه بتوس يع اب ال  أأخذ ابلأخذ من  و ءب الارتشامل يتوسل ببدائع اخلري ا 

نسخ حديث  مجع من ش تيت الطمع ما مجع و دعاه داعي البغي فأأجاب و الناس كيف يشا رىم غرض الرشا فأأصاب و

 أأشعب
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ل يبايل أأاكس الناس صفو أأم فهيا كدر فأأجل مناه أأخذ  الصدر و هو بني الورد و من كتاب الطمع جيول حول مائه و

شعر عدة ارتشائه كتضمني العرب عىل غري قياس مع أأن الغىن رمبا اكن سببا للعناقا أأموال الناس و  
 جيىن الغىن للئام لو عقلوا ... ما ليس جيىن علهيم العدم

ل وابعه لغري أأههل و ل ما صادف فيه قرس ال يراد و ما من منصب ا  يقاع تقليده يف حمهل ا  ل يتصور فيه راد  مل جيهتد يف ا 

قاىس فيه مقاساة تزيد عىل حتفه حىت أأنه ملا ذوت أأغصان رايض ابن  لسفن للتيار عىل رمغ أأنفه وفطاوعه مطاوعة ا

فتاء معن حتلت به املراتب وتوجت ابهمسه نوايص  بس تان و ىل روضات اجلنان مه برصف ال  انتقل من هذه ادلاير ا 

انء س  املناصب الس يد السعد اذلي مت به الرشف وصارت حتف الأايم مبعاليه حتف و بب نزاعه هل احلسد اذلي امتلأ به ا 

شعر اجلسد فأأنشد لسان الزمان ملن عادامه من السادة الأعيان  
 اصرب عىل مضض احل ... سود فا ن صربك قاتهل

ن مل جتد ما تأألكه  فالنار تأألك بعضها ... ا 
 مقام العبادة يف الركوع و هو ل يزال يف جمالس جود و تدبري ادلهر يف تدمريه كيف ل و اكن ذكل سببا لتأأخريه و و

ىل بعض أأوصافه من قةل مبالته و نصافه فمل يزل عىل هذا الأسلوب غافال عام نواه ادلهر من  السجود رجع ا  عدم ا 

قد غدا  ل لوم لمئ ل يقابل خالص النصح ابلنتصاح و ل يبايل بعذل و اخلطوب يتناول كؤوس الفساد اكملغرم الهامئ و

شعر باح يف الصباحيف همسعه أأضيع من مص   
 يقىض عىل املرء يف أأايم دولته ... حىت يرى حس نا ما ليس ابحلسن

 معدن اخلالفة اذلي حىل جيد الزمان بذكل اجلوهر رافعة أأعالم اخلريات و ىل أأن أأرادت دوحة غصن السلطنة الأزهر وا

صفيه وضع أأساس جامع هو للك  من أأكدار الزمن الناصبة لها عىل طرق املربات ل زالت من حوادث ادلهر خليه و

كثري من الناس ليؤخذ  رضوان فاجمتع هناكل أأعيان ادلوةل و أأجر جامع املؤسس البنيان عىل تقوى من هللا و رشف و

هو يف فكل العز مقر برأأهيم الكشاف للمشلك يف الأساس فوصل املرتمج ا ىل ذكل اجمللس و  
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ىل  نزل عن جواده و ار ويأأىب لنفسه غري ال بد ل خيىش الرسار و دوران الفكل عىل قدر مراده فبادر عظامء ادلوةل ا 

هو يرتحن  عزه هيزأأ ابلبدر كامل و اس تقر يف الصدر و شامل و ا جالهل فسمل علهيم ميينا و أأدوا فرائض توقريه و اس تقباهل و

ىل كرباء ادلوةل زشرا فرشع يف قطع الأمور  من نشوة قهوة اجملد سكرا و مه  حلها و أأخذ يف عقدها و وصلها و وينظر ا 

شعر بلسان احلال قائلون لأمره سامعون و   
ان عنده نقف  مران بأأمر فا ان ل خنالفه ... وحد حدا فا 

ذ أأقبل بعض خدمة السلطنة لأخذ خمت الوزارة منه و هو اجلاين  جعهل غرضا لسهام ادلهر و حبسه و فبيامن هو كذكل ا 

ملا دان من  ملح طرف و نسخ وجود لك ظامل ما زبر حرف و مبحو حروف املظامل ومعه كتاب سلطاين  عىل نفسه و

ايه و ابل  يف ا جالهل و النادي اذلي حيويه قبل الكتاب و اجمللس اذلي هو فيه و ىل  انوهل ا  قد أأويت كتابه بشامهل فبادر ا 

ذا هو سطر عنربي كأنه من رماح اخلط فلكمه روحه فض خمته بعد تقبيهل و أأيدي السخط قبل جسمه و لمثه فا   
 جراحات الس نان لها التيام ... ول يلتام ما جرح اللسان

تالف الأرواح فأأجال فيه النظر فاكد وهجه يسفر عن دم و يصب  أأدميه بعد البياض بصب  عندم  فأأثر تأأثري الرماح يف ا 

ا حلتف أأخذت بأأطواقه يد كيف و مىش خطوات مرتعشا فالتف من اخلوف ساقه بساقه و فهنض من جملسه دهشا و

ىل أأن برز الأمر بسلب سلب حياته  مأأودع يف السجن بعض أأاي فأأخذ من ذكل املقام و ليه سهام امحلام ا  وادلهر يسدد ا 

ىل السجن حسب ورود الأمر يف أأمره و لباس لباس مماته فسارعوا ا  ليه اكلرحي ل طفاء رساج معره و وا  قد صادفوه  هبوا ا 

توحش من  أأجناسها و وهو مفرد قد مجع من امهموم أأنواعها و ه يف ليل السلمي غري سلمي وجدو  يف ليل انبغ  هبمي و

يناسها ل يرى أأحد عىل اببه و الوحدة و ل يظهر حاجب من جحابه قد خال مقامه عن حزبه  هو يذكر من أأايم السعد ا 

راقة دمه وهو يتحزنوأأقفر جملسه عن حصبه منفردا عن خدمه وقارعا سن ندمه وخائفا من زةل قدمه ومو  يف بيت  قنا اب 

 الوحشة وحده و يتذكر يف محي الانسان عهده و قلبه من احلرسة عيل نريان
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شعر لسان حاهل ينشد متأأسفا عىل ما مىض الغىض و  

 قل جلريان الغىض أ ها عىل ... طيب عيش ابلغىض لو اكن داما
اختذ غرضا لسهام املنية فأأوتر هل من امحلام حنيه و  

ىل الناس النجاء من الردى ... و شهيّ   ل و ا  هو يف فرت خانق ل جيد ا   
حاطة السوار ابملعام فغربت مشس حياته و مدت حبال املوت فالتوت عىل جيده التواء الأرامق و و اسرتاح  أأحاطت به ا 

 املكل من كتابه سيئاته
منا املرء حديث بعده ... فكن حديثا حس نا ملن وع  و ا   

سبب بنائه لها أأن هل معلام أأراد أأن يكون يف سكل املدرسني  مدرس ته املبنيه يف دار السلطنة العليه و فدفن يف جانب

أأخذته امحلية اجلاهليه فبىن هل تكل  ةدم أأهليته فلام جعز عن هذه القضيمنتظام لندراجه يف خدمته مفا تيرس هل ذكل لع

مضاء للغرية املدرسة ليكون مدرسا هبا دلروس ادلروس و . و فهيا سقاية للسبيل يروى مباهئا الغليل املقررة يف النفوس و ا 

اكن مقتهل يف س نة ست بعد الألف. و ما قال يف ترمجة حسن ابشا الميشجي قذاة عني ادلين و ةمد قلوب املوحدين 

يه غدا كتاب هللا وراء ظهره و مل يطلع ما أأوجبه من أأمره و هن  ضعف تركيب ال سالم و قوة عبدة الأصنام من نبذ



  

مشدود الازر و لعمري أأن وزارته مأأخوذة من الوزر اكن أأسدا يف السمل و يف احلرب نعاما و مل يزل يتبع الفساد به 

شعر املعايص اكلندايم مل ميزي بني الصوف و اخلز و مل يفرق بني العباءة و اجلز  

ذا اس توت عنده الأنوار و الظمل  و ما انتفاع أأيخ ادلنيا بناظره ... ا 

لي شعر ه ابجلهل يويم مثل حامر الطبيب توما لكن هجهل مركب لو أأنصفوه لاكن مركبا   

 لو اكن خفة عقهل يف رجهل ... س بق الغزال هبا و صاد الارنبا 

ضافةغدت هل عروس الوزارة العظمي متداينة  تكل النعمة  و قطفت مثار وصلها يده اجلانية جازي من اكن السبب يف ا 

رضا للنوائب و خانه يف معامةل و هللا ل جييب لك خوان اس تعان بنعمته عيل كفران نعمته و عليه ابلكفران و جعهل غ

جعل تكل سيئة عنوان حصيفة سيئة سل عليه س يفا يده صقةل و رشع عليه ----- حماكفه قومته عامهل مبا جبلت عليه 

ذ لك يعمل عيل شالكته مل يتفرغ عيل ما رتب هسفالته جسيته و ل ترثيب عليه ا   
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يل   يل أأهلها و مل يعرف العروس ا  ل بأأههل مل يؤد الأمانة ا  ل نتيجة قتهل كيف و ل حييق املكر الس ئي ا  معا  مقدمات الغدر ا 

يل قارهيا و مل يعط القوس ابرهيا  شعربعلها و مل يدفع الصحيفة ا   

 و وضع يف موضع الس يف ابلفيت ... مرض كوضع الس يف يف موضع الندي 

برايسة الأجناد فاحدقت به من سائر أأطرافها الافات و الاناكد و اعزتلت عروس الفتح يف عهده بوجه عابس و فاستبد 

نه اك اشام من طويس و داحس و مل يطأأ جرسا بشوم اقدامه الا و قد انكرس كام انكرس ظهر ادلين يف أأايمه  ل بدع فا 

فاختذت مساجدها كنائسا و أأقميت هبا نواميس  هقد اس تويل الكفر عيل بعض احلصون ال سالمية من خسافة رأأي

فأأصبح هبذا السبب ربع اجلهاد دارسا والعدا يف أأايمه أ منة الثغور وابهمسة الثغور وملا عاد غري محمود انقطع جلب  النواقيس

واحد من تكل  الزاد واتصل الغال وبعدت الرمحة من العسكر بقرب الأعدا والغزاة مل يس تطيعوا مناما ومل يذوقوا طعاما ومك

ىل دار السلطنة العلية راضيا من الغنمية ابل ايب وقد هكل من اجلند أأكرث من  امجلاعة قىض حنبه من اجملاعة فلام وصل ا 

راقة دمه فاس تجار ببذل الأموال من عصبة بعصبه أ مال مهنم أأن يقيلوا عثاره  احلىص والرتاب فعرف بزةل قدمه وأأيقن اب 

حدى الطائفتني وظهرت العداوة وذنبه فتعصب هل ذكل احلزب ل  يخلصه من ش باك احلني فنكصوا عىل أأعقاهبم واخنذلت ا 

بعاد من تقرب  ل ال ن مشل الفئتني فاس تقر يف دست الوزاره وأأصبح ساحبا ذيل الصداره فأأخذ يف ا  والبغضاء ومل يلتمئ ا 

اىش زعام من خسيف عقهل عىل أأن ا ىل حرضة السلطنة من الوزراء واحلوايش من لك من هو ادلخيل يف ذكل الفن والن

يس تقل ابلوزارة عىل حمك الاحنصار ومل يعمل بأأن الأايم قد هنضت عىل قوامئ امهمة لأخذ الثار حىت قد سولت هل نفسه 

التفريق بني غصن ادلوةل ودوحته وأأصبح هذا الأمر يف صدره أأجل أأمنيته فعمل ما أأراد وما رشع فيه من املكر والفساد 

ىل أأن برز فبادره العزل  فاس متر عدة أأايم خارج السور اكحملبوس وقد نفضت الناس هبذا السبب غبار النكد والبوس ا 

 الأمر فيه بتطهري العامل من ذكل اخلبث اذلي هو لنقض وضوء
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حسن  ال سالم حدث فغدا جيده يف فرت خانق فاسرتاح مما أأمل به من القلب اخلافق فاتفقت مواراة سوأأته بقرب من قبهل

ىل اجلار انهتي  قلت واكن قتهل يف س نة اثنيت عرشة .ابشا ابسكدار وما أأبغض اجلار ا   



  

و اكن لصاحب الرتمجة مع أأيب العباس املقري حصبة و مودة و اكن عرض عليه كتابه فتح املتعال يف وصف النعال و 

يل مثهل و أأطال فيه و من مجةل مقاهل  فيه صاحب اذلهن املتوقد يف فهم طلب منه التقريظ فكتب تقريظا مل يس بق ا 

شعرو فتح كنوزها املشالكت و حل رموزها و صائب الفكر املتو جه يف فك طالهمسهم   

 حيل رموزا ل يري من حيلها و ما شد فهام من الكم الأوائل

شعر طرز حلل العلوم بويش أأرقامه ورىم أأغراض الفنون بسهام أأقالمه  
ذا ما راشها ببنانه ... أأصيب هب ا قلب البالغة والنحرسهام ا   

أأىت  رشح برباعة يراعته صدور املهارق و حصت من غامم الأوهام أ فاق أأفاكره و صفت عن قذى اخلطأأ مناهل أأنظاره و

ذا نطق يطلع ثور الفضل  ن نظم أأزرى بعقد الرثاي أأو نرث أأجخل زهر الروض البامس احمليا ا  من معجزات البالغة ابخلوارق ا 

شعر ري زلل الأدب من مزياب قلمه ببنانهمن أأفق بيانه أأو كتب جي  
املغرب لفظه متداول ... ما بني مرشق مشسها و قمل أأقام و  

ىل أأن قال أألق  عليه الرشف رداءه و اجملد رسابهل فاستسعد خبدمة نعل النيب عليه سالم هللا ما هبت الصبا فطوىب هل  ا 

 أأجناسًا من احملاسن و مهنام بدًل اي هل من مجموع مجيع أأنواعًا و انهيك بنعلني لو أأن الفرقدين حازا أأماًل مهام أأن يكوان و

نرثه شفت  س ىب أأفئدة البلغاء بنظمه و جرى ماء البالغة يف جداول سطوره غري أ سن نفث يف عقد العقول بسحره و

 الأنيقظروف حروف مبانيه فمنت عىل سالفة لطافة معانيه كام من الزجاج عىل الرحيق والنس مي عىل شذى الروض 

 شعر
 ا ين لأقسم لو جتسم لفظه ... أأنفت حنور الغانيات اجلوهرا

حبور الشعر أأطاعته فاس تخرج مهنا جوهرًا ودرًا فرحشات تكل الأقالم انفثات  فكأن البالغة قالت ل أأعيص كل أأمرًا و

شعر املسك نّدها  
العنرب الرطب غدا قائاًل ... ل تدعين الأبيا عبدها و  
قوافيه حملت رابت جامل قد حرست لثاهما عن منظر  ه عرائس معانيه اخملبأأة حتت براقع أأجساعه وملا اس تكشف وجو  و

شعر مهتلل ابمس فمتسكت بشعر الأديب الناثر الناظم أأيب الفتح كشامج  
 خشص الأانم ا ىل صليعك فاس تعذ ... من رش أأعيهنم بعني الواحد

جاةل جواد القمل يف ذكل رادة التقريظ اب  ل لالس تعاذة من رشعني الكامل مفا أأحقين بقول من قال فتيقنت أأن ا   اجملال ليس ا 

 شعر
 جعلت تقريظي هل عوذة ... تقيه من رش أأذى العني

 و اكن أأخذ عن عيل بن س نان الرويم و نور ادلين عيل بن غامن املقديس احلنفي و 
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حدي و أأربعني و أألف  تويف س نة ا 

رمحه هللا ابصفهان  بن     الهامشي احلسيين ال صهباين الس يد ابقر العالم املعروف ابلراماد محمد بن محمد بن             أأبو

مام احلمكة الامينية و معمل الفلسفة النضيجة ال ميانية و سلطان احلمكة و برهان املعرفة و غواص احبارها و غواص و  -----ا 

و احلكمي املطلق و املعمل  ------هو يف احلمكة افالطون و  و خري املهرة الالحقني ابلمكةل السابقني و أأرسارها ------

و تزويق العبارة عبد امحليد او ابن العميد بل هو أأجل و مك هل من تصاينيف  و حسن الس بكالأول و يف صنعة الكتابة 

لهية قد الان جحهتا و اظهر حمجهتا نعم انض م ايل ذكل حسن يف الفنون احلمكية قد غاص جلهتا و تواليف يف املعارف ال 



  

و استشفوا بقراءة الصحابة لاكن أأحسن من ذكل بيل اس تقي الناس بذكر اهمسه فسقوا  جودة العقيدة يف أأاكبر و الرأأي

كتبه فشفوا و لكن للك جواد كبوة و للك عامل هفوة و غري املعصوم ملزوم النقص و العيب و ذكل امر ل شك فيه لأحد 

 و ل ريب
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يس العلامء ببالد العجم بعد الهباء احلاريث ذكره الس يد عيل بن معصوم يف السالفة فقال ابقر العمل و حنريره قال احمليب رئ  

) منارها اذلي هيدي به او الاداب فهو مؤثلها اذلي يتعلق ابهدابه و الشاهد بفضهل تقريره و حتريره ان عدت الفنون فهو 

الش مي فهو محيدها اذلي يدب مهنا نس مي الربء يف الععل او الس ياسة فهو  او الكرم فهو ( حبره املتعذب الهنل و العلل و

أأمريها اذلي جتم منه الأسود الأمج أأو الرايسة فهو كبريها اذلي هاب لتسلطه شاه العجم. و اكن الشاه عباس امضر هل 

ل  يه حفال ذو القوة و حلول و أأيب السوء مرارا و أأّمر هل حيل غيلته امرارا خوفا من خروجه عليه و فرقا من توجه القلوب ا 

ل أأن يمت عليه املنة و الطول و مل يزل موفور العز و اجلاه حيت دعاه داعي أأجهل فلباه. و اكن بينه و بني الهباء احلاريث  ا 

لهية الافق املبني و تقومي ال ميان و الامياضات و القبسات و  العاميل مراسالت كثرية. و من تصانيفه البارعة يف احلمكة ال 

اجلذوة و الرصاط املس تقمي و احلبل املتني و يف الفقه مشارع النحاة و هل حواش عيل الاكيف و ما ل بد للفقيه و الصحيفة 

 الاكمةل و غري ذكل. و اكن أأخذ عن

براهمي بن محمد الشريازي و مشس ادلين اجليالين و  و عنه صدر ادلين ا 

 

-------------------) يف جامدي  املغريب التلمساين املقري املاليك رمحه هللا العباس أأمحد بن محمد بن أأمحد بن حيي و أأبو 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

يث و الأدب و احملارضات ارحتل غيل الرشق و جح و العمل ابلتفسري و احلد ----------------------------------------

من أأعالم املتأأخرين و أأعياهنم املتبحرين و اكن أأديبا مقرأأ مؤرخا  بيت هللا احلرام و سكن مدة بدمشق و مرص (

صاحب تصانيف انفعة و أ اثر انفقة مقبول تداول الناس و تنافسوا فهيا و تناقلوها. صنف اترخيا كبريا يف أأحوال ابن 

يب الوزير و بالد الاندلس و حاكهما و سالطيهنا و أأدابهئا موحضة مبسوطة مفصةل و سامه "عرف الطيب" مث اخلط 

ضاءة ادلجنة يف  ------ون و فتح املتعال يف وصف بدهل بنفخ الطيب يف أأخبار ابن اخلطيب و رشح مقدمة ابن خدل و ا 

لقايض عياض و روض الاس العاطر الانفاس يف ذكر من و ازهار الرايض يف أأخبار ا -------عقائد اهل الس نة ازهار  

لقيته من أأعالم مراكش و فاس و ادلر المثني يف اسامء الهادي الأمني و عرف النشق يف اخبار دمشق و غري ذكل. و 

 اكن أأخذ عن معه أأيب عامثن سعيد بن أأمحد القري و غريه  
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براهمي بن حسن بن عو أأبو  براهمي بن ا  راجعا من احلج يل بن عيل املرصي اللقاين املاليك برهان ادلين رمحه هللا الامداد ا 

و دفن ابلقرب من عقبة ايهل بطريق الركب املرصي و فيه و يف أأمحد املقري يقول مصطفي بن حمب ادلين ادلمشقي يرثهيام 

 شعر

مامان ما لدلهر بعدهام خلف   ميض املقري ثر اللقاين لحقا ... ا 

عىل اخلدد معه ... فأأثر ذاك ادلمع ما فيه من لكف فبدر ادلىج أأجرى  



  

ليه املرجع يف  لهيم بسعة الاطالع يف عمل احلديث و ادلراية و التبحر يف الالكم و اكن ا  قال احمليب أأحد الأعالم املشار ا 

و هو منقطع  املشالكت و الفتاوي يف وقته ابلقاهرة. و اكن قوي النفس عظمي الهيبة ختضع هل ادلوةل و يقبلون شفاعته

يل واحد من الناس يرصف وقته يف ادلرس و ال فادة و هل نس بة  يل الرشف لكنه مل يظهره تواضعا منه. و عن الرتدد ا  ا 

اكن جامعا بني الرشيعة و احلقيقة حييك عنه كرامات و مزااي ابهرة و أأوصاه ش يخه الرشنويب أأن ل يعتذر لأحد عن ذنب 

و يظهر التصديق عيل سبيل التورية تراك لزتكية النفس مفا خالفه بعد ذكل أأبدا. و اكن أأو عيب بلغه عنه بل يعرتف هل به 

كثري الفوائد و التصانيف و مل يكن أأحد من علامء عرصه أأكرث تالمذة منه. أألف منظومته جوهرة التوحيد يف عمل العقائد 

شارة ش يخه و عرضها عليه بعد فراغه حفمده و دعا هل و ملن يش تغل هبا مب قراهئاكتب اب  زيد النفع. و حيك أأنه ملا رشع يف ا 

و الأوسط مهنا مل حيرره فمل يظهر و هل  و أألف علهيا ثالثة رشوح مهنا يف يوم واحد مخسامئة نسخة لرغبة الناس فهيا.

توضيح أألفاظ الأجرومية، و قضاء الوطر من نزهة النظر يف توضيح خنبة الاثر للحافظ بن حاجر، و اجامل الوسائل و 

فتاء ابلأقوي، و عقد اجلان يف مسائل الضامن،  هبجة احملافل ابلتعريف برواة الشامئل، و منار أأصول الفتوي، و قواعد ال 

ثر فمين أأدرك ه نرث املاسام مش يختهو نصيحة ال خوان ابجتناب رشب ادلخان، و حاش ية عيل خمترص خليل، و جزء يف 

 من القرن العارش، و حتفة درية عيل أأهبول 
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ابسانيد جوامع أأحاديث الرسول و تعليق الفوائد عيل رشح العقائد للتفتازاين و خالصة التعريف بدقائق رشح الترصيف 

و البدور اللوامع من حدود مجع اجلوامع. و اكن أأخذ عن أأيب النجا سامل الس هنوري و محمد الهبنيس و حيي القرايف و مشس 

أأمحد بن قامس و عيل بن غامن املقديس و محمد النحريري و معر بن جنمي و محمد ادلين محمد البكري و محمد الرميل و 

ذ عنه ×الس هنوري و طه و أأمحد امليناوي و عبد الكرمي الربموين و أأمحد البلقيين و محمد بن الرتجامن و خلق كثري. و أأ 

يص و حسني الامنوي و حسني ودله عبد السالم و الشمس البابيل و العالء الشربامليس و يوسف الفييش و يس امحل

بن عيل بن أأمحد البخاري و غريمهاخلفايج و أأمحد بن أأمحد العجمي و محمد اخلريش و عيل   

 

عبد هللا ش يخ بن عبد هللا بن ش يخ بن عبد هللا الميين العيدروس رمحه هللا بدولت اابد من بالد الهند. و اكنت و أأبو 

من بالد المين و هو الأس تاذ الكبري احملدث الصويف الفقيه همسع خلقا كثريا و ولدته س نة ثالث و تسعني و تسعامئة برتمي 

يل بالد الهند فدخل مماكل ادلكن )الركن( و اجمتع ابلوزير عنربو  أأخذ علوما مجة و لزم الاش تغال و التقوي مث رحل ا 

فسد ففارق و قصد ادلاير           ابملكل برهان نظامشاه و حصل هل عندهام جاه عظمي مث سعي بعض املردة ابلمنمية و أأ 

ل عن رأأيه. و سبب ذكل أأنه   براهمي عادلشاه و تبجه مبجيءه غليه و عظم أأمره يف بالده حيت صار ل يصدر ا  و أأجهل ا 

و جعز الأطباء عن عالجه و اكن ذكل بدعاء الس يد عيل بن علوي فلام اكن أأصابنه جراحة يف مقعدته منعته عن اجللوس 

قباهل الزايد مث راه صاحب الرت  مجة عيل هذه احلاةل أأمره أأن جيلس مس تواي جفلس من حينئذ و برأأمهنا و صار ذكل سببا ل 

مل يزل به حيت دخل يف عداد أأهل الس نة و ترك طريقة الرفض فلام رأأي أأهل اململكة القياد املكل هل أأقبلوا عليه و هابوه 

 كرثة. و من تصانيفه كتاب السلسةل يف اخلرقة الرشيفة. تفقه عيل و حصل كتبا نفيسة و اجمتع عنده من املال ما ل حييص

فضل بن عبد الرمحن و زين بن حسني و القايض عبد الرمحن بن شهاب و محمد الطيار و العرايق و الس يد عبد هللا بن 

-------------------------------------------------------------------عيل و أأمحد بن معر العيدروس و عبد املانع و أأمحد 

و غريمه -------------------  
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مصطفي بن أأمحد بن حسن بن         الرويم ا        حلنفي رمحه هللا يف صفر. اكن س يدا نبيال حسن الأخالق و أأبو 

املاكرم لزم سعد  طيب الأعراق خاص اجلنان طاهر اللسان وجهيا أأريبا نبيال أأديبا من أأرشد اخملادمي صاحب الفضائل و

حدي الامثنية و ابيزيدية ادرنة و الايوبية و السلامينية مث ويل قضاء يكيشهر و حلب و القدس  ادلين املعمل و ويل تدريس ا 

 الرشيف و الشام

 

كة عبد هللا أأمحد بن عبد الرمحن بن أأمحد بن محمد بن محمد السعدي الهيمتي امليك الشافعي ريض ادلين رمحه هللا مبو أأبو 

و دفن ابملعالة عند جده احلافظ أأمحد بن جحر و هو أأحد الفضالء املكيني و وجوه الشافعية. و اكن فاضال متقنا شديدا 

و صنف تصانيف مهنا حاش ية عيل التحفة  .يف ادلين مش تغال مبا يعنيه مالزما للعلوم قراءة و تصنيفا و سامعا و حتصيال

قارب، و الفتح املبني يف رشح الأربعني، و القول اخملترص يف عالمات املهدي جلده، و اخترص أأس ين املطالب يف صةل الأ 

و شذرة من ذهب يف ترمجة س يد طي العرب يعين حمي ادلين بن العريب. و اكن أأخذ عن وادله الس يد معر بن  املنتظر

العزيز الزمزيم و أأمحد عبد الرحمي البرصي و أأمحد بن أأيب الفتح احلمكي و عبد املكل و عبد املكل العصايم و عبد 

 القشايش و محمد بن علوي بن عقيل و غريمه.

 

املعروف ابلطاراين رمحه هللا لامثن  عبد هللا عبد الكرمي بن محمود بن أأمحد ادلمشقي املؤرخ الاكتب كرمي ادلينو أأبو )

لها طاران و عرف هبا و خلون من شعبان و دفن مبقابر الش يعة يف ابب الصغري بدمشق. أأصهل من بعلبك من قرية يقال 

ليه املعرفة بأأمور الكتابة و الزتويق و  أأحد كتاب حممكة القسام بدمشق و اكن من أأفراد الزمان و حماسن ادلوران انهتت ا 

نشاء الواثئق و  ال نشاء و احلساب مع مشاركة اتمة يف فنون الأدب و غريها. و هل النظم اجليد مع مالحة العبارة يف ا 

ف احملاورة و كرثة احملفوظات و غرابة ال يراد و كتب الناس عنه كثريا من نظمه و نرثه و هل من أأبيات جود الفكرة و لط

شعرمعر بن عبد العزيز قوهل   

  اجش بين مروان هلل دره ... لقد كف عن سب ال مام املفضل

ليفة خري الناس والأول اذلي ... دعاه رسول هللا يف لك معضلخ   
ه ... وانرصه يف يوم زحف وحمفلعيل أأمري املؤمنني وصنو   

 فمل تبك خشصًا من أأمية أأعني ... بكت مهنم عني الأجش مبس يل
 عظمي بين مروان خري خليفة ... وخري ذويه من أأكول وأأحول

 لقد نزه املاضني عن لعن س يد ... يكىن أأاب الس بطني يف لك مزنل
 وعوض أأن هللا يأأمر فافهتم ... ملا جاء يف نرص الكتاب املزنل
  فروى رضحيًا مضه صوب رمحة ... وجازاه ريب ابلثواب املعجل

 و اكن أأخذ عن القايض حمب ادلين و احلسن البورينيو محمد الصاحلي و غريمه

 

براهمي احلمكي الميين رمحه هللا لتسع بقني و أأبو  ---------------------من ذي القعدة احلسن عيل بن محمد بن أأيب بكر بن ا 

ابلمين عالمة بين مطري أأهل أأهل بيت مشهورين ابلعمل و الصالح  و ادلين. حفظ القران و اش تغل السلاميين  -----

ابلعلوم و حتصيل الفنون و أأخذ عن ش يوخ كثريين و هل شعر كثري منه فصيدة مدح هبا النيب صيل هللا عليه و سمل 

شعرمطلعها   



  

ذا مرت عليه صبا متمي ا ن رست رحي الشأ م صبا ... و مس هتام ا   
ل دمعه سكبا و ذو جشون وما غنت مطوقة ... تبيك عىل الألف ا   

 يبيك ويدمع لو فياض مدمعه ... من جوده جاد يوامًا طوقها سلبا
ن تذكر أأايمًا هل سفلت ... مع الأحبة يف أأوطاهنم جذاب و ا   

احلداب معم الغيث مهنا السهل و مربعهم ... و روى الربيع مغانهيم و  
ام غدت ... مغردات عليه متتطي العذابأأزهر الروض مهنا وامحل و  
لكام رام يبغي حنومه طرقًا ... يعم  السبيل عليه أأيامن ذهبا و  

 س بحان من نفذت فينا مش يئته ... مفا يسهل هل سهل وما صعبا
 ما زلت أأقرع أأبواب الرجا ورجا ... نفيس تفوز جبود شامل وحبا

ل فرضًا ول سببامعين هللا ابل حسان مرمحة ... فضاًل من هللا  و  
ن تغلقت الأبواب عن أأميل ... قصدت من طاب فرعاه و و طاب أأاب ا   

  محمد العاقب املايح اذلي اخنمتت ... به النبوة أأعىل الورى رتبا

----------------------------------------------------------------------------------------------------------فهل تصانيف 

-------------)  

 

عبد هللا محمد بن عبد هللا بن احلسن بن أأيب مني الهامشي العلوي امليك الرشيف رمحه هللا لست بقني من شعبان و أأبو 

شهيدا و دفن ابملعالة و اكن وليته مكة س تة أأشهر و أأربعة و عرشين يوما و اكن س يدا جشاعا مقداما وله وادله مكة 

ف زيد بن حمسن و خطب مهام عيل املنربيف حياته و أأرشك معه الرشي  

 

عبد هللا محمد بن          احمليب املرصي احلنفي مشس ادلين رمحه هللا يوم الأربعاء لعرش بقني من ذي القعدة مبرص و أأبو 

للغة و أأفراد ادلهر يف ا العلامء احلنفية يف عرصه و من أأاكبرمه يف املذهب و اخلالف و أأحد و دفن برتبة اجملاورين. أأجل

فادة و ال قراء ا يل حني انتقاهل ) -------------------------------------العربية و احلديث و ش يخ ال سالم يف وقته لزم ال 

( و أأخذ عنه مجع من أأاكبر العلامء مهنم ---------------------------------------------------------------------------------

د الشوبري و احلسن الرشنباليل و حيي الشهاوي و محمد بن اتج ادلين احملاس ينأأمح ----------  

 

سامعيل بن عيل بن        القرماينو أأبو          رمحه هللا من أأهل بيت العمل و   الاقشهري احلنفي الرشعيايتمحمد بن ا 

عض ملدارس مث ويل قضاء ترحاهل مث الفضل. و اكن مشهورا ابلفقاهة سلمي الطبع نقي القلب حصيح الاعتقاد درس يف ب

و عرف به و هل حتريرات  --------قضاء مسكوب و غريهام و مل يتقدم يف الرتب و املناصب. و اكن كثري املطالعة لكتاب 

 مفيدة يف حوايش الكتب 
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مقبوةل عند ال خالف. و عرف ابلرشعيايت ملالزمته خدمة ش يخ ال سالم حيي بن عوض يف صدارته   

 و اكن أأخذ عن معه محمد بن عيل القرماين و

 



  

محمد لطف هللا بن زكراي بن بريم بن حيي     الرويم الانقروي احلنفي رمحه هللا لامثن بقني من ذي احلجة. و اكنت و أأبو 

ويل  ولدته س نة اثنتني و س تني و تسعامئة. من كبار خمادمي الروم صاحب املشاركة يف الفضائل و العلوم جح مع وادله.

)قبول و مكل أأموالا عظمية من عقارات و بساتني و حاممات و حوانيت  قضاء عدة بالد من اسكوب و فلبه مع القزانية

و مجع من احلوايش و املوايش ما تقرص عنه حسات. و ويل قضاء فلبه و بقي مس مترا عيل قضاهئا حنو مخس و أأربعني 

و انل رتبة املولوية مث رتبة صدارة الروم و اليوانن و كتب يف  (خرياتس نة و معر هبا جامعا و جعل لها وقفا و رتب به 

قضاء فلبه ابمس العلوفة. و اكن رجال كرميا خسيا محمود الرسية مشكور الطريقة عادل يف أأحاكمه و اكن شاعرا  منشورة

 حسن ال نشاء و اكن أأخذ عن سعيد املعمل

 

حدي و أأربعني ي الهامشي احلس بن حسن بن أأيب من أأمحد بن مسعودو أأبو         ) ين الرشيف رمحه هللا يف أأواخر س نة ا 

عيل بن معصوم يف  و اثنتني. أأحد أأرشاف مكة ذو الأدب البارع و الأشعار السائرة و الفضل الواسع ذكره الس يد

وأأقواهل  والسائر بأأفعاهل سن السحاب ذيل البالغة عىل حسبانوالل  قعة الفصاحةواب السالفة و قال انبغة بين حسن

بعنرب. فاقتطفوا نور الرشف  و الساسة اذلين فتقت مهم رحي اجلالد . أأحد السادة اذلين رووا احلديث برا عن برالركبان

 مغار ت جنوا مثر الوقائع اينعًا ابلنرص من ورق احلديد الأخرض. اكنت هل مهة تزامح الأفالك. و من روض احلسب الأنرض. و

 الزمان مدده و و ءمل ميده عليه من القضا عدده. و قدر من نيل املكل ما مل يف به عدده وبعلو قدرها الأمالك مل يزل ي

ذا عظم املطلوب قل  مل يساعد حنرًا. فمل يسعفه أأحد و قدل للملوك مبدحه جيدًا و برًا. و مدده. فاقتحم لطلبه حبرًا و ا 

حدى امجلادين من  ةاكن قد دخل شهار  املساعد. و متدح هبا اماهما محمد ا أألف و س نة مثان وثالثني ومن بالد المين يف ا 

بالغه من  طلب منه مساعدته عىل ختليص مكة املرشفة هل. و و بقصيدة راح هبا ثغر مدحيه ضاحك ابمس بن القامس ا 

ذ ذاك الرشيف أأمحد بن عبد ا بوليهتا أأمهل. و حتليت ليهاكن ملكها ا   طعن فهيا بس نان و ملطلب فأأشار يف بعض أأبياهتا ا 

شعرو مطلعها  بيانه عليه  

العقد ... مباذا اس تحلت أأخذ رويح عىل معد سال عن ديم ذات اخلالخل و    
ن أأمنت أأن ل تقاد مبا جنت ... فقد قيل أأن ل يقتل احلر ابلعبد  فا 

شعر و حمل الغرض مهنا  

 أأغث مكًة واهنض فأأنت مؤيٌد ... من اّلّل ابلفتح املفوض واجلدّ 
بغضًا ... يساور طعنًا يف املؤيد واملهديقدم أأخا وّد وأأخر م  و  
النجل من هند يريض عن ابن العاص و يطعن يف لك الأمئة معلنًا ... و و  

ل ما أأجازه به من فضل و فمل حيصل منه عىل طائل ىل مكة املرشفة س نة تسع وثالثني و ا  س نتني مث أأقام هبا  انئل. فعاد ا 

ىل ادلاير الرومي  و اجمتع به طان مراد خان فورد عليه يف القسطنطينية العظم  مقر ملكه واصدًا ملكها السلة توجه ا 

حدى و مدحه بقصيدة فريدة و ايها يف أأواخر شوال س نة ا  شعرها مطلع  أألف و أأربعني و أأنشده ا   

ي ما اىم ... ومج املرج من ظمل الندأأل هيب فقد بكر الند  

ىل ملمتسه و نه أأجابه ا  ليه يد الهكل و أأخصب مراده أأرعاه من مقصده و مراده فيقال ا  قيل  قبل نيل املكل و لكن مدت ا 

------------------------------- .توىف يف تكل الس نة أأو اليت تلهيا وفقد طمعه عام متناه و قط و مل يعد  أأجزل صلته فقط

---------------------- )  

 

 دخلت س نة اثنتني و أأربعني و أألف



  

سامعيل بتويف فهيا  ن أأمحد بن محمد بن الانقروي احلنفي رسوخ ادلين رمحه هللا و قيل يف العام املايض من أأبو اذلبيح ا 

--------------مشاهري مشاخئ الطريقة املولوية القميني هبا املعتنني يف الفتوي قراءة و حفظا و برشهحا و انتخهبا )قال احمليب

دل السابع و أأظهره بعد ما اش هتر اهنا س تة. و ذكر يف رشحه و قد ظفر ابجمل (-------------------------------------------

هل انه ملا بل  ا يل حترير رشح اجملدل اخلامس س نة مخس و ثالثني و أألف ظهر نسخة من نسخ املثنوي مؤرخ كتابهتا بس نة 

ي رمحه هللا و مل يشك أأنه أأربع عرشة و مثامنائة فاشرتاها و طالعها بامتهما فوجد اهنا من انفاس املولوي جالل ادلين القونيو 

من الكمه فأأنكره أأهل طريقته أأشد ال ناكر و اعرتضوا عليه من وجوه فأأجاب عن اعرتاضاهتم بأأجوبة بليغة مش بعة طويل 

منا أأنكروه لعدم ذوقهم و جعزمه عن الفرق بني الكمه و الكم غريه و حسدمه . و أأول هذا اذليل و حاصل ذكل أأهنم ا 

 --------------------------------- يباجة ضياء احلق حسام ادلين سعيداجلدل )اجملدل( بعد ادل
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و قال يف أأول رشحه   

جعل املثنوي املعنوي مثل الساموات الس بع و هل نصاب املولوي منتخب املثنوي و هل جامع ال ايت يف رشح ما  امحلد هلل

ية و بعض الألفاظ املشلكة أألفه حني زار مرقد املولوي وقع فيه من ال ايت القرانية و الأحاديث النبوية و الأبيات العرب 

شارة ودله عارف  اب 
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و هل مهناج الفقر يف الطريقة املولوية رساةل ابلرتكية و رشح اتئية الفارض و مفتاح البالغة و مصباح الفصاحة و جحة 

ع و رشح حديث الأربعني و رشح الهيالك و السامع صنفها يف رد محمد بن محمد قايض زاده من معارصيه ملا أأنكر يف السام

 فاحتة العينية يف تفسري الفاحتة تركية و طريقت انمه

 

عبد هللا بن محمود بن       بن  العباس الرويم ا        احلنفي رمحه هللا ليةل السبت لثالث عرشة بقيت من و أأبو      

ر(. اش تغل و دأأب و حصل و سافر ا يل ن بقرب القايض باكعن مثانني س نة و دفابلقاهرة قاضيا علهيا )شهر ربيع الأول 

يل علامء بالد العرب  بالد مرص مرتني و قدم احلرمني و أأدي جحة ال سالم و زار روضة الرسول عليه السالم. و اختلف ا 

يل بالد الروم و لزم الصدور عيل حسب الرسوم و درس يف  عدة و أ نسهم و أأخذ عهنم و أأقام ابلش يخونية مدة مث عاد ا 

مدارس و ويل قضاء حلب و الشام و القدس الرشيف و القاهرة مكررا. و اكن فاضال قد حفظ الكثري من أأشعار 

. و اكن متلون احلال سوداوي املزاج و اكن فاضال متواضعا متعففا أأديبا همااب و احملارضات و الأدب و الأنساب) العرب 

ليه الأديب محمد بن يوسف الكرميي  و فرط لصوت و املنطق مع غاية العفةوقورا فصيحا حسن ا السخاء و كتب ا 

شعرادلمشقي هينيه توليته قضاء مرص و يذكر اترخيه قصيدة مطلعها   

أأرشق للمعايل فيه بدر تبسم للزمان اليوم ثغر ... و  
شعرو مهنا   

ذا ذكر اهمسه أأهزت وجدًا ... ويعرو القلب من ذكراه ذعر  ا 
يتىل لعبد هللا ذكركام هيزت من ذعر ظلوم ... مىت   

 أأمام عادل حمك هامم ... هل يف ذروة العليا مقر
 فبرشى أأهل مرص لقد أأاتها ... بفضل هللا بعد العرس يرس
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 اظن هنا كتابة فارسية 



  

ذ قد تسامت ... بعبد هللا بعد الكرس جرب و وايف نيلها ا   
نيكل أأن وىف يف العام يومًا ... فعبد هللا حبر مس متر و  

ت بعبد هللا مرصاندى هاتف ابلبرش أأرخ ... لقد زهي و  

شعره و من   

 درر أأضاءت يف جلني حصائف ... اكلكوكب ادلري يف أأضوائه
 فكأهنا منشورة بطروسها ... جنم تيضء سامؤه بس نائه

حسن ثنائه كأمنا يه يف يدي غواصها ... نور اليد البيضا و و  
(هلل غواص أأىت بفرائد ... يس توجب الأعال عىل نظرائه  

ختميسها و هل قصائد عربية و أأشعار غريبة و اكن أأخذ عن زكراي بن بريم وهل رشح قصيدة الربدة و   

 

الطيب بن محمد بن محمد بن محمد العامري ادلمشقي الأديب الشاعر رمحه هللا يف شهر ربيع الأول أأوحد الزمان و و أأبو )

غزير املادة من الادب مطاعا عيل  . و اكناندرة الاوان و أأبل  الشعراء يف عرصه و أأدقهم نظرا مع الس بك و دقة املعاين

-------------------------------------------------------------- معظم شعر العرب و من أأذكياء العامل و اكن يكتب اخلط

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------  

 

امحلدي احلنفي رمحه هللا بدمشق ودل حبامه و نشأأ هبا و أأخذ عن  -----بن حسن بن محمد حسني بن انرص  ----- أأبو

ذلكر صايف القلب و الفضل حسن اخللق و اخللق مجيل ا -----لأنواع الفنون مش هتر أأاكبر ش يوخها. و اكن عاملا جامعا 

الفكر صاحلا خري متواضعا مش تغال ابلعمل و ال فادة مكبا عيل املطالعة مالزما للطاعات كثري العمل كتب خيطه كتبا كثرية 

و  -----و مجع جمامع لطيفة و هل أأشعار بديعة و اكن أأخذ عن الس يد معر بن عسكر و جنم ادلين احلجازي و النجم 

  ------الربهان 

 

مفيت احلنفية حبلب. قال اكن قليل  محمد بن عبد الرمحن بن محمد بن عبد السالم الربواين احلنفي رمحه هللا     و أأبو  

يل الروم و نزل عند فتح هللا البيلوين فأأكرمه و قال هل اقض ما  البضاعة يف العمل تويل الفتوي و مل يكن أأهال لها. سافر ا 

الوزير الأعظم و أأخذت كل منصبا جامال )جاهال( و ل اعطيك الأوراق ركب مث قال هل بعد اايم قد شفعت كل عند 

يل اسكدار و اسلمها كل. ففعل فلام ودعه و سلمه مكتوب الفتوي امتنع و قال  لست  ----حيت تقطع البحر و اودعك ا 

أأهال ذلكل و هل ميكنين الترصف هبا مع وجود فيي أأيب اجلود. فقال هل ان مل تقبل اس بعي عيل اهانتك و نفيك فمل يسعه 

عليه هذا الأمر فقال جعل هللا مباراك و هذا من مكر  --------------------دخل عيل أأبيه قبل اقدامه و  ----الا القبول 

( --------------------------------------------------------------------------------------فتح هللا فافعل   

 

بن محمود بن محمد       بن محمد بن محمد بن احلسن احلليب البيلوين الشافعي       ادلين الأديب  الثناء فتح هللاو بو أأ 

حصب الوزير نصوح ابشا و سافر معه ا يل رمحه هللا حبلب. أأوحد عرصه يف فنون الأدب و علو املزنةل و كرثة الرحةل 

فتاء الشافعية ابلقدسبالد الروم و صار معلام هل حفصل عيل جاه عريض مث احنط عنده فويل الرشيف. و من شعره   ا 

 شعر

            الست و الثنني و الاربعاء ... جتنب املريض هبا أأن تزار



  

ن العرف عايل املنار   يعرف هذا فال طيبة يف ... تغفل فا 
عيل رشح  و هل خالصة ما حيصل الساعون يف رفع الوابء و الطاعون و حاش ية عيل تفسري البيضاوي و الفتح املسوي

عقيدة الش يخ علوان امحلوي و جماميع. و اكن أأخذ عن معه أأيب الثناء محمد بن محمود. و أأخذ عنه الس يد محمد بن عبد هللا 

 املدين املعروف بكربيت و

 

ه عبد هللا محمد بن محمد بن عيل        بن       بن          ادلمشقي احلنفي الفقيه البصري املعروف ابجلزريم رمحو أأبو 

فادة أأخذ عن أأجالء كبار و  هللا بدمشق من مشاهري أأهل التذكري العامل اجلليل القدر أأحد ش يوخ احلنفية املتصدين ل 

حصل و برع و لزمه جامعة من الفضالء و أأخذوا عنه و انتفعوا به ويل خطابة جبامع السلطان سلامين. و اكن هل بقعة 

و أأخذوا أأس بابه و بعض درامه مجعها بكد و زيزية فدخل الرساق جحرته ابجلامع الأموي و اكن مقال يسكن املدرسة الع

يل بغداد راجيا أأن يربأأ  هجد فتأأمل منه و عرض هل العمي يف حدود س نة عرشين فعاجل برصه مدة مفا أأفاده العالج و سار ا 

ي و محمد بن العلمي وعيل يد أأحد مفا تيرس هل فعاد مث درس ابليونس ية. و اكن أأخذ عن محمد بن عبد املكل البغداد  

 

احلسن محمد بن حسني بن محمد بن حسام الرويح الاسكداري احلنفي الطهوري القايض ابن الاسود رمحه هللا يف و أأبو 

 ذي احلجة يوم الثنني لست خلون منه 
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امثنية الأعامل اجلليةل و من أأهل بيت معروف ابلرايسة و القضاء و الفتوي و العمل و الفضيةل قد تويل يف ادلوةل الع   

كل قضاء بالد اليوانن ثالث مرات و قضاء عسكر ببالد الروم و قسطنطنية و ادرنة و القاهرة \العلية و من  املناصب

و حلب  و بروسه و الشام و القدس الرشيف. و اكن كرميا طيب الأعراق حسن الأخالق عيل امهمة بعيد املدي فاضال 

ملناقب عظمي اجلاه رفيع القدر معظام يف ادلوةل و هل ىثار و خريات يف بروسا و ادرنة و غريهام اكمال شاعرا فصيحا كثري ا

لياس و  \و اكن أأخ \من الأهمات. عن وادله و محمد بن محمد بن ا   

 

 تويف س نة ثالث و أأربعني و أألف

 

هللا يوم الثالاثء لثين عرشة خلت بن حسن ادلمشقي اجلالقي احلنفي املعروف ابلقزويري رمحه  ------عبد هللا عبد  أأبو

و مثانني و تسعامئة العامل الكبري املفيد من احملرم بعةل ال سهال بدمشق و دفن مبقرب الغراديس و اكنت ولدته س نة ست 

فادة و التدريس زاهدا يف ادلنيا  اغبا يف ر املتورع الزاهد البارع  بركة الزمان و اكن من كبار علامء زمانه مل يزل مكبا عيل ال 

ال خرة منقطعا عن الناس غين النفس  فقريا صابرا. أأخذ عن كبار زمانه و لزهمم كثريا حيت متهر و جترد انفع الناس فلزمه 

ل انتفع به. و اكن شديدا عيل تأأديب جامعة درسه ل يربح  اجلم الغفري. و اكن صاحب نفس مبارك مفا قرأأ عليه أأحد ا 

يل أأن مات و هل شعر كثري قال احمليب رأأيت جامعة خبلقه ابلأخالق احلس نة درس ابمل من درسة العادةل الكربي و سكهنا ا 

يل ين عنه يتغالون يف مدحه الاخذ مغالة زائدة. و اكن مع فضيلته فيه غفةل و صورة بهل يف الظاهر حيت أأنه دخل يوما ا 

ال القايض امحلد هلل حصل لنا قاض يف دمشق و جلس يف جانب متنايل لأديب عبد اللطيف بن حيي املنقاري فق

شعراللطف من اجلانبني فانشد اجلالقي   

احليوان يشرتك اضطرارًا ... أأرسطاليس واللكب العقورو يف   



  

. و هل منظومة يف الفقه يتداولها الطلبة مشهورة وأأخذ يعتذر عن هفوتهفقال املنقاري الشق الأول لنا و الثاين لمك خفجل 

ذ عن القايض حمب ادلين بن محمد و محمد بن هالل و محمد بن عيل العلمي املقديس.ابلمين و الربكة. و اكن أأخ  

 

العباس أأمحد بن محمد بن محمد بن محمد بن سلامين ادلمشقي الاسطواين احلنفي القايض شهاب ادلين لعرش بقني من و أأبو 

ؤساء أأجالء مهم قدم و وجاهة و احملرم و دفن مبقربة الفراديس. و اكنت ولدته س نة مخس و تسعني من أأهل بيت ر 

اجتناب عن املاكره و اكن رئيس الكتاب مبحمكة الباب. و اكن يراجع يف املهام و احنرصت فيه أأمورها. و اكن اكتبا ابرعا 

مما يدنسه اكمل العرض  -------------اتم املعرفة حسن اخلط وافر الضبط و هو يف حد ذاته من املتفوقني يف صنعته 

      ( خلف ابنه حسن و اكن عيل همسته حسن السمت و

    

عبد هللا حسني بن محمد بن نور هللا بن الرويم ا        احلنفي القايض رمحه هللا يف رجب من أأعيان ادلوةل العامثنية أأبو  

ية و كل من الأعامل اجلليةل و املناصب العل \قد ويل فهيا مش يخة ال سالم و قضاء العسكرين و قضاء قسطنطنية و غري 

اكن فاضال اكمال علام يف قوة احملافظة مسلام يف اداب الطريقة و هو من أأهل بيت مشهور ابلس يادة و القضاء و الرايسة. 

و بصارة يف أأموره لزم العلامء الكبار و درس يف مدارس ذوات الاش هتار و اكن طليق اللسان بديع البيان ذكيا ذا بداهة 

يل ان فضهل الشهري. اكن عدمي احلقيقة و انه اكن ذا حظ من اجملون  و نباهة معدودا يف ادلهات و أأشار صاحب اذليل ا 

و اخلالعة و املكر و اخلديعة ابملواعيد العرقوبية و هل مدرسة بناها و جوامع أأحياها. و هل اشعار حس نة. و اكن أأخذ عن 

  سعد ادلين املعمل و غريمه.

 

درويش بن        الشايش العلياابدي احلنفي الصويف رمحه هللا         و  عبد هللا عبد احللمي بن عبد املؤمن بنو أأبو 

اكنت ولدته ابلشاش س نة س بعني و تسعامئة و جده من هجة أأمه احلافظ محمد بن كامل و هو من كبار مشاخي ما وراء 

مامقيل خان أأ  خذ عنالهنر املعتقدين فهيا بذكل العرص. و اكن عيل منصب الأعمل بسمرقند يف أأايم ا   

 

----عبد هللا محمد    بن  محمد   بن  برهان بن     احلس ين الرويم امحليدي احلنفي املعروف ابلش يخي رمحه هللا بو أأبو 

اكن عاملا  ------عن نقابة الأرشاف قال احمليب العامل احلرب املتبحر يف املعقول و املنقول الباهر يف طريق مكة منفصال  ---

نشاءات غضة ابرعا نبهيا صاحب أأخال درس يف عدة ق محيدة و ماكرم جزيةل و معرفة اتمة بلسان العرب و هل أأشعار و ا 

 مدارس مث ويل قضاء حلب و القدس الرشيف و غلطة مث نقابة الأرشاف 
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راد. و مبامكل الروم احملروسة مع رتبة قضاء عسكر بالد الروم و عظم شأأنه و روجع يف املهام و مشهل التفات السلطان م

اكن وافر السخاء و املردة )املروؤة( و اكن جملسه مجمع الفضالء من لك جانب و اكن يورد عنده لك غامضة و يبث لك 

شعررائقة و مدحه كثري من الأدابء و اثنوا عليه و مدحه أأمحد بن شاهني الأديب بقصيدة مطلعها   

   ثناء ل ل املصطفي و س ناء ... مبطلع سعد مل تنهل ذاكء

شعرهنا و م  

 لصفوة هذا الوقت من أ ل هامش ... ومن قرصت عن شأأوه النظراء
 ملولي ش يخ ادلهر علام ومن هل ... مناقب مل يظفر هبا النقباء



  

 لعالمة ادلنيا وحس بك شهرة ... هل لقب دانت هل العلامء
نك اي مولي أأرشف ذا الورى ... ذلكل نقيبا عدك الرشفاء  وا 

ة ... ول يه مما يبل  البلغاءوليس قرييض ابلغا فيك مدح)   
هل العرش أأوىص بفضلمك ... بىن املصطف  فليقرص الشعراء ن ا   وا 

شعرهل جواب كتاب  يف هل و  
 جاءين من جناب ش يخي كتاب ... مس تطاب همذب مأألوف
 من جناب الرشيف صدر املوىل ... هو ذاك العالمة املعروف

 در لكه وحسر ومخر ... فل ليه لكهن شفوف
ه اهتديت فهام ... قيل أأحسنت قلت أأين رديففبأألفاظ  

 قائاًل فيه قل أأجيبك همام ... رمته عند مهيت للطيف
 فرتويت مث جئت ببيت ... قاهل شاعر خبري عريف

 ما لنا يف الندى عليك اختيار ... لك ما مينح الرشيف رشيف

 و اكن لزم ش يخ ال سالم حيي بن زكراي (

 

بن عيل بن       الرويم ا        حلنفي النظمي رمحه هللا يف رجب بقسطنطنية و دفن عيل بن عبد هللا و أأبو        

حدي الامثنية و القلندرية و اايصوفية و السلامينية مث ويل  عند وادله من سادات خمادمي الروم درس يف عدة مدارس مهنا ا 

قا كرميا بس امي وس امي فاضال شاعرا أأخذ عن قضاء فلبه يف حمرم س نة اثنتني و أأربعني و عزل يف صفر القابل و اكن خلو 

 محمد بن 

 

براهمي بن         السريايف رمحه هللا ليةل الأربعاء لثالث خلون من رجب حبصن و أأبو  احلسن بن عيل بن محمد بن ا 

 ابلفضل كوكبان  ش بام اكن مقامي هناكل للقضاء و التدريس بأأمر ال مام املؤيد ابهلل محمد بن القامس و مه من بيت شهري

بسرياف قاهل ابن أأيب الرجال. و اكن عاملا كبريا حافظا للك طريقة جيري مع الناس  هبنوم مث سكنوا اجلهرة أأصهل من اجللول

ومصة و ذكل من جعائبه و هل تبحر يف الأمور لكها اكمةل و أ راء عيل طبقاهتم مبا تنجرب به قلوهبم من غري أأن يكون عليه 

   لأمثال و هل تالمذة كثريون اكلقايض أأمحد بن سعد ادلين و القايض جامل ادلين اثقبة جيري الكمه جمري ا

          

 تويف س نة أأربع و أأربعني و أألف

محمد مراد بن هداية هللا بن محمد بن       ادلمشقي رئيس الكتاب رمحه هللا لليلتني خلتا من حمرم بعسفان. اكن  أأبو)

ري احملاس بة بباب ادلفرتي صدرا نبيال وقورا ممدوحا صاحب دفات  

 

خمادمي الروم عبد الكرمي بن يوسف بن يعقوب بن الرويم ا      حلنفي ابن الش يخ احلرم رمحه من فضالء و أأبو     

احلائزين  للمعارف و العلوم درس و ويل قضاء النوايح يف عدة بالد و اكن ماهرا يف املوسقي طيب الأحلان       حسن 

الصكوك و احملارضات اكمالت يف الشعر و ال نشاءات معدودا يف أأفراد القضات صاحب         الكتابة مسلام يف  

 فضائل عديدة و أأخالق محيدة و اكن لزم ابن البس تان (

 



  

املرصي احلنفي شهاب ادلين رمحه هللا ليةل العباس أأمحد بن محمد بن عيل بن غنمي اخلزريج العبادي الأنصاري الغنميي  أأبو

عن حنو مثانني س نة من كبار العلامء احلنفية يف ادلاير املرصية صاحب التصانيف النافعة و لثالث بقني من رجب الأربعاء 

ليه الرايسة العلمية يف عرصه  ماما يف العلوم النقلية متبحرا عالمة انهتت ا  التواليف النافقة. و اكن مربزا يف العلوم العقلية ا 

ليه قصب الس بق. قال احمليب فيه ال مام احلجة و الس يادة الفضيةل يف دهره و اعرتف  هل ابلفضل املنطق )املطلق( و سمل ا 

لهيم ابلتبرص الصائب و لطائف التحرير و دقة النظر و هو أأجل الش يوخ    العالمة خامتة احملققني املشار ا 
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دلقيقة و الفنون العويصة حيت اس تخرجوه ابلنظر اذلين انفردوا يف عرصمه يف عمل املعقول و املنقول و تبحر وايف العلوم ا

ادلقيق و الفكر الغامض. و اكن أأول شافعيا حرض اجلةل من مشاخيهم و أأتقن املذهب و درس فيه مث حتول حنفيا دخل 

يل الروم و حظي مثة حظوة مل حيظها أأحد يف عرصه من العرب و الروم و تويل املدارس العلية مبرص و الوظائف و املعامل  ا 

و قد انتفع به أأجالء العلامء و ممن لزمه س نني عديدة العالء الشربامليس و اكن ل يفرت عن ذكره. و حيك عنه أأنه قال 

و دقة نظره ل جيوز نس بة هذه التاليف اليت مات املعقول و املنقول بعده و اكن يقول من رأأي دروس الغنميي و تقريره 

ليه لأن مقامه أأجل مهنا مع أأنه يف غاية ادلقة و حسن الصناعة. قال مدين القوصوين و مما كتب لنا خبطه بعد  أألفها ا 

ذ ذاك صغريا  الطلب و أأما اترخي مودلي فال احتققه لكن اذكر ما فيه تقريب هل و هو اين أأدركت قتل محمود ابشا و كنت ا 

يل البيت خش ية عيل و ل  ابملكتب الهتجي و ملا شاع اخلرب بقتهل جاءين معي أأبو بكر و محلين عيل كتفه و ذهب يب ا 

خيفي أأن اترخي قتهل ابمجلل عظه مث ذكر مشاخيه و كتبه و أأنه تعب يف رشح املقدمة لعدم أألفها و غريب صنعها و انه 

امليدان مث الزم هل و رشهحا و  ----اعتذر عن رشح ابيات الأنصاري     ما وحد الواحد من واحد لعدم كونه من فرساه 

ر  يل الفرق بني القدم ابذلات و القدم ابلزمان، و أأم الرباهني يف أأصول ادلين، و كشف من تصانيفه: ا  شاد ال خوان ا 

الالتباس يف الرأأي و القياس، و الشذرة اللطيفة برشح يف مناقب ال مام أأيب حنيفة، و رشح املقدمة النحوية للشعراين، 

سب الاربع و نقايضها، و رساةل تتعلق ابخلرض عليه و نقش و حتقيق السب عيل حصايف اذلهب، و رساةل يف حترير الن 

السالم و غري ذكل. و اكن أأخذ العلوم عن محمد الرميل و محمد بن أأيب احلسن البكري و جنم دلين الغيطي و يوسف بن 

براهمي العلقمي و أأمحد بن قامس العبادي و يوسف النحو  ي و جامل ادلين بن زكراي الأنصاري و عيل بن غامن املقديس و ا 

----------------------------------نور ادلين عيل الزايدي و محمد اخلفايج و أأبو بكر الش نواين و صاحل البلقيين )و محمد 

(. و عنه ----------------------  

 

الء عبد هللا محمد بن مصطفي بن محمد بن         الرويم ا       احلنفي املعروف اببن القايض رمحه هللا من فضو أأبو 

ادلاير الرومية و مشاخي علامهئا املربزين يف العلوم ادلينية و صاحب التصانيف و هل رساةل صنفها ملا طالع رساةل عيل بن   

الرويم املفيت يف جواز الرقص يف ردها و رتهبا عيل أأربعة أأبواب. الأول يف رد تكل الرساةل و الثاين يف وجوب        

رشاد العقول السلمية التباع و الثالث يف أأقوال ال علامء يف مذمة الابتداع و الرابع يف وجوب التقوي و جمارهيا و سامها اب 

بطال البدع السقمية و أأخري يف صالة الرعايب  يل الأصول القومية اب  و عدم جوازها ابمجلاعة و كتاب املقبول يف حال ا 

 اخليول أألفها للسلطان عامثن بن أأمحد

 

بن حيي بن محمد بن       الصديقي املرصي احلنفي املالح رمحه هللا يوم الثالاثء لثنيت عرشة عبد هللا عبد الرمحن و أأبو 

. و اكن عاملا فاضال  ------يف مشهد عظمي  -------بقيت من شعبان مبرص و صيل عليه يف اجلامع   
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زامح مبنكبه هل زمانه و املمتزي ابلفضل عيل أأقرانه فاضال أأديبا شاعرا جميدا. قال احمليب الناظم الناثر الاكتب الشاعر أأوحد أأ 

شعر من شعره من قصيدة قوهل و ن النس ميصدور الأماجد ونظم مع بلغاء عرصه ذوي احملامد هل نظم أأرق م  
فؤادي ما مال عنه لثاين  حلاوي امجلال يف احلسن اثين ... واي  

 ذي جامل بطلعة كهالل ... حار يف حس نه البديع لساين
ن تثىن اي جخةل الأغصانرشأأ را شق فؤادي بقد ... ا   

 انخس حقق احملبة عندي ... بعذار وسالف رحياين
 ماس غصنا ران غزالا وظبيا ... لح بدرا عال عىل غصن ابن

هنود روت عن الرمان خبدود لهبجة الورد تروى ... و  
 اي بديع امجلال اي نور عيىس ... أأنت وهللا فاحض الغزلن

بعاد اي ساحر الأجفان دو بني ... ول تعذب قليب بص  
املالم قد أأذايين ل تطع اي مليح لك عذول ... عذهل و  

اتق هللا يف حشاشة قليب ... ل تذقها حرارة الهجران و  
 اي كحيل العيون يكفي بعاد ... بتثىن قوامك الفتان

حس يب ... كل داعي الغرام قد أألواين أأنت قصدي من املالح و  
تغري اي منييت أألواين دا وسهدا ... ول تذقين صدا وبع  

 اي عذويل عىل غرام مليح ... اكمل الظرف من حسان اجلنان
 هل حبييب مشس والاهالل ... أأم من احلور أأم من الودلان

أأراه قد فر من رضوان هو ل شك مفرد احلسن حقا ... و  
 قسام اي مليح ماكل اثين ... ل ول مثل فضل عامثن اثين

يل أأن احرتمته املنية(  و اكن هل خطو ة اتمة عند الأساتيذ و هو اكتب يد اجلامع ا 

قة يف فضل الصدقة وضياء احلر  و من تصانيفه  

اكن لزم زين العابد بن محمد البكري و أأخاه أأاب املواهب مث أأمحد بن زين العابدين و غريمهو   

  

في املؤرخ        ادلين املعروف اببن النوعي رمحه محمد عطاء بن حيي بن     عيل بن نصوح الرويم ا        احلنو أأبو 

هللا. اكن عاملا فاضال أأديبا شاعرا مج الفضائل و املعارف عاملا ابلتارخي و الأنساب و الوفيات و أأخذت من كتابه شيئا 

يل هذه الس نة من احلدائق روح هللا رو حه. قال احمليب كثريا يف هذه اجملموعة من ما اوردته بعد مثان و س تني و تسعامئة ا 

ليه  قال احمليب فيه اطروقة الزمن و اندرته احلري بلك وصف معجب الرايق يف الأدب و احملارضات اذلروة العلية. اكن ا 

الهناية يف حسن ال نشاء و الرتصيع و نوادره و مناس باته مما يقيض منه التعجب و ل يفارقه الطرب. و اكن من قضات 

و أألف ذيهل املشهور عيل ايل) و قد ويل أأس ين املناصب و اش هتر ابلفضل التام و املعرفة بالد الروم و مل يكن من املو 

يل دوةل السلطان مراد فاحت بغداد  الشقايق النعامنية ابتدأأ فيه من ابتداء دوةل السلطان سلامين و رتبه طبقات عيل ترامج ا 

ثباهتا يف كتايب هذا و قد أأحسن الضيع فيه و أأجاد. و قد طالعته مرارا أ خرها مبكة املرش  فة و جردت منه ترامج لزمين ا 

لكن فاتين منه حالوة التعبري لختالف اصطالح اللغتني عيل اين سعيت هجدي يف مراعات تأأدايته و أأان ال ن أأميل 



  

ذا هب. مفن ذكل متثيهل بأأبيات احلريري حني ذك  رعليك من قطعه الفذة املس تذلة ما تراتح به ارتياح الغصن ابلنس مي ا 

 اكن يهتم ابلتعاطي والأبيات يه هذه اهمسه مطهر يف ترمجة املوىل مطهر الرشواين و أأرسهل للنصيح و رشب أأيب زيد و

 شعر
 أأاب زيد اعمل أأن من رشب الطال ... تدنس فاحلظ كنه قول اجملرب

قد كنت همسيت املطهر والفىت ... يصدق يف الأقوال تسمية الأب و  
ل فغري ذكل الامس وارشب .. وفال حتسها كامي تكون مطهرا . ا   

ىل قطعه دفعة فاكن قطعه قاطع عرق حياته  ومن ذكل قوهل يف ترمجة بعض املتكيفني ابتىل ابلكيف مث دعته الغرية ا 

. (وسبب وفاته وقوهل يف ترمجة قاض صارت أأايم ربيع حياته وهو قاض مقضيه وشؤن حاهل منحرصة يف الأخبار املاضويه

نشائه و أأجاد يف ترتيبه و هل ذيل ترمجة البا و اعتين بضبط ب الشقايق النعامنية حملمد بن محمد اجملدي قد أأحسن يف ا 

الوفيات و املواليد و الشهور و الس نوات و ضبط توارخي النصب العزل و ذهب من اجلد و الهزل و اس توعي ما يف 

 الأعيان ابلبالغة و الرباعة مفا شذ من قلمه اندرة من الأذايل و التذاكر من ترامج العلامء و املشاخي و اجال الرباعة يف ترامج

فصار اترخيا اكمال يف أأحوال العلامء و السالطني املعارصين مل يصنف مثهل يف الروم قبهل و  .النوادر و ل نكتة من النكت

يل أأايم السلطان مراد بن أأمحد  ق بكثري و أأجود يف الس بع طبقات لك واحدة مهنا يف جمدل هو أأحسن من الشقايانهتيي ا 

 منه من وجوه و سامه حدايق احلقايق يف تمكةل الشقايق و هل ديوان شعر و
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براهمي بن أأمحد بن عيل احلليب الشافعي نور ادلين رمحه هللا يف أ خر يوم من شعبان يوم السبت و أأبو   احلسن عيل بن ا 

رير أ وانه و اكن واسع العمل جليل املقدار جامعا لأش تات و دفن مبقربة اجملاورين. صاحب السرية النبوية عالمة زمانه حن

العيل رصف معره يف بث العمل و نرشه صاحب جد و اجهتاد. و اكن ش يوخ عرصه يثنون عليه و يعرتفون هل ابلفضل 

لطيفة يف التام و مزيد اجلالةل و الاحرتام. و اكن حاد الفهم قوي الفكرة جامعا بني العمل و العمل حسن اخللق ذا دعابة 

نسان العيون يف سرية النيب املأأمون يف ثالث جمدلات، و رشح عيل  درسه ما هيابه العامة و اخلاصة. و من تصانيفه: ا 

الأربعني النووية، و رشح عيل الشامئل النبوية سامها الوفاء لرشح شامئل مصطفي. و اكن أأخذ عن الشمس الرميل و 

 محمد البكري و غريه 

 

يف رمضان جبده أأحد من ويل قضاء ن محمد بن محمد بن برهان الرويم امحليدي احلنفي القايض رمحه هللا محمد بو أأبو      

العسكرين يف ادلوةل العامثنية و نقابة الأرشاف و قضاء مكة بعدما درس يف عدة مدارس و صاهر معه النقيب محمد بن 

---اكمال  ------ثة يتخلص )ابلش يخي و اكن فاضال محمد الرشيفي. و اكن س يدا حصيح النسب و شاعرا يف اللس نة الثال

( ----------------------------------------------------------رسائل  -----اخلط  ---  

 

 تويف س نة مخس و أأربعني و أألف

قايض القضات و قيل بعدها محمد بن مويس بن     بن       الرويم البس نوي احلنفي         ادلين رمحه هللا        أأبو 

و فيه جعب و جاءه رسول مصطفي ابشا  حبلب. أأحد فضالء عرصه الأاكبر و علامء دهره املشاهر ) و اكن متقشفا

شعر السالحدار يبرشه بتوجيه قضاء قسطنطنية فقال للرسول قل هل   

 و جادت بوصل حيث ل ينفع الوصل ... 



  

شعر( و فيه يقول الس يد أأمحد بن النقيب ميدح حواش يه ---------------------و اكن وقع منه اجلفاء فيه قبل ذكل )  

مام العرص بكر عطارد ... محمد السايم عىل هام هبرام  حوايش ا 
ذا هزمتهنا ... نبا لك هندي و لك حسام صوارم أأفاكر ا   

ذا طم موهجا ... فههيات منا عام لعصام و أأحبر حتقيق ا   
ىل حاهنا أأهل  و ( الفضائل ابجلايممخرة توفيق زكت فتسارعت ... ا   

حاش ية عيل رشح الشمس ية يف املنطق و تعليقة عيل تفسري البيضاوي انهتيي سورة الأنعام و  صاحب التصانيف مهنا

 حاش ية عيل الفوائد الضيائية و عيل رشح املفتاح للس يد

 

لأحدي عرشة خلت من احملرم يوسف بن محمد         املرصي البلقيين املقرئ رمحه هللا يوم الأربعاء لأربعة و أأبو       

مبكة و دفن ابملعال نزيل مكة و رئيس القراء اكمن الأفاضل الأجالء حسن القراءة و التأأدية و لقراءاته وقع عظمي يف 

 القلوب انتفع به خلق كثري

 

يزيد من أأهل بيت  شهيدا بقسطنطنية مع أأخيه أأيبسلامين بن أأمحد بن محمد بن مراد العامثين الأمري رمحه هللا و أأبو        

 ادلوةل و أأولد السالطني العامثنية 

 

براهمي بن        بن         الشايش احلنفي رمحه هللا بسمرقند من سادات ما وراء الهنرو أأبو            فتح ا 
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ليه هبا يف  مامقيل خا\و أأحد الفضالء املشار ا  ن و هو جد الس يد كل العرص و اكن عيل منصب الأعمل بسمرقند يف أأايم ا 

الرامق و من تصانيفه زاد ال خرة يف جمدلين اجملدل الأول يف قصص الأنبياء و الثاين يف            و كتاب جامع            

 املعقول و املنقول 

 

وت محمد عبد هللا بن معر بن بدر بن عبد هللا بن جعفر الميين احلرضيم الأمري رمحه هللا مبكة مكل بالد حرضمو أأبو 

حدي و عرشين و أألف و جعل بعض فضالء عرصه اترخي ذكل قوهل رضاك و اكن  ابلشحر متكل بعد وفات أأبيه س نة ا 

حسن اخللق و اخللق هماب النظر  أ مرا ابملعروف انهيا عن املنكر ويل املكل فاحسن القيام به و أأظهر السطوة و قهر 

ل ابدلرجة العليا منت البالد مث حصلت هل جذبة رابنية أأهل الفساد من أأهل البادية و غريمه فهابته النفوس و ا فمل يرض ا 

يل أأن توفاه هللا تعايل و دفن  و خرج عن أأههل و ماهل و أأعرض عن املكل و قصد احلرم الرشيف و أأقام مبكة املرشفة ا 

 ابلشبيكة رمحه هللا عليه 

 

ين الرشيف رمحه هللا ابمحلي و دفن هناكل يف حدود احملاسن يوسف بن القامس بن محمد بن عيل الهامشي العلوي الميو أأبو 

خوته الثالثة احلسني و حيي و أأمحد  مخس و أأربعني. اكن من لكمة أأههل و وجوه السادة ذا ماكرم أأخالق و اكن يزامح ا 

يل املةل احملدية و لعل ذكل حمبة وا نه اكن أأولد ال مام قامس يف الصالحية و الرتبة و ماكحفة الأعداء و اكن حمببا ا  دله هل فا 

خوته و ةمهل هللا تعايل تمكيل يوسف عليه السالم يف اخللق و يف  عام موته مات الس يد احلسن بن عيل عنده يوسف ا 



  

يل \بن القامس بضوران و الهادي بن عيل الشايم و اكن موهتم يف أأوقات متقاربة و يف ه ا املعين كتب الس يد احلسني ا 

شعر امعيل بن القامس قوهل أأخيه ال مام املتولك عيل هللا غس  
جعلوا بكأس املنااي ... جعبا ما أأمر كأس املنية  سادة  

 من فقيد بن س يدين بصنعا ... و بصور ان قتل نفس زكية 

  من ابمحل  أأمجل فقيد ... يوسف ذو احملاسن اليوسفيةمث
اليت تض  فهيي هبيه) اي لها أأوهجا غدت يف حلود ... اكلنجوم   

مه ذماما ... للمعايل وللخالل السنيةما رع  املوت يف عال  
( أأودع القلب فقدها حرانر ... ضاعف هللا أأجرها من رزيه  
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 تويف س نة ست و أأربعني و أألف 

عيل معر بن محمد بن أأمحد بن عييس ادلمشقي الشافعي زين ادلين رمحه هللا ليةل امخليس ختام جامدي الأويل و دفن  أأبو)

و قيل يف اهمسه عبد  و اكنت ولدته لثالث عرشة خلت من ذي القعدة س نة مثان و مخسني و تسعامئة مبقربة ابب الصغري

ماما مفننا ابرعا القادر بن أأمحد بن عييس. قال احمليب  رئيس جالء الش يوخ ابلشام و كبري العلامء و صدر الصدور. اكن ا 

ن اخلط و التقرير حسن الرداء متواضعا. و اكن البوريين وحيدا حمداث فقهيا أأصوليا مج الفائدة و الادب طويل الباع حس

يقول هو وجود بني عدمني لأن أأابه و ابنه عليا مل يكوان من أأهل العمل أأخذ العربية و املعاين و البيان عن العامد احلنفي و 

سامعيل النابليس و احلساب عن محمد التنوري و الهيئة  عن عبد املكل بن محمد البغدادي  الأصول عن أأيب الفداء ا 

احلنفي و الفقه عن النور النسفي و أأجاز هل البدر الغزي و الشهاب أأمحد بن أأمحد الطييب و غريمه. و أأخذ عنه أأمحد بن 

سامعيل النابليس الصغري و عبد الوهاب  الفرفوري و الس يد محمد بن محزة النقيب و غريمه ( شاهني و ا   

بن مبارك كري التتاري القرميي احلنفي رمحه هللا يف جامدي ال خرة من جانبك كري خان بن مبارك كري بن دولت كري 

كري خان  خوانني قرمي ويل جزيرة قرمي مرتني مرة بعد وفات سالمت كري خان س نة تسع عرشة و أألف و عزل مبحمد

أأربعة أأشهر انية مث أأعيد  بعد عزهل مث عزل بعنايت كري و مدة حكومته ثالث س نني و شهران يف النوبة الأويل و يف الث

 و يف الثالثة س بع س نني

 

هامش بن       بن أأمحد بن جالل الاكساين احلنفي الصويف رمحه هللا من أأحفاد اخملدوم الأعظم        أأبو  

 

عبد هللا بن عيل بن      بن         الرويم ا         احلنفي القايض        ادلين رمحه هللا مبرص من كبار         و أأبو

و املناصب العلية و الأعامل اجلليةل و ويل قضاء العسكرين مث ويل قضاء  ضالء يف ادلوةل العامثنية و ممن حاز ابلفضائلالف

يل أأن توفاه هللا س بحانه  مرص س نة مخس و أأربعني و اس متر ا 

 

 عن حنو مثانني س نة البرتوين احلنفي العالمة رمحه هللا  المين عبد هللا بن عبد الرمحن بن محمد بن عبد السالم و أأبو

حبلب بعد أأخيه أأيب اجلود. و اكن فاضال فقهيا متواضعا حسن اخللق جوادا محمودا نشأأ يف اجلد و الاجهتاد و قرأأ و أأخذ 

قبال زائد لسالمة  عن علامء عرصه و درس ابملدرسة العادلية و أأفيت مدة طويةل. و اكن هل شأأن رفيع و لأهل حلب عليه ا 

أأخالقه و دخل دمشق حاجا س نة أأربع بعد الألف فصادف قبول وافرا و أأكرم نزهل القايض حمب طبعه و تودده و كرم 



  

و ذكره البديعي يف ذكري حبيب و مزنل و قال أأدركته و قد خلف معره و انطوي عيشه و بل  ساحل احلياة و  .ادلين

ل أأنفاس معدودة و حراكت حمدودة و مدة فاني  ------ة و عدة متناهية و هو حبر عمل و وقف عيل ثنية الوداع و مل يبق ا 

يل ش يخ ال سالم صنع هللا بن جعفر مفيت  حمل و واحد ال فاق يف ماكرم الأخالق و من لطايفه قوهل يف مكتوب أأرسهل ا 

يل املويل فيض هللا قايض  التخت السلطاين عند ذكر اهمسه "صنع هللا اذلي أأتقن لك يشء" و ما كتبه يف صدر كتاب ا 

شعر رومية قوهلالعساكر ال  

ذ رصت حقا لها بدرا ... و زين عقد الفضل منك لها النحرا لهتن العال ا   
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صار بفيض هللا هنر الندى حبرا حفمدا كل اللهم قد سعد الورى ... و  

 ومن شعره قوهل يف جمرى ا همسه عبد اللطيف
 عبد اللطيف للطفه ... س بق اذلي جاراه

وب رساهفكأنه رحي الصبا ... حييي القل  

 وقوهل يف الغزل 
ذا ماس يف الريب ... و و هزقوا ما منه حتتجب القضب يب رشأأ أأحوى ا   

ل يصبو من ذا يرى هذا امجلال و علقت به حىت هلكت صبابة ... و  

 

سامل بن أأمحد بن ش يخان بن عيل بن أأيب بكر احلسيين امليك رمحه هللا حضوة يوم الأحد لتسع خلون من ذي و أأبو      

عدة مبكة و دفن ابملعالة و جاء اترخيه و صار ا يل رمحة هللا. و اكن مودله لثالث بقني من شهر ربيع ال خر س نة مخس الق

و تسعني و اكن اترخيه فيض امحلال و هو الأس تاذ الباهر الطريقة العامل الاكمل اندرة الزمان نشأأ يف طلب و الاجهتاد و 

لفنون التصانيف حصل علوما مجة و نرش املعارف و صنف يف ا  

 

نعمة هللا بن عبد هللا بن حمي ادلين بن عبد الرمحن بن عبد هللا العلوي احلس ين الهندي رمحه هللا يوم و أأبو        )

لهيا س نة  يل مكة و وصل ا  امخليس لأربع بقني من ذي القعدة مبكة و هل أأربع و س بعون و اكن مودله ببالد الهند و رحل ا 

ت و املسجد عدة س نني مث سكن شعب عامر و تزوج و ودل هل أأولد و اكن يعرف ابس تخدام و لزم الصم أأربع عرشة

يل الش يخ عبد القادر اجليالين رمحه هللا. قال احمليب من أأاكبر أأولياء هللا اذلين انلوا منه الوفاء و  اجلين و نس به جمرور ا 

يل تقصري الكرامة و تواترت كراماته و انعقد الاجامع عيل وليته و لكن الس   يد الشيل أأنكر عليه بعض ال ناكر و أأشار ا 

  شعرحاهل و مدحه أأاكبر العلامء و مهنم عيل بن أأيب بك  امليك بقصيدة مطلعها 

 اي من يروم قضاء مصاحله اليت ... صعبت و اشلك امرها ابملرة

 ل تيأأسن وذل بقدوتنا اذلي ... أأعطاه رب العرش حسن السرية

شعربقصيدة مطلعها  الميين أأمحد بن الفضلو   

 شفاء فؤادي بل جالء نواظري ... مراتع غزلن الكناس النوارض
 وحرضة أأنيس روضة احلسن والهبا ... وحرضة قديس والهوى شعب عامر

   أأضاء بقطب الاكئنات لأنه ... حوى نعمة هللا بن عبد لقادر

 و اكن أأخذ الطريقة عن أأيب بكر سامل ابعلوي (



  

 

ني و أألفتويف س نة س بع و أأربع  

عنايت كري خان بن غازيكري خان بن محمد كري بن منلكي كري القرميي رمحه هللا يوم          لامثن خلون من صفر  

قتل بقسطنطنية بسبب أأخيه حسام كري ويل اخلانية بقرمي بعد جانبك كري مث عزل يف حمرم الس نة بهبادر كري بن 

 سالمت كري بن دولت كري

 

و أأبو عبد الرمحن بن علوي بن أأمحد بن علوي الميين احلرضيم الفقيه رمحه هللا و دفن مبقربة ز نبل من جنان بشار. و اكن 

مودله برتمي و نشأأ هبا و حفظ القران و أأكرث املهناج و اعتين ابلفقه و اجهتد يف فروعه و شارك يف الأصلني و لبس 

فتاء و التدريس. و اك ن منعزل عن الناس زاهدا يف ادلنيا مواظبا عيل امجلاعة و اخلرقة من جامعة و أأجاز هل غري واحد ابل 

ذا قال يف مس ئةل ل أأحفظ فهيا شيئا ل  أأنواع اخلري و نرش العمل متني املناظرة حسن العبارة لطيف ال شارة قوي احملافظة ا 

 فامي أأمجع عيل خطره أأو ياكد توجد يف كتب الأحصاب. و اكن هميبا شديد ال ناكر عيل املنايه و املنع عن املعايص ل س امي

أأو ترحج الهنيي يف نظره ل يقنع فيه بغري اظهار مطبوعا عيل الالتذاذ به يدافع ذكل بيده و لسانه حبسب وسعه و يتحمل 

سامعيل و القايض ذا مل يس تطع ادلفع تأأثر به شديد و رمبا أأصابته امحلي و اكن أأخذ عن محمد بن ا  عبد  الأذي بسببه و ا 

و سامل بن أأيب بكر الاكيف و الس يد محمد بن عيل بن عبد الرمحن الفقيه و غريمه الرمحن بن شهاب  

 

براهمي بن محمد بن          ادلمشقي الأديب الشاعر معروف ابلأكريم رمحه هللا يف شعبان و دفن بسفح و أأبو         ا 

ره البديعي و قال يف وصفه فاضل كثري قاس يون. اكن فرد وقته يف رقة الالكم و جزالته و عذوبة ) اللفظ و سهولته. ذك

اين من ماء الطالقه نشوان من صهباء اللباقة هل حمارضة تأأخذ مبجامع القلوب كأمنا اقتبس رمزااي كرمي الش مي و السجااي 

مخرايته جتعل الزاهد  الندمي و و) يف وصف املدامة  ديوان شعره سامه مقام ابراهمي أأكرثه أألفاظها من ريق اجلنوب و

. و قال لسبب فقال أأن ابراهمي لواهقد أأكرث فيه قوهل أ ه فس ئل عن ا غزلياته تصري العاطل من الوجد حاليا و يا وعاص 

----------------------------------------------------------------------------- احمليب هو و أأابه خدام ابب الش يخ الأكرب

( ن أأيب املعايل الطالوي وعبد احلق احلجازيأأخذ الأدب ع -----------------------  
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الفضل حمب ادلين بن محمد بن أأيب بكر بن داود ادلمشقي احلنفي        ادلين القايض رمحه هللا ليةل امجلعة سلخ  أأبو 

حدي و أألف أأرخها ال شعبان و دفن عيل جنب أأبيه عامدي ابملدفن اخلاص مهم بقرب جامع جراح. و اكنت ولدته س نة ا 

بقوهل عيل لسان وادله داودلي طالعه اسعد و هو جد محمد احمليب املؤرخ قال فيه صدر الشام يف زمنه و مرجع خاصهتا و 

لهيا أأحد فامي تقدمه يل مرتبة مل يصل ا  قبال عظامي عامهتا و قد أأوصهل هللا تعايل بني علامء دمشق ا   مهنم و أأقبلت أأدلنيا عليه ا 

يل و مكل من اذلخاير و التحف ما ل يضبط ابل حصاء و رزق الأبناء الكثري مات مهنم مثانية. و و توفرت هل دواعي املعا

ويل املناصب العالية و املدارس السامية و اتفق هل أأنه ترصف يف نيابة الشام و قسمهتا العسكرية مجعا بيهنام ست عرشة 

ل ثالث مرات أأو أأربع و ملا جح قايض الشام املويل شعبان بن ويل ادلين اكن أأرسل ا يل طرف ادلوةل  س نة مل يعزل فهيا ا 

ليه  يس تأأذن ابحلج فأأذن هل و فوضت النيابة بأأمر سلطاين جلدي  و ملا مات وادله اكن معره ست عرشة س نة فوهجت ا 

يف  عن وادله املدرسة النارصية الربانية و الروم و بوس يةل التقرب منه انل ما انل و صار قايض احلج و قايض العسكر

الوزير ملا سار عيل ابن معن و درس ابدلرويش ية برتبة ادلاخل املعرفة الان مث اعطي رتبة قضاء القدس حصبة أأمحد ابشا 



  

ل أأنه مل يعمر  و عظم قدره جدا و أأثري. و ابمجلةل فقد انل أأمانيه من الزمان عيل وفق املقرتح و مل خيدشه ادلهر خبدشة ا 

العامدي و حيي بن زكراي و  كثريا. و اكن أأخذ عن عبد الرمحن  

 

أأمحد بن عييس بن          القريش املرشدي امليك احلنفي رمحه هللا مخلس خلون من ذي احلجة مبكة و اتفق       و أأبو)

 لتارخيه صدر هذا البيت شعر 

رُ   َمن شاء بعدك فَلكَيُمتك ... فََعليك كنت أأحاذك

م ما يقولون من غري نكري و اكن مع أأدبه الباهر فقهيا متضلعا ابلعلوم و هل قال احمليب أأحد فضالء مكة و أأدابهئا املسمل مه

صوم يف السالفة و قال شهاب الفضل الثاقب الشهري املأأثر و نشاءات فائقة و ذكره الس يد عيل معرائعة و م  اشعار كثرية

ابعه فشق عىل من رام أأن يشق امتد يف البالغة  نوره و تفتق يف رايضه زهره و واملناقب سطع يف سامء الأدب نوره 

اكن قد وىل القضاء مبكة املرشفة فنال به من  . من العيب لمز أأ ل يلمز لبه املرب  غباره اتباعه ل تلني قناة فضهل لغامز و

ليه و مىن منه بذكل الفادح  يف أأمحد بن عبد املطلب ورش ملا حصل أأخوه يف قبضة ال  استرشفه و أأمهل ما طمح برصه ا 

أأردف معه عىل ذكل الأدمه ابلقرس حىت جرع أأخوة تكل  الأرس و غلب حصل هو أأيضًا يف القبض و ه وهر بق اذلي 

مل يزل فارغ البال من شواغل  أأحاهل و أأعاد مهنا ما غريه و أأنعم عليه ابخلالص بعد الياس فراش ادلهر حاهل و الاكس و

ىل أأن انقضت أأايمه و النكد و  هل شعر بديع الأسلوب ميكل برقته املسامع و ون نيامه وتنهبت هل من دواع  املن البلبال ا 

دريس شعر القلوب مفن ذكل قصيدته اليت ميدح هبا الرشيف مسعود بن ا   
اس توقف العيس ل حيدو هبا احلادى عوجا قليال كذا عن أأمين الوادى ... و  

حطا عن قلوصكام ... يف رسح مردى الأعادى الضيغم العادى أأمحالين و و  
النادى العىل املسعود طالعه ... قلب الكتيبة صدر احلفل و مسعود عني  

 رأأس امللوك ميني املكل ساعده ... زند املعاىل جبني اجلحفل البادى
ذ أألبسن حلته ... حتيس مأ ثر أ ابء و   اجداد لهين ذا املكل ا 

 فهاك اي ابن رسول هللا مدحة من ... أأورت قرحيته من بعد أأخامد
ر ... ما أأحرزت مثهل أأقيال بغدادفأأحمكت فيك نظام لكه غر   

 أأحضت قوافيه وال مال يرسهحا ... روض البديع لرصاد مبرصاد
حامد مبا بروى و ترويه عين الرثاي ويه هازثة ... ابلمصعي و  

بل حيدوهبا احلادى و تس تحث مطااي الزهران ركدت ... كأهنا ا   
الرسى هادىالليل من طوق نداب  توقظ الركب ميال من خامر كرى ... و و  

 أأتتك تسأأل اقبال ملنش هئا ... فاقبل تذللها اينسل أأجماد
أأس بل السرت صفحا أأن بدا خلل ... واهتك به سرت أأعداء وحساد و  

 ل زلت اي عز أ ل البيت يف دعة ... حتف مهنم بأأنصار وأأجناد
الهادى املثىن الطهر و املرتىض و حبق طه وس بطيه وأأهمام ... و  

هل العر  ش ما جسعت ... مقرية أأوشدا يف أأيكة شادىصىل علهيم ا   

الس يد شهوان بن مسعود به دحمييعجبين من شعره قوهل يف مطلع قصيدة  وقال احمليب   
 فريوزج أأم وشام الغادة الرود ... يبدو عىل همسط در منه منضود

شعر هو أأجعب منه خملصها و و  
(دصهباء تفعل ابلألباب سورهتا ... فعل السخاء بشهوان بن مسعو   



  

 

 تويف س نة مثان و أأربعني و أألف

سامعيل بن        بن        بن       الرويم الس يوايس ا         ا           ادلين رمحه هللا            أأبو  ا   

 

\359b\ 

 
الفضل مصطفي بن محمد بن مراد بن سلمي العامثين رمحه هللا يف أأواسط شهر رمضان بقسطنطنية و هل حنو مخسني  أأبو

ويل السلطنة مرتني مرة بعد أأخيه السلطان أأمحد يف ذي القعدة س نة ست و عرشين مث خلع بعد أأربعة أأشهر من س نة 

حدي و ثالثني مث خلع بعد س نة و مخسة  وليته اببن أأخيه عامثن بن أأمحد مث أأعيد بعد وفاته لامثن خلون من رجب س نة ا 

يل أأن توفاه هللا يف هذا التارخي و اكن غري أأشهر اببن أأخيه السلطان مراد بن أأمحد فانزوي يف دار ال  سلطنة و هو محول ا 

و ضعفها و . و اكم ذكل سببا لختالل ادلوةل خليق ابملكل قليل الرغبة فيه س ئي التدبري مغلواب من أأمراء الانكشارية

يل  يل أأن تداركها هللا س بحانه ابلسلطان مراد و أأعادها ا  ما اكنت عليه من القوة نزولها و قد مر بعض أأحواهل فامي س بق ا 

 و الاستبداد

 

محمد بن مصطفي بن        بن          الرويم املناسرتي احلنفي رمحه هللا بداير بكر يف ذي القعدة و اكن و أأبو       

قد جتهز و انتدب ا يل سفر العراق و مات يف الطريق و هو يريد بغداد و هو من أأهل بيت كبري معروف ابلعمل و الفضل 

و القضاء و الفتوي و الرايسة و هو من أأحفاد أأيب السعود املفيت قد ويل يف ادلوةل العامثنية املناصب العلية و يادة و الس  

 الأعامل اجلليةل. و اكن عيل قضاء عسكر بالد اليوانن حني وفاته. و اكن قبل ذكل عيل قضاء عسكر بالد الروم 

 

شقي احلنفي املعروف ابلشايم رمحه هللا و دفن مبقربة ارسالن و مودله محمد عبد اجلليل بن محمد بن         ادلم و أأبو 

اكن س نة أأربع و عرشين و أألف. اكن من أأهل الفضل و املعرفة و الأدب مطبوع اخلالل لطيف اذلات مجيل الشلك 

ر فضهل حسن الصوت و فيه حمل و أأانة و ذاكء و مطارحة نفيسة. دأأب يف التحصيل من طليعة معره حيت برع و اش هت

مامة اجلامع الأموي و خطابة اجلامع السلميي بصاحلية دمشق و ابرشهام و هو خايل  بني فضالء وقته و فرع هل وادله عن ا 

شعرالعذار و اس تكرث ذكل عليه و فيه يقول معر بن الصغري مؤرخا   

البحر العباب العىل ... العامل الأوحد و عبد اجلليل ذو الكامل و  
رتبة ... أأفضت بأأعداه ا ىل حرس الثياب أأوله موله الكرمي  

 مع العلوم الباهرات أأرخوا ... زاد اجلليل عبده فصل اخلطاب

حني قدهما  سافر ا ىل حلب .به يف بعض الفنونانتفعوا  لزمه جامعة من طلبة وقته و ال فادة و و و تصدر للتدريس) 

ان تريج منه بعض ماهل من أأمان خفاب ظنه و رجع مع السلطبش يخه الفتحي واكن  السلطان مراد يف سفر بغداد ليجمتع

يلفاخرتمته املنية يف مزن   أأخذ عن العامدي و يوسف بن أأيب الفتح ال مام و  واكن .ميتا دمشق هل القطيفة قبل وأأدخل ا 

 رمضان بن عبد احلق العاكري و عبد اللطيف القزويري و محمد اخلزريم البصري

 

براهمي بن حسني بن أأ و أأبو        محد بن محمد الاحسائ احلنفي رمحه هللا لس بع خلون من شوال مبدينة الاحساء من ا 

بالد العرب ابلبحرين. قال احمليب اكن من أأاكبر العلامء الأمة املتحلني ابلقناعة املتخلني للطاعة اكن فقهيا حنواي متفننا يف علوم 

شعركثرية قرأأ ببالده عيل ش يوخ كثرية و هل اشعار كثرية مهنا   



  

ليه أأن قدرت عليه ل تك يف ادلنيا مضافا و و كن هبا ... مضافا ا   
ليه فلك مضاف للعوامل عرضة ... و    قد خص ابخلفض املضاف ا 

هل مؤلفات كثرية يف فنون عديدة مهنا نظم رشح الاجرومية للعمريطي و رساةل سامها دفع الايس يف أأذاكر الصبح و 

ن بن عييس املرشدي و الطريقة عن اتج ادلين الهندي و عنه الأمري حيي بن املساء و رشهحا. و اكن أأخذ عن عبد الرمح

 عيل و غريه (
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 تويف س نة تسع و أأربعني و أألف 

نوح بن       بن       بن          الرويم ا         احلنفي القايض رمحه هللا سلخ احملرم من أأعيان ادلوةل        أأبو 

نطنية و قضاء عسكر بالدي اليوانن و الروم والعامثنية. ويل قضاء قسط   

 

عبد اجمليد بن حمرم بن        بن         الرويم الس يوايس احلنفي مشس ادلين رمحه هللا        أأبو  

 من فضالء بالد الروم و صاحب التصانيف يف العلوم

 

 

سامعيل بن        الرميل احلنفي املعروف ابلتش ييل و أأبو براهمي بن ا  رمحه هللا ابلرمةل. قال احمليب اكن أأحد الفقهاء  ا حساق ا 

الأخيار عاملا ابلفرائض حق العمل و هل مشاركة جيدة يف فنون الأدب و غريها و اكن حسن الأخالق لني العريكة و فيه 

يل بدله و أأقام هبا يل القاهرة و أأخذ هبا عن علامهئا و رجع ا  يدرس و  تواضع و انعطاف. ودل ابلرمةل و نشأأ هبا و رحل ا 

يل أأن مات. و احلنفية يف وقته أأمحد بن أأمني ادلين بن عبد العال و عبد هللا البحراوي ذ عنه ابلقاهرة رئيس من أأخ يفيد ا 

 و
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الرشف مراد بن أأمحد بن محمد بن مراد بن سلمي العامثين السلطان عامد ادلين رمحه هللا يوم امخليس ل حديعرشة و أأبو 

ل و قيل لأربع عرشة بقيت منه بعد الغروب بقسطنطنية و هل مثان و عرشون س نة. و اكنت ولدته يف بقيت من شوا

حدي و عرشين و أألف  و ويل الأمر يوم الأحد جامدي الأويل س نة ا   
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حدي عرشة   ذ ذاك ا   لأربع عرشة خلت من ذي القعدة س نة اثنتني و ثالثني بعد خلع معه السلطان مصطفي و معره ا 

س نة و س بعة أأشهر فاكنت مدة ملكه ست عرشة س نة و أأحد عرش شهرا و مخسة اايم. أأعظم سالطني أ ل عامثن 
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 هناك فقرة كاملة مشطبة. لكن تشطيبها غير واضح و ال أدري هل انقلها أم ال 



  

مقدادا واسطامه مهة و اقتدارا اذلي خضعت لعظمته أأعناق الااكرسة و ذلت حلرمته رقاب القيارصة و ملا ظهر عدم كفاية 

الرتمجة ابتفاق الاراء من العلامء و الوزراء للسلطنة و معه يف أأمور السلطنة و تطرق الاختالل يف عهده اختري صاحب 

ابيعوه عن أ خرمه. فقام بقمع املفسدين و تتبع اذلين غدروا بأأخيه السلطان عامثن بقطع دابرمه و اهمت يف حتصيلهم من 

الصائب لك  و شغهل و فرق لك متحزب مهنم مشهل و بقي عيل هذا احلال مدة و أأعدهل برايهديدهن أأكناف البالد و جعلهم

حدي عرشة  عدة حيت اس تأأصلهم و اكن بطال جشاعا مقداما قوي اجلاش متني الساعد ذكر أأنه ارسل ا يل مرص ورقة حنو ا 

خراج العود مهنا و رشط ملن أأخرجه زايدة يف  يل العساكر املرصية اب  طبقة مطبقة رضهبا بعود فثبت فهيا و برز أأمره ا 

قوسا و معه خط رشيف خطااب لأمحد ابشا الوزير يأأمر العساكر و الأجناد  علوفته حفاولوا فعجزوا عن ذكل مث أأرسل

يل أأخبار الرعية و البحث عن  جبرب هذا القوس بباب زويهل. و اكن شديد الاهامتم بأأمور السلطنة كثري الالتفات ا 

جلهات و خصوصا أأحوامهم متجسسا عن أأحوال الولت يف بالده مث أأجري لأهل احلرمني الغالت و أأمر بذكل أأمراء ا

ل ثياب املنام و اكنت شديد الثلج و أأمر أأمراء مرص . و حيك عن بعض حواش يه أأنه خرج ليةل من احلرم و ما عليه ا 

يل البحر و  ليه و حصبت معي فروتني من فري السلطان و تبعناه فانهتيي ا  بفتح الباب و خرج منه فتسارع اخلدمة ا 

يل أأ  يل الرتبة املشهورة طلب زورقا و ركب و ركبنا و ما زال ا  يل املالح بأأن ينحو ا يل حنو اسكدار مث خرج مهنا ا  ن أأشار ا 

يف طرفها فاس تقر حتت الشجرة مثة و وقفنا معارش اخلدمة و حنن نشاهد منه غاية التضجر حيت أأن خبار احلرارة ليتصاعد 

يل هذين الش بحني من ب  يل أأن انظر ا  عيد و أأدركهام و سلمهام من أأين من وهجه لشدة ما عنده من الانزعاج مث اشار ا 

يل أأن وقفا قدامه و قبال الأرض مث قال مهام ما اذلي جاء اقبال فقال  قدمنا من حلب فقلت مهام أأجبا السلطان فارسعا ا 

  بكام فقال معنا رؤوس أأقوام من الطغاة قتلوا حبلب فأأمرهام 
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خراج الرؤوس حفني وقع برصه علهيا ا نرصف عنه ما اكن جيده من التلهب و طلب فردا فوضعنا عليه ما اكن معنا من اب 

يل الرساي ابسكدار و قال ا ين يل الفراش يف ليليت هذه  فري و غريها و هو يش تيك الربد مث هنض و أأرسع ا  مذ أأويت ا 

املبعوث لفتتاح  أأخذتين الفكرة يف أأمر هؤلء املقتولني و حتصيلهم فمل امكل نفيس أأن هنضت مت مرقدي و بعث

و افتتح من بدلانه روان مث توجه يف س نة مثان و أأربعني  البدلان و توجه بنفسه لغزو العجم و جرد عزمه حملاربة الشاه

لفتح دار اخلالفة بغداد. و اكن تغلب علهيا العجم من حنو اثنيت عرشة س نة فنازلها جبندها و اكن العجم حصهنا ابلعساكر 

عظمي و وضع فيه البارود و أأطلقت فيه النار فهدم جانبا عظامي من جدار السور فصار يري من  فأأمر حبفر لغم )نعم(

يل من هو كفو لها و ورد كتاب الشاه  ابلصلح. و الهدم ما فهيا من البيوت و الأبنية فتؤامر الأجعام يف تسلمي دار اخلالفة ا 

ل احملارص  يل ورائه فأأيب ا  ل احملاربة و شدد فهيا حيت فتحها يوم امجلعة اكن ذكل حيةل منه يف رد السلطان ا  ة و مل ير ا 

لثنيت عرشة بقيت من شعبان. و اكن مدة احلصار أأربعني يوما و دخلها بعساكره و أأجناده و أأابد من اكن هبا من مقاتةل 

زاةل ما أأحدثه الروافض يف مرقد ال مام  العجم ابلقتل و الأرس فزالت قوهتم و ضعفت شوكهتم. فرصف السلطان مهته يف ا 

الأعظم أأيب حنيفة و الش يخ عبد القادر اجليالين و أأمر بتجريد عامرة احمللتني و أأحمكهام غاية الاحاكم و بين ما اهندم من 

ما سور القلعة و حشهنا ابجلند و الاس باب و العدد و عني لكفالهتا من يقوم هبا و قد أأكرث الناس من النظم و التوارخي 

شعر كل اترخي للقايض اتج ادلين املاليكذو فاريس. مفن بني عريب و تريك   

 خليفة هللا مراد غزا ... قلعة بغداد فادراها

اندك للأسفل أأعالهاو عندما حارصها جيشه ...   



  

صبح الشاه ذبيحا ملا ... أأخرب من كرثة قتالهاأأ و   

ن ... قيل لقد امجلت ذكراها  هذا اختصار القول فهيا فا 

ا ... مؤرخا قد ذحب الشاهافلترش حسن فعل مراد هب  

و يف زمنه وقع الس يل العظمي املشهور مبكة يف س نة تسع و ثالثني و أألف و دخل املسجد احلرام و طاف ابلبيت و 

 وافق اترخيه 

يل فضل بيت هللا   ريق ا 

 و بسببه اهندمت الكعبة و معل الناس
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أأربعني و من التوارخي املنثورة فيه رفع هللا قواعد البيت و اكنت هذه التوارخي و الأشعار و مت بناء البيت يف س نة         

شعرالفضيةل مما اختص به السلطان مراد من العامثنية. و مما قيل يف بناء الكعبة   

 بين الكعبة الغراء عرش ذكرهتم ... و رتبهتم حسب اذلي أأخرب الثقة 

قة مالئكة الرمحن أ دم ابنه ... كذكل خليل هللا مث العامل  

 و جرمه يتلومه قيص قريشهم ... كذا ابن زبري مث جحاج لحقه

شعرو ذيل ذكل بعضهم بقوهل   

... مراد املعايل اسعد هللا شارقه و خامتهم من أ ل عامثن بدرمه   

  شعرو بيت أ خر 

 و من بعدمه أ ل عامثن قد بين ... مراد حامه هللا من لك طارقه

لل وقع يف السطح املكرم و وضع الباب اجلديد و ذكر فيه امس صاحب الرتمجة و مث رممت بعد هذه العامرة بأأربع س نني خل

يل دار السلطنة. و للش يخ عيل بن عبد القادر الطربي رساةل سامها حتفة الكرام بأأخبار عامرة  أأرسل الباب القدمي ا 

 السقف و الباب لبيت هللا احلرام و ابمجلةل اكن 
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يل ما اكن عليه بعد اختاللها. و من أأعاظم السالطني العامث نية و أأعياهنم رفع ادلوةل بعد ذلها و جددها تزنلها و أأعادها ا 

غزي غزوات و فتح فتوحات من أأجلها فتح بغداد و اسرتدها من يدي شاه صفي الصفوي و دخلها بنفسه و جدد بناء 

لسلطان الأعظم و اخلاقان الأخفم وارث اجملدد و الكعبة يف النوبة العارشة. ) قال أأبو ال خالص الرشنباليل يف وصفه هو ا

حائز قصبات الس بق ابجلد و الأب و السعادة ابحلق و اجلناب اذلي ل يشقي وافده و صاحب الباب اذلي ل خييب 

وارده ( قاصده و املورد العذب اذلي ل يظمأأ   

بغداد و تغلب عيل بغداد رجل من  الس نة الأويل من وليته و هو س نة ثالث و ثالثني قتل يوسف ابشا وايلو يف 

يل الصفوية و قتل أأهل الس نة هبا قتال عاما و ويل زعامة اجليوش محمد  خدام ادلوةل يقال هل بكر رئيس املاء و سلمها ا 

 ابشا اجلركيس و اهنزم منه اابزه ابشا الباغي بقيرصية و هرب ارزن الروم.

يل بغداد و اهنزم منه الصفوية يف ما ورول و قتلوا قتال ذريعا الثانية ويل حافظ ابشا زعامة اجليوش و سار ا  و يف 

.)زريعا(  



  

يل أ خر الس نة و وقع يف عسكره القحط و الوابء و الثالثة نزل القائد و يف  حافظ ابشا بغداد و حارصها من أأول صفر ا 

بحر الاسود و خرج      بن   أأنواع البالء و رجع خائبا خارسا و ظفر أأمري املاء رجب ابشا عيل سفاين كفار القزاق ابل 

    ابيدين و اهنزم من حسني ابشا يف مغنيسا.

يل الرشق من داير بكر و اهنزم من اابزه ابشا و ارس يف عدة من و يف  الرابعة ويل قيادة اجليوش خليل ابشا و سار ا 

. ---------الكبار و كثري من   

يل توقات  يف تعب عظمي و اخلامسة حارص القائد        ابشا ارزن الروم و قدو يف  م أأمداد العجم عليه فاحندر ا 

خرسو ابشا و اكن عيل يده الفتح و عاد ابابزه ابشا أأسريا. خسارة مث ويل القيادة   

يل بالد العجم و توجه قاو يف  ا يل هجة المين و اس تويل ال مام        بن       -----السادسة ولية القائد زعامة اجليوش ا 

و عدن.عيل صنعاء       

و يف السابعة أأغار خرسو ابشا عيل بالد العجم حيت خرب مهدان و ركزين مهنا و نزل س يل عظمي مبكة يوم الأربعاء 

يل أأن     ل حدي عرشة بقيت من شعبان و اس متر ا 
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و ابشا جفمع الأاكبر و العلامء  مسقط مزياب الرمحة و اهندم اجلدران احملرتمة فبل  اخلرب ا يل اكفل ادلاير املرصية الوزير محمد

يل مكة من يعمتد عليه يف الأمور املهمة و احتاط ينتظر اجلواب و  يل ال رسال ا  يل دار السلطنة و ابدر ا  أأطار الربيد ا 

يل الباب العايل دريس و قايض املدينة الس يد محمد الانقروي ا   ال ذن من عايل الباب و كتب الرشيف مسعود بن ا 

 

يل املوصل من غري الثامنة اكو يف  ن متام بناء الكعبة و حارص العساكر العامثنية بغداد و حاربوا العساكر احليدرية و عادوا ا 

 فتح و اس تويل شاه صفي مكل العجم عيل شهرزور و حةل. 

زمة.التاسعة قتل حافظ ابشا و كثري من كبار ادلوةل بعد جهوم العسكر و طغايهنم بقسطنطنية و منع عن خدمة املالو يف   

لياس ابشا عن أأمحد ابشا يف و يف  ابليكرسي و ارس و قتل السلطان.العارشة اهنزم ا   

احلادية عرش اس تويل الصفوية عيل وان و جري بيهنم و بني عساكر ارزن الروم و داير بكر حروب و خطوب و و يف 

بطال ويل زعامة اجليوش الرشقية محمد ابشا الوزير الأعظم و وقع حريق عظمي بقسطنطنية  و صدر املرامس السلطان اب 

 القهوات ببالد الروم و ورد هو ادرنه لتأأديب كفار هل.

يل بالد ازربيجان و يف  الثانية عرش سار السلطان يف عساكره ا   

لهيا الصفوية يف هذه و يف الثالثة عرش حارص السلطان قلعة وان  و فتحها يف س بعة أأايم و أأغار عيل تربيز و عاد مث عاد ا 

فتحوها جبهد عظمي. الس نة و  

الرابعة ويل بريام ابشا زعامة جيوش الرشق و اهنزم أأمحد ابشا عن الصفوية يف همرابن و قتل.و يف   

اخلامسة عرش قتل الش يخ اابزه و اس تويل كفار قزاق عيل مدينة ازاق.و يف   

بعد حمارصة أأربعني يوما و أأابد السادسة عرش قدم السلطان يف عساكره العراق و فتح بغداد و اسرتجعها من العجم و يف 

يل دار السلطنة و قتل الش يخ اجملذوب يف سقريه . و اكن قد رفع لواء العصيان. الرافضة هبا مث عاد ا   

السابعة عرش و يف
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 مكتوب في اسفل الصفحة: "و مما قيل في هذا التاريخ فقد جاءكم الفتح من عند هللا 
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 اكنت زلزةل عظمية بتربيز خربت هبا أأبنية عالية مثل شام قزان و غريه

 

 دوةل السلطان الأعظم و اخلاقان الأخفم

براهمي بن أأمحد بن محمد بن مراد العامثين رمحه هللا ويل الأمر بعد أأخيه يوم        لثنيت  وه ريض ادلين أأبو احملامد ا 

 عرشة بقيت من شوال س نة تسع و أأربعني و أألف

 

 دخلت س نة مخسني و أألف تويف فهيا

ه هللا يف بالد الهند أأصهل من بالد الفارس و رمح -----امليك الأديب املعروف حبكمي          عبدهللا محمد بن أأمحد  أأبو)

ودل مبكة و نشأأ هبا و هو أأديب احلجاز و شاعرها البلي  و ذكره الس يد عيل بن معصوم يف كتابه السالفة فقال فاضل ---

 ---- ابلفضل و ارتدي و سكل سبيل الكرمات و اعتدي ---- سام يف فنون العمل و رسح و أأوحض متون الأدب 

  (و رشح 
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براهمي بن       بن        الشريازي ال مايم صدر ادلين رمحه هللا ابلبرصة و أأبو  و اكن خرج من بدله عبد هللا محمد بن ا 

يريد بيت هللا احلرام ليقمي احلج و العمرة فريضة ال سالم و روضة الرسول عليه السالم فلام قدم البرصة بلغه الوقت 

قيض حنبه و أأجاب ربه. اكن حبرا زخارا يف العلوم العقلية و حنريرا خفارا يف املعارف املكتوب و الأجل املسمي املرضوب ف

لهية ذا مراتب عالية و ماصصب سامية يف معارك الفضائل و مدارك اخلصائل و كام قال بعضهم هو النحرير الفاضل  ال 

د الفائق عيل العلامء الأعالم و كفاك جحة الصمصام و البحر الاكمل الطمطام البارع يف الفلسفة و التصوف و الالكم الناق

بل هو لش هتار ذكره و انتشار أأمره يس تغين عن  ابلغة عيل غزارة علمه و اعتباره ما أأودع كتبه من شواهده و أأسفاره

يل تطويل املؤرخ و تعريف الوصاف مث هو مع ما هل من فرط التدقيق و وفور التحقيق  املداحي و الأوصاف و ل حيتاج ا 

غري متعصب ملا يتحمهل من املذهب و ما تلقاه من وادليه أأو همسعه من املعمل يف الكتاب بل متأأمل منصف متدبر متفكر 

 متحر للصواب
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و ل بذي اللسان و خشن الالكم س ئي اخلطاب. و من تصانيفه الأسفار الأربعة و الشواهد الربوبية و رشح هداية  

املعاد و رشح أأصول الاكيف لللكيين يف جمدلين و غري ذكل. و اكن أأخذ العلوم عن احلمكة للأهبري و كتاب املبدأأ و 

 الس يد ابقر ادلاماه و
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  هنا فقرة كاملة كأنها مشطوبة 



  

 

و دولتكري خان بن مبارك كري القرميي رمحه يف رجب يعرف برزيم أأحد  ----------------------)و هبادركري خان 

يل ما يؤدونه من  اجلزية بعض الهدااي و ابدروا للأدائه و اكن مدة ملكه العنارص خاف منه الروس غاية اخلوف و أأضوفوا ا 

 أأربع س نني و ثالثة اشهر. و اكن فاضال شاعرا فصيحا جشاعا مقداما ويل جزيرة قرمي يف حمرم س نة س بع و أأربعني و الف

  

ا عاملا ورعا زاهدا عبد هللا محمد بن معر بن أأيب بكر بن يوسف بن محمد العامدي الميين رمحه هللا يف شعبان. اكن فقهيو أأبو 

(أأقام يف حمل أ ابئه الأماجد أأمت القيام يف الفتوي و التدريس ببيت الفقيه ابن جعيل   

 

محمد بن محمد بن       بن        الرويم الادرنوي ا       رمحه هللا من فضالء ادلاير الرومية و صاحب       أأبو 

يل التصانيف مهنا كتاب خنبة التوارخي يف جمدلين تريك  يل س بع و مثانني دوةل و أأهداها ا  مجع فيه امللوك ال سالمية ا 

يل أأن قدم  السلطان عامثن الشهيد يف س نة ثالثني و أألف. قال بعضهم و قد كنت راغبا يف حتصيهل برهة من ادلهر ا 

ق لبن النوعي مث مؤلفه مع تأأليفه و زارين بواسطة ودله فأأكرمته و أأسعفته مبا اس متدين من نوادر الكتب مثل ذيل الشقاي

ملا ترك عندي كتابه خبطه رأأيته مرتجام من اترخي اجلنايب مع فوات كثري و احلاق يسري فمل يعجبين ذكل فاكن من قبيل 

 تسمع ابملعيدي خري من أأن تراه

      

  

   

قرية هبا يقال لها قرامان  عبد الصمد محمد جان بن اير محمد بن        بن       البخاري القراماين رمحه هللا ببخارا من أأبو

 ل من بالد قرامان املعروفة ابلروم و اكن من مشاخي ما وراء الهنر و معتقد أأهلها يف ذكل العرص

 

براهمي بن محمد بن          بن جاوش الرويم ا         احلنفي رمحه هللا من علامء ادلاير الرومية و صاحب و أأبو  ا حساق ا 

اللطائف ----ايف يف الفرائض و رشهحا التصانيف العلمية مهنا الصح  

 

محمد عبد الغفار بن عبد الواجد بن        بن           البخاري الكرميين رمحه هللا أأبو   
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حدي و مخسني و أألف   تويف س نة ا 

براهمي بن        بن         الرويم احلنفي القايض رمحه هللا من كبار العل      أأبو    امء يف ادلوةل العامثنية صنع هللا بن ا 

ذوي املناصب العلية و الرتب اجلليةل و اكن عاملا فاضال حنريرا ذا بصارة و معرفة حس نة صنف التصانيف اجليدة املفيدة 

مهنا رشح القصيدة امخلرية لبن فارض تعقب فيه ابن الكامل الرويم فامي تعصبه عيل العارف اجلايم و أأجاب عن اعرتاضاته 

أأربعني جوااب أأجاد فهيا لكها و بل    

 



  

عبد هللا عبد الصبور بن عبد الواحد بن       بن          الكرميين املعمر رمحه هللا و هل مخس و أأربعني و مائة أأبو 

س نة و كذكل أأبوه اكن معمرا مات و هل مخسون و مائة س نة و قربه معروف يزار يف موضع يقال هل جاليل من نوايح 

ادلهبيدي وخي ما وراء الهنر معتقدي أأهلها يف ذكل العرص و اكن حصب الش يخ ا حساق بن أأمحد كرمنية. و اكن من مشا  

 

حيي بن محمد بن مصطفي بن محمد املرعيش البس تاين احلنفي القايض رمحه هللا      أأبو  
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د ادلين بن العامد رمحه هللا الفضل عبد الرمحن بن محمد بن محمد بن محمد    العامدي الشايم ادلمشقي احلنفي عامو أأبو  

-----------------------ليةل الأحد لثالث عرشة بقيت من جامدي الأويل بدمشق و دفن مبقربة ابب الصغري و مودله يف 

مفيت الشام من أأهل بيت كبري معروف ابلعمل و الفضل و السادة و قد خرج من أأولده و أأحفاده  ---------------------

براهمي و حامد بن جامعة اكن علهي براهمي و شهاب ادلين و عامد ادلين و عيل بن ا  م مدار الفتوي ابدلاير الشامية مهنم ابنه ا 

كثري التتبع واسع الاطالع أأفيت و درس و حدث و صنف و جح س نة أأربع عرشة و أألف عيل و غريمه. اكن عاملا فاضال 

هو املفيت ابلشام بعد أأن اكن أأبوه هبا حينا مرجع  والم الفضل و صنف. قال احمليب أأحد أأفراد ادلهر و أأعيان العمل و أأع

ليه و و .اس تحق ماكنته الناس للفتوى حىت اس تغرق معهل و الاكتساب من معلوماته  اكن يف عرصه ممن يبايه ابلرتدد ا 

ثري الفضل اختص به من غري مشارك واكن ك  الأخالق احلس نة الرائقة ما انفرد به دون منازع و حوى من الصفات و و

يل البيت العتيق  احللومبه مج الفائدة وهل حمارضة تس تفز  وقع و فطنة تسخر العقول. و جري هل أأنه أأراد ادلخول ا 

من العجب ما كتبه اجلد  و. فانصدعت رجهل من شدة الزحام وعاجلها فربأأت ولكن بقي أأثر الانصداع فاكن يعرج شيئا ما

ىل تلميذه الأديب أأيب الطيب الغزي ليه يف حاشيته ما نصه و و ا  ليه كتااب مع جناب الشام وكتب ا  أأما أأخومك  اكن أأرسل ا 

نه يف الصحة و ليمك فانتقد  هو يسمل عليمك و الكرامة و النعمة و السالمة و العالمة ودلان العامدي فا  يعرض وافر شوقه ا 

لي بعدما  و .حمك عليه بقوة حدسه ه وأأبو الطيب من تعبريه بلفظ العالمة املس تفيض ا طالقه عىل الزخمرشي ما جنح ا 

قراء و أألف مث وىل بعدها  وىل تدريس املدرسة الش بلية يف س نة س بع عرشة و ال فادة و رجع ا ىل دمشق ختلص لال 

  .املدرسة السلميية
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فتاء مث عليه بلكيته راجت دليه فضائهل وظهرت هل مزيته فأأقبل  حاجا وىل أأسعد بن سعد ادلينملا ورد دمشق امل  وىل ال 

هبا دح ميفصنع العامدي قصيدة  أأمحد بن زين ادلين املنطقيرصف عن السلميية ب مبدة صريه مالزما عىل قاعدهتم واكن قبهل

ليه يتظمل من ادلهر و املفيت عادة املدرسة ا  شعر ومطلعها و يتطلب ا   
 بك أأسعد الروم ابن سعد ادلين ... يسمو عامد العمل مث ادلين

      شعرا و حمل الغرض مهن

مصة ... اكدت لشدة قهرها تصميين كل أأش تيك مولي أأفظع و   
 اي ضيعة الأعامر يف طلب العىل ... ابلعمل والنسب اذلي ابلشني

يه أأهمس  رتبة ... أأين أأعادل اببن زين ادلين أأمن املروءة و  
أأعود منه بصفقة املغبون ل بل يرحج مث يغصب منصيب ... و  



  

ان يل ... لكنه بئس القرين قريينلو كنت مع كفو قرنت له  
 أأو اكن مث تعادل لهضمته ... فانظر ا ىل دهري مبن يبلوين

ليه املدرسة و هل فيه قصيدة بديعة يشكر صنيعه فهيا و مطلعها  شعرفأأعيد ا   

 أأل هكذا فليسعد العبد س يد ... فال زلت يف سعد ومولي أأسعد

فتاء اب يل احلج و هو مفت يف س نة مث ويل بعد ذكل املدرسة السلامينية و ال  حدي و ثالثني و توجه ا  لشام يف س نة ا 

ال سالم حيي زكراي لش يخ  ثالث و ثالثني و كرب صيته بعد ذكل و اش هتر و سمل هل علامء عرصه و مما يروي أأنه رفع منه

يل جانبه اجلواب كام به أأخوان العالمة أأجاب و   يف املدحة وهذه غاية فتوي هل و علهيا جوابه فكتب ش يخ ال سالم علهيا ا 

قال و  وادلهر خدلوا مداحئه يف صفحات  ابلقصائد السائرة و دهره أأدابء وقد مدحه أأكرث شعراء عرصه  علو الرتبة و

لهيم و قد متثل و هو أأحد مشاخيه اذلين  -------ذكره وادلي فأأطال يف ترمجته و أأطاب  يف حقه افتخر هبم و متزي ابلنامتء ا 

شعر بقول بعض الأدابء  

 أأصبحت من بيت العامدي جبلق ... أأروي رواايت الثنا املشهور
  نواهل ابن كثري عام و ...  احامه فهي فلقاه فهيا انفع و

شعرو ذكره اخلفايج يف كتابيه و أأثين عليه كثريا و ما أأحسن ما متثل يف حقه بقول الشهاب املنصوري   

ت العامدأأرأأيمت يف الناس ذات لطيف ... ترشح الصدر مثل ذا  
خيلق  مل... حس هبا من لطافة أأهنا   

 

\366a\ 

 

                                          هللا مثلها يف البالد
صاحب ال فادة ابملدرسة السلامينية س يد  مفيت ادلاير الشامية و و قالالبديعي  ذكره عبد الرب الفيويم يف املنزته و و  

ظهرت يف اخلافقني فضائهل كام ظهر الهنار جبلت راحته عىل الانعام كام جبل  ار والناس من ذكل أأحر  اس تعبد اجملد و

ىل أأن حلق جبوار ربه اللطيف اخلبري و اللسان عىل الالكم و قد أأورث جمده  قد أأنفق معره عىل اجتالء فرائد التفسري ا 

ذا دجت اخلطوب فأأراأأ  شعر  اكلنجوم العوامئمهبناءه اذلين ا   

ذا ثبتت فيه ثالث دعامئما ا ثالثة أأراكن و هند سودد ... ا   

 انهتيي

و أأخربين من اثق به أأنه ليةل وفاته مر عيل داره يف يقظة فرأأي كوكبا من السامء كبريا انقض من الافق و هو ا يل سطح 

ل و الصباح قد قام و شلع موته و رؤيت هل منامات تفق هل أأنه وقف يف أ خر درس صاحلة بعد موته و ا داره فمل ميض ا 

و اكن اتفق هل و هو يقرأأعيل ".  كتب عيل نفسه الرمحةمن دروسه التفسري يف املدرسة السلامينية عيل قوهل تعايل: "

الشمس بن املنقار يف تفسري الكشاف أأنه وقف عيل قوهل تعايل أأن: "رمحة هللا قريب من احملس نني". و راثه جامعة 

شعردة طويةل مطلعها أأعيان شعراء عرصه مهنم أأمحد بن شاهني الأديب بقصي  

تضعضعت بتضعضع الأراكن خلت ادلاير فال أأنيس داين ... و  
هوى بنا أأراكهنا لهوان حلوهما ... و وىه عامد علوهما و و  
غدت دمشق وليدة مس نامة ... للمفلسني بأأخبس الأمثان و  
تبدلت مهنا احملاسن فاغتدت ... ثلك  تعط احلبيب للأدران و  

... وسلبهتا ا حسان ذي ا حسان أأثرت حقا اي زمان جبلق  



  

حموت انس رسورها فتدلت ... هجرا بظلمة وحشة الأحزان و  
 اي موحشا أأهل احلياة فقده ... أ نست يف املوىت مح  رضوان

 اي راقدا ثقل الرقاد جبفنه ... أأنعم عيل بيقظة الوس نان
جوابه متعذر ال ماكن اي مفتيا طال السؤال لقربه ... و  

لطاملا ... كنت اجمليب لنا عن القرأ نهال أأجبت سؤالنا و   
الهفا لأعظم طارق ... واىف فأأدهش نا من احلداثن أأواه و  

 فكل هوى ما 
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اكن أأحراه بأأن ... يبق  وهتوى قبتا كيوان                  
 مشس بنور العمل ضاءت برهة ... فكست جنوم الأرض ابللمعان

كيف حل الكزن يف مهيانكيف اس توى البحر اخلضم حبفرة ... أأم     
 اي عبد رمحن السموات العىل ... أأبرش برمحة ربك الرمحن

شعرو لصاحب الرتمجة أأشعار بليغة حس نة كثرية جدا مهنا يف مدح أ ل البيت و بيت الصديق   

 حص عندي يف بيت أ ل حبييب ... مث أ ل الصديق قول حبيب

شعب لك أأديب لك شعب حلوابه حيث اكنوا ... فهو شعيب و  
ن قليب مهم لاكلكبد احلر  وقليب لغريمه اكلقلوب ...ء اا   

شعر و مهنا  

ن جار متلفه عليه فعبده صب حتمك يف حشاه و جسده ... ا   
صده اي من جفا جفين ذليذ منامه ... ملا تصدى يل جفاه و  

لو أأن رويح ضده لك ما ... ترضاه يل و أأس تعذ التعذيب فيك و  
تاليف فلست أأرده أأردت أأحببت تسهيدي فرحت أأحبه ... و ا   

جفوتين جففوت نفيس راضيا ... ل ينبغي من ل تود أأوده و  

شعر و مهنا  

س يف احلاظه ينىب عن العطب ات أأصداغه للعطف ابلأرب ... ودا و  
النفس بيهنام حارت فقلت لها ... الس يف أأصدق أأنباء من الكتب و  

شعرو مهنا   

ف  يف القلب أأعظماخمل أأكفكف دمع العني خوفا وأأكمت ... عن الناس و  
هبين كمتت ادلمع عهنم جتدلا ... عىل حر انر يف احلشا تترضم و  

هل ذةل النفس العزيزة تكمت أأخيف  حنول اجلسم عن عني انظر ... و  
ههيات أأن خيف  احملب املتمي لقد شهد العدلن فامي كمتته ... و  

ل اجنىل و هو مظمل لكفت ببدر ما جتىل بوهجه ... لبدر ادلىج ا   
ذا ما بدا منه قوام مقوم و يسرتىف أأوراقه الغصن جخةل ... ا   
مك من وشاة انزعوا يف جامهل ... فلام تبدى خيجل الشمس سلموا و  



  

نين ... أأم و ذا لم يوما عاذيل فيه ا  همسع اللوم عندي حمرم ا   
قد كنت أأهوى احلسن يف لك صورة ... فقنعين هذا احلبيب املعمم و  

شعرو مهنا   

مذ تعذر بدران ... مث التح  مفحا الهالل حماق أأحض  هالل  
لها جبمةل وهجه اس تغراق عهدي بالم اخلد خطافا فانثنت ... و  

شعرو مهنا   

يف سقايم من جتافيه ل تعذلوين يف غرايم به ... و  
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نين من منذ أأبرصته ... علمت أأين ميت فيه  فا 

شعر و اكن كثريا ما ينشد  

يب ...كنت ابن س بع حني مات أأ   

شعرو ملا طعن يف السن و ريق درج الس بعني نظم هذه الأبيات   

 قد شاب فودي حني اثب فؤادي ... فكأمنا اكان عىل ميعاد
اديبن حمسن ... قد من يل قدما حبسن م حسن اخلوامت أأرجت  م  

عامدي التوحيد فهو وس يليت ... يف نيل ما أأرجوه عندي معادي و  
ن قيل أأي سفينة جتري بال ... ليس لأهلها من زاد ماء و ا   

 قل رمحة الرمحن من أأان عبده ... تسع العباد مفن هو ابن عامد

ليه الأديب محمد بن حمي ادلين احلاوي الصيداوي قصيدة من نظمه اراد مراجعته هبا فوصلته و هو مريض  و كتب ا 

ليه  شعرفكتب ا   

ضفكري ... من مدى السقم يف الطويل العري قد أأاتين منك القريض و  
...  حفال اجلريض دون القريض لأأردت اجلواب ابلنظم يف احلا و  

و من تصانيفه حاش ية عيل تفسري الكشاف، و املس تطاع من الزاد يف املناسك، و كتاب الهداية يف عبارات الفقه، و 

مشقي و محمد اروضة الراي فمين دفن بداراي، و رسائل يف سائر الفنون. و اكن أأخذ عن القايض حمب ادلين بن محمد ادل

براهمي و فضل هللا بن حمب هللا  بن عبد املكل البغدادي و الشمس بن املنقار و جامعة. و أأخذ عنه ابنه شهاب ادلين و ا 

 ادلمشقي و 

 

 دخلت س نة اثنتني و مخسني و أألف تويف فهيا 

هيل و اكن مودله يف حمرم س نة اجملد عبد احلق بن س يف ادلين بن سعد         الهندي ادلهلوي احلنفي رمحه هللا بد أأبو

و اكن  مثان و مخسني و تسعامئة. و هو من كبار علامء عرصه و فضالء دهره هبندس تان و صاحب التصانيف احلسان.

 عالمة حمققا صاحلا دينا زاهدا
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يل الأحاديث زاهدا ورعا حصب مشاخي الطريقة و ترشف بصحبهتم و تضلع ابلكاملت الصورية و املعنوية و أأكرث حتص 

النبوية. قال يف رشحه للمشاكت ملا ترشفت حبج بيت هللا احلرام و زايرة حبيبه عليه السالم أأمقت ابحلرمني الرشيفني 

و أأدركت عدة من علامء هذا الشأأن و حصل يل مهنم ال جازات برهة من الزمان و اس تعدت خبدمة هذا العمل الرشيف 

بدة املتقني س يدي الش يخ عبد الوهاب أأجازين هو و غريه من املشاخي أأويل الألباب من أأجلهم و أأةملهم عقدة العارفني و ز 

املتقدمني و جبميع ما جيوز روايته عهنم من الصحاح الس تة و غريها من كتب الأحاديث و علوم ادلين من كتب 

ت املصابيح ليعم نفعها الأحصاب أأن أأكتب مهم رشحا ) ابلفارس ية عيل كتاب مشاك املتأأخرين. قال المتس مين بعض أأجةل

فأأجبت مهم مع كون هذا الأمر اخلطري حمال لالعتذار و التقصري و ملا رشعت فيه اكن يظهر يل أأن املشاكت ل يليق 

دراهجا يف الرشح الفاريس وقع يف اخلاطر أأن أأضع رشحا أ خر ابللسان العريب فرشعت فيه فاكان ميش يان متقاربني  ا 

يس بق الفاريس لكونه سابقا يف الرشوع و يلحقه العريب لكونه حاواي عيل الأصول و الفروع متالحقني أأو متسابقني فتارة 

لهيا من امليالن ملناسبته بأأذهان كثري من الاخوان  و أأخري يغلبه العريب لعلو درجته و رفعة رتبته و ملا اكن يف الطبع ا 

ريب ملعات التنقيح (س بق العريب اكلفريس اجلواد و أأجدع يل يف الفاريس و امس الرشح الع  

 

محمد بن أأمحد بن أأيب السعود بن محمد الصديقي العامدي الرويم املناسرتي احلنفي رمحه هللا و أأبو            

 

 

 

شاه صفي      بن هجانكري بن عباس بن محمد الصفوي صاين ادلين رمحه هللا و يعرف ابلصفي الصغري ويل و أأبو        

ة أألف و مثان و ثالثني فاكنت مدة دولته أأربع عرشة س نة       و مكل بعده ابنه شاه الأمر بعد جده شاه عباس س ن

 عباس و هو أأحد امللوك الصفوية و سلطان بالد العجم. و يف اايمه اسرتد مهنا العامثنية دار اخلالفة مدينة بغداد
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 و جري بني الطائفتني وقائع و خطوب و قامت عيل الساق حروب 

 

س نة مخسني و أألف. اكن من أأعيان الزيدية  ------أأمحد بن عيل الميين الكوكباين احملرييث رمحه هللا يف       و أأبو )

قرأأعيل املفيت و غريمه مهنم مث اختلط يف أ خر معره و قيل اختلط جودة ذاكئه و احرقت الاملعية عقهل. و اكن يذكر أأنه 

يل الس يد أأمحد  شعربن قامس و ودل أأخيه احلسني قال فهيا املهدي املنتظر و من أأرجوزة هل ا   

يل املليك أأمحد مث احلسني الارشد   من ال مام املهدي املرتيض للرشد ... ا 

شعر من شعره ائقة يف ضبط العلوم وأأشعار ف هل أأجوبة مسكتة و اترة يقول أأنه ادلابة اليت تلكم الناس و و  

لساريقايض امجلال أأىت جير ذيوهل ... اكلغصن حركه النس مي ا  
 لبس السواد فعاد بدرا يف ادلىج ... لبس البياض فاكن مشس هنار

 قالت رايض احلسن هذا ماليك ... قد أأقرأأ احلنفي يف الأزهار

قال ابن أأيب الرجال يف اترخيه اكن من نوادر الزمان نبهيا ذكيا أأحاط بعلوم مجة و متكن من قواعد املذهب مث قرأأ كتب 

و اكن يف علوم املعقول و الادوات نس يج وحده. و اكن يقيض  ام بصنعاء و قيض مبذههبماحلنفية و ويل القضاء للأرو

 للأروام بلغهتم مث دخل مكة فاش تغل به العلامء هناكل مكام بن فروخ احلنفي مع جالةل قدره خيدمه للطهور (



  

 
هللا. اكن أأحسن أ ل بيته فضال و حيي بن أأيب الصفاء بن أأمحد بن حماسن ادلمشقي احلنفي الأديب رمحه  عبد هللاو أأبو )

 فاد. و قد أأخذ مجةل من العلوم منبرعهم استيالء عيل املعارف و اش امتل قرأأ و حصل و نظم فأأجاد و أأقرأأ فأأ كامل و أأ 

الظرف و أأخذ عنه غرائب  لزمه لزوم الظل للش بح عن جامعة أأجالء و لزم أأاب العباس املقري بدمشق منطوق و مفهوم

ل أأنه مل تطل مدة أأايمه ففاجأأه يف هنهنة الش باب حاممه  بلهنية من العيش رضية العربية يف و درس يف و امللح و هل شعر ا 

شعرأأمحد بن شاهني حسن و يقول فيه الأديب   
 رمح املهمين انظامً ... قدما لهذا الشعر راوي

هو ملفخر الأحياء حاوي حيىي اذلي قد مات ... و  
علهيم يساوي قد اكن روح بين احملاسن ... وجد  

مىض فروض الأنس ذاوي مدح ادلاير وأأهلها ... و  
نه ... لرداء صايف العيش طاوي نرش الثناء و ا   

 اي رب وسع مرقدًا ... هو يف مضيق منه اثوي
    فنوا احملاسن لكهم ... من بعد مشهده مساوي

 

براهمي بن أأيب المين بن عبد الرمحن بن محمد احلليب احلنفي ر و أأبو  محه هللا حبلب و هل حنو أأربع و س بعني س نة و ا حساق ا 

دفن يف جانب وادله ابلصاحلية. اكن أأديبا فاضال حسن احملارضة شاعرا مطبوعا كثري امللح و النكت حسن ادليباجة. 

و مناصب عديدة و  ------معره و اجهتد و حصل و اش هتر و سكل طريق القضاء و ويل قضاء  اش تغل يف عنفووان

فتاء احلنفية صار صدر قطب حل ب بعد أأبيه و اكن أأبوه تفرع هل عام اكن بيده من مدارس وهجات و بقيت يف يده سوي ا 

يل غريه مث ترك و عكف عيل دفاتره و تشييد مفاخره هنا وهجت ا  و أأنشد هل البديعي يف ذكري حبيب قوهل يف فتح هللا  فا 

ليه و اكن الفتح مع تفرده ابحلسن و  لوعا ابلتجين و سوء الظن بصريا بأأس باب العتب يبيت النحاس الشاعر و اكن مييل ا 

يغدو عىل حرب مك من متمي يف حبه رع  النجم فرقا من الهجر لورعاه نرهادة لدرك ليةل القدر خبيال بزنر  وعيل سمل 

شعرالالكم يضن حىت برد السالم   
 همكل العشاق همال ... فيك يل منك انتقام
  بشعريات ةمسك ... هن للمسك ختام

شعرو هل فيه أأيضا من أأبيات   

ذا انقضت ... كنت اجلدير بيين و ن تعزى يف الورىأأ ب بينك مدة فا   
ذا قىض ل تشرتي  رفقا بقلب أأنت فيه ساكن ... ان احلياة ا 

 فاردد عىل طريف املنام لعهل ... يلقي خيال منك يف س نة الكرى
جرىاسأأل عيوان ل متل من الباك ... عن حاليت ينبيك دمعي ما  و  
قد عشق مليحا اهمسه موىس فتجىن عليه فيه أأيضا وهل  و  

  لك فرعون هل موىس وذا ... يف الهوى موساك يوليك النكد

ذق طعم المكد دمت صدا وصفكام أأةمدت من هيواك ابل  
شعر مطلعها من قصيدة يف الأمري محمد بن س يفا هل و  

 أأريب عىل جشو امحلام الغرد ... وشد افربح ابحلسان احلرد



  

 شاد يشادبه الرسور ملعرش ... معروا جمالس أأنسهم ابلرصخد
   يف جملس قام الصفاء به عىل ... ساق ومشر للمرسة عن يد

لقد شكوت هل  و  
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الهوى لريق يل ... فنأأى عن املضين بقلب جلمد                     
  أأيب سوى رىق فقلت هل اتئد ... أأين رفيق للأمري محمد و

ذكل من حماسن الشعر و عيونه و هل غري   

 

عبد هللا محمد بن قباد الرويم البدرين احلنفي املعروف ابلسكويت رمحه هللا رمحه هللا لليلتني خلتا من شهر ربيع  و أأبو )

ال خر بدمشق و دفن مبقربة ابب الصغري. قال احمليب مفيت الشام و أأجل فضالء الزمان اكن فقهيا ابرعا حافظا للمسائل 

الاطالع علهيا عفيفا خريا دينا. و اكن حسن اخلط و ال نشاء حسن املعرفة كثري الصمت مثابرا عيل العبادات و كثري 

املطالعة حيت يف مش يه عيل الطريق. ورد دمشق س نة أأربع عرشة و أألف يف حصبة قايض القضات محمد بن يوسف 

---------درس يف املدرسة اجلوزية و ويل نظارة النظام ادلرويش ية و الهنايل و أأقام هبا و تأأهل و ويل النظر عيل أأوقاف 

---------- القميري و ويل النيابة الكربي و قسمة املواريث مرات و احنط مدة فاس تويل عليه الاقالل مث ويل النيابة و 

ليه الفتيا بعد عبد الرمحن العامدي و درس ابلسلطانية (  درس بدمشق و عظم شأأنه و وهجت ا 

 

حيي بن زكراي بن بريام بن زكراي الرويم الانقروي احلنفي جامل ادلين رمحه هللا يف ذي احلجة ليةل السبت  و أأبو       

لامثن  خلون منه. من كبار العلامء يف ادلوةل العامثنية و خفار الفضالء ابدلاير الرومية. و اكن عاملا فاضال فقهيا شاعرا حنريرا 

ل متبحرا ويل املناصب العلية و ابرش الأ  عامل اجلليةل. و من مجةل ذكل مش يخة ال سالم اليت ل يفوز هبا يف ادلوةل ا 

يل أأن مات . قال المتميي يف طبقاته اكن وادله يكرمه و أأعيان الأعالم ولهيا ثلث مرات و بقي علهيا علهيا يف النوبة الثالثة ا 

خوانه و يرغبه يف يعظمه و يري خمايل النجابة عليه ظاهرة و ماكرم الأخالق فيه متاكثرة  فميزيه عيل أأقرانه و يقدمه عيل ا 

يل امتثال نواهيه عيل  قبال و ا  يل قبول أأوامره ابل  الاش تغال ابلعلوم و يبني هل فضيةل امجلع بني املنطوق و املفهوم فيبادر ا 

يل مقام قرصت عنه أأعناق الرجال و ذكل بعد أأن جد و اجهتد يف القراء ة عليه و عيل غريه وجه الكامل فأأداه بر الوادل ا 

يل أأن صار مالزما من قدوة الأفاضل و مرجع الأماثل املفيت الس يد محمد بن املعلول مث صار  من فضالء ادلاير الرومية ا 

. قال احمليب فيخ ش يخ ال سالم و أأوحد علامء الروم سلطان علامء املغرب و املرشق و مدرسا مبدرسة خري ادلين املعمل

ش يخ اللك يف اللك من ادلق و اجلل و أأحد الزمان و اثين النعامن من مباكرم الأخالق  املرشقمطلع كوكب افق السعادة 

واحد يعد الألوف كبري اململكة السلطانية دون املنازع بركة ادلوةل  يف الافاق موصوف و يف تعداد أأفراد النوع ال نساين

من ثوب ر املعارف بدر اللطائف صاحب اللكم النواب  العامثنية غري مدافع معدة امللوك و مرشد أأهل الطريق و السلوك حب

ليه ازمة السمل و احتوي عيل جوامع العمل و بدايع احلمك  حمط رحال ال مال وكعبة انعامه عيل الاانم ساب  اذلي القيت ا 

شعر مل يأأت بنده الفكل ادلوار يقال فيه الأدوار و من مل تسمح مبثهل لأأرابب الكام  
ن الزمان مبثهل لبخيلههيات ل يأأيت الزما   ن مبثهل ... ا 

شعرو من لطائف شعره العريب   

ورد النس مي بأأطيب الأخبار ... طاب الورود وسائر الأزهار    



  

 سكروا خبمر الشوق حىت أأظهروا ... ما يف ضامئرمه من الأرسار
ل ماساكً ... قدحًا من ال بريز والبالر  يف مجعهم مل تلق ا 

الورد اكلسلطان يف الأنوار .. واحلوض فيه جمالس ملكية . و  
 لعب الشمول هبم حفركهم كام ... لعب الشمول بزمرة الشطار

شعرو مهنا   

تفوح ابلعنرب أأذايلها )قد ... جمةل محراء جاءت و  
ايقوتة ... صي  من العسجد خلخالها حليهتا لعل و  

نشائه الباهر ما كتبه عىل كتاب يف الطب اهمسه مغين الشفا اي هل م و ن روضة حشاريرها أأقالم املادحني من النحارير من ا 

 لكن بصحائف كأهنا مملوءة ابللطائف أأطباق و أأحلان سواجعها ما همسع دلى التحرير من الرصير غصوهنا أأورقت و و

 توقف فامي قلته من الوصف العاري عن املراء فال العجب أأن منابت مثارها بطون الأوراق من وقف علهيا و أأمثرت و

مشمت  نشقت شذاراًي حيهنا و هبجهتا و ملا أأجلت نظري يف ربوة حس هنا و ليس هل دواء و تىل بداء الرتك وشك أأنه مب 

حرك مين سطور طروسها ما حيدثه القانون من الطرب  قضيت مهنا العجب و عاينت جمالس أأنسها و عرف نفحهتا و

لهيا وقلت مؤثرًا موجزًا القول يف الثناء علهي شعر يه قويل ا هذه الأبيات وتوهجت مبجامع قليب ا   
 اي روضة يف رابها ... دوح غدا جسع طريه

( غريه مغن ... عن الشفاء و مغين الشفاه و  
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ويل قضاء حلب و دمشق و مرص و بروسا و ادرنة و قضاء قسطنطنية و قضاء العسكرين و مش يخة ال سالم و ) 

حدي و ثالثني و أأرخه عبد الرمحن العامدي بقوهل  ذكل يوم جلوس السلطان مصطفي لست خلون من رجب س نة ا 

 شعر

العمل والتقوى لقد صار مفيت الروم حيىي اذلي سام ... س ناء سامء اجملد و  
الفتوى فنادى بشري السعد فهيا مؤرخًا ... ملولي حيىي منصب العمل و  

متاهما الأديب محمد احلتا يت بقوهل شعرو بين مدرسة مبحةل جامع السلطان سلمي و أأرخ عام ا   

 مفيت الربااي بىن هلل مدرسة ... لها من الأنس أأنوار تغش هيا
المين أأرخها ... دار العلوم فيحىي العدل منش هيا عىل الهدى أأسست و  

شعرو قال محمد العصميت يف وفاته مؤرخا هل   

 مفيت الورى حيىي به ... سام العىل وحية
 ملا مىض موليًا ... عن هذه ادلنية

ه ... بأأحسن التحيةهمسعت من هجز   
 يقول اترخيًا هل ... يف جنة علية

( و مجع ش يخ ال سالم محمد البورسوي فتاويه و سامه فتاوي حيي و مخس الربدة البورصية  

 

 تويف س نة أأربع و مخسني و أألف 



  

قال احمليب فيه الأنصاري عبد هللا محمد بن محمد      بن       بن         احلليب احللقاوي احلنفي جنم ادلين رمحه هللا.  أأبو

احلنفي املذهب خطيب جامع حلب و صدرها املس تو يف أأقسام النباهة و الرباعة و اكن يف عرصه أأوحد الفضالء و أأبل  

البلغاء و هل الصيت اذلايع ابلسخاء و املردة و وفور املهابة و الفتوة ذكره اخلفايج يف اخلبااي فقال يف وصفه جنم طلع من 

 بأأطول ذراع يقطع أأوقاته يف طلب الفضائل و ائد الارتفاع و نزل منازل سعد ريق فهيا عن قوس الرشفافق املاكرم ز 

و قال البديعي  .لطاهل نابلعيو ل يزنه طرفه يف غري سامء خالل أأو رايض جامل فلو اكن العمل ابلرثاي لنا هل أأو الكامل و

مام الفضالء اذلي به ي  هيتدون عامل جدد رسوم البالغة بعد أأن نسجت علهيا العناكب  بأأنواره من حنادس الش به قتدون وا 

اس تخرج خرائدها املمنعة مبعاقلها  افتتح بصوارم أأفاكره مقفالت صياصهيا و أأحيا ربوعها بعد أأن قامت علهيا النوادب و و

  شعر قدرها خبطابته اجلامع الأكرب طهر رسيرته و اسرتق نواصهيا حسن سريته و و

ليه املنربلو أأن مش تاقا تلك ف فوق ما ... يف وسعه لسع  ا   

مل تزل حرضته الرشيفة كعبة  خدلت يف دواويهنا ظرائف مأ ثره و وقد نسجت أأفاكره شعراء العرس وشائع مفاخره و) 

أأىت بفصل  قد أأصاب شالكة الصواب و رجاحة كرم و فصاحة لكم و سدته املنيفة قبةل الوفود مع سامحة ش مي و اجلود و

شعر ال يف مدحهاخلطاب من ق  

 لقد بت يف الشهباء ما بني معرش ... هتاب الليايل أأن تروع مهم جارا
لكن جنم ادلين أأرشف مقدارا مقاديرمه بني الأانم رشيفة ... و  

   من أأسارير وهجه ... فلو جئته ليال لهداك أأنوارا ترى البرش يبدو و

ن ذرية خباب بن المنذر بن امجلوح. و مما قيل يف اترخي وفاته الأنصاري ملا بلغه أأنه م ---------اكن يأأمر أأن يكتب يف 

 شعر

 زفت لنجم ادلين حور اجلنان ... 

    و اكن أأخذ عن معر العريض و غريه. و عنه محمد بن حسن الكواكيب و محمد بن محمد املهنداري و الأديب مصطفي ( 

  

احملمد شايه احلنفي الكوجس رمحه هللا ربيجاين القراابغي يعقوب يوسف بن محمد جان بن        بن           الاز و أأبو 

يل بالد تركس تان و انل من أأهلها ال كرام و القبول التامز و اكن حّصل  أأصهل من بالد ازربيجان انتقل يف فتنة الصفوية ا 

يل بالد العراق و فارس و لقي علامهئا و حصب فضالهئا و أأخ ذ مهنم و اكن مدمي أأول ببالده و مبادئ العلوم مث ارحتل ا 

الاش تغال كثري املطالعة وافر املذاكرة حيب التحقيق و يود التدقيق غري أأنه مل يرزق يف ذكل السعادة و مل يوفق فيه و ما 

ليه لغلبته اخليال عليه. و مع ذكل هل تصانيف حس نة مقبوةل متداوةل ببالد ما وراء الهنر و بلغار و هل  متكن من الوصول ا 

حيت اهنم ل يعرفون حمققا سواه و ل يعرتفون ابلفضل  تكل ادلاير و هو حمظوظ عندمه ابلعامتد و الاعتبار لأهل--------

يل هذا الزمان  الباهر ملن عداه من أأهل ما وراء الهنر الاعرتاف ابلفضل لأههل و وضعه عيل حمهل يف غريب غريه و هو ا 

ليه ابلعلوم عندمه   هو املشار ا 
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القول و التصنيف و املعول عليه مهم. درس جنو ارزم و خبارا و همسرقند يف عدة مدارس و صنف تصانيف و  و مقبول   

اليت سامها ابخلانقايه أألفها بسمرقند يف خانقاه  و أأول ما صنف احلوايش عيل رشح العقايد العضديةانظر يف جمالس 

زاةل الغوايش قال فهيا الش يخ حسني اخلوارزيم مث صنف بعد نيف و ثالثني س نة حاش ية أأخ ري سامها تمتة احلوايش يف ا 

يل من اكن مستندي يف زماين و هو  يل داود من السائرين تعليقا عيل الرشح ينس به ا  و يف أأوائل رشوعي قد اوصل ا 



  

ه الفاضل املش هتر بني الأهايل و الأعايل مولان حسني اخللخايل فلام رأأيت و طالعت شككت يف أأنه منه ام ل فانه متوج

يل مكتوابت أأمثالنا و لو توجه يتوجه بنحو أ خر فادرجت  يل ما كتبته سابقا و اكن اعتقادي يف حقه انه ل يلتفت ا  فيه ا 

محمد بن صفر اخلجنديما هو منشأأشيك يف ذكل التعليق فامي رشعت فيه و اكن   

 

 

أأاب حامد  و حصب الش يخ      و هل غري ذكل من التصانيف: حوايش عيل رشح الهيالك و حوايش عيل الهتذيب و     

خليل هللا بن        و حسني اخلوارزيم. و اكن أأخذ عن حبيب هللا الشريازي و حسني اخللخايل و           و عنه 

 ابنه يعقوب  و محمد بن محمد البخاري الرشيف و عبد البايق بن       البخاري و

 جامعة كثرية من أأهل خبارا و همسرقند و غريهام 

 

املنصور امامقيل خان بن        بن         بن         الازبيك البخاري رمحه هللا مبدينةو أأبو   
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الرسول عليه السالم و دفن ابلبقيع و ذكل بعد ما جح بيت هللا احلرام و أأدي فريضة ال سالم و زار روضة الرسول عليه 

ويل محمد خان كسريا مث وراء الهنر و طرد مهنا صاحهبا  السالم. و اكن أأول عيل حراسة بلخ مث اس تويل عيل بالد ما

جري بيهنام مصاف و رجوف اهنزم فيه ويل محمد خان منه مث حصل يف يده اسريا و قتهل كام مر عيل ابب همسرقند فصفي 

حدي و مخسني و سمل  املكل هل بالد ما وراء الهنر و اس تقل فهيا مث اصيب يف عينه و رض و جعز عن تدبري املكل س نة ا 

لأخيه ندر محمد خان و توجه ا يل مكة س نة اثنتني و مخسني و معه جامعة من حاش ية و اكن ركن ادلين الزامين قايض 

 همسرقند يف أأايمه

 

 

ل ه هللا أأو س نة مخس بقسطنطنية. قاعبد هللا محمد بن أأمحد بن قامس           القامس احلليب ا       لديب رمحو أأبو 

فاق عيل أأهل عرصه بصنعة النظم و النرث. و ذكره و فريد العرص اكن غزير الفضل لطيف الطبع  احمليب اندرة الزمان

اخلفايج يف الرحيانة و اخلبااي و أأثين عليه كثريا. و قال البديعي معدن امللح و الطرف ينبوع النكت و التحف و جاحظ 

ل منه و دلئل ال جعاز . زمانه و حافظ أ وانه و ل خيفي طول ابعه يف فنون الأدب و أأنواعه فأأرسار البالغة ل تؤخذ ا   

 

 دخلت س نة مخس و مخسني و أألف 

محمد بن         بن         بن           الرويم احلنفي        ادلين النائب رمحه هللا يف صفر من فضالء        أأبو 

 ادلوةل العامثنية واحد قضات دار املكل قسطنطنية    

 

)-------------------------------------- مع دماثة أأخالق تعيد ذاهب الصبا و رقة دعابة كأمنا انتسخها من حصيفة الصبا 

و منطق يسوغ يف الاسامع سالفه يلفظ كأنه اللؤلؤ و الاذان و صدافه. و قال الفيويم اكنت ولدته حبلب مث قدم الروم 

ليه  و صار هبا من كبار املدرسني مث كف برصه فتقاعد برزق عني هل من قبل السلطان فانزوي يف بيته و هرعت ا 

الأفاضل من لك جانب فاش هتر فضهل و انترش علمه فاس متر يقرئ أأنواع العلوم من لك منطوق و مفهوم و مبادئ و 



  

ليه  مقاصد للك طالب و قاصد فانتفع به كثري من الطلبة. قال و ملا قدمت الروم وفدت عليه فرأأيت الفضائل انقادت ا 

 -----------الاهامتم و اكنت هل رتبة يف الأدب  ------------جمالس يف املطول و سرية ابن هشام فرأأيت منه رتبة  حفرضته

و عيل الرتب و شعره غاية يف اببه هل فيه التشبهيات العجيبة و املضامني الرضيبة ما يكتبه مباء عيل احلرق )احلدق( ل 

شعر ابحلرب عيل الورق كقوهل  

الأحباب وى وداع  التصايب ... لداكر الأوطان وقد دعاه اله   
 فأأتت دون صربه من أألمي ال ... وجد انر شديدة ال لهتاب

وجفت ... من رايض الصبا مياه الش باب فذوى غصنه الرطيب   
الأي ... ام فهيا من أأصدق الكتاب شعر املرء نسخة العمر و  

ذا مت منه ماكتبته ... تربته من شيبه برتاب     فا 
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قال احمليب فيه القايض  عبد هللا محمد بن جامل ادلين بن أأمحد   بن         العجمي املقديس حافظ ادلين رمحه هللا.أأبو 

الأجل الفاضل الأديب اكن من أأفراد الزمان يف الفضل و كرثة ال حاطة ابللغة و الأدب قرأأ ببالده و حصل و تفوق و 

يل الروم و لزم من ش ي قلمي مرص و ترصف يعدة مناصب سافر مرارا ا  خ ال سالم محمد بن سعد ادلين و ويل القضاء يف ا 

لهيا فمل ميزتج  يل أأن انفصل عن قضاء املنصورة مث صار مفتيا ابلقدس و مدرسا ابملدرسة العامثنية هبا و قدم ا  مع أأهلها ا 

يل ا لروم و ويل قضاء طرابلس الشام مث لطول غيبته عهنم فرتك املنصب و ورد دمشق الشام و أأقام هبا مدة مث عاد ا 

قضاء بوس نه و صوفيه. و اكن كثري ال اثر و هل حماسن الأشعار مهنا قصيدة مدح هبا ش يخ ال سالم حيي بن زكراي مطلعها 

 شعر

 لك هل يف طريق اجملد أأس باب ... و لك حمك هل أأهل و أأرابب     

 

رمي بن حمب ادلين بن أأمحد امليك احلنفي املعروف ابلقطيب رمحه عبد الكرمي بن أأةمل ادلين بن عبد الكو أأبو           )

و مودله هبا. اكن من أأعيان الفضالء مبكة و من هللا ليةل الأربعاء لعرش خلون من شهر ربيع الأول مبكة و )دفن( ابملعالة 

أأمره اعرتاه جذب و  و من أأجالء الصوفية. حصل و اس تفاد و اجهتد و برز و اكن يف أ خر بيت معروف ابلفضل و العمل  

الوجودية و  اكن يغيب فيه أأحياان عن وجوده مع حفظ املراتب الرشعية و فتح هللا عليه فتوحات و حتقق معرفة الوحدة

هل رشح عيل فصوص القونيوي. و اكن أأخذ الطريق عن الشهاب أأمحد الش ناوي مث لزم بعده الس يد سامل بن أأمحد و 

ه.أأخذ سائر العلوم عن وادله و غري   

 

بن محمد بن عبد هللا بن أأمحد المتراتيش الغزي احلنفي رمحه هللا. و اكن مودله س نة مثانني و  ---------------و أأبو 

حاطة بفروع املذهب رحل ا يل مرص و أأخذ عن  تسعامئة. قال احمليب فيه ال مام ابن ال مام اكن فاضال متبحرا حبااث و هل ا 

و أألف التأ ليف النافعة. و ابمجلةل اكن من أأجةل  ات أأبيه و نفع الناس يف الفتاويفبعد و  القطر كلعلامهئا و تصدر يف ذ

يل اخلري الرميل يف صدر رساةل  شعرالعلامء و هل ترسالت و أأشعار وافرة مطبوعة مهنا ما كتبه ا   

حسان نساٌن ... حرٌب هامٌم هل عمٌل وا  ن جزَت عن رمةٍل يل مَثَّ ا   ا 
ماهل فهيام ضد وأأقران ه ... ويف العمل نعامنه يف اجلود حامت  

ماكن اخلري أأوهل واخلري ش ميته ... و و ادلين قيٌد هل يف العمل ا   



  

 قالوا هو البحر قلت البحر ذو غرق ... قالوا هو البدر ل يعروه نقصان
 قالوا هو الليث قلت الليث ذو محق ... قالوا هو الشمس قلت الشمس مزيان

رمبا جاء منه صاحك عدوان ... وقالوا هو الس يف قلت الس يف ذو لكل   
 قالوا مفا هو قل يل قلت قد مجعت ... فيه اخلصال وزادت فيه عرفان

 أأخوه مشس به ضائت منازهل ... وصدره بعلوم هللا راين
 ليثان حربان يف أ جام معرفة ... يروى بأأنداهام للعمل ظمأ ن

يانفهيا لح طغ  قد جاء للرمةل البيضا وقد درست ... فهيا العلوم و  

ميان عرُش العلوم و ... استنار به جفدد العمل فهيا و   فهيا زاد ا 
و هل منظومة يف الفقه و رشح لتحفة امللوك و العناية رشح النقاية و رشح الفية ودله محمد و حاش ية عيل الاش  باه و 

د و أأخيه هارون علهيام و رساةل يف س يدان محمالنظائر و رشح اترخي ش يخ ال سالم سعد احمليش و رساةل يف عمل الوضع 

( السالم و غريها. و اكن أأخذ عن وادله و غريه  
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دخلت س نة ست و مخسني و أألف تويف فهيا )   

براهمي بن محمد بن محمد بن محمد الضيب املدين الأديب املعروف اببن أأيب  أأبو احلرم رمحه هللا يوم امجلعة لثالثة عرشة خلت ا 

قيع و اكن مودله هبا. قال احمليب فيه واحد املدينة املنورة يف زمانه علام و براعة. و اكن متفردا من صفر ابملدينة و دفن ابلب 

يقرب الضعيف من ال خوان حريصا بفنون حسن الشلك لني اجلانب كثري ال حسان للطلبة )معلام انحصا و مفيدا صاحلا 

يصال الفائدة للبليد مثابرا عيل الرب و اخلري للك حمتاج.  لأ اهابه عارف فاضل امو ذكره الس يد عيل بن معصوم فقال عيل ا 

ىل وقار ورجاحهطنابجياز الأدب وا تىض لأمهل جناحه وهو للفضل خليل وحمهل يف العمل جليل نص وصفاء رسيرة اق  ابه ا 

اترخي يف  قوهل لسن. مفن به عن بالغة و ابن. وهل نظم حسن. أأ ولبس أأثواب العمر حىت ابالها عرائس احملاسن وجالها

شعر املسم  خبالصة الوفا للسمهودي املدينة املنورة  
 من رام يس تقىص معامل طيبة ... ويشاهد املعدوم اكملوجود
 فعليه ابس تقصاء اترخي الوفا ... تأأليف عامل طيبة السمهودي

 و هل أأشعار كثري اكن ......... وادله و 

 

و أأبو محمد رمضان بن عبد احلق ادلمشقي احلنفي املعروف ابلولري  رمحه هللا ليةل الثالاثء منتصف شهر ربيع ال خر و 

دفن برتبة ابب الصغري. و اكنت ولدته يف س نة أأربع و مثانني و تسعامئة. اكن عاملا ابلفقه و العربية متبحرا فهيام مقدما يف 

ليه  تقاهنام. و اكن الناس جيمتعون ا  لتعلمي و حسن التفهمي و هل اطالع منه و اكن غاية يف جودة ا و )يتعلمون(معرفهتام و ا 

تقان أأصوهل متفردا فهيام و فامي عداهام. اكمل الأدوات عدمي القرين. و اكن أأخذ احلديث عن عيل فروع املذهب زائد  مع ا 

بن محمد بن محمد بن داود املقديس و محمد بن عيل العلمي. و العربية عن أأيب بكر الفدي و غريمه و عنه لضان بن محمد 

و غطيف   

 

أأمحد بن حيي بن محمد بن محمد بن محمد بن رجب ادلمشقي احلنفي املعروف ابلهبين رمحه هللا منتصف و أأبو          

جامدي ال خرة و دفن مبقربة ابب الصغري بقرب بالل احلبيش ريض هللا عنه. و اكن مودله يف منتصف جامدي ال خرة 



  

ؤساء النبالء. اكن عاملا وجهيا وافر العزة حمفوظ احلرمة موقرا عند س نة س بع و س بعني و تسعامئة. قال احمليب أأحد الر 

قراء و انتفع به جامعة و انب يف خطابة اجلامع الأموي عن وادله مث بعده اصاةل  و أأفيت بدمشق اخلاصة و العامة تصدر لال 

( -------------------------------------------------------------------------------------------------نيابة عن العامدي   

 

---------------------------------يوسف حسن بن سعد بن ا سالم بن أأمحد البخاري اجلويباري احلنفي الرشيف )و أأبو 

( اتج ادلين رمحه هللا و دفن يف جوار وادله و هل أأربع و س بعون س نة و اكن أأكرب أأولد وادله و خليفته ---------------

خبارا و سادات جويبار بعده مث خلف ابنه          ادلين يوسف مقامه عيل جسادة و تربية مريديه و مه من أأرشاف من 

 املشاهري هبا. و اكن هل أأمالك كثرية و دور و عقارات.

 

ثالث و  العباس أأمحد بن محمد بن           احلس ين احلليب احلنفي الأديب املعروف اببن النقيب رمحه هللا و هلو أأبو 

مخسون س نة و هو الأديب املفنن البارع املشهور ذو احملاسن الكثرية و الأشعار و املنشاءات الغزيرة. قال البديعي يف 

 ورواء الشهباء خفامة و دل عيابه  سهان كنانته و فذلكة حسابه و وحقه عنوان الفضل و بسمةل كتابه و فصل خطابه 

 هو يف اقتناء السودد فريد و  هل أأس باب السعاده كام قرص عليه أأدوات الس ياده وقد مجع هللا اقبال و وسامة و جالل و

حاشيته  ينرث فينظم الغرر و طريقته يف النرث بديعه ينظم فينرث ادلرر و مزنةل يف النظم رفيعه و أأنه احلب اخلري لشديد و

عىل مسن ماين فمك بسالسل السطور شوارد براعته برهان حق  حربية أأثر نقسه و ا ين و عىل ادلرر تشهد بأأن الواىن و

بورى غليل  ماكل أأزمته و فصوهل أأمام أأمئته و أأنواعه و أأصوهل و هو ال ن للأدب و النور و بقتبس مهنا مشاكة الهدى و

يل قسطنطنية و ويل قضاء برهة مث الفنون و قرأأ حتىل أأجياد الأقالل عقود حتريره ال فهام سلسال تقريره و . و اكن رحل ا 

ليه جامعة من مكشاهري فضالء حلب و انتفعوا به و هل حاش ية عيل ادلرر يف الفقه و حتريرات و أأشعار كثرية. و اكن ع 

براهمي بن زين ادلين و   أأخذ عن معر العريض و ا 

 

احملاسن يوسف بن أأيب الفتح بن منصور بن عبد الرمحن ادلمشقي احلنفي رمحه هللا بقسطنطنية و أأبو   
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ايسكدار و اكنت ولدته يف ذي احلجة س نة أأربع و تسعني و تسعامئة و ويل ال مامة يف الصلوة لثالثة من  و دفن 

مام السلطان و عالمة الزمان اذلي فاق عيل اهايل عرصه  براهمي. قال احمليب فيه ا  و اذعنت هل السالطني عامثن و مراد و ا 

فأأحض  لزمان عيل غريه من الأفاضل ملا صار مقتدي دار اخلالفة ابلفضل علامء دهره. و قال اخلفايج فاضل اكمل قدمه ا

حصت سامء عزته من غيوم  مصىل ل يطيق خالفه فالحت من بروج الرشف مشس سعادته املرشقة و لك جمىل و

شعر الغموم املطبقة  
انثىن الزمان ينشد فيه ... هكذا ختدم امللوك السعود و  

ق  فقال جمده طلع الصباح و ظلت أأرابب الفضائل بسدته  باهل يح عىل الفالح فقامت الأماين خلفه صفوفا واندى مؤذن ا 

قال  و .اجملد عنده حل مبس تقره حبار ماكرمه تقذف بدره و و)  رشق مباء احلسد معاديه عكوفا حىت غص بذاك انديه و

مام السلطان املايض شكر هللا مساعيه و مام السلطان البايق أأدام هللا م البديعي فيه ا  فاضل عرف ادلهر قدره  .عاليها 

خوانه و مزيه عىل أأترابه و فأأطلع يف فكل النباهة بدره و  بلغه الرتبة اليت تتقاعس عهنا رتبة المتين و أأقرانه متزي همسيه عىل ا 



  

ليه بغري مشقة التعين و ل و اعتىن به فأأوصلها ا  مامه فل ذكل أأنه ما شعر ا  ام خيل الربيد أأمامه بأأوامر ويل الأمر ليكون ا 

حدى مماكل شاه تكل الرقعة مثل بني يديه بتكل البقعة و شعر اكن حمارصا ا   

 تطلع يف أأعىل املصىل كأمنا ... تطلع يف حمراب داود يوسف

قارن اعتقاده فيه  اعتقد أأن ذكل الفتح بربكة قدومه و يف اثلث يوم وصهل بل  السلطان من تكل املمنعة غاية مأأموهل و و

هل اخلط اذلي يسحر عقول أأويل الألباب حىت كأنه  اختذه ندميه أأوقات أأنسه هذا و لنفسه وغزارة علومه فاس تخلصه 

 اقتبس نفسه من سواد مقل حسان الكتاب
ذا كتب القرطاس خلت ميينه ... تطرز ابلظلامء أأردية الشمس  ا 

-----اكن أأخذ عن حسن . و النرث العطر اذلي تروى عنه نفحات الزهر الشعر النرض اذلي تبدو منه نفثات السحر و و

------------------------------------ )  

 

 تويف س نة س بع و مخسني و أألف 

رمحه هللا عارشاء احلرم و اكن س يدا محمد بن       بن العلوي احلسيين الرويم الانقروي احلنفي اسعد ادلين        أأبو) 

ويل قضاء القدس الرشيف و بالد الشام و انقرة و  حصيح النسب كرمي احلسب لطيف اذلات اكمل الصفات عاملا فاضال

  مدينة الرسول عليه السالم مث نقابة الأرشاف و بقي علهيا أأربع عرش س نة و مات علهيا (

 

يوسف بن       بن        بن         الشايم ا          املعمل رمحه هللا يف صفر     و أأبو  

 

 

الرويم القازاابدي احلنفي املعيد رمحه هللا مخلس خلون من شهر ربيع           العباس أأمحد بن يوسف بن        بنو أأبو 

الأول بقسطنطنية و دفن يف قرب من مدرسة اليت أأحدهثا هبا. اكن عاملا فاضال مس تقامي مترشعا مع فظاظة و غلظة يف 

ادرنة مث قسطنطنية مث صدارة اجلهة  أأموره غري مدار للأمراء و الوزراء و ل مبال هبم. ويل قضاء الشام مث قضاء مرص مث

لهيا اثنيا مث ويل صدارة بالد اليوانن مث  يل بلغراد مث أأعيد ا  الرشقية يف ذي القعدة س نة س بع و أأربعني مث عزل عهنا و نفي ا 

شعرمش يخة ال سالم يف ذي القعدة س نة مخس و مخسني و مات و هو عيل املش يخة. و قال اخلفايج فيه   

... مذ زاد يف احلس ىن وأأمحدأأىن ل شكر دهران   
ىل ... أأتق  أأهايل العرص أأمحد ذ صري الفتوى ا   ا 

 أأرخته يف نرصه ... لرشيعة اخملتار أأمحد
العود أأمحد أأمعيد رشع محمد ... بكامهل و  

 و اكن أأخذ عن محمد بن احلنايئ الفهمي و محمد بن عبد الغين و غريهام

 

سامعيل بن عبد الرمحنو أأبو  بن مصطفي الس نجاري احلنفي الأديب تقي ادلين رمحه هللا مبكة و دفن  محمد بن حيي بن ا 

ابملعالة. و اكن مودله هبا يف س نة عرشة بعد الالف. اكن فاضال نبهيا أأديبا نبيال. قال الس يد عيل بن معصوم فيه أأديب 

ذ عدت الأ  ذ قعد به موروث اجلسد و النسب. فهو ابن نفسه العصامية ا  و املنشد  ابء و اجلدودقام به أأدبه املكتسب ا 

شعر لسان حاهل عند افتخار الس يد عيل املسود  

 ما بقويم رشفت بل رشفوا يب ... بنفيس خفرت ل جبدودي
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شعر همسع قول بعض الأدابء     

كن ابن من شئت و اكتسب من أأدب ... يغنيك موروثه عن احلسب    

ليه و انتسابهفاهجد نفسه يف حتصيل الأدب و اكتسابه و غين عن رش  فمتثل خفرا عيل لك معرق غيب  ف النسب ابنامتئه ا 

 شعر

اذا ... ليس الفىت من يقول اكن أأيب أأن الفىت من يقول ها أأن  

و قال غريه سابق فرسان ال حسان و عني أأعيان البيان و التبيان رفع للعلوم رايه و مجع فهيا بني الرواية و ادلرايه و غاص 
ىل مطالعه فاس تجىل غرره فنظم الل ىل ويف حبر الأدب فاس تخرج د جدد ما درس من  نرث و ادلرارى و رره وسام ا 

و ملا رأأي حفيده عيل بن اتج ادلين ما ترمجه ابن معصوم اعتقده ازدراء و امهتاان هل و قال شعر دثر مغاين املعاين و  

 هات اقر يل رحيانة ابن خفاجة ... ل عطر بعد عروس لفظ حممك
رافيض مبعد ... أأن السالفة ل حتل ملسملاترك سالفة  و  

 و أأبياات أأخري يس به فهيا و ينقصه هبا

 

-------------------------------------------------------------------------------عبد هللا محمد بن معر بن محمد بن و أأبو 

ذا حبيب حبيب بن -------قال اخلفايج فيه فاضل  -------------------------- -----------طاب الأصول زكت الفروع )ا 

ذا حصا اجلو ارشق بدره يف الطلوع و قد مضين و اايه عقد الاجامتع بعد ما اكنت دور ماثره ملأت صدفة الاسامع  - ا 

سوق ادلرس نفس بضاعة و شاهدت يف مرات سامهئوجوه  -------عيل  فرأأيت الناس يف رجل و الادلهر يف وجيل

تنرشح هل صدور اجملالس و تطيب نفوس املاكرم فطفت بكعبة فضاء هل و  ------ا تقربه عيون املداحي حماسن صفاته مم

و تنقلت ابنشاده و انشائه و ما لك قول قول حسن و ل لك حرضاء حرضاء  -----نزهت عيون املين يف رايض شامئهل 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ملشاهري اخلطاب عبد اللطيف بن حيي بن محمد بن القامس ادلمشقي احلنفي الأديب املعروف ابملنقار رمحه هللا أأحد او أأبو 

حاطته  ليه الهناية يف احملارضات و حسن البدهية و الشعر املرقص مع متكنه يف الفقه و ا  الفضالء النبالء. اكن أأديبا ابرعا ا 

.  ويل تدريس املاردانية و كتب للعامدي الأس ئةل و اش هتر أأمره و سافر ا يل حلب مرات و داير التامة بفروعه و ال تقان

مع أأدابء حلب اختالط اتم و مراسالت كثرية. قال الس يد أأمحد بن النقيب يف وصفه من بكر يف عنفوان معره و هل 

لهيم ابلبنان و افراده اذلين قدلوا جيده بفوائدمه عقودا و أأفاضوا عيل اعطافه من فوائدمه  فضالء الزمان اذلين يشار ا 

العيون و الا ذان و اشعار قد رسقت جارية عيل هنج الاس تحسان و حماورات حتسد علهيا برودا و هل مذاكرات لكها 
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مامه طرفا. و قال اخلفايج يف كتابه  نسمة الاحسار من لطفها لطفا و جري طرف فصاحهتا يف ميادين البالغة فمل يرتك ا 

شعر الرحيانة بعد ذكره ملا ارحتلت عن مرص فارقت اترايب ودلايت و ما هبا من ذخاير ما يل و كزن حيايت  

اهئا ... ذا انفاس نسامت و همد دايرو ظرئ بالد ارضعتين مب  

هذا الأديب  .عالهبات هض مررت عيل دمشق الشام فرأأيت من هبا من الكرام فاكن ممن نعمت بلقياه و وقفت عيل 

 حفياين بأأنفاس من أأنفاس اخلزاىم أأندى، وهبت منه نفحات أأنس كنفحة احلسيب و الروض الأريض و الربيع اخلصيب

 امع وفكه بمثرات أ دابه املسامع وأأهدى ا ىل مرشفة قصيدة حياين هبافعطر بفضائهل اجمل ا الأنداروض من قبيل الصبح بلهت

شعر ويه  

... بأأفق دمشق قد طلع الشهاب  

 و يه طويةل. و اكن أأخذ عن عبد الرمحن العامدي و أأمحد بن محمد قالقسم و احلسن البوريين و غريمه   
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ويف فهيادخلت س نة مثان و مخسني و أألف ت  

أأمحد عبد العزيز بن محمد بن مروان بن عبد العزيز العبايس املغريب التجموعيت  املاليك رمحه هللا أأحد الفضالء ببالد أأبو  

و التقدم و الرايسة. و حيك السوس من املغرب الأقيص و من أأهل بيت العمل و الفضل و الصالح و العبادة و القضاء 

براهمي بن سلامين اجل  نيين عن ابنه أأمحد أأنه أأخرب حني قدم الرمةل متوهجا لزايرة القدس يوم الثالاثء لأربع بقني من الأديب ا 

رجب س نة س بع و مثانني و أألف أأنه قرأأكتااب مبرص جاء من مكل س نار خياطب معر السويس قايض املالكية مبرص يتضمن 

العرشين من ذي القعدة س نة ست و مثانني و بعد السالم عليه اية كربي و يه أأن يوم الثنني بعد العرص احلادي و 

ل هللا محمد رسول هللا مث بعد ذكل بأأايم وقع  أألف سقط جحر ايقوت من السامء و وجد فيه مكتوب بقمل هل ا  القدرة ل ا 

يل احلجرة النبوية عيل احلال هبا  ل هللا. و ذكر أأنه أأرسل احلجر الساقط أأول ا  هل ا  ضل أأفجحر أ خر صغري مكتوب عليه ل ا 

عن هذا اخلرب فقال حدثنا به جامعة من فضالء الرمةل  الصلوة و أأمت السالم و التحية. قال احمليب سالت صاحبنا اجلينيين

 و أأخربين أأنه أأخذ عنه هبا مجع من فضالهئا 

 

 ----------معر بن عيل بن عبيد بن حسن بن معر الغزي احلنفي املعروف اببن عالء ادلين رمحه هللا يف و أأبو       

حدي و عرشين و  يل القاهرة يف س نة ا  عن علامهئا و  -------الأويل. أأحد فضالء ادلهر أأخذ عن علامء بدله مث ارحتل ا 

يل أأن تويف. و هل رسائل يف التفسري يف قوهل  فتاء غزة من حدود امخلسني ا  مكث هبا ست س نني يش تغل ابلعمل. و ويل ا 

"و من يتق هللا جيعل هل خمرجا" "و يف السامء رزقمك". أأخذ عن رشف ادلين  تعايل: "ان رمحة هللا قريب من احملس نني" 

 بن حبيب الغزي و صاحل بن محمد الغزي
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براهمي بن أأمحد بن محمد بن مراد العامثين الغازي ريض ادلين رمحه هللا يوم امخليس لأربع    و فهيا خلع السلطان أأبو احملامر ا 

دة سلطنته مثان س نني و تسعة أأشهر و مخسة أأايم. و اكن ولهيا يوم         لتسع عرشة بقيت من رجب. فاكنت م

 خلون من شوال س نة تسع و أأربعني و أألف بعد أأخيه السلطان مراد. و يف الس نة الأويل من وليته
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 دوةل السلطان الأعظم و اخلاقان الأخفم

برا --------------- لأربع ------------------همي أأمحد بن محمد العامثين الغازي رمحه هللا ويل السلطنة أأبو املعايل محمد بن ا 

 عرشة بقيت من رجب س نة مثان و مخسني و أألف بعد وادله
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براهمي بن أأمحد بن محمد بن مراد العامثين احلنفي  تويف فهيا السلطان الشهيد ريض ادلين رمحه هللا يوم الثالاثء أأبو احملامد ا 

لليلتني بقيتا من رجب. و اكن ولدته يوم          لثنيت عرشة خلت من شوال س نة أأربع و عرشين و أألف و ويل 

س نة تسع و أأربعني و أألف فاكنت مدة دولته مثان س نني  السلطنة بعد أأخيه مراد بن أأمحد )يوم لتسع خلون من شوال(

يل لسانه اس تعنت ابهلل و خلع من السلطنة يوم امخليس لأربع و مخسة أأايم. و قيل يف اترخيه    وليته ع و تسعة أأشهر

عرشة بقيت من رجب مث قتل بعد أأايم )و دفن عند معه السلطان مصطفي (. قال احمليب اكن ملاك معظام حسن املنظر 

ن و عرصه همسح الكف مميون النقيبة منصور الكتيبة سكنت بمين دولته الفنت و اعتدل به الزمن و اكن زمانه أأنرض الزما

ل انترص و ل قرص فتح بدلة  أأحسن العصور و أأطاعته مجيع املامكل. و اكن صاحب طالع سعيد ما هجز جيشا ا يل انحية ا 

ل ظفر.  هنا فتحت يف أأايم ابنه ا  و من فتوحاته قلعة ازاق و قلعة خانية جبزيرة اقريطش مث سائر بالدها ما خال قندية فا 

البندقية من الافرجن منذ زمان و مما اتفق هل دون من عداه انه عاش يف أأايم سلطنة  السلطان محمد و اكن اجلزيرة بيد

مخسة من السالطني غريه أأبيه و معه و أأخويه و ابنه و ل يعرف ذكل يف غريه و مدحه الأمري منجك بن محمد بن منجك 

شعر ها بن أأيب بكر بن عبد القادر اليوسفي ادلمشقي الأديب بقصيدته املميية اليت مطلع   

لو كنت أأطمع ابملنام توهام ... لسأألت طيفك أأن يزور تكرما   
شعر و حمل الشاهد مهنا  

 مكل من ال ميان جرد صارما ... ابحلق حىت الكفر أأصبح مسلام
 لو شاهد املطرود سطوة بأأسه ... يف صلب أ دم للسجود تقدما

 العدل أأخرس اكن قبل زمانه ... أأذنت هل الأايم أأن يتلكام
أ ساد الفال يف عهده ... بني الشقائق خيفة أأن تهتام مل ختط  

 عقد املثار عىل العداة حسائبا ... لول احليا لسقي العدا مهنا دما
ءدعت ظباه الطري حىت أأنه ... قد اكد يسقط فرخه نرس السام و  

 و بيضها عبد الرمحن بن 
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للسلطان مث صدر منه أأمور تتعلق  لها الفتحي ال مام و قراهااحلسام خبطه املدهش و ترمجها ابلرتيك عيل الهامش و تناو 

هبوي النفس و اس متر عيل تعاطهيا حيت ملته أأراكن دولته و نقموا منه ذكل و خلعوه و سدوا ماكنه اببنه السلطان محمد مث 

 قتلوه 

 

رمحه هللا لست خلون من هللا زين بن عبد هللا بن عبد الرمحن بن أأمحد املدين املعروف جبمل الليل رمحه و أأبو       

ذي القعدة ابملدينة و دفن ابلبقيع ابلقرب من قبة أأهل البيت. قال احمليب أأحد املشاهري ابلكرم و الباع الطويل يف املعرفة 

يل ادلاير الهندية فدخل بندرسوت  يل ترمي و أأخذ عن جامعة مث ارحتل ا  و اليقني و حصب العلامء و غاص معهم مث رحل ا 

س نة س بع عرشة و عاد ا يل تكل ادلاير و اجمتع ابلوزير املكل عندر فقابهل ابل كرام و حظي عنده كثريا مث رجع  مث جح يف

يل احلرمني و حصب هبام جامعة و أأخذ عنه جامعة. و طابت هل طيبة فاس توطهنا و دانت هل أأهالهيا. و اكن حسن  ا 

يل الغاية امجع أأحصابه ---- مل يغضب و ل دعا عيل أأحد و ان تلكم فيه  الأخالق معرضا عن الاكرتاث مبفاخر ادلنيا حلامي ا 

بقدح او س به و اكن كثري البذل و الولمئ. و اكن ل يمتزي بيشء عن ضيفا ---- و يساوي نفسه خبدمة. و اكن حيرض 

ذا اجمتع الفقراء حتت داره قسم الطعام علهيم بيده. و من تواضعه ان جامعة من  الكثريون ولمية و ل يعرفون صورته و ا 

مشاخيه اذ نواهل يف التحكمي و الالباس فمل يفعل ذكل اندرا. و ابمجلةل فقد معت بركته أأهل عرصه و اكن مع كرثة ما ينفقه 

من الغيب و اكن يتسرت ابلسلف و ادلين و ملا همسع ذكل بعض وزراء الهند من جميئه أأرسل هل مركبا مشحوان لقضاء 

 ادلين اذلي عليه و وصل املركب بندر جدة فاكن يف يوم وصوهل قد اس تويف أأجهل  
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رمحه هللا يف ذي القعدة و دفن ببقيع السعود محمد بن حيي بن أأمحد بن أأيب السعود القرييش الزبريي املدين الشافعي و أأبو 

براهمي بن رسول هللا صيل هللا عليه و سمل و اكن الغرقد و دفن بقرب تربة اسالفه مودله هبا يف س نة مثانني  عند س يدان ا 

مام الشافعية بطيبة الطيبة. و اكن فاضال ذا مهة عالية و نفس مطمئنة و حمارصة لطيفة و جاه عريض  و تسعامئة و هو ا 

مع خش ية هللا تعايل و التورع يف كثري من أأمور ادلنيا و التقلل مهنا و التعفف عهنا خطبة املناصب السنية فأأابها و 

زخرفها و اكن هل مهة عظمية يف النسخ مل يضيع أأوقاته بال يشء منه جفمع بذكل كتبا نفيسة خبطه. و رفعت هل عن نقاب 

يل وفاته و  اكن مالزما لورد العارف ابهلل س يدي أأمحد بن مويس العجيل كام أأوصاه به وادله من حني خرج من املكتب ا 

درمه الكيس. و اكن حفظ القران و جوده و  --------------به ودله اخلطيب عبد الرمحن و اكن يقول  ------أأويص 

--------------ابن ماكل و الشاطبية و الرحبية و غريها و لزم امجلاعة ابملسجد النبوي  -----------حفظ كتبا يف الفقه و 

ل يف  --------- ل لعذر و اكن ل خيرج من املسجد ا  ------------------ -----------------------------------يفوته فرض ا 

-------------  
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يس بن عيل بن أأمحد بن أأمحد النابليس احلنبيل رمحه هللا تقريبا. اكن يفيت عيل مذهب أأمحد رمحه هللا ببالد       أأبو  

انبلس. و اكن دينا صاحلا تقيا حافظا لكتاب هللا تعايل فقهيا فاضال رحل مرص لطلب العمل يف س نة ثالث و أأربعني و 

حدي و مخسني و قرأأ عيل الش يخ م يل س نة ا  زكراي و أأجازه هبا و مبا  -------عامر الشرباوي برشح أألفية العرايق كث ا 

احلديث و النحو منصور الهبويت و  --------------------------جيوز هل روايته و أأخذ الفقه   



  

 

لقايض تقي ادلين رمحه هللا يوم الأربعاء لامثن خلون من عبد هللا محمد بن محمد بن               الشايم محميص احلنفي اأأبو 

شهر ربيع الأول بدمشق من التخمة و دفن بسفح قاس يون. و اكن مودله بصاحلية دمشق يف س نة س بع بعد الالف. قال 

و الفضائل  اكمل الادات خسي النفس دمث الأخالق حسن املطارحة هل حسن أأدب و  احمليب اكن من ذوي املروات

يل احلج يف س نة ثالث و ثالثني و مل يتيرس مدارا مث صار ش يخ الطعام ابلعامرة السلامينية. و  -------هل بل أأقام ت سافر ا 

وايل الأعيان و بتعهدمه ابلهدااي و ويل النيابة ابلصاحلية زماان طويال مث سكل طريقة  ---------اكن هل خدمة ابلسلميية 

مث ويل قضاء الركب الشايم و سار  -------نيا عيل قاعدهتم و جح يف س نة ست علامء الروم و لزم و درس بأأربعني عامث

يل احلج يف س نة تسع أأربعني و صار قسام  دمشق و انب يف القضاء مبحمكة الباب و ابحملمكة الكربي و امليدان  -------ا 

      و حسام ادلين مفيت احلنفية   -----------------------------و صار حماسب 
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