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 وفاايت الأسالف

 شهاب ادلين املرجاين
VI 
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 بسم هللا الرمحن الرحمي

 

 .الرويم رمحه هللا لامثن بقني من جامدي الاخرة عىل نظارة السفن احلربية و اكن ولهيا مرتني    ك بنبن ب ابشا بن حسام عيل 

والدته ايب ايوب و اكنت يف جوار  عند اسالفهسعيد محمد بن اسعد بن محمد بن حسن الرويم احلنفي رمحه هللا يف ذي القعدة و دفن  و ابو

مات يف الغربة بعد عزهل و ذهب  .ويل الأعامل اجلليةل يف ادلوةل العامثنية من صدارة اجلهتني و مش يخة الاسالم و غريها .ثالث و الف س نة

 .اس بابه يف الغارة نفايسامواهل و 

يوم الاربعاء عرة شعبان و دفن  ةهللا عش يي اخلطيب رمحه عبد هللا محمد بن اتج ادلين بن امحد  بن حماسن احملاس ين ادلمشقي احلنف و ابو

س نة اثنيت عرشة و الف من افاضل علامء الشام يف عرصه و احد  والدتهو اكنت  .ابلقرب من جده المه احلسن البوريين بو رافال مبقربة

 شعر قني و اورد شعرا مما انشده هوش يخي و بركيت و ويل نعميت رئيس احملق :قال احلصكفي فيه .اماثل الكرباء الاعالم يف دهره

 

 للك بين ادلنيا مراد و مقصد                                      و ان مرادي حصة و فراغ

 ة مبلغا                                      يكون به يل يف اجلنان بالغعال بلغ يف عمل الرشي

وا الهنيياول فلينافسففي مثل هذا 
1

و حس يب من ادلنيا الغرور بالغ                            
2

 

 به العيش رغد و الرشاب يساغ 

                                      

لطيف الشلك  اكمال اديبا لبيباو اكن فاضال  .مو اشهر اهل بيت حماسن و افضلهو ذكره احمليب يف اترخيه و قال اخلطيب يف جامع دمشق 

  الق حسن الصوت فصيح العبارة بليغ الافادة ويل خطابة جامع السلطانوجهيا جامعا حملاسن الاخ
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امع بين امية و خطيبا فيه و اقر أ جبمي بصاحلية و دمشق مث صار اماما سل 
3
 فيه حصيح مسلمي و 

حسن و حتريرات  علامء دمشق و هل شعر من اجلامع و انتفع به خلق من حتت قبة النرس ثو ويل درس احلدي .عليه بعض تعاليقكتب  

 شعروراثه العالمة عبد الغين النابليس بقصيدة بديعة مطلعها  .تدل عيل فضهل وسعة علمه

 

عاعر هل لهين  
4
 هل            فبعد  ال يرجو البقاء من هل عقل الناس و ليفرح اجل  

ااي
5
   هبا زمنا حىت تداركها احملل                 اويل الهني جنة قرت عيون  

  

 اخذ عن و اكن

 و اخذ عنه عالء ادلين محمد بن عيل احلصكفي و

 تويف س نة ثالث و س بعني و الف

لهندي ادلهلوي احلنفي رمحه هللا و هل تسعون س نة من فضالء ادلاير ا سعندنوراحلق بن عبد احلق بن س يف ادلين بن            ابو  

و من تصانيفه ترمجة  .ري اموره عيل الاس تقامة و السدادهجان و جاابد لشاه اكرب ويل قضاء  .الهندية و مشاهر العلامء يف ادلوةل البابرية

 حصيح البخاري ابلفارس ية و اكن اخذ من وادله و

 

                                           
1
  .«Это выражение имеет смысл – «обладатели разума :  وا الهنيياول 

2
 يف الفوز ) ا ( ال يف نعمي مؤبد يف الهامش:  

3
 قد يكون ) الف( قبل ) ق ( زائدا  

4
  .чернь, простонародье :رعاع 

5
 ( زائدا ( قبل ) يقد يكون ) الف  



 

 
  تويف س نة اربع و س بعني والف

 عامثن بن     بن      بن     الرويم احلنفي ش يخ اايصوفيه        ابو
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االثنني و اكنت والدته يوم  .خان اخلوارزيم اخلان رمحه هللا يف شهر رمضانان بن اغاطاى ن حاج محمد خالغازي محمد بن عرب خان ب ابو و

منتصف شهر ربيع الاول س نة اربع عرشة و الف بعد س نتني من قدوم الروس مكل خوارزم فقتلهم ابوه عرب خان فسمي ذلكل ابو 

و ثالث بعد اخيه ان ملكها س نة اثنتني و مخسني و الف و هو مكل خوارزم و تكل الناحية من سالةل شيبان بن جويج خا .الغازي

فاكنت مدة واليته ثالاث و عرشين س نة مث مكل بعده ابنه انوشه خان و اكن انبل خوانني خوارزم و افضل ملو  التتار يف  .اسفنداير خان

مع عبد العزيز خان بن ندر محمد خان البخاري  ايعقو هل معرفة ابلتوارخي و اايم الناس و عنده جشاعة و معرفة ابحلروب و هل و  .هذا الاقلمي

و هل كتاب يف التارخي معروف  .اتب ايل هللا عن قتال املسلمني قد هزمه يف وقعة كرمينه و انترص عليه و رجع منصور الراية مث صاحله و

  .يش متل عيل ش ييء كثري من احوال ملو  التتار و انساهبم

 

 تويف س نة مخس و س بعني و الف

  .املولوية بغلطةخانقاه هللا ش يخ رمحه الصويف العريض محمد بن      بن    الرويم                   ابو 
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 تويف س نة ست و س بعني و الف

وم من فضالء علامء الر  .داره هللا يف احملرم و دفن ابسكن الصنعي رمحبااحلنفي محمد بن صنع هللا بن       بن      الرويم             ابو 

لوقار املربزين يف العلوم اكن اكمل العقل شامل العدل فاضال تقيا مترشعا غري انه اكن قليل الانتباه يف الامور اخلارجية لني اجلانب عدمي ا

جمانبا عن الرسوم ويل قضاء حلب و مرص و دار السلطنة و صدارة اجلهتني و مش يخة الاسالم مدة احدي عرش شهرا مث عزل يف شهر 

 .خر س نة ثالث و س بعني خلفة وقار فيه موجبة اخللل يف مقام املش يخةربيع الا

و مما قيل يف اترخي وفاته  .احلنفي شهاب ادلين شاه هجان رمحه هللاالباجري  املظفر خرمشاه بن سلمي بن اكرب شاه بن هاميون التميوري و ابو

و هو من اعاظم سالطني الهند و اجلهم شاان و اوسعهم ملاك و  .و اكن ويل مماكل الهند بعد وادله س نة ست و ثالثني و الف هللا ريض

مث انه ويل عهده البنه  .قبال للعلامء و اهل الفضل و ذلكل اجمتع عنده كثري مهنممل و رعاية اههل حسن الاعاء يف تروجي الاكن شديد الاعتن

فاكن ذكل سببا ادي ايل هلكه  .يف ملكه هة امجلهور و ارشككرب داراشكوه الصويف و فوض اليه مقاليد الامور و تدبري اململكة و س ياسالا

 و انصب علهيام احلرب و جري من الوقايع ما جري حىت ظفر هبام و قبض علهيام ارسي و حبسهام حبس اورنكزيباذ انف منه ابنه الاخر 

      الابدو
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 تويف س نة س بع و س بعني و الف

و اكن ويل الامر بعد وادله شاه صاين س نة  .صفوي مكل العجم و سلطان بالد اولئك الاممعباس بن صاين بن هجانكري بن عباس ال شاه 

      .عرشين س نة مفكل بعده ابنه شاه صفيسني فاكنت مدة دولته وحو مخس و اثنتني و مخ 

 

 ايوب يعقوب بن صادق بن طيب بن طاهر بن مشس ادلين السمرقندي احلنفي رمحه هللا بسمرقند و ابو
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 تويف س نة مثان و س بعني و الف

 عبد السالم بن ابراهمي بن       املرصي اللقاين املاليك رمحه هللا      ابو 

 



 

 
 

 

قايض قضات العساكر الرومية  رمحه هللا عبد الرمحن بن محمد بن سلامين بن    الرويم          احلنفي القايض املعروف بش يخي        ابوو 

 .ادلوةل العامثنية يف و احد الافاضل الكبار

 

 

ويل قضاء  ةيمن فضالء املشاهري يف ادلوةل العامثن  .محمد بن محمد بن        بن       العلوي احلسيين الانقروي احلنفي رمحه هللاو ابو     

 .انقرة و القدس الرشيف و مدينة الرسول و نقابة الارشاف و اكن موسوما ابلصالح كرمي الاخالق سلمي الاوصاف

 

 خلطاط رمحه هللا            معر بن نصوح بن     بن     الرويم ا         بوو ا
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 محمود بن       بن        بن       الرويم احلنفي الصويف رمحه هللا ش يخ خانقاه اسكدارو ابو      

 

 تويف س نة تسع و س بعني و الف

رشفا و كرامة  هللا و هو رشيف مكة زادها .هللا و قيل يف العام املايض زيد بن حمسن بن حسني بن حسن العلوي الرشيف رمحه      ابو 

 بعد امحد بن ايب طالب مث ويل بعده ابنه سعد

 

املرصي الشافعي العالمة رمحه هللا من كبار الفضالء املتأأخرين من الشافعية و خفار  يناملميو   بن    ابراهمي بن محمد بن عيىس و ابو         

 بحرين ابدلاير املرصية و صاحب التصانيف مهنا هتنئة اهل الاسالم بتجديد بيت هللا احلرام و  العلامء املت 
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 تويف س نة مثانني و الف

 هللا بقسطنطنية هالواعظ رمح         ردبيىلالا امحد بن       بن          ابو 

 

 اببن سلوم رمحه هللا صاحل بن نرصهللا بن    بن      احلليب احلنفي الطبيب و ابو       

 

احلسن عيل بن محمد      التربيزي الشاعر اسعد ادلين املعروف ابلصائب رمحه هللا ابصفهان و قيل س نة س بع و مثانني و قد قارب  و ابو

     .و هل اشعار لطيفة و لكامت ظريفة و ديوان شعر .التسعني

 

 

 احلنفي القايض رمحه هللا      محمد بن عبد الرحمي بن     بن    الرويم    و ابو     
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 مثانني و الف و احدي تويف س نة

كراد مث نزل نوايح ارزن الروم  اصهل من جزيرة الا .قامس بن عبد امجلال بن عيل بن     العلوي التلوي الشافعي الصويف رمحه هللا       ابو 

 .ملتأأخرين من علامء القوم املتبحرينو سكن هبا و هو وادل الش يخ اسامعيل بن قامس من مشاخي الصوفية ا

 



 

 
ارويق العلميي الشايم الرميل احلنفي الفقيه خري ادلين رمحه هللا ليةل فمحمد بن امحد بن عيل بن زين ادلين بن عبد الوهاب ال        و ابو

من مشاهري بالد  .و تسعامئةو اكنت والدته هبا اوائل شهر رمضان س نة احدي و تسعني  .الاحد لثالث بقني من شهر رمضان ابلرمةل

فهامة دهره ذو الفضل الباهر و العمل الزاهر و احلال املش هتر و و الشام و هو من افاضل الفقهاء احلنفية و اماثل العلامء الاجةل عالمة عرصه 

ةل متداوةل و فوائد مسموعة و هل تصانيف مقبو .الكامل املنترش يف مشارق الارض و مغارهبا و صاحب السعادة اذلي وفق االتيان من ابهبا

ا الوعات و تناقلهتا الروات و اكن ال يعي نفسه الا يف تعمل القر  ن و حفظه و الاخذ يف وجويده مث الاعتناء ابلفقه و هتعنه متناوةل حفظ

ن الفقهاء احلنفية و قر أ رحل س نة س بع و الف من بدله ايل مرص و الزم العلامء ابجلامع الازهر و اخذ الفقه عن جامعة م .حتش يده و متهيده

اش تغل ابالفادة و الاس تفادة و  .الاصول و الفقه و الفرائض و النحو و غريها مث رجع ايل بدله س نة ثالث عرشة و الف يف ذي القعدة

 الافتاء و التعلمي و التدريس و الادارة و س ئل عن قول معر بن 
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 شعر رمحه هللا الغارض

 

 مظهري         و مل انس ابلناسوت مظهر حمكةو مل اهل ابلالهوت عن حمك 

 

 شعرفاجاب بقوهل 

 

 يقول بسريي يف خفي احلقيقة                 مقمي عيل احلمك اذلي يف الرشيعة

 فمل اهل ابلرس الالهيي عن اذلي                 اليت ظاهرا يف نص   ي و س نة

 

يق نسبته ايل معر الفاروق وار فديدة و ذكره الامري محمد احمليب يف كتابه و قال المة و اكنت الفتاوي ترد عليه من امصار بعيدة و اقطار كثري 

ايل بعض اجداده و اطال يف ذكر مناقبه و احواهل و بيان مشاخيه و  ةالعلميي ابلضم نسبته ايل س يد عيل بن علمي الويل املشهور الايويب نس ب

يف النحوي البياين العرويض املنطقي املعمر ش يخ احلنفية يف عرصه و واللغوي الص الامام املفرس احملدث الفقيه :احصابه و وصفه بقوهل

ش يخي احلرب السايم و البحر الطايم و احد زمانه حس نة  :و وصفه احلصكفي بقوهل .صاحب الفتاوي السائرة و غريها من التاليف الفايقة

 شعرو ذكر مما انشده  .اوانه ش يخ الاسالم الش يخ خريادلين

 

 ان مل يرا للمعارص شيئا     و يري لالوائل التقدميقل مل

 ان ذا  القدمي اكن حديثا       و سيبقي هذا احلديث قدميا

 

و عيل تبيني احلقايق  ،و عيل البحر الرايق ،و عيل الاش باه و النظاير ،و عيل رشح الكزن للعيين ،حاش ية عيل املنح: و من تصانيفه

و الفتاوي اخلريية يف الفقه مجعه ابنه حمي ادلين ايل  .رسائل و ديوان شعر مرتب عيل حروف املعجم و ،و عيل جامع الفصولني ،للزيلعي

و اكن اخذ الفقه عن عبد هللا النحريري و رساج ادلين محمد احلانويت و امحد بن امني ادلين محمد  .ابب املهر مث تلميذه ابراهمي بن سلامين ابذنه

ادلين  و عنه عالء .رث الرتدد عيل الش يخ فائد الويلکو ا .و الاصول عن احمليب ،و عن ايب بكر الش نواينو النح ،بن عبد العايل و غريمه

 محمد بن

 

/7b/ 

 عيل احلصكفي و ابراهمي بن سلامين بن محمد بن عبد العزيز الرميل احلنفي

 

 

 تويف س نة اثنتني و مثانني و الف



 

 
و هل قرين اابد  هتصب يف شهر رمضان بق  معزوالان بن دولتكري خان القرميي غفره هللا كري خ عادلكري خان بن مصطفي بن فتح       ابو  

و اكن ابتد أ واليته يف ذي احلجة س نة ست و س تني و الف مث عزل يف ذي  .مخس و مخسون س نة و مدة حكومته مخس عرشة س نة

كري  د يف اجلوابنية ال يصحح املورخون نس به من فتحو اكن غري محمود يف سريته و هو مدخول النسب معدو  .احلجة س نة احدي و مثانني

 .خان

 

 

 

عبد هللا محمد بن اسامعيل بن     بن    العلوي الميين رمحه هللا و هو الس يد اجلليل و الفاضل النبيل صاحب التواليف و من اعيان  ابو

 و س بل السالم رشح بلوغ املرام و اليواقيت يف املواقيت :علامء المين و من تصانيفه

/8a/ 

  تويف س نة ثالث و مثانني و الف

الرش يدية  :نفوري ا        احد مشاهري الفضالء صاحب التصانيف املعروفة بداير الهند مهناو عبد الرش يد بن       الهندي اجل      ابو

و ديوان  ،و مقصود الطالبني ،و حوايش اكفية ابن احلاجب ،و احملكوم املربوط ،و رشح ارسار اخللوة ،و زاد السالكني ،رشح الرشيفية

نفوريو اخذ عن العالمة محمود اجل .الشعر و غريها
6

 

 

 تويف فهياو دخلت س نة اربع و مثانني و الف 

 

/8b/ 

 .هللا هابو     محمد بن ابراهمي بن الفضل بن        العلوي الميين      الرشيف رمحو دخلت س نة مخس و مثانني و الف تويف فهيا 

  

 

احلنفي    د بن محمد بن امحد بن محمد العلوي احلسيين الرويم   محم  و ابو  
7
و اكنت  .رمحه هللا يف جامدي الاخرة مبرض الاستسقاء 

 طيب الاعراق و اكن معدة خمادمي الروم املربزين يف املعارف و العلوم س يدا حصيح النسب حسن الاخالق .والدته س نة الف و تسع

و قسطنطنية و صدارة الناحيتني و نقابة  و قلبة و بروسةويل قضاء القدس  .طناحمس نا كرميا سلمي البعفيف اذلات لطيف السامت حلامي 

 و اكن اخذ عن وادله و معر  ابلش يخي الارشاف و هل اشعار يتخلص فهيا

   

 بن     بن     القنيوي احلنفي املعروف ابلنايب رمحه هللا     بن محمد     و ابو

 

 هتريب يف جحر مع .ن بن امحد بن امرهللا بن حمي ادلين العلوي احلسيين الرويم     احلنفي رمحه هللا منتصف شعبانعبد الرمحو ابو      

و اش تغل و حصل و درس يف عدة مواضع مث ويل قضاء دار السالم  بغداد يف صفر س نة ثالث و مخسني مث  .النقيب يونس بن امرهللا

 قضاء مدينة الرسول عليه السالم

\9a\ 

ية مث رشق مث ويل نقابة الارشاف يف شعبان س نة مثان و مخسني مث حاز رتبة صدارة البالد ال  .يف شهر ربيع الاول س نة س بع و مخسني

مث ويل قضاء املدينة مث اعيد ايل الصدارة و  .ايل مداينة يف جامدي الاخرة س نة ست و س تنيو نفي صدارة البالد الغربية مث عزل عهنا 

جوادا خسيا  حاو اكن فاضال صاحب العرفان مس .املش يخة اليت يه الغاية يف املناصب اليت يلهيا العلامء يف ادلوةل العامثنيةاشفي عيل والية 

                                           
6
 : يف الهامش 

 ة من مشاهري بالد الغروب ابلهند منه سلمه هللا بدل چونپورمث واو وراء هممةل موب  مةنفوري بفتح اجلمي و الواو و سكون النون و بعدها فاء مضمو و ج 
7
 يف الهامش: نشاجنی زاده  



 

 
جميدا للنسخ و التعليق كتب ابلنسخ ثالث مصاحف و كتب ابلتعليق الهداية و تفسري  طذا سعادة و اقبال و اكن حسن اخل ةمعيل اهل

 .حواش هياحرر يف و حصحها و  القايض و امللتقي و غريها

 

 تويف س نة ست و مثانني و الف

و اكن معمرا عاش ثالث عرشة س نة و  رعيل بن عيل الهروي احلنفي نظام ادلين رمحه هللا بالهو   بنهللا الفضل سعد هللا بن عبيد ابو 

 و اكن معري النسب فارويق احلسب ش يخ وقته و مرشد زمانه و اكن اخذ عن .مائة س نة

 و ابنه عبد الغفار و طاهر بن طيب اخلوارزيم و يجنالس يو  البخاريحسني بن خواجه جان  هو عن

 

غفره هللا من ذرية اخملدوم الاعظم مات عيل منت  هبيديادل همدي بن مويس بن هامش بن محمد امني بن امحد السمرقندي      و ابو

 لعناد الطريق و اكن عبد العزيز خان محهل ايل خبارا يف القفص احلديد

\9b\ 

 و ماكبرة وقعت منه ايل ان قصده بنفسه و قبض عليه و احرق دور ادلهبيد و اغار عيل اهلها

 

 تويف س نة س بع و مثانني و الف 

  احلنفي نور ادلين رمحه هللايسالضياء عيل بن عيل بن     بن       املرصي الشربامل ابو

 

 ة عيل رشح املهناج للبيضاوي و و هل رشح املواهب الدلنية ابملنح احملمدية و حاش ي

 و اخذ عنه ابو سامل املغريب و

 

 .الرويم احلنفي الفاضل رمحه هللا بشعبان من اراكن ادلوةل العامثنية و اعيان الوزراء الكبار السامية   بن     امحد ابشا بن محمد بن  و ابو    

و ويل الاعامل اجلليةل و انتصب يف املناصب العلية مهنا الوزارة العظمي و  مث خدم يف ادلوةل    تريب يف جحر الوزارة و رضع من ثدهيا     

و اكن  عدته و عدتهة و عادال يف الاحاكم حمببا للرعية طال مدته و كرث و اكن حسن السري  تالصدارة الكربي و غزا غزوات و فتح فتوحا

 جوادا كثري العطااي مجيل السجااي

\10a\ 

 بن القايض رمحه هللا     املدين             بن        صاحل بن        و ابو

 

  تويف س نة مثان و مثانني و الف

و هو اجلد  .العبايس الرويم العاليئ احلنفي ابن منقار رمحه هللا من ودل الامري امحد املنقار         بن       زكراي حييي بن معر بن  ابو

و اكن عاملا فاضال رشيف النسب ابهراحلسب معيق الفكر  .ندار يف جوار مدرسةنس بة اليه و دفن ابسك ل الاعيل الهل بيت معروف اب

مرص س نة اثنتني و س تني مث عزل و اعيد س نة ست  متقنا درس يف مدارس مث ويل قضاء مكة يف ذي احلجة س نة مثان و مخسني مث قضاء

و قيل يف  .سالم يف شهر ربيع الاول س نة ثالث و س بعنيقسطنطنية مث صدارة بالد اليوانن مث مش يخة الا و س تني اثنيا مث اثلثا مث قضاء

مث اصابه الفاجل س نة اربع و مثانني فاخذ يف  احسن االتفاق و بقي علهيا احدي عرشة س نة و نصف من اترخي واليته ش يخ الاسالم و اكن

خلو مقام املش يخة عزل يف ذي القعدة س نة  مث ملا طال علته و استنكر .يواملعاجلة و اس تخلف عنه صدر بالد اليوانن محمد امني الانقر 

 اربع و تقاعد ابلوظايف اليومية و الشهرية ايل ان توفاه هللا س بحانه

 

\10b\ 

 احلنفي ابن س نان ادلين رمحه هللا    الرويم ا         بن        محمد حسن بن يوسف بن    و ابو

 

 



 

 
صكفيعبد هللا محمد بن عيل بن محمد بن عيل العبايس احل و ابو

8
 والشخلون من  ثنني لعرشادلين رمحه هللا يوم اال احلنفي العالمة عالء 

و صار من اوحد الاعالم و اعيان علامء عرصه يف  .و دمشق الشام و نشأأ فهيا ا و قطنفحصن كياصهل من . ابب الصغريبدمشق و دفن 

يي يف هر املعارف ابهر التصانيف مناظرا جدليا و اكن اليه منهت الاسالم و اكن فقهيا فاضال ذا فنون متبحرا مج اخلصائل كثري الفضائل طا

و اكن  عديدةو درس و اعاد يف مدارس  .ابرش معل الفتوي و افتاء احلنفية ابدلاير الشامية مدة مديدة .و التدريس و الفتوي هعرصه ابلتنقي

و تنافس الفضالء يف كتبه و رغب العلامء  .رس و التصنيف يف حياتههو املشار اليه يف زمانه و املعول عليه يف اوانه يف الفقه و الافتاء و ادل

و قد  :و قد اقر هل ابلفضل و التحقيق مشاخيه و اهل عرصه حيت قال ش يخه خريادلين الرميل يف اجازته هل .عن تصانيف غريه به بعد مماته

 بد  ين بلطائف اس ئلته

\11a\ 

عيل فزوته فزاد فرايت جواد رهانه يف غاية املكنة و ا موسع عليه فكرر عيل ما هو وقفت هبا عيل كامل روايته وسعة ملكته فاجبته غري

فبعدت هل الغاية فااته متحراي ال خيفق و مستبرصا ال يطرق فلام تبني يل انه الرجل اذلي حدثت عنه وصلت به ايل حاهل ايخذ مين  .الس بق

 شعرو اخذ منه ايل ان قال يف شانه 

  

 فاس ئل                   وجد جبال يف العمل غري خملخلفيا من هل شك فدونك 

 ان غري مزلزليد لم ل يباري حفول الفقه فامي يرونه                و يربز 

 يقرش عن لب العلوم قشوره                   و اييت مبا خيتاره من مفصل

 ليح فيه بثاقب             من الفهم و الادرا  غري حمو ج و يقوي عيل الرت 

 ر قلته              و ان رمت حل الصعب يف اجلال ينجيللصحو فكر اذا ما عادل ا

 و ما قلت هذا القول الا بعيد ما              سربت حباايه ابحفم مقول 

 

يت انل من قداح و الرغبة يف العمل تقرب هل ما حياوهل من ذكل تسههل حالفضائل نغهل و تهنهل قال ش يخه محمد احملاس ين انه ممن نشأأ و  و

فافاد و اس تفاد و فهم و  .عيل غرر الفوائد اعظم معني الغوصو فاز مبا وحش به صدر النباهة و حيل و اكن يل عيل  .الكامل القدح املعيل

ت طلق اللسان فصيح اجاد و ترمجه تلميذه خامتة البلغاء احمليب يف اترخيه فقال ما ملخصه انه اكن عاملا حمداث فقهيا وحواي كثري احلفظ و املرواي

و افاضة الانوار يف رشح  ،و ادلر املنتقي يف رشح امللتقي ،ادلر اخملتار رشح تنوير الابصار :و من تصانيفه .العبارة جيد التقرير و الحترير

و حاش ية عيل  ،و حاش ية عيل اجلامع الصحيح البخاري ،و خمترص الفتاوي الصوفية ،و رشح القطر يف النحو ،و خزائن الارسار ،املنار

 ،تفسري البيضاوي

\11b\ 

 و غري ذكل من الرسائل و التحريرات مجع المتراتيش و مجع ابن صاحهباو مجع بني فتاوي ابن جنمي  ،و حواش عيل ادلرر

 و احمليب و و اخذ عنه عبد الرمحن اجملدل .لويت و محمد بن اتجن الرميل و الش يخ ايوب احلنفي اخلو اخذ عن مشاخي كثريين اجلهم خريادلي

 

  و دخلت س نة تسع و مثانني و الف

يت عبد هللا فضل هللا بن احساق بن     بن     الرويم التوقايت احلنفي رمحه هللا ذي احلجة شااب يف حياة وادله توجع به ابوه وراثه مبرا ابو

 .فضل و معرفة و عقل و علو مهة حس نة تدل عيل انه اكن ذا

 

   فهياو دخلت س نة تسعني و الف تويف
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 يف الهامش: 

 زين العابدين احلصين الاثري املعروف ابحلصكفي نبن عبد الرمحن بن محمد بن جامل ادلين بن حسن ب محمد بن عيل بن محمد بن عيل 

 منه سلمه هللا 



 

 
و صاحب العلوم امجلة طاف البالد و مام الرحةل  العيايش املاليك رمحه هللا و هو الايبرسامل عبدهللا بن محمد ايب بكر بن     املغ ابو

 الامصار

\12a\ 

اجازوه و و رحل يف الاقطار و قدم مرص و جاور ابحلرمني عدة س نني و لقي العلامء و جالس الفضالء و اخذ مهنم و اخترب عهنم و  

و اكن قر أ ابملغرب عيل اخيه الاكرب عبد الكرمي بن محمد و ايب بكر بن يوسف  .مث رجع ايل بدله و مات فيه و هل رحةل يف جمدلين .اجازمه

و مبرص عيل نور ادلين الاهجوري و شهاب ادلين اخلفايج و ابراهمي  .السكتايت و الش يخ عبد القادر الفايس و امحد بن مويس الاابر

و ابحلرمني عن زين العابدين الطربي و عبد هللا بن  .اموين و الشربامليس و مشس ادلين البابيل و سلطان املزايج و عبد اجلواد الطريينامل

 سعيد و عيل بن امجلال و عبد العزيز الزمزيم و عييس الثعاليب و ابراهمي الكردي و حسن العجمي و غريمه 

 

 

 ويف فهياو دخلت س نة احدي و تسعني و الف ت

\12b\ 

 و دخلت س نة اثنتني و تسعني و الف تويف فهيا 

حبيب بن عابد بن طاهر بن امحد البخاري احلنفي القايض  جالل ادلين رمحه هللا         ابو  

 

ا املعروف اببن اخلل رمحه هللا    ا          ابراهمي بن عبد الرمحن بن امحد بن حسام ا        و ابو
9

 

 

\13a\ 

ة ثالث و تسعني و الف تويف س ن  

احلليب احلنفي الفقيه رمحه هللا حبلب     بن محمد بن   بن معر مصطفي    ابو  

 

البغدادي الاديب رمحه هللا      بن         عبد القادر بن معر بن       و ابو  

 

الرشيف براكت بن محمد بن ابراهمي بن براكت بن و  

لثاينرشيف مكة الثنيت عرشة خلت من شهر ربيع ا  

 

علوي محمد بن ايب بكر بن     بن      الش بيل الميين     جامل ادلين رمحه هللاو ابو   

 

\13b\ 

و ويل التدريس س نة       ابو احلسن بن مصطفي بن       بن     الرويم ساطع افندي سادس احملرم ودل س نة     و  

م و مات منفصال عنه يرتقب صدارة بالد اليواننو ويل قضاء غلطة و الشام و مكة و اسالمبول و صدارة بالد الرو  

 

تويف س نة اربع و تسعني و الف
10
  

 

 

\14a\ 
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  يف اسفل الصفحة: تويف س نة ثالث و تسعني

10
س نةتويف    يف اسفل الصفحة: 



 

 
  الف تويف س نة مخس و تسعني و

بعد ابيه شاه عباس مث مكل بعده ابنه شاه سلامين املعروف اكن مكل  .انكري الصفوي مكل العجمصفي بن عباس بن صالني بن هج شاه

 ابلصفي

 

\14b\ 

  سعني و الفتويف س نة ست و ت 

حبر العلوم و امام الاعالم مفيت  .حسن بن عيل بن محمد بن عبد الرمحن الزيلعي اجلربيت احلنفي العالمة رمحه هللا مبرص        ابو

ة و تفقه عيل الرشنباليل الكبري و الزمه مالزمة لكي .املسلمني و الاسالم اخذ عن اش ياخ عرصه و علامء مرصه من اهل القرن احلادي عرش

رساةل  :و صنف تصانيف مهنا .ه و تصدر لالفادة و الافتاء ماكنهو ملا ميض لسبيهل قام مقام .و كتب تقاريره عيل نسخ الكتب و جردها

و اخذ  . و شهاب ادلين الشوبري و غريمهيسو اكن اخذ عن البابيل و الاهجوري و الزرقاين و سلطان املزايح و الشربامل .عيل البسمةل

يل الس يوايس الرضير و محمد بن عبد العزيز الزايدي و  عنه عيل بن ع  

محمد بن حسن بن       بن      احلليب احلنفي       ادلين املعروف ابلكواكيب رمحه هللا من افاضل العلامء و اماثل الفضالء و ابو    

مقتدي اجةل العجم و العرب و مفيت الامة مبدينة حلب
11

 

\15a\ 

و ابو      محمد بن بسطام بن       بن       العلوي العرايق اخلوشايب       املعروف ابلواين رمحه هللا بقسطنطنية ش يخ جامع وادلة 

 السلطان هبا 

 

\15b\ 

 تويف س نة س بع و تسعني و الف 

 

\16a\ 

 تويف س نة مثان و تسعني و الف 

 ن عيل  و اك .من اهل الشام و مشاهري العاماء يف الاسالم امحلوي احلنفي الرشيف رمحه هللا     بن         بن      امحد بن       ابو

رشح الكزن و حاش ية عيل ادلرر و  :ب فاضال حمققا اديبا مدققا صنف تصانيف و الف تواليف مهناالنسب مريض احلسب ريض الاد

غريمه و اللقاين و و امحد البش بييش و خليلو منصور الطويخ  ن اخذ عن الاهجوري و محمد بن عالنو اك .رسائل و غري ذكل  

 

مشس ادلين رمحه هللا ش يخ زمانه و امام اوانه و عامل عرصه و فاضل      املرصي العنايب     محمد بن داود بن سلامين بن        و ابو  

و  و اكن اخذ عن احلليب صاحب السرية و شهاب ادلين اخلفايج .اش تغل و حصل و درس و روي و حدث و افاد و اس تفاد .دهره

بن عيل الربهاين و اخلليفي و الرببري و غريمه حسن و حدث عنه .اب ادلين املقري و مشس ادلين البابيل و برهان ادلين اللقاين و غريمهشه  

 و ابو      محمد بن محمد بن     بن      البخاري الوابكندي احلنفي الصويف رمحه هللا

 

\17b\ 

 و ابو      محمد بن خليل بن     بن      الرويم احلنفي املعروف اببن البيطيض رمحه هللا و قيل بعدها

 

العلوي الرويم الانقري احلنفي السعيد رمحه هللا يوم الاحد الحدي عرشة        بن          محمد بن محمد بن محمد بن          و ابو 

و قضاء قسطنطنية و غري ذكل من الاعامل  العسكرين ويل نقابة الارشاف و قضاء .بقيت من ذي احلجة من اهل بيت مشهور ابلس يادة

صيل صلوة الصبح يف جامع الفاحت و عاد ايل داره و دخل امحلام يف عوده  .اجلليةل و املناصب العلية كقضاء مرص و مكة و درس يف مواضع

                                           
11

 يف اسفل الصفحة: و ابو     محمد 



 

 
لزنع الثياب فهيا و مات بعد ساعة  و اكن عادته املالوفة ان يدخل امحلام يوم الاحد فتغري مزاجه و احس به خفرج ايل جحرة من امحلام اعدت

من الزمان. و دفن يف جوار ايب ايوب الانصاري رمحه هللا. و اكن مشهورا ابلعمل و الفضل لس نا حضو  السن صدوقا مراعيا للحقوق و هل 

 ديوان شعر يتخلص فهيا ابلسعيدي

\18a\ 

امء الروم و ه هللا  يف ذي احلجة من افاضل علنفي القايض رمحالرويم الانقري احل        بن        محمد بن حسني بن       و ابو   

اصب العلية مكش يخة الاسالم و قضاء نو قد تقدم يف ادلوةل العامثنية و ويل الاعامل اجلليةل و امل  .اماثل فضاالهئم املربزين يف العلوم

  الفقه محمد و عليه الفتوي و اكنت س نة س بع و تسعنيو مما قيل يف اترخي واليته املش يخة عامل .العسكرين و قضاء قسطنطنية و غري ذكل

 

 دوةل السلطان الاعظم و اخلاقان الاخفم

لليلتني خلتا من                 فريد بن ابو طاهر سلامين بن ابراهمي بن امحد بن محمد العامثين رمحه هللا ويل السلطنة بعد اخيه يوم

      احملرم

  فهيا دخلت س نة تسع و تسعني و الف تويف

و قربه  .محمد اينساري بن ايصاري بن كيدلش بن كيلواز القزاين الاوري احلنفي املعروف ابحلافظ رمحه هللا يف حمرم بقرية اوريابو 

و هل هنا  اوالد و احفاد وليوا .معروف يقصدها اهل تكل القرية ابلزايرة
12
عيل الامامة هبا و بعضهم احلمك و الافتاء و تربية املريدين و يه  

 مرحلتني من مدينة قزان

 

 

 

\18b\ 

محمد بن      الازبيك البخاري اخلان رمحه هللا        ابملدينة و دفن يف جنب قبة  ر عبد العزيز بن ندر محمد بن ديناملظفو ابو 

عنه و اكنت والدته س نة الف و  العباس ريض هللا  

 

ت بقني من شهر رمضان مبرص و صيل عليه املاليك الوفايئ رمحه هللا لس ينو ابو محمد عبد البايق بن يوسف بن امحد بن محمد الزرقا

و اكن  .و اكنت والدته مبرص س نة عرشين و الف و هو من اعيان املالكية و فضالهئم الاساطني يف ادلاير املرصية .اخلريش      محمد بن   

و تلقي اذلكر من ايب الكرم بن وفا و  .رشح خمترص اخلليل :فات مهناالازهر و الف مصن جحة اماما تصدر لالقراء ابجلامع فقهيا حمداث حافظا

. و الشمس البابيل و اجازه جل ش يوخهيسو اخذ عن يس امحليص و نور ادلين الشربامل .الزم مدة النور الاهجوري  

 دخلت س نة مائة و الف تويف فهيا 

و  .سطنطنيةس منفصال عن قضاء ق رمحه هللا بقرب  نفي القايضالانطايك  الرمزي احل      بن      سن بن    مصطفي بن ح       ابو

 اكن عزل يف جامدي الاويل من العام املايض

 

رشح مغين اللبيب البن هشام و نقد اللسان و عقد احلسان يف املعرابت .و من تصانيفه
13

 

\19a\ 

يق رمحه هللااملعروف ابلشو        الرويم         بن     محمد بن امحد بن   و ابو            

 

                                           
12

 حيمتل ان  "ولوا" تكون احص  
13

 يف اسفل الصفحة: و ابو     محمد بن  



 

 
كري خان بن قرميكري بن سالمتكري خان بن دولتكري خان القرميي رمحه هللا يف شهر رمضان جبزيرة ردوس منفيا  حايج     و ابو   

و اكن واليته يف شوال س نة اربع و تسعني و  .اكن قصري القامة مفرط الشجاعة .و هل احدي و اربعون س نة و مدة حكومته تسعة اشهر

 الف و عز ل يف رجب من القابل و صودرعيص عليه اعيان التتار و قاتلوه و حتصن مهنم يف قلعة منكوب فعزل ذلكل و اكن خبيال

 

و ابو يونس ايواين بن عبد الكرمي بن عبد اخلالق بن شاه نسب القز اين الكجوي احلافظ رمحه هللا بقرية كجي كذا نس به يل من 

جر نس به انه شاه نسب بن عبد القادر بن عبد  و و ذكر من فوق شاه نسب .يش نقال عن اسالفهاحفاده عبد الويل بن عبد الغفار الاران

ر الكرمي بن عبد الرحمي بن عبد املنان بن عبد هللا بن مسعود الغفاري و ان جدمه عبد الرحمي بن عبد املنان من اهل الشام قدم داير بلغا

و اثبت اليب ذر ابنني و امس الاخر احساق و هو ليس بصحيح عند اهل العمل  .و اس توطهنا و انه من ذرية ايب ذر الغفاري الصحايب

 فان ااب ذرالغفاري مل يعقب و ذكر لعبد الرحمي ابنا اخر امسه احلاج عبد اجلليل هل رشح عيل القصيدة الامالية هذا و .ابالنساب و الاخبار

و البنه يونس .لصاحب الرتمجة عقب انترشوا يف اضالع قزان  

\19b\ 

و هل مصحف كتبه بيده س نة  .وبة الثانيةانه مات يف طريق مكة حاجا يف الن و ذكر عبد الويل .رشح عيل الفرايض الرساجية معروفة

مث اان قد رايت بعد ذكل مصحفا كتبه  .اربع و س تني و الف و اكن اذ ذا  ابن مثان عرشة نقهل من خط معه الفخر بن عبد الرمحن بن مرادم

 :و خطه جيد و ذكر يل احلاج عبد الويل بن الوليد الكجوي قال .كتبه ايوااني بن اورساي :ف بعض اخالفه و قال بعد امتامهيف ترص بيده 

استثقلوا نقل اجلنايز الهيا و خصوصا يف اايم الربيع حني فيضان هنر قزان فاختذوا مقربة  يل اهل اجلانب الرشيق من قرية كجيملا بعد املقربة ع

ابي فعهدا عيل انه يدفن يف املقربة احملدثة اول خر من ااكبر القرية يقال هل فوالد احلافظ ايواين و اكن فهيا رجل    هذا يف عرص و اكن .اخري

خر الا لكنه مل يتقدم موت احدهام عيل ال  و ال يدري ان ااي مهنام مات اوال احلافظ ايوااني او فوالدابي و  .من مات مهنام اوال مث من بعده

و اما صاحبه فقد كتب يف احلجر اذلي عيل قربه انه مات س نة احدي و مائة  .حدة و قد اندرس احلجر اذلي وضع عيل قرب احلافظس نة وا

 و الف من الهجرة

محمد مصطفي بن      بن      الرويمو ابو       

 

 دخلت س نة احدي و مائة و الف تويف فهيا 

 احلنفي العالمة رمحه هللا و قيل يف اليت قبلها ابلقاهرة. و اكنت 
14
ابو      شاهني بن منصور بن عامر بن حسن املرص ي الارم ناوي

امام عرصه و ش يخ دهره .والدته س نة ثالثني و الف
15
  

\20a\ 

رحل ايل الازهر فقر أ ابلرواايت و الزم يف الفقه و مسع و روي و حدث و افاد و اس تفاد و درس و اعاد و برع يف العلوم العقلية و 

قال  و عنه اخذ جامعة كثريون من الاعيان " .لفنون النقلية و اجازه جل ش يوخه و تصدر لالقراء ابجلامع الازهر يف فنون عديدةبرز يف ا

اش هتر صيته و سارت فتاواه يف البالد و اكن حفظ القران و الكزن و الالفية و  .افقه احلنفية يف عرصان الاخري ابلقاهرة :/احمليب فيه

و اخذ القراءة عن عبد الرمحن الميين الشافعي و الفقه عن  .ية و غريها و اكن عاملا ابلفقه و الفرايض و احلساب و النحوالشاطبية و الرحب 

الوي و معر ادلفرتي و شهاب ادلين القليويب و زنالعالمة الشوبري و امحد املنشاوي احلنفيني و امحد الرفاعي و يس امحليص و محمد امل

و العلوم العقلية عن ش يخ الاسالم  ي ادلين ادلروري و عيل الشربامليس و مشس ادلين البابيل و سلطان املزايحو احلديث عن رس  .غريمه

املعروف بسيبويه و ابراهمي املاموين و عبد السالم اللقاين       محمد بن   
16
و حسن الرشنباليل و    

 عنه
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 قد يكون: الارمناوي 
15

 يف اسفل الصفحة: رحل 
16

 حيمتل ان يكون: اللقائ 



 

 
الكوراين      ابراهمي بن حسن بن شهاب بن           و ابو  

17
و  .برهان ادلين رمحه هللا لليلتني بقيتا من جامدي الاويل ابملدينة   

و اخذ عن مشاخي بدله مبادي العلوم مث ارحتل ايل بغداد و اقام هبا مدة مث دخل  .عرش و الف نت والدته بشهران يف شوال س نة مخسةاك

ا عيل الاش تغال و افاد و اس تفاد و درس و اعاد و هل اجازة ملن عيص تس ياره ابملدينة املنورة مكبو القي  .دمشق مث مرص مث ايل احلرمني

 ادر  عرصه و اجازه شهاب ادلين اخلفايج و سلطان املزايح و مشس ادلين البابيل و عبد هللا بن سعد الالهوري و ابو احلسن عيل بن

\20b\ 

عن صفي ادلين القشايش و الزمه و به خترج و و اكن اخذ ببدله عن محمد الصديقي الكوراين الرشيف و ابملدينة  .احلمكي مطيه  

 

 

 و اكنت والدته مبكناسة .حسن بن امحد بن العباس بن ايب سعد املغريب املكنايس   نور ادلين العالمة رمحه هللا مبرصو ابو       

و اكن قر أ  .وم كثريةحس نة يف عل اركةس نة اربع و اربعني  و اكنت هل مش اش تغل عيل علامء بدله و قدم مرص .س نة اثنتني و مخسني و الف

دروس الس يد عبد القادر الفايس و مبرص دروس الشربامليس و منصور الطويف و  نزيل مكناسة و حرضمبكناسة عيل محمد بن امحد الفايس 

 امحد البش بييش و حيي الشاوي و

 

حيد مة املتاخرين و ش يخ املتبحرين و عال .و قيل بعدها اخلريش املاليك رمحه هللا      بن       عبد هللا محمد بن عبد هللا بن   و ابو 

رشح خمترص اخلليل يف فقه ماكل يف  :عرصه و فريد دهره و امام املالكية املشار اليه يف حيازة العلوم و صاحب التصانيف يف عدة فنون مهنا

و عن وادله و ابراهمي اللقاين  و اكن اخذ .اربع جمدلات كبار و رشح املوطأأ و غري ذكل  

 

ابراهمي بن سلامين بن محمد بن      ادلمشقي اجلنيين احلنفي رمحه هللا بقربسو ابو      
18
   

\21a\ 

 تويف س نة اثنتني و مائة و الف 

اجلامع الازهر ابلقاهرة  ش يخ مشاخي .محمد بن محمد بن محمد بن امحد احلسيين الرشنبابيل الرشيف مشس ادلين رمحه هللا       ابو

املعربية و عالمة الفنون الادبية و العقلية و ادلينية و من مشاهري العلامء يف ادلاير املرصية. اش تغل و حصل و داب و افاد و اس تفاد و 

الزايدي و امحد  ليس و نور ادلينامرب و اكن اخذ عن سلطان املزايح و عيل الش .درس و اعاد و حدث و روي و اجاز املشاخي و اجازوه

ربه ادليري و الشرباوي و لوي و اجلوهري و عبدو اخذ عنه البليدي و امل .ابيلالب هالبش بييش و اجاز   

 

من اماثل الفضالء و افاضل العلامء  .بن عبد الكرمي بن      بن       املغريب اجلزايري الرشيف املعمر رمحه هللا مبرص امجلال محمدو ابو 

ايب الرباكت عبد القادر الفايس و ايب الوفاء حسن بن مسعود اليويس و ايب روي عن ايب عامثن سعيد قدورة و  .فريد عرصه و وحيد دهره

و عبد العزيز بن محمد الزمزيم و نور ادلين الشربامليس و الشهاب القليويب  و اجازه البابيل و الاهجوري و محمد الزرقاين .الغيث القشايش

اجلييش و جنم ادلين العزي و شهاب ادلين الس بيك و املزايح و غريمهو الغنميي و شهاب ادلين الش بيل و محمد احلجازي الواعظ و محمد   

ودل بدمشق و نشا هبا  .محمد بن محمود بن ايب بكر بن ايب الفضل العمري ادلمشقي الشافعي املعروف ابلعصفوري رمحه هللا بكرو ابو 

ع ابمس اكن اديبا شاعرا فاضال هل ديوان شعر مُج  و .مث رحل ايل مرص و اس توطهنا و الزم العلامء و صاحب الكرباء و جالس الفضالء

 الاس تاد محمد بن زين العابدين البكري و اكن من املالزمني هل

\21b\ 

الش يخ البابيل و عن و اكن اخذ .و نظم سرية احلليب جزاء و مل يمته  

 

سلامين بن       بن         بن        الرويم الازمريي احلنفي رمحه هللا     و ابو  
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 حيمتل ان يكون: الكورائ 
18

1102يف اسفل الصفحة: تويف    



 

 
 

طاهر سلامين بن ابراهمي بن امحد بن محمد العامثين السلطان فريد ادلين رمحه هللا لامثن بقني من شهر رمضان ابدرنة و هل تسع و ابو  و

السلطان محمد لليلتني خلتا من  خيهالسلطنة بعد خلع او اكنت والدته س نة اثنتني و مخسني و الف و ويل  .اربعون س نة و مثانية اشهر

 و مثانية اشهر و الف فاكنت مدة دولته ثالث س ننيتسع و تسعنياحملرم س نة 
19

 

\22a\ 

 دوةل السلطان الاعظم و اخلاقان الاخفم

       ابراهمي بن امحد بن محمد العامثين رمحه هللا ويل السلطنة بعد اخيه السلطان سلامين يوم      سديد ادلين ايب الرباكت امحد بن

و مائة و الفبقني من شهر رمضان س نة اثنتني   

 تويف س نة ثالث و مائة و الف 

املعمل رمحه هللا يف حمرم و يعرف اببن العرب        عبد الوهاب بن       بن      بن       الرويم  

 

لوية و من الارشاف و السادات الع .احلنفي املعروف ابالتبازاري رمحه هللا عامثن بن فتح هللا بن         بن           الرويم      ابو

 مشاهري مشاخي الطريقة اخللوتية اجلامع بني احلقيقة و الطريقة و الرشيعة

 

 و اخذ عنه ابو اذلبيح اسامعيل بن مصطفي      الرويم     احلنفي املعروف حبقي و غريه 

 

لفتوي و مش يخة احلنفي رمحه هللا يف شعبان و هو عيل منصب ا د بن احلسن بن     الرويم العاليئاحلسن عيل بن محم و ابو

 الاسالم يف دوةل

\22b\ 

مث ويل تدريس احدي الامثنية مث  .قدم قسطنطنية و اش تغل و داب و حصل .جبتاجلهو اكنت والدته س نة اربعني و الف  .ال عامثن

نقاري يف ذي يل مش يخة الاسالم بعد ش يخه ابن امل و مرص مث صدارة بالد اليوانن مث وقضاء اجلند يف سفراريطش مث ويل قضاء سالينك 

يف تنظمي الامور و  علهيا وحو ثالث س نني مستبدا برايهو قيل يف اترخيه معدن العمل عيل و عليه الفتوي و بقي  .القعدة س نة اربع و مثانني

مث  .لسعادةمث حصل هل الاذن ابلعودة ايل دار ا .عدة س بع و مثاننيقمث عزل و نفي ايل بروسا لامثن خلون من ذي ال .تنس يق مصاحل امجلهور

ويل مش يخة اثنيا يف جامدي الاخرة س نة ثالث و مائة و الف ابدرنة يف اايم السلطان امحد و بقي علهيا اكرث من شهرين و مات هبا و دفن 

و اكن عاملا فاضال عاقال خريا صاحلا و فتاواه يتداولها الناس .فهيا  

لربزجني احلنفي العالمة رمحه هللا نزيل مدينة املنورة زاد ها هللا تعايل نورا ي االرسول بن        بن       الكرد محمد بن عبدو ابو     

 و رشافة

 

 

 
20
 و ابو    عيل بن       بن       بن       الرويم       احلنفي املعروف ابالسريي رمحه هللا

\23a\ 

و الف  س نة اربع و مائةتويف   

هو من السادات الارشاف ابلقدس  .احلسيين املقديس احلنفي رمحه هللا ابدرنة غريبا   محمد عبد الرحمي بن ايب اللطف بن احساق بن     ابو

حصل يف بدله و اخذ عن افاضل العلامء به و صار عامل عرصه و  .و احد كبار االثبات و اثبات الاخالف عيل املذهب احلنيفالرشيف 

الفتاوي الرحميية و  :احلجاز و الروم و غريها و صنف تصانيف مهنا ش يخ دهره و امام اوانه و مقدم زمانه و طاف ببالد الشام و مرص و

تنوير الابصار و ل حاش ية   
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ل الصفحة: دوةليف اسف   
20

1104يف اسفل الصفحة: تويف س نة    



 

 
و تفقه  .و مشس ادلين الشوبري و اكن قر أ مبكة عيل زين العابدين بن عبد القادر الطربي و مبرص عيل الشربامليس و مشس ادلين البابيل

 و عبد الكرمي الطرابليس و بدمشق عيل الس يد محمد بن عيل بن محمد احلسيينعيل شهاب ادلين الشوبري احلنفي و حسن الرشنباليل 

و اخذ عنه ابنه محمد عبد الرحمي احلسيين املفيت و  .القديس و غريمه  

الكامالت و من سادات بالد الروم املشار اليه يف الفضائل و  .محمد بن محمد بن         بن         العلوي احلليب احلنفي رمحه هللا      وابو

و من ذكل قضاء دار السلطنة العظمي مدينة قسطنطنية .تقدم يف ادلوةل العامثنية و ويل الاعامل اجلليةل و املناصب العلية .العلوم  

 

رشح امللتقي و :و من تصانيفه  

\23b\ 

ر ابدرنة و هو عيل قضاء عسكر بالد محمد بن شعبان بن      بن        الرويم البس نوي احلنفي القايض رمحه هللا سلخ صفو ابو       

 اليوانن و اكن ويل قبل ذكل قضاء قسطنطنية و غري ذكل من املناصب العلية و الاعامل اجلليةل الفاخرة يف ادلوةل العامثنية

هر ربيع ال خر ابدرنة بعد عبد هللا محمد بن ابراهمي بن امحد بن محمد العامثين اخمللوع من السلطنة رمحه هللا يوم      لامثن خلون من ش و ابو 

و خلع من السلطنة بعد ما طال اايمه و ويل اربعني س نة و س بعة اشهر ابخيه  .اربع س نني و ثالثة اشهر و س تة اايم من خلعه محوال

و الف و هو صغري ابن وحو س بع س نني و خنت بعد واليته السلطنة اذ اكنت والدته يف س نة احدي و مخسني  و اكن ولهيا .السلطان امحد

 و اكن مولعا ابلصيد و لهذا عرف ابلصياد

و ابو       عبد هللا بن امحد بن عبد الرمحن بن امحد القرميي      املعروف بفقيه رمحه هللا يف جامدي ال خرة ببندرالشجر. و هو الامام 

اخذ عن مصطفي بن زين العابدين و  .م و الرومالفقيه احملدث املربز يف العلوم و الس يد الرشيف املش هتر امره املنترش خربه يف بالد الشا

و جعفر و  الس يد محمد بن سعيد و اخذعنه ابنه عبد الرمحن و الس يد ش يخ بن مصطفي العيدروس و اخواه زين العابدين  

عة       مبكة و اكنت بن امحد بن محمد العلوي امليك       الصويف املعروف ابلسقاف رمحه هللا ليةل امجل عبد هللا بن عبدالرمحنو ابو      

والدته هبا
21
  

\24a\ 

و اكن ادر  ش يخ الاسالم معر بن عبد الرحمي البرصي و حصب  .تريب يف جحر وادله و رحل ايل البالد املرصية و زار جده و عاد ايل مكة

العلوماخلرقة و ااب بكر بن احلسني العيدروس الرضير و تزوج ابنته و اخذ عنه البسه  الش يخ محمد بن علوي و  

الف  تويف س نة مخس و مائة و  

و من  رصيةالامداد خليل بن ابراهمي بن      بن       املرصي اللقاين املاليك رمحه هللا من كبار العلامء املالكية و خفار فضالهئم ابدلاير امل ابو

رجل .اهل بيت مشهور معروف ابلعمل و الفضل و املعرفة
22
واكن اخذ  .احلرام و اجازه املشاخي الكرام ايل مكة و جح و عقد دروسا ابملسجد 

و الشربامليس و عبد هللا اخلريش و مشس ادلين البابيل و سلطان  عن وادله و اخويه عبد السالم و محمد اللقانيني و نور ادلين الاهجوري

وبري احلنفي و عبد الوهاب املزايح و الش يخ عامر الشرباوي و شهاب ادلين القليويب و مشس ادلين الشوبري الشافعي و امحد الش

و  .و مبكة عن محمد بن عالن الصديقي و القايض اتج ادلين املاليك .اجلنبالطي و يس العلميي الشايم و امحد ادلواخيل و عيل البش بييش

 ابملدينة عن وجيه ادلين اخلياري و غرس ادلين اخللييل و غريمه و

الادرين احلنفي رمحه هللا من اعيان فضالء الروم و اعالم علامهئم املربزين يف العلوم و  بن عامثن بن حسني بن      الرويم مرتيضوابو      

 صاحب التصانيف و اجملامع

 

سلامين بن صفي بن عباس بن صالني الصفوي العجمي املعروف ابلصفي غفره هللا مكل العجم و اكن ويل بالد العجم بعد وادله شاه و شاه 

 صفي س نة مخس و تسعني و الف

\24b\ 

حسني شاه فاكنت مدة دولته وحو عرشة س نني مفكل بعده ابنه  
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 يف اسفل الصفحة: تريب 
22

 حيمتل ن يكون: رحل 



 

 
محمد بن     بن      بن      املرصي        الاديب رمحه هللا وابو  

 

  تويف س نة ست و مائة و الف

د الفضالء يف البالد اح .عبد الكرمي بن عبد الويل بن يوسف بن ويل ادلين الرويم الشميس احلنفي البلبيل الواعظ رمحه هللا        ابو

مزيل الاشتباه يف  :التصانيف و من ذكل كتاب هل و .الرومية و مشاهري الوعاظ بقسطنطنية وعظ مدة جبامع ااي صوفيه و اكن يعرف ابلفيت

و هو من خلفاء الش يخ عبد الاحد النوري .اسامء الصحابة  

و هو من  .اليك برهان ادلين رمحه هللا غريقا ابلنيل و هو متوجه ايل رش يدبن       املرصي الش بدخييت امل       مرعي بن  ابراهمي بن و ابو

و رشح عيل الفية السرية  ،رشح خمترص اخلليل يف جمدلات :اعالم املالكية املتأأخرين و اعياهنم املتبحرين و صاحب التصانيف و املولفات مهنا

و اكن تفقه عيل الاهجوري و يوسف العييش و  .للعرايق و غريهام
23
   

   \25a\ 

خليل بن ويل بن جعفر بنو ابو   

 

الزم  .ش يخ اجلامع الازهر و صاحب التواليف .ابراهمي بن محمد بن شهاب بن خادل الانصاري املرصي الربماوي الشافعي رمحه هللاو ابو      

املزايح و البابيل و الشربامليس و  و قر أ عيل الشمس الشوبري و .دروس الشهاب القليويب و اختص به و تصدر بعده ابلتدريس يف حمهل

ويمخليل العجلوين و عيل بن عيل املرحو روي عنه محمد بن  .غري مه
24
و    

و  .الرباكت امحد بن ابراهمي بن امحد بن محمد العامثين السلطان سديد ادلين رمحه هللا يوم الاحد لامثن بقني من جامدي الاخرية ابدرنةو ابو 

و ويل السلطنة بعد وفات اخيه سلامين يف شهر رمضان س نة  .جامدي الاويل س نة اثنتني و مخسني و الف اكنت والدته مخلس خلون من

مثانية اشهر مدة دولته ثالث س نني و اثنتني و مائة و الف فاكنت  

 

\25b\ 

 دوةل السلطان الاعظم و اخلاقان الاخفم

ين رمحه هللا ويل الساطنة العظمي يوم الاحد لامثن بقني من جامدي زين ادلين ايب السعادات مصطفي بن محمد بن ابراهمي بن امحد العامث

 الاخرية س نة ست و مائة و الف بعد معه السلطان امحد بن ابراهمي

ض الوجه زين محمد القريش التميي الصديقي املرصي        املعروف اببي املاكرم محمد بن محمد بن محمد بن ابوتويف س نة س بع و مائة و الف 

لقاهرة و دفن عند اسالفه يف جوار الشافعي رمحه هللا و اكنت والدته س نة س تني و الفدين رمحه هللا ابالعاب  

 

بن مبار  كري بن سالمت كري خان بن دولت كري خان القرميي رمحه هللا يف شهر رمضان و هل تسع و س تون  كري خان و ابو     مراد

و اكن تسمي  .اربع و تسعني ؤه يف ذي احلجة مثان و مثانني و عزل يف شوالابتدا و اكن .س س نني و عرشة اشهرس نة و مدة واليته مخ

كري صاحب جود و احسان. و اكن قبل واليته ال يصل سفراء ادلوةل الروس ية ايل السلطان بل اكن يمت حواي هم بواسطة خوانني القرمي مث 

و  الروس ايل مراسةل ادلوةل العامثنيةصاروا يصلون بواسطة والت بندر و صار هو سببا مس تقال القتدار مل
25

 

\26a\ 

و ابو عبدهللا عبد الرمحن بن نفس بن       بن      احلسيين الانقروي احلنفي رمحه هللا يف شهر رمضان بقسطنطنية و دفن يف خارج ابب 

رحل يف املناصب و قطع طريق  و سكل يف طريق التدريس و .اش تغل و حصل و قدم قسطنطنية و صار معلام البن حيي املنقاري .ادرنة

 املراتب و ويل تدريس دار احلديث السلامينية مع رتبة بروسا و علوفة تناسب حاهل مث ويل نقابة الارشاف و قضاء دار املكل و رتبة صدارة
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 يف اسفل الصفحة: و ابو خليل 
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 او املرصويم 
25

 يف اسفل الصفحة: و ابو عبد هللا 



 

 
يف الالس نة  و اكن صاحب عمل و كامل و حسن خصال و هل تعليقات و اشعار .بالد اليوانن مث عزل بسبب غري معلوم و مات متقاعدا

 الثالثة يتلخص فهيا ابلوايل

 

 تويف س نة مثان و مائة و الف 

اش تغل  .جعفر بن       بن         العلوي احلسيين الرويم ا           احلنفي رمحه هللا بقسطنطنية و دفن يف خارج ابب ادرنة        ابو

و حصل و الزم اهل العمل و برز و صار من اعيان وقته و كام دار يف املدارس و قطع املراتب يف اجملالس ايل ان ويل تدريس السلامينية مث 

ويل نقابة الارشاف مع رتبة بروسا يف جامدي الاويل احدي و تسعني بعد محمد بن اسعد مث عزل عهنا يف جامدي ال خرية س نة س بع و 

س نة اسالفه الهامشيني يف اجلود و السخا و الكرم و  عيل و اكن .مث ويل قضاء القاهرة يف س نة تسع و تسعني و مات متقاعدا عنه .تسعني

لرشف احلسب و النسبا املروة و علو اهلمة حلامي سلمي القلب حائز    

    محمد بن        بن  و ابو         

 رمحه هللا يف قسطنطنية و دفن يف خارج ابب ادرنة حصل العلوم و املعارف و امتاز
26
    بن       العلوي احلنفي ابن الفناري

\26b\ 

مولوية القدس الرشيف مث رتبة الشام و ويل قضاء ازمري و ادرنة و قسطنطنية مث عزل عهنا يف س نة  و وصل .و سكل مسكل التدريس 

مث ويل نقابة الارشاف يف  .مث ويل صدارة البالد الرشقية يف شوال س نة مخس و مائة و الف .مثان و تسعني لامثن بقني من ذي احلجة

ويل س نة ست مث عزل عهنا يف رجب مهنا مات متقاعدا عهناجامدي الا  

ي الامري رمحه هللا لثالث عرشة بقيت من شهر ربيع الاول عند جده محودة ابشا بن د بن مراد بن محمد بن مراد القرسقعبد هللا محمو ابو 

ويل الامارة بعد ابيه محمد بقني من  .لباايت املشاهري هباادلوةل العامثنية و من ا ءو هو احد الامراء املرادية بتونس بعد استيال .مراد ابشا

و جرت امور و خطوب و اثر  .املكل اخوه الامري عيل و معه محمد بن محودة احلفيص س نة ست و مثانني و الف و انزعه يف     جامدي   

بعد ذكل فنت محمد بن شكر مث خلص الامر لصاحب الرتمجة وصفا هل احلود اس تقل. وقتل اخواه عيل يوم الثالاثء لثالث بقني من رجب و 

من غده امحد بن يوسف الشيل ادلاي اذلي انز عه ايضا. و مات معه و نفي معه احلفيص ايل ارض الروم س نة تسعني و مات يف شعبان 

س نة س بع و تسعني و الف مث مات ابن شكر مهنزما عنه بغاس. و هل ماثر كثرية خضمة تشهد هل بعلو املقدار جامع و مسجد و مدرسة 

ابلاكف و مثلها بباجة للحنفية و مثلها هلم ابلقريوان و مدارس بقفصه و توزر و قابس و اسواق الشواس ية الثالثة بتونس و الزايدات يف 

و لبث برهة  .قصور القنطرة ابردور عيل وادي جمردة قرب طربية اقام عيل بناهئا بنفسه احوالا و يه تشهد ابملزية العظمية و املرتبة الشاخمة
27
 يف امن و تأأمني و قرار مكني ايل ان اثر عليه محمد بن شكر مث دفعه و بقي يف امن و دعه ايل ان 

\27a\ 

م املصاب به و مكل بعده اخوه رمضانافاه اجهل و عظو   

   فهياو مائة و الف تويف  دخلت س نة تسع

و اكنت  .يي الشافعي رمحه هللا يف اوائل احملرم ابملدينة و هو راجع من احلججنهي ز ادلمياطي ال       بن         السعود محمد بن محمد بن     ابو

والدته س نة س تني و الف بدمياط و نشأأ هبا و الزم علام ها
28
و قدم مرص و جح فريضة الاسالم و زار روضة الرسول عليه السالم و برع  

ن الزجنهييي و جود القران عيل العالمة خذ عن وادله صالح ادلين او اك .و ش يخ اوانه صاحب فضل و كامل يف العلوم و صار اس تاد زمانه

 ابن السعودي ايب النور ادلمياطي و الزم مبرص دروس شهاب ادلين البش بييش و

 

صفر  العلوي الاسامعييل البخاري احلنفي الرشيف رمحه هللا يوم الثالاثء لليلتني خلتا من     بن       عبد هللا محمد بن محمد بن   و ابو 

و عقب ابنا واحدا هو نور ادلين عبد هللا اذلي تويل مش يخة الاسالم ببخارا يف صدارة ادلوةل  .ببخارا و دفن يف جنب خانقاه اليت بناها هبا
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 او الغفاري 
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 يف اسفل الصفحة: و افاه 
28

 الصغة الاحص: علامهئا 



 

 
ن ويل قضاء العسكر يف اايم ايب الغازي خان و امارة دانيال و الاخر عصام ادلي و بقي منه ابنان نظام ادلين .املنغتية اايم رحمي خان

 املعروف بكة خواجه ويل قضاء القضاة ببخارا يف اايم الامري
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معصوم بن دنيال و ابنه القايض ابو احلسن يف اايم الامري حيد و. لصاحب الرتمجة املولوي الرشيف تصانيف مهنا: حاش ية عيل الفوائد 

 الضيائية و حاشيتان عيل رشح العقايد العضدية

امس بن صاحل الفتحاابدي و و اكن اخذ عن القراابعي و ق   

 و اخذ عن امان هللا بن نياز الرتميذي و عنايت ش يخ البخاري و املويل الفييض و 

 

يف ذي احلجة امام جامع ايب ايوب الانصاري ريض  حيي بن        بن          بن          الرويم الاسالمبويل احلنفي رمحه هللاو ابو      

.هللا عنه بقسطنطنية  

 

س نة عرشة و مائة و الف  تويف  

و اكن ابوه تركه  .برهان ادلين رمحه هللا شااب و هل ست عرشة س نة لعي اجلربيت احلنفيراهمي بن حسن بن عيل بن محمد الزياحلسن اب ابو

مج و الاخبار اذلي و هو جد عبد الرمحن بن حسن بن ابراهمي اجلربيت صاحب كتاب جعايب الااثر يف الرتا .صغريا و مل يعمر بعده الا قليال

كتاب غالبا بعد الالف قبيل متام املائة جزاه هللا س بحانه عنا خريا اجلزاء و اسالفه اخليار املرصيني يف هذا ال  نس تعني به يف ترامج العلامء

.النجباء  

بن        املرصي البش تيك      العالمة          امحد بن احلسن بن  و ابو      
29
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و اكن اخذ عن النباء و  .و ش يخ دهره و من مشاهري الفضالء يف ادلاير املرصية و ااكبر العلامء يف وقته ابلقاهرة املعزية  عرصهرمحه هللا عامل

 الش يخ محمد الرشنباليل و 

 

اهل بيت مشهور و اكنت والدته يف س نة اربعني و الف من  .فيض هللا بن ايب سعيد بن اسعد بن محمد الرويم احلنفي رمحه هللاو ابو      

ويل مش يخة الاسالم و سائر املناصب العلية و الاعامل اجلليةل هو و جامعة من اسالفه اكبرا عن  .ابلس يادة و الرايسة يف ادلوةل العامثنية

هو معزول بعد ما  و غرية و مات و ابتيل يف اثناء ذكل ابلعزل و النفي ايل اجلزيرة .اكبر و ويل صدارة اجلهتني و قضاء دار السلطنة و غريها

و اكن عاملا عاقال متبحرا ذا فنون ماهرا يف النجوم و الشعر و الكتابة و غريها من العلوم غري انه اكن عيل غاية من  .ويل املش يخة مرتني

 الهتور شديدا عيل االتباع و بذكل اش متل عيل احواهل املصائب و مل يس تقر رتعه يف املناصب

محمد بن مراد الرتيك التونيس الامري رمحه هللا بسوسة قتهل ابن اخيه مراد بن عيل  و اخرقهبن مراد بن رمضان  و ابو     
30
يف  والقي رماده  

البحر بعد واليته ثالثني شهرا. و اكن ويل بعد اخيه محمد و اكن اعتقل بن اخيه و مسل عينيه مث هرب منه و مالت اليه امجلاعة و غلب عيل 

 معه و مت عليه ما مت

 

س نة احدي عرشة و مائة و الف  تويف  

محمد بن سامل بن       بن       اخلرضيم العويف املرصي رمحه هللا ابلهند        ابو  
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لست بقني  املعروف ابلبقري رمحه هللا محمد بن قامس بن اسامعيل بن       املرصي الش ناوي الشافعي الصويف مشس ادلينو ابو          

فريد عرصه بال مدافعة و وحيد دهره بال منازعة  .و اكنت والدته يف س نة مثان عرشة و الف .عن ثالث و تسعني س نةمن جامدي الثانية 
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 يف اسفل الصفحة: رمحه هللا 
30

 الصحيح: احرقه 



 

 
تعلمي حبيث ل حصل و اس تفاد و درس و اعاد و حدث و افاد و الف و اجاد و تفرد اب .امام زمانه يف فنون مجة و ش يخ اوانه يف علوم عامة

ن الميين و احلديث عن البابيل و نور ادلين احلليب و راءة عن عبد الرمحو اكن اخذ الق .و تلميذ تلميذهاكن غالب علامء مرص اما تلميذه ا

 يببرهان ادلين اللقاين و الفقه عن املزايح و الزايدي و الشوبري و محمد امليناوي و الطريقة عن معه مويس بن اسامعيل و عبد الرمحن احلل

 الامحدي و 

املغريب التونيس نور ادلين رمحه هللا ابملغرب عامل املغرب و ش يخ عرصه و امام دهره       بن      سعود بن    الوفاء حسن بن م و ابو 

ارحتل ايل املرشق و قدم مكة و جح بيت هللا احلرام س نة اثنتني و مائة و الف مث عاد ايل املغرب و مات هنا  و هل مؤلفات مشهورة و 

زائري وروي عنه محمد بن عبد الكرمي اجل  

 

 بن      بن      العلوي احلسيين الهروين اسملعبد هللا زاهد بو ابو 
31
و هو  .احلنفي احلكمي رمحه هللا باكبل و اكنت هبا والدته و نشأأته 

وفور العمل احلكمي الاكمل و الفيلسوف الفاضل و احد ازكياء العامل و جعايب ادلنيا يف الظرافة و حدة اذلهن و فرط التيقظ و سعة التعقل و 

و حامل لواء احلمكة يف عرصه و فارس جواد املعرفة يف دهره جال يف ميادين التحقيق و اختلس بصائب فكره رصحي احلق
32
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و اعرتف بفضهل السابقون الاولون و اقر هل ابلتقدم  .بات الس بقو حاز بثاقب ذهنه و حديد نظره صواب الصدق و اخلري املطلق و قص  

و هو احد الاساطني الثالثة الاجةل يف احلمكة الالهية و املعرفة ابلنعوت الربوبية بل اجلهم و اكربمه و احدمه  .ون الاكملونيف فنه العارف

شعران سكت تعبري مقاهل  و نظرا و امغضهم فكرا و امعقهم فهام و اعظمهم علام حبيث ينشد لسان حاهل  

 

ا مل تس تطعه الاوائلو اين و ان كنت الاخري زمانه             ل ت مب   

      

و بيان معروف و  .ما تضمنته كتبه من حتقيق ابهر ااته و تدقيق زاهر ابداه و حسن تقرير اعطاه و جيد حترير   اثه و كفي بذكل شاهدا

ه من يشاء و هللا كشف و تفصيل مبنافع حمفوف و بسط بفوائد ملفوف يلتذ به الفهم السلمي و هيزت منه اذلهن املس تقمي ذكل فضل هللا يؤتي

 و القليل خيرب عن الكثري و احلفنة تدل عيل البيد راكبيه. تقدم عند 
33
ذو الفضل العظمي. و ابمجلةل املطنب يف وصفه مقرص و املكرث مقتصد

واله ابنه  مث .تني و الف فبارشه مدة مديدةع اكبل يف شهر رمضان س نة اربع و س  السلطان شهاب ادلين خرمشاه البابري فواله حترير وقاي

مث واله صدارة اكبل فعاد الهيا و اكب فهيا عيل ادلرس و  .السلطان حمي ادلين اورنكزيب حس بة عسكره س نة س بع و س بعني و الف

راء تنافس فهيا العلامء و و صنف تصانيف حممكة بديعة غ .الافادة و وجرد لرتبية طالب العمل يف وقادة اذلهن و ثقافة الفهم ابحلس ين و زايده

و حواش عيل الرساةل القطبية املعموةل يف  ،و حواش عيل رشح الهيالك ،حواش عيل رشح املواقف :مهنا حلس هنا عن غريها احلكامءرغب ي

  و اكن اخذ عن وادله .و حواش عيل رشح الهتذيب و غري ذكل ،التصور و التصديق
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 املاجد و غريه من علامء الهند 

و  الادمهي الهندو اخذ عنه القايض مبار  بن دامئ  

من موايل الروم و علامهئم املربزين يف  .عبد هللا محمد بن محزة بن محمود بن امحد       املعروف ابلتفسريي و ابن ادلابغ رمحه هللاو ابو 

ذكل ويل مش يخة  و اكن قبل .و مات و هو مدرس ابلرتبة السلامينية .العلوم و افاضل ادلوةل العامثنية و من مدريس دار املكل قسطنطنية

 الاسالم و قضاء قسطنطنية و غريها من الاعامل اجلليةل و املناصب العلية و

 

و حواش عيل العقايد و ،و رحشات النصيح يف رشح احلديث الصحيح يف املوعظة ،التبيان يف تفسري القران ابلرتكية جمدلان :و من تصانيفه  
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 يف الهامش: ترمجة يرسزا زاهد الهروي 
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 يف اسفل اصفحة: و حاز 
33

 قد يكون: مقترص 



 

 
و هو من اعيان مشاخي  .بني ارهبا ريف رمحه هللا ببخارا و قربه مشهو البخاري احلنفي الصو  حبيب هللا بن       بن        بن    و ابو      

و الهل خبارا و  .ما وراء الهنر يف عرصه و اعالهمم املشار اليه يف دهره و اعظم السالكني يف وقته يف تربية املريدين ادلاخلني يف طريقته

هو معقود علهيا اخلنارص يف امجلع بني الفنون العقلية و النقلية و التحيل بعلمي الباطن و  و .غريمه من اهل تكل ادلاير اعتقاد عظمي فيه

الظاهر فامي بيهنم و حرض جنازته مكل الوقت
34
  

\30a\ 

بن عن معصوم  و اخذ الطريقة النقشبندية .و اكن جح بيت احلرام و زار روضة الرسول عليه السالم .ناس بحانقيل اخلان و الكثري من الاعي

 امحد الرسهندي و

احلسن عيل بن شعبان بن       بن       الرويم الاقرسائ احلنفي رمحه هللاو ابو   

 دخلت س نة اثنىت عرشة و مائة و الف تويف فهيا 

عيل بن محمد بن        بن       الرويم       رمحه هللا       ابو  

 

املعروف ابلنظمي رمحه هللا ش يخ الطريقة و امام الطائفة         اديعبد هللا محمد بن       بن       بن       البغدو ابو   

 

احلسن عيل بن محمد بن        بن      الارزجناين احلنفي القايض رمحه هللا يف جامدي ال خرة و هو عيل صدارة بالد اليوانن و قضاء  و ابو

 العسكر هبا
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 .العلوي الرويم احلنفي رمحه هللا ابملدينة املنورة من افاضل علامء الروم املربزين يف العلومالفتح عامثن بن عبد هللا بن معر بن         ابو

و حاز رتبة املولوية و ويل قضاء دار  يه مشكورا و من بني اقرانه مشهورا.اش تغل و سعي يف حتصيل الكامل سعيا موفورا ايل ان صار ف 

مث عزل عن النقابة و ويل تكل الصدارة مث عزل عهنا و تقاعد مث طلب قضاء املدينة فانعم  بالد الرشقية و نقابة الارشافال السلطنة و صدارة 

.هبا و سار ايل احلجاز و مات هبا بعد س نة  

عبد هللا بن امحد بن        بن           املرصي املرحويم الشافعي رمحه هللا احد السادات بداير مرص ومن اماثل الفضالء يف محمد و ابو 

 ذكل

 

 و دخلت س نة ثالث عرشة و مائة و الف تويف فهيا 

 و هو الاس تاذ .رمحه هللا الحدي عرشة خلت من احملرم الارشاد يوسف بن عبد الوهاب بن         بن       املرص         الوفايئ ابو

مات وادله يف رجب س نة مثان و تسعني و تويل الس يادة يوم  .و الش يخ الامام املكرم و هو الرابع عرش من خلفاء الطريقة الوفائية املعظم

 سار سرية حس نة بكرم نفس و حشمة و معروف و داينة ايل ان توفاه هللا س بحانه. 

 

حسن بن عيل بن حيي بن معر امليك احلنفي رمحه هللا يوم امجلعة لثالث خلون من شوال و ابو البقاء
35
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و اكنت والدته مبكة س نة تسع و اربعني و الف و هبا نشأأ و اش تغل عيل علامهئا و  .ابلقرب من ابن عباس ريض هللا عنه ابلطائف و دفن

يف العلوم ابرعا يف عدة من الفنون و كتب اليه ابالجازة غالب علامء الاقطار و  اعيل علامء املدينة و الغرابء الواردين علهيا ايل ان صار مربز

.مشاخي الانصار و درس ابحلرم و افاد و الف و اجاد  
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 يف اسفل الصفحة: س بحان قيل 
35

 يف اسفل الصفحة: ابلطائف 



 

 
مراد بن  عيل بن مراد بن محمد الرتيك الامري غفره هللا يوم السبت لثالث عرشة خلت من        و ابو  

و اربعة اشهر و اكن يف كنف معه الامري محمد مث الامري رمضان  فاكنت مدة واليته ثالث س نني .احملرم بوادي البول عيل مرحةل من ابجة

فتحيل عيل الفرار و فطن به العسس فهرب ايل حرم معه فامر به و رد  .بسه و قيض من حيرسهفتخوف منه و اشاروا اليه ابلقبض عليه حف 

ايل حمبه. و استشار الامري ثقاته يف امره فاتفقوا عيل مسل عينيه فسملتا و داواه الطبيب و ارس هل حبصول العافية و فتح بقضده محصة 

من حول معه ففر ايل سوسة و حتصن  ت فقاموا بنرصه و مال الناس اليه و انغضواتندفع لها املادة مث فر يف غيبة معه و قصد جبل وسال

و دخل تونس  فمتت البيعة هل لامثن خلون من رمضان س نة عرشة .برضحي الش يخ س يدي ايب راوي فوجه مراد من اخرجه و قتهل كام سلف

ما اريب به عيل احلامك العبيدي و فواحش و صدر عنه من الفساد و ابلغ يف سفك ادلماء و قتل احليواانت و انهتا  احلرمات و اجملاهرة ابل

السلطان مصطفي بن محمد  -----و قتل بيده الس يد محمد العواين و شوي محله و الك منه مع ندمائه و قاتل اهل اجلزائر  .ابراهمي الاغليب

ابراهمي  من بطانته و رماه و هو يساير كروسة و قتل بقية ال مراد العامثين بعقد الصلح بيهنام فمل يضع اليه فواطاء عليه كرباء اجلند و فتك به 

  هر كدوةل بين امية ابملرشق او وحوه و مكل بعده ابراهمي الرشيفش  فانقرضت به دولهتم و اكنت الف
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ن محمد بن جان سلطان الازبيك البخاري اخلان غفره هللا ببخارا و دفن         و اكن ويل الامر املنصور س بحانقيل بن ندر محمد بن ديو ابو 

 يف س نة الف و اثنتني و تسعني بعد اخيه عبد العزيز

 

 

 تويف س نة اربع عرشة و مائة و الف 

امر هللا بن       بن         بن       الرويم      ابو  

 

احد مشاخي الاسالم يف ادلوةل  .بن      الرويم ابن ادلابغ رمحه هللا يف شهر ربيع ال خر بقسطنطنية بن امحدعبد هللا محمد بن محمود و ابو 

و اكن ويل قضاء الشام و ادرنة و قسطنطنية و صدارة اجلهتني و  .العامثنية و دفن يف ميدان مدرسة اليت بناها يف جوار السلطان سلمي هبا

ناصب العليةغريها من الاعامل اجلليةل و امل   

 

اقام  .محمد بن فارس بن        بن       التونيس        الصويف رمحه هللا مبرص من ذرية س يدي حسن الاندليس الش نرتي رمحه هللا    وابو

.دينا صاحلا معروفا ابدلاينة بدمياط مدة مث عاد ايل مرص و اكن فاضال اديبا عالمة ورعا زاهدا
36
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م و اخلاقان الاخفمدوةل السلطان الاعظ  

لعرش خلون من شهر ربيع الاخر س نة مخس عرشة و       ابراهمي بن امحد العامثين رمحه هللا يوم    هو عز ادلين ابو سعد امحد بن محمد بن

.مائة و الف من الهجرة ابدرنة بعد اخيه السلطان مصطفي رمحه هللا  

 

لوي الرويم الارزين احلنفي رمحه هللا لعرش بقني من شهر ربيع محمد بن امحد بن جنيد العن ب ابو الفتح فيض هللا بن محمد بن محمدتويف فهيا 

و اكن  .لهدات يف الاخالفجهم عليه جامعة من الاشقياء و هو من مشاهري السادات و الارشاف و ااكبر العلامء ا .ال خر ابدرنة شهيدا

فاز يف  .لعلوم العقلية و النقلية و الفنون العربية و الادبية فاضال حمققا اكمال مدققااليه يف ا اام مكرما يف ادلوةل العامثنية مشار معززا معظ

يف تكل  و الامتيازات العلية و ويل الاعامل اجلليةل و املاخذ الهبية و من ذكل مش يخة الاسالم مرتني و يه عبارة ادلوةل ابملناصب العلمية

و اكن علوي النسب رضوي احلسب نري  .مصطفي و قضاء العسكرين و نقابة الارشافادلوةل عن الافتاء العام و صار معلام للسلطان 

ا شعرالوزير بقصيدة غراء مطلعه ابراهمي بن و قد مدحه الامري عبد هللا .القبس عرايق النفس مريض الادب محمودا للرعية حمببا لالمة  
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 يف اسفل اصفحة: دوةل السلطان 



 

 
  ماذا هييجك من صبا  الاقدم

 

و بداه برتمجة و تفاصيل حاهل من  .س يد ابراهمي بن عبد البايق ابن العقايش ذيهل عيل حدائق احلقائقو صنف ابشارته و امتثاال المره ال 

و من ااثره  .و نس به ينهتيي ايل الش يخ مشس ادلين التربيزيعلامء فضالء شعراء ادابء رؤساء  . و هل اوالد و احفادوالدته ايل زمان ترحاهل

ويل مش يخة الاسالم و ابناه محمد و  .لروم و دار احلديث ابلشام و مدرسة يف املدينة املنورةمدرسة يف جامع و دار القراء يف ارزن ا

.مصطفي عيل صدارة اجلهتني  

\33b\ 

و ابمجلةل اكن عيل هناية من القدر و الرايسة مث جري عليه ما  .و قد رحش ابنه الاكرب فتح هللا ملش يخة الاسالم و فاز هبذه الرتبة العلية

و اخري عيل احلاش ية  ،عيل تفسري البيضاوي و حاش ية ،ذاكر ابلعيش و الاباكركتاب الا :و من تصانيفه .اب حتت الرثيو به غ جري

.و مجموعة اللطايف ابلرتكية ،و مجموعة الفتاوي ،و تعليقات عيل رشح عقايد اخللخايل ،ة النباءبعد سور العصامية  

ن محمد  العلوي الرويم الارزين احلنفي رمحه هللا الربع عرشة بقيت من جامدي الاويل قتيال عبد هللا فتح هللا بن فيض هللا بن محمد ب و ابو

 بيد قةل

وةل بين ناصب الاعيان و اعامل الاعالم يف ادلمب  و تلوه يف الرايسة و القدر و املعامل و الفوز ة الفضائل و املاكرمحياز و اكن صنو ابيه يف 

و تدرج ايل ان فوض اليه همامت السلطنة  الروم و نقابة الارشاف و اكن وصل هناية املراتب العلمية عساكر بالدو اكن ويل قضاء  .عامثن

مث اكن وقعة ادرنة فقتل  .املش يخة اذ اكن عيل الصدارة ابلفعل و هو اول من ويل رتبة .اكفة و توجيه املناصب و الوزراء و املأأمرين قاطبة

فهيا ابوه هبجوم ادابش العسكرية و ارسل صاحب الرتمجة ايل دار السلطنة مث قتهل هؤالء الارشار و ريم جسده يف البحر. و اكنت وادلته 

.كرمية الش يخ الوايف املشهور  

 

السعادات مصطفي بن محمد بن ابراهمي بن امحد العامثين رمحه هللا لعرش بقني من رجب ابدرنة و دفن عند وادله و حرض جنازته و ابو 

و اكنت .بعها مسافةالسلطان امحد اخوه ت 
37

 

\34a\ 

 امحد بن ابراهمي س نة ويل السلطنة بعد معه السلطان س نة اربع و اربعني و الف ابدرنة و الدته يوم الثالاثء لامثن خلون من ذي القعدةو 

 و عليه احلزن و اربعني يوما من خلعه و غلبو مات بعد مائة  .عيل تسع س نني ست و مئة و الف مث خلع عهنا بعد ما ولهيا ما ينوف

 عليه جري مفرض و لزم الفراش و غاب حتت الرثيملا التحري 
38
  

 .السلطان ابو          مصطفي بن محمد بن ابراهمي بن امحد العامثين رمحه هللا يوم امخليس لعرش خلون من ربيع الاول ابدرنة و اكنتو خلع 

ة و الف بعد معه السلطان امحد فاكنت مدة دولته مثان س نني و تسعة واليته يوم الاحد لثالث بقني من جامدي الاخرة س نة ست و مائ

.يوما عرش اشهر و ثالثة  

 

 .س ادلين رمحه هللا الحدي عرشة بقيت من شوالمش املرصي الاطغيجي الشافعي الوفايئ    بن          محمد بن منصور بن     و ابو   

و اكن اخذ عن ايب الضياء الشربامليس  .حملدثني مبرص و مشس الس نة يف ذكل العرصخامتة ا  .و عرشين و الف نت والدته س نة اثنتنيو اك

ويب وي الصويف و شهاب ادلين امحد القليمحمد بن معر الشوبر  و مشس ادلين البابيل و سلطان املزايح و مشس ادلين  

\34b\ 

 تويف س نة ست عرشة و مائة و الف

رمحه هللا       همي بن حق محمد القرميي       عبد العزيز بن عبد هللا بن ابرا        ابو   

 

الطيب رمحه هللا          الرويم        بن         شعبان بن امحد بن     و ابو        
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دتهيف اسفل الصفحة: وال   
38

 يف الهامش: ست و مائة و الف مث خلع عهنا بعد ما ولهيا ما ينوف عيل تسع س نني و مات بعد   



 

 
 

يف شعبان يوم  دولت كري خان التتاري القرميي اخلان رمحه هللا سالمتكري خان بن كري خان بنغازي احلاج سلمي كري خان بن هبادر امل ابو

جه قببا حطرية جامع اخلان و دفن عند وادله يف .الثنني لست بقني منه و هو عيل خانية قرمي يف املرة الرابعة و هل ثالث و س بعون س نةا

و حمرم الارسار يف اايم  قال صاحب معرفة ابحلروب جليل القدر و اكن صاحب املشورةاو اكن ع .ربعةو هو احد العنارص الا .رساي

مقامات معروفة غلب عيل  و  و هل خدمات مربورة .ابراهمي الرابع و اخرمه امحد بن محمد الثالث بن اوهلم محمد .العامثنية من السالطني ةمخس

القرمي و غمن ثالثني من املدافع الكبار و ارس اكرث من الف رجل مهنم و طردمه ايل من الروس و اخرهجم
39
  

\35a\ 

و يف الثانية  .ه الويل يف ذي احلجة احدي و مثانني بعد عادلكري خان و اكنت مدته س بع س ننيو اكن ويل نوبت .بالدمه متعاقبا ايل حدودمه

مدته ست س نني و اكنت  السكوبية انتصارا عظامي عيل و يف هذه النوبة انترص .يف رجب س نة مخس و تسعني بعد حايج كري خان الثاين

انية اشهر يف كري خان و اكنت مدته ست س نني و مثصفاكري خان بن سالمت و يف الثالثة يف صفر س نة اربع مائة بعد  .و احد عرش شهرا

كرميا خسيا عاقال وقورا صبورا و اكن سلمي القلب اكمسه حلامي  .شعبان س نة اربع عرشة و مائة بعد ابنه دولت كري خان و اكنت مدته س نتني

ماوي العلامء و الفضالء و قد امتاز  جملسه .الطاعة لدلوةل العامثنيةشامل الكرم منقادا للرشيعة مكرما للعلامء و الفضالء حسن  ل اللطفاكم

و اس تعفائه عن  اخلانية يف لك مرة تركها ابختيارهو قد تر  عن اهل بيته ابمور مهنا ترشفه بزايرة بيت هللا احلرام و اداء جحة الاسالم 

ثانية و ابنه دولت كري خان يف الثالثة يف مقامه و ابمجلةل اكن واسطة عقد و ويل اخلانية ابن معه سعادتكري خان يف نوبته ال  .ادلوةل العامثنية

 اخلانية 

 

\35b\ 

 تويف س نة س بع عرشة و مائة و الف

و  .الغين ادلمياطي الشافعي العالمة املعروف ابلبناء رمحه هللا يف احملرم ابملدينة و دفن ابلبقيع امحد بن محمد بن امحد بن عبد        ابو 

و حصل  .مث ارحتل ايل احلجاز و المين مث ارحتل ايل القاهرة الدته بدمياط و نشأأ هبا و اش تغل يف العلوم عيل علامهئا و الزم فضالهئااكنت و

العلوم و فاز و هو احد من قام ابلطريقة النقشبندية ابدلاير املرصية و حل علهيا اكيد نظره ايل ان بلغ مبلغ المكل من الرجال و اقام مدة بقر ية 

به و اكنت اليه املنهتيي يف علوم احلديث و الرايسة عيل  و تصدر لالرشاد و كرثت تالمذته و مع النفع .قريبة من البحر املاحل تسمي الربج

 ب بهالزخاير املهامت فامي ي و ،احتاف البرش ابلقراات الاربعة عرش :لسامع احلديث و من تصانيفه و اكن يقصد من الاماكن البعيدة .اههل

ين الاهجوري و و اكن اخذ مبرص عن سلطان املزايح و نور ادل .و اخترص السرية احلنبلية يف جمدل ،الساعة من املسموعات يف ارشاط

و ابحلجاز عن برهان و برهان ادلين املميوين  مشس ادلين الشوبري و نور ادلين الشربامليس و شهاب ادلين القليويب و مشس ادلين البابيل

ين و الطريقة عن امحد بن جعيل و اخرينادلين الكورا  

 ضالء يف ادلوةل العامثنية وقد ويلمن كبار الف .بن سالم احلليل احلنفي رمحه هللا لامثن خلون من صفر حيي بن صاحل بن نرص هللا  وابو       

املناصب العلية و الاعامل اجللبةل مهنا قضاء العسكرين و
40
  

\35a\ 

 .املرصي الرشنباليل احلنفي العالمة رمحه هللا مبرص و دفن عند معبد الس يدة نفيسة    ق بن عبد الشايف بن حلي بن عبد احلاعبد و ابو 

ودل ببدله و نشأأ هبا مث ارحتل ايل القاهرة و الزم فضالء عرصه يف الفقه و  .و هامم املدققني ش يخ املتبحرين و عالمة املتاخرينامام احملققني 

ن و البديع اد و اتقن الاصول و الفروع و همر يف املعقول و املسموع و شار  يف النحو و الرصف و املعاين و البيو اجهت .احلديث و املعقول

و الاصول و الفرايض مشاركة اتمة. و غلب عليه الفقه و احلديث و اش هتر ابالتقان و التحقيق و ان ترش خربه ابلرباغة يف التدقيق و انهتت 

و اكن تفقه  .قطار البعيدة و الامصار النبيةلو قصدته الفضالء من الا .يادة و ش يخوخة احلنفية ابدلاير املرصيةاليه الرايسة و متت به الس  
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 يف اسفل الصفحة: بالدمه 
40

 يف اسفل الصفحة: و ابو      عبد احلي  



 

 
 الرشنباليل و محمد بن ابراهمي ادلروري و معر بن معر الزهري ادلفري و امحد الشوبري و سلطان املزايح و مشس 

41
عيل ايب الاحالص

د العنايب و ادلين البابيل و عيل الشربامليس و محم  

 

السعود محمد بن سالمة بن عبد اجلواد بن        ادلمياطي الشافعي رمحه هللا ودل بدمياط و نشأأ بني فضالهئا و اش تغل ابلعلوم و و ابو 

ان ابلس بع و و تفقه و اتقن فنوان و قر أ القر  مث ارحتل ايل القاهرة فالزم فضالهئا و جالس علامهئا .اخذ الطريق عن مجع من مكل العارفني

و صار اماما يف التصوف و القرااة .العرش
42
و الف يف القراات 

43
و اخذ عن الافاضل و اخذ عن ضياء ادلين  .و غريها و درس و افاد 

 املزايح الفقه و القر أة و اخذ عن يس امحليص و

محمد بن         بن           بن          الطرسويس احلنفي رمحه هللا  و ابو      

\35b\ 

 

الرويم     احلنفي القايض رمحه هللا الربع بقني من شوال و هو عيل قضاء       بن             بن          بن           بكر بن  و ابو 

 عسكر بالد الروم

 

 تويف س نة مثان عرشة و مائة و الف

من افاضل السادات يف  . ابلشجر و اكنت والدته بقرميعبد هللا امحد بن عبد الرمحن بن امحد بن محمد القرميي       الفقيه رمحه هللا ابو 

س و صنف يف جازوه و متزي يف العلوم و متهر و در ادلاير املرصية املشار اليه يف الفضائل العلمية اش تغل عيل علامء عرصه و فضالء دهره و ا

.و الفرايض الفقه  

  
44
 و ابو      اورنكزيب بن خرمشاه        بن سلمي بن اكرب شاه البابري الهندي احلنفي السلطان حمي ادلين عاملكري  رمحه هللا

 

 

\36a\ 

امحد بن محمد بن        بن          املرصي املنغلوطي الشافعي املعروف اببن القفي رمحه هللا يوم االثنني لثلث بقني من شوال و ابو      

و اكن ابرعا زكيا حسن التقرير جيد احلافظة حلو الالكم و  ابلعلوم اش تغل .و اكنت والدته س نة اربع و س تني و الف .جفأأة قيل مسموما

ئات هل و هل رساةل يف بيان ان السنن و الهي  .ه بعض الناس و بيضه و نس به ايل نفسهفاختلس .السافرة و مات قبل تبييضه رشح البدور

و تفقه  . ايب جشاع للخطيب و اخري يف ارشاط الساعةيه داخةل يف املاهية او خارجة عهنا و حاشيته عيل الامشوين مل تمكل و اخري عيل

 عيل شهاب ادلين البش بييش و شهاب ادلين الس ندويب و اخذ عن الشربامليس و

 

دخلت س نة تسع عرشة و مائة و الف تويف فهيا   

 ابو الشكور حمب هللا بن عبد الشكور بن            بن                 الهندي الهباري احلنفي القايض رمحه هللا و اكن ودل مبوضع كر من 

 ش بابه و قرع يف 
45
مضافات هبار. و هو من كبار الفضالء ابدلاير الهندية و خفار العلامء يف ادلوةل البابرية. جال يف داير الفروب يف عنوان

قران يف الفروع و قول و تقدم عيل الااملعقول و املن ايل اقيص الكتاب و برع يف نهتييابوابه و قطع مسافة الاغرتاب و اطلب العمل كثريا من 

الاصول و صار اكلبحر من العلوم و البدر بني النجوم. مث قصد بالد وكن يف جنوب الهند و الزم السلطان اورنكزيب بن خرمشاه البابري 
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 قد يكون: اخالص 
42

 قد يكون: القراءة 
43

 قد يكون: القر  ت 
44

 يف اسفل الصفحة: و ابو     امحد 
45

واب: عنفوانقد يكون الص   



 

 
بالد الهند و كرايس ادلوةل  ابد احدي قواعدعزهل بعد مدة مث قدله قضاء حيدر    مث .و تقدم عنده فاس تعمهل عيل قضاء كنبو من بالد الفورب

بن ابنهمث غضب عليه لسبب اقتضاه و عزهل عن قضاه مث عفا عنه بشفاعة الشافعني و نصبه معلام ال .البابرية  

\36b\ 

 وصل خرب فلام .لتعلمي ذكل الفاضل و اقام هبا مدة يسريةا و قدم الهيا معه لعالقة رفيع القدر بن محمد املعظم مث اس تعمل ابنه املعظم عيل اكبل

 .اذ واله املنصب اجلليل و صدارة مماكل الهند لكها و لقبه بفاضل خان .بل و تريق رتبة القايض عندهفات السلطان هنض ابنه املعظم من اكو 

لس نة هللا ين خلو من قبل و لن وجد "س نة هللا يف اذل احلرسات                      عالمق و يف هذا العام اغار عليه هادم الذلات و اذاقه

تبديال"
46
و الفطرة  ،اذلي ال يتجزي و اجلوهر الفرد يف اجلزء ،و سمل العلوم يف املنطق ،مسمل الثبوت يف اصول الفقه :و من تصانيفه .

و اكن اخذ العلوم عن قطب ادلين الشمساابدي و عامثن بن احلنفي و  .و رساةل اخري ،و حوايش عيل املسمل ،الالهية يف مس ئةل الاختيار  

 

ابو       امحد بن رجب بن رمضان بن         الرويم القسطنطيين     رمحه هللاتويف س نة عرشين و مائة و الف   

 

اابد و ه هللا يف شهر ربيع الاخر بقرين املظفر غازيكري خان بن سلمي كري خان بن هبادركري خان بن سالمت كري خان القرميي رمحو ابو 

مته سنتان و ثالثة اشهر و اكن حلامي كرميا صاحب حياء و جود و خساءو مدة حكو  .هل ست و ثالثون س نة
47

 

\37a\ 

مث عزل من غري ما جرم بل خان  .ويل خانية قرمي يف شهر رمضان س نة ست عرشة بعد ابيه بال طلب و رجاء .اديبا وقورا جشاعا جسورا

 عليه بعض خدامه و ذمه عند اعيان ادلوةل العامثنية و معلوا مبقتضاه

املرصي الرشيت املاليك رمحه هللا بن         بن            محمد بن  بو و ا  

بن العلوي الرويم احلنفي رمحه هللا       بن             عامثن بن         و ابو  

 

 و ابو      محمد بن يونس بن          بن            الرويم الاسكويب احلنفي رمحه هللا و اكنت والدته بقسطمون

 

البلخي احلنفي الصويف رمحه هللا         بن         عبد الرزاق بن محمد بن    لرمحناعبد ابو  و  

 

و ابو         امحد بن خري ادلين بن          بن            الرويم الكورحرصي احلنفي رمحه هللا من فضالء ادلوةل العامثنية و صاحب 

 التصانيف الباهية

\37b\ 

اضطرب عليه اموره حيت قتهل  .بن س بحانقيل خان بن  ندرمحمد خان البخاري صاحب ما وراء الهنر و اكن ويل بعد وادلهعبيد هللا خان  و

 معصوم ااتليق و ويل بعده اخوه ابو الفيض خان

 

عرشين و مائة و الف و تويف س نة احدي  

يوم امجلعة الثنيت عرشة بقيت من شهر ربيع الاول من عالم  صاحل بن حسن بن امحد بن عيل املرصي الهبويت احلنبيل رمحه هللا        ابو 

حيسواب حمداث  و اكن مقدما يف املعقول و املنقول و احلديث معدة يف مذهبه امام احصابه فقهيا فرضيا .احلنابةل و سادات فضالهئم ابلقاهرة

 .ية يف الفقه و الفية يف الفرايض و نظم الاكيف يف مذهبهو هل الف  .اصوليا و هل عدة تصانيف و حوايش و تعليقات و تقييدات جيدة متداوةل

.اخ عرصهيو اكن اخذ عن جامعة من اش    
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 يف اسفل الصفحة: اديبا 



 

 
الامحدية السادة  احد صلحاء فقراء اجملذوب املرصي الش يال رمحه هللا و هو الرجل      بن       بن           ربيع بن      و ابو      

و ش يخ عرصه و مقدم دهره  بدمياط  

اكن نقيب الارشاف مبرص  .حسن بن         بن          بن         العلوي املرصي رمحه هللا الحدي عرشة بقيت من رجب    و ابو    

و مبوته انقرضت دولهتم و مل يل بعده من عقبه .و املقدم املعول عليه يف رايسة السادات عيل التوارث من ابيه و جده و معه من قبهل
48

 

\38a\ 

 

ساوي احلنفي رمحه هللا يف شهر رمضان بربوساوالعلوي الرويم الرب  بن           بن             راهمي بن فيض هللاابو ابو         

 

و ابو        محمد بن        بن          بن         الرشواين احلنفي الصادق رمحه هللا لامثن خلون من شهر رمضان و مودله اكن س نة 

ويل مش يخة الاسالم  .معجبا بنفسه وافر اخلصايلية صدر ادلين الرشواين اكن عاملا فاضال تقيا كثري الفضائل و هو من ذر  .اربعني و الف

و اثنهيام يف س نة مثان عرشة و  .يف ادلوةل العامثنية مرتني اوهلام س نة مخس و مائة و الف و قيل يف اترخيه صادق القول محمد و عليه الفتوي

خوخة عاجز عن القيام ابعباء املش يخة فعزل ذلكل و مائة و هو عيل غاية من الش ي  

 

 تويف س نة اثنتني و عرشين و مائة و الف

املرصي احلنفي الفليك العالمة رمحه هللا لس بع بقني من جامدي الاويل و هو الفريض    بن            ن بن عبد هللا بن ارضو      ابو  

ذلي حرره عيلالراييض احليسوب العالمة صاحب الزجي الرضواين ا  

\38b\ 

 و اليه املنهتيي يف معل الزجي و حل 
49
طريق ادلر ال يتمي البن اجملدي عيل اصول الرصد اجلديد. و اكن ابرعا يف الرايضيات اماما يف الفلكيات

تيجة الكربي و و هل كتاب اس ين املواهب كتاب ن  .و هل اتليف و حسابيات و حتقيقات كثرية ال ميكن ضبطها لكرثهتا .اقليدس اشاكل كتاب

رؤية الاهةل و القمر و غري ذكلادلرر يف  طراد الصغري و كتاب  

 و اخذ عنه رمضان بن صاحل الصفطي و

و اكنت والدته مبرص س نة مخس و  .عبد هللا محمد بن عبد البايق بن يوسف بن امحد املرصي الزرقاين املاليك العالمة رمحه هللاو ابو 

و اكن فصيح العبارة حلو  .ش يخ احلفاظ و من اعيان املالكية و اعالهمم املربزين يف العلوم يف ادلاير املرصية خامتة احملدثني و .مخسني و الف

و هل مولفات انفعة و تصانيف انفقة متداوةل مقبوةل  .اجليدة يف علوم مجة و اكن معيد ادلروس الشربامليس البيان حسن الافادة مع املشاركة

اخترص املقاصد احلس نة للسخاوي مث اخترص هذا اخملترص يف وحو كرس تني و  .يعمتد علهيا الناس و يعتدون هبايف مشارق الارض و مغارهبا 

اخذ  نو اك .و هل رشح املواهب الدلنية للقسطالين .را جام غفريائا كثريا و نقلت منه حتريمع نفعها و رشح املوطأأ رشحا حس نا طالعت منه شي 

نور ادلين الشربامليس و احلافظ البابيل و عن وادله عبد البايق الزرقاين و  

 و اخذ عنه خلق كثري

من الارشاف الكبار يف ادلوةل  .رويم القسطنطين رمحه هللا بسويسفضل هللا بن       بن             بن       العلوي الو ابو       

ة يف دار املكل قسطنطنية و معتقد اهلها و خملص اخلواص و العامثنية و السادات الابرار يف ادلاير الرومية و ش يخ الطريقة و مقدم الطائف

العلوم هبا
50

 

\39a\ 

بن الس يفي رمحه هللا لتسع خلون من ذي احلجة بربوسا جفاة االعلوي الرويم احلنفي       بن           بن           ابراهمي بن    بو     او 

و اكن درس يف مواضع و انل رتبة  .الاويل س نة ست عرشة و مائة و الف مهنا منتصف جامدي و اكن عزهل .منفصال عن نقابة الارشاف
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 يف اسفل الصفحة: و ابو       ابراهمي 
49

 النقطة انقصة عيل الفاء 
50

 يف اسفل الصفحة: و ابو     ابراهمي بن 



 

 
املولوية و ويل قضاء الشام مث ويل النقابة س نة مخس عرش ة من هجة الانكشارية و صدق ذكل من هجة ادلوةل القتضاء الوقت مث عزل و 

  .نفي ايل بروسا و اكن هل بعض مشاركة يف العلوم و املعارف

تويف س نة ثالث و ع رشين و مائة و الف ابو      امحد بن        بن         بن        املرصي ادلجلاوي الشاعر رمحه هللا. و قيل يف 

را بليغا لطيف النظم جيد الشعر و هل ديوان الشعرو اكن ش يخا فاضال اديبا اكمال شاعاترخيه مات الشعر بعده   

 و ابو      عبد الرمحن بن     بن      بن     العلو ي الرويم الصويف رمحه هللا ش يخ خانقاه القادرية يف طوخبانه

بن       بن       الارزجناين        الصويف رمحه هللا       مصطفي بن و ابو     

\39b\ 

لباب اجلديد من امحد بن       بن         بن         الرويم         الصويف رمحه هللا ش يخ الطريقة املولوية يف خانقاه خارج ا       بواو 

 قسطنطنية

 

العلوي الرويم     بن         ابو احلسن عيل بن محمد بن   تويف س نة اربع و عرشين و مائة والف   

ويل الاعامل اجلليةل و املناصب  .الارشاف ذوي الكامالت يف داير الاروام ن من احملرم من السادات الاعالم واحلنفي رمحه هللا الربع خلو

دلوةل العامثنية مرتني و قضاء عسكر بالد اليوانن و قضاء القدس اقابة الارشاف يف البالد الرومية و مش يخة الاسالم يف العلية مهنا ن

و قيل يف اترخيه عامل الفقه عيل و عليه  .ويل املش يخة يوم السبت الثنيت عرشة بقيت من شهر رمضان .ادرنة و نقابة الارشاف و الرشيف

الفتوا
51
ثنتني و مائة يف جامدي و اعيد ايل املش يخة س نة ا في ايل سينوب مث اذن هل يف العودرث من ثالث س نني مث عزل و نو بقي علهيا اك 

اء و صالبةنو اكن مشهورا بفضل عفيفا متني الامر ذا اس تف  .الاويل وبقي علهيا ايل ان مات  

 

ن ش يخا اكمال اك .يةرمحه هللا من قرية ابلرشقية يقال لها الناكر  ناكريبن       بن         بن       املرصي الرشقاوي ال  عبد هللاو ابو      

صوفيا ورعا زاهدا جليل الشان معتقد ارابب الفضائل صاحب الانفاس القدس ية و املعارف
52
  

\40a\ 

 الدلنية

ن حمداث اخباراي كثري احملفوظات واسع من اعيان املتأأخرين و اك .مصطفي بن فتح هللا بن       بن       امحلوي احلنفي رمحه هللا      وابو

هل رحةل ايل بالد مرص و الشام و اكرث عن الشاميني و هل رحةل ايل بالد المين توسع  .الرحةل وافر الفضايل و الكامالت و هو من اهل مكة

و اكن اخذ  .اهل القرن احلادي عرش د الارحتال و نتاجي السفر يف اخباركتااب يف وفيات الاعيان سامه فوائفهيا يف الاخذ عن اهلها و الف 

الارمناوي و شهاب ادلين امحد عن العجمي و البابيل و البرصي و الشربامليس و املزايح و الش بيل و ابراهمي الكوراين و شاهني 

و حدث عنه الس يد معر بن امحد بن عقيل العلوي و عيل العتوي و  .البش بييش و النحيل و الثعاليب و غريمه  

 

و ابو      امحد بن عبد الرزاق بن        بن        املرصي الرويم الضامطي الش تاوي امجلال رمحه هللا يف شهر رمضان. قال الش يخ عبد 

 الرمحن بن حسن اجلرب حلي يف جعايب الااثر: هو الش يخ الاس تاذ اجملذوب من ااكبر الاولياء احصاب الكرامات

 

سلمي البابري الهندي السلطان عاملشاه ادلين هبادرشاه رمحه هللا من ااكبر امللو  البابرية  بن  معظم بن اورنكزيب بن خرمشاهو ابو      

عيل اكبل فقدهما و مل ينشب ان ارحتل وادله و اكن وادله يف اخر اايمه اس تعمهل .ابدلاير الهندية  

 

\40b\ 

 الهباري يف قدومه اكبل و صدوره عهنا معلام البنه رفيع و ويل السلطنة و اكن معه القايض حمب هللا  ايل ادلاير الهندية فهنض من اكبل

 القدر فواله صدارة مماكل الهند عيل العموم و لقبه بفاضل خان
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 هكذا يف النسخة الاصلية. قد يكون: الفتوي

52
 يف اسفل الصفحة: الدلنية 



 

 
 

الرويم         املعروف ابلنايب رمحه هللا و اكن اديبا فاضال جيد الانشاء لطيف     بن              بن        يوسف بن          و ابو

 البيان

 

عبد الرسول بن اوليا بن      بن           رمحه هللا       و ابو    

 

اصهل من داير حرضموت و ودل هبا  .السقاف رمحه هللا ابملدينة  عبد الرمحن بن ابغلوي بن         بن         الميين احلرضيمو ابو        

مث ورد احلرمني  .و اهل السلو  و تلقن اذلكر و اخذ الطريقةمث رحل ايل بالد الهند و لقي فضالهئا و اخذ عن علامهئا و جالس الفقراء 

فقطن املدينة ايل ان توفاه هللا س بحانه و اكن ورعا زاهدا عابدا صوفيا منقطعا ايل العبادة
53

 

 

\41a\ 

 تويف س نة مخس و عرشين و مائة و الف

 ابو      سلامين بن امحد بن خرض بن        املرصي اخلربتاوي املعمر رمحه هللا عن ست عرشة س نة و مائة س نة و اكن اماما عالمة حمققا 

 فاضال

 

مث قدم  .امحد بن غنمي بن سامل بن همنا املرصي النغراوي املاليك رمحه هللا و هل اثنتان و مثانون س نة و اكنت والدته بنغره و نشأأ هباو ابو      

و  ،و رشح النونية ،رشح الرساةل :اليه الرايسة يف مذهبه و من مولفاته القاهرة و اش تغل ابلفنون عيل فضالهئا و اجهتد و تصدر و انهتت

و اكن اخذ عن محمد بن عبد هللا اخلريش و الزرقاين و  .رشح الاجرومية و غري ذكل  

 

ه هللا من صدور احلنفي القايض املعروف بقايض عسكر العراق رمح     الرويم        بن        عبد البايق بن محمد بن      و ابو        

املشار اليه يف العلوم مبالد الروم و موالهي  

 

احلنفي الواعظ رمحه هللا يف جامع السلطان سلمي بقسطنطنية      الرويم           بن      معر بن عييس بن       و ابو      

 

\41b\ 

اهل ما هل ديوان ابلرتكية يتداوهل  .القطعاين اايم تغلبه علهيا قتهل محمود يب .عبد الرحمي الاندجاين اجملنون املعروف مبرشب رمحه هللا ببلخ و

 وراء الهنر و ينقلون عنه كرامات و خوارق عادات

وجدي رمحه الرويم احلنفي القايض املعروف ب      ابو         ابراهمي بن مصطفي بن محمد بن  تويف س نة ست و عرشين و مائة و الف 

بهللا منفصال عن قضاء حل  

 

رمحه هللا و هو عيل قضاء مسرقند قتهل عبد اجمليد  عبد هللا عبد احلي بن مريكشاه بن        العلوي املوسوي السمرقندي الشهيد و ابو

رشح  :و من تصانيفه .و عقب ابنني ااب طاهر قايض خبارا يف اايم الامري دانيال و الاخر ااب احلسن ويل القضاء هبا بعد اخيه .الاحسايق

و ترمجة احللية و ،و التجريد بعون الرب اجمليد خمترص وفيات الاعيان ،البيضاويشواهد تفسري   

 

خلت من شهر ربيع الاخر ابلقاهرة و  عبد ربه بن امحد بن       بن         املرصي ادليوي الشافعي الرضير رمحه هللا لثالث عرشةو ابو 

اش تغل عيل افاضلها و الزم الشمس ااب النور يف الفنون و هتذب به مث ارحتل  نشأأ ببدله مث ارحتل ايل دمياط و .صيل عليه ابجلامع الازهر

                                           
53

ايف اسفل الصفحة: تويف فهي   



 

 
ايل القاهرة و اخذ عن علامهئا و الزم الشمس الشربنباليل يف فنون و جلس موضعه فتصدر لالفادة و قصدته الفضالء و برعت عنده 

الطلبة
54

 

\42a\ 

اكن  .خبس يوق و هل س بع و س بعون و دفن زيم اجلرجاين احلنفي رمحه هللاصاحل طيب بن عبد البايق بن دولتشاه بن زهراب اخلوار و ابو 

.خوارزم و فضالهئامن فضالء خوارزم و صلحاء اهلها و هو وادل صاحب العمدة و هل اوالد و احفاد من مدريس   

ودل بدمشق و اخذ  . يف شوال ابلقاهرةعبد البايق بن عبد القادر بن         بن         ادلمشقي احلنبيل تقي ادلين رمحه هللاو ابو        

و اكن من سادات  .عن علامهئا و الزم فضالهئا مث ارحتل ايل مرص و اش تغل ابلعلوم عيل افاضلها و برع يف الفنون و حدث عنه كثريون

طبقته . و اكن اخذ هبا عن وادله و من يفاحلنابةل و علامهئم و مفتهيم يف دمشق  

ن       بن        الرويم       احلنفي القايض رمحه هللا ابنقره جهم عليه العوام و قتلوهحيي بن عبد الرحمي بو ابو    

بعد ما   عبد هللا بن        بن         بن         الرويم        احلنفي املعروف اببن القابةل رمحه هللا غريقا يف البحر الاسودو ابو      

و اكن من قدر هللا انه صادف ذكل وقت الطغيان و  .ية و املناصب العظام العالية و نفي ايل طربزونويل مش يخة الاسالم يف ادلوةل العامثن 

.مل يكن هل بد من امتثال الامر يف ركوب البحر مع كونه خموفا عيل الغاية فركب و سار من املغرقني  

نفي الصويف رمحه هللا ش يخ املولوية و مقدم الطريقة و الس يد بن         بن          العلوي الرويم         احل         يوسف بن  و ابو   

.ب و الرشيف احلسيبيالنس   

\42b\ 

ة س بع و عرشين و مائة و الفس نتويف   

ه هللا منتصف صفر عن ست و س تني الرضير املعروف ابخلليفي رمح        العباس امحد بن محمد بن عطية بن عامر املرصي املوساوي ابو 

س نة. اصهل من الرشق و قدم بعض اجداده و اقام مبنية مويس من اعامل املنوفية و ودل صاحب الرتمجة هبا. مث ارحتل ايل القاهرة و اش تغل 

يف  ابلعلوم عيل فضالء عرصه و اجهتد و حصل و برع و اتقن و تفنن و اكن حمداث فقهيا اصوليا وحواي بيانيا عروضيا منطقيا متلكام و اكن اية

.عبريالزاكء و حسن الت   

اش تغل و حصل و برز و ويل قضاء  .احلنفي ش يخ الاسالم رمحه هللا        الرويم     بن        هللا بن ابراهمي بن  محمد عطاء و ابو

و اكن عاملا فاضال معروفا ابلفقاهة موصوفا  .ايل سينوب و مات غريبا الشام و قسطنطنية و صدارة اجلهتني مث املش يخة مث عزل و نفي

ابلوقار و الصالبة. و اكن معجبا بنفسه خمالفا للجمهور عريض ادلعوي يدعي الاجهتاد يف الاحاكم الرشعية يريم ابالرتشاء و مل تطل مدته 

و اكن اخذ عن العالمة حيي املنقاري و .يف املش يخة فاكنت دون ثالثة اشهر  

 

ه هللاعييس بن عيل بن       بن        الرويم         الواعظ رمح       ابو 
55

 

 

\43a\ 

مصطفي بن         بن         بن          الرويم البس نوي احلنفي رمحه هللا          و ابو  

 

 تويف س نة مثان و عرشين و مائة و الف

اسامعيل بن         بن            بن         الرويم       احلنفي     ابو   

 

بن        الرويم الوزير الشهيد رمحه هللا يف شعبان عند حماربة النميسا شهيدا و اكن حمرتما    احلسن عيل ابشا بن         بن        و ابو  

و الف الجهل حسن بن عبد الكرمي بن محمد الربزجني كتاب س ياحة جند  مكرما يف ادلوةل ويل الاعامل اجلليةل و صاهر اهل بيت املكل

.الوزارة و حراسة حصن الصدارة  
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اسفل الصفحة: و ابو صاحل يف   
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 يف اسفل الصفحة: و ابو مصطفي 



 

 
 

د بن عبد الرحمي بن ايب اللطف بن احساق العلوي احلسيين القديس احلنفي رمحه هللا من فضالء الاعالم و السادات عبد هللا محمو ابو 

 الكرام و من اعيان علامء بالد الشام

\43b\ 

 و اكن ييل معل الافتاء مبدينة القدس و هو صاحب الفتاوي الرحميية مجعها يف امس ش يخ الاسالم فيض هللا املفيت

 

عبد هللا محمد بن عبد البايق بن         بن        العلوي احلسيين الرويم احلنفي بن الصحاف رمحه هللا بسلوري راجعا من ادرنة و  و ابو

  .محل ايل قسطنطنية و صيل عليه جبامع الفاحت و دفن يف قرب ابب السالسل

دار احلديث السلامينية مث قضاء ارس ايل ان ويل التدريس يف اش تغل و حصل و دار يف املد .و اكن والدته يف س نة مخسني و مائة و الف

و قسطنطنية مث ويل قضاهئا ابلفعل مث عزل عهنا و عن النقابة و ويل  و انل يف اثناء ذكل رتبة مكة .كيشهر و ادرنة و نقابة الارشافين 

و اكن امتحانه عند حيي املنقاري .نطنيةعود ايل قسط ة الغربية مث عزل عهنا و اذن ابلصدارة البالد الرشقية مث صدارة اجله  

 

و عرشين و مائة و الف تويف س نة تسع  

 قره دولت كري خان بن عادل كري خان بن سالمت كري خان بن دولت كري خان التتاري القرميي رمحه هللا يف شهر ربيع الاول. و اكن 

و  .يف صفر عام احلال بسعادت كري بن سلمي كري و قد جاوز الس بعنيويل خانية جزيرة القرمي بعد قبالن كري يف العام املايض مث عزل عهنا 

اكن كرمي الاخالق صايف الفواد اديبا وقورا الا انه مل يساعده الاقبال
56

 

\44a\  

محمد بن          بن           بن             املعروف اببن اجللييل الناطق رمحه هللاو ابو          

خي املدينةهل كتاب حتفة احلرمني اتر  

من كبار ملو  الهند من اجلرثومة البابرية ويل بعد  .فرح س يد بن اعظم بن معظم بن اورنكزيب البابري الهندي السلطان رمحه هللاو ابو     

بالد و صاحب الرتمجة هو اذلي اذن لالفرجن بدخول   .و فتك به بعد ما ويل وحو مخس س نني و ويل رفيع ادلرجة معه هجاندار شاه مث خلع

الهند من سواحل البحر احمليط  فاكن سببا خلروج هذه اململكة الكبرية من املامكل الاسالمية حيث اكنوا اوال يف السواحل مث اختلسوا 

 البالد ش يأأ فش يأأ حيت ملكوا اغالب هذه اململكة العظمية  

 

مكل  .الساكنني يف ادلشت لطائفة الكربي من القزاقيةاملنصور توكه خان بن هجانكري خان بن اش مي خان بن شغاي خان ادلش يت من او ابو 

 بعد ابيه واكن هو و ابوه يتوي امور مجيع القزاقية

 

 و ابو      محمد بن مويس بن       بن     الازربيجاين الرشواين احلنفي العالمة

 

\44b\ 

اهري علامء هذه ادلاير و فضالهئم الاعيان يف تكل و هو من مش .املعروف ابلقديق رمحه هللا و قيل س نة اثنتني و مخسني و مائة و الف

وحواي لغواي بيانيا معانيا اديبا اس تاذ مشاخي بالد بلغار و علامء قزان و  و اكن وافر الفضائل مج املعارف كثري الاطالع فقهيا اصوليا .الاعصار

و  .م ايل علامء السلف و صةل س ندمه ايل الاةمة املتقدمنيس سلسةل علوهمم و منهتيي طريقة معارفهم و عقدة ادالهئائما صاقعها من ادلاير و ر 

يف النحو بني فيه وجوه  و هل رشح العوامل .هل فتاوي كثرية و حتريرات ال تعد و ال حتيص غري ان غالهبا جزئية ليست مبجموعة يف جمدل

 الاعراب و اوحاء العوامل مبا ال مزيد عليه. و هل حواش عيل احلاش ية العصامية عيل الفوائد الضيائية و   

 و اكن اخذ عن داود بن

ابنه ابو بكر بن محمد و  و و عنه القايض امحد ادلاغس تاين  
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 يف اسفل الصفحة: ابو    محمد 



 

 
من  .الرويم الربوساوي احلنفي القاين املعروف اببن منتش رمحه هللا يف ذي احلجة      بن          عبد الرحمي بن محمد بن           و ابو 

و ويل قضاء عسكر بالد اليوانن ثالث مرات و قضاء  .نية ويل مش يخة الاسالم و مات و هو عيل واليهتاكبار العلامء يف ادلوةل العامث

و اكن عاملا فاضال محمود الاقران و اكن عاقال  .عسكر بالد الروم و قضاء قسطنطنية و غري ذكل من الاعامل اجلليةل و املناصب العلية

وو اكن اخذ عن حيي املنقاري  .صائب التدبري  

 

 تويف س نة ثالثني و مائة و الف

ته عن تسعني س نة مبكة و اكنت والداحمليل امليك الشافعي شهاب ادلين رمحه هللا        بن            امحد بن محمد بن            ابو 
57

 

\45a\ 

.مبكة و نشأأ هبا و اخذ عن فضالهئا و همر يف الفنون و حدث عنه كثريون   

صلحاء  و من فضالء ادلاير الهندية .العلوي الهندي ادلهلوي احلنفي رمحه هللا        بن         بن    عبد هللاان بن حبيب مريزاجو ابو 

و اكن اوال يف خدمة املاكل اورنكزيب البابري مث رغب عهنا و اتب ايل هللا تعايل و اصلح حاهل و  .مع املشاركة يف فضائل مجة الصوفية

و اش تغل ابلعبادة  وحماس بة النفس و مراقبة اخلواطر و داوم اذلكر و هو وادل الش يخ العارف حبيب هللا خدم الفقراء و مشاخي الصوفية  

زهري القيرصي       رمحه هللابن        ال   بن      بن        محمدو ابو       

 

و ابو الفضل امحد بن ايب سعيد بن عبيد هللا بن عبد الرزاق بن خاصة حذا الهندي اللكنوي احلنفي املعروف حبيون رمحه هللا بدهيل. 

 .حفظ القران مث انتقل ايل الفورب و اخذ عن علامهئا .ا حافظة قوية كثرية احملفوظاتاكن ذ .ومحل نعشه ايل امهييي و اكن هبا مودله ومنشِاؤه

نور الانوار رشح  :و من تصانيفه .عامل و غريهمث انتقل ايل دار املكل و اكرمه السلطان اورنكزيب و اختذه معلام لنفسه و احرتمه اوالده شاه 

 املنار يف اصول الفقه. و اكن اخذ عن علامء عديدة و فاحتة فراغه من لطف هللا الكوروي و

يف عدة مدارس و  درس .محمود بن امحد بن       بن        الرويم           احلنفي رمحه هللا اكن محمود اخلصال ممدوح الفعال    و ابو  

مث صدارة بالد اليوانن مث مش يخة  نة و قضاء ينكيشهر مث صدارة الرشقو ويل رتبة ادر  .رش امامة السلطان مصطفي بن محمد بن ابراهمياب

 الاسالم مث عزل س نة ست و عرشين

\45b\ 

فظن الناس ان  .بن ابراهمي القابةل و عطاء هللا بن و اكن هو املبارش يف نفي ش يخي الاسالم عبد هللا .ن ولهيا س نة و س بعة اشهرابعد  

.فيه فعزل ذلكل ذكل بطلبه الرقابة علهيام اكنت فيه و انه مس تقل يف هذا الامر و كرث الالكم  

خامتة املس ندين مبرص و امام احملدثني يف ذكل  .تقريبامحمد بن امحد بن امحد بن محمد املرصي القاهري        الوفاي رمحه هللا  العز و ابو

الشمس البابيل والعرص حدث عن   

لوي و ابو عيل ادلي و ابو العباس املودله املعمر ابو العز امحد و محمد بن امحد بن جحازي العشاموي و امحد بن احلسن اخلو حدث عنه 

 املنطاوي و

 تويف س نة احدي و ثالثني و مائة و الف

درس ابجلامع الازهر و اكن شاعرا بليغا  .نزيل مرص و عاملها ن          بن            احلجازي البدري الشاعر رمحه هللاحسن ب      ابو 

و   .و هل اشعار مطبوعة و قصايد مسموعة و تصانيف مقبوةل .عفيفا اديبا فاضال و هل يف الشعر طريقة حس نة بديعة و سليقة مجيةل منيعة

و فضائل الاجنامع و الاخوان السوء  يف الشاكية عن اورد الش يخ عبد الرمحن بن حسن اجلربيت يف جعايب الاخباركثريا من اشعاره غالهبا

شعرالعزةل و من ذكل قصيدة مطلعها   

 

 حذار حذار من قرب الاقارب        فهم مثل الافاعي و العقارب

املتاعب حيوا             و تعلومه لراحتكاانس ان تعبت فيسرت   

بغنيا ان تكن حسدوا و الا             فعنك وجنبوا من لك جان  
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 يف اسفل الصفحة: مبكة 



 

 
 

و هل ارجوزة يف التصوف وحو الف و مخسامئة بيت و ديوان عيل حروف املعجم سامه ابمسني تنبيه الافاكر للنافع و الضار و اجامع الاايس 

و نظم الغطة العجالن من  ،و نظم الرساةل الوضعية العضدية ،شاكل املنطقيةو هل مزدوجة سامها ادلرة النس ية يف الا .من املوثرة ابلناس

ف النقيضني و الضدين و اخلالفني و املثلني و رموز اجلامع الصغري و تعري
58
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معظم بن منصور بن امحد بن محمود القرييش العمري الهندي احلنفي رمحه هللا من افاضل علامء  عبد الرحمي بن وجيه ادلين بن امحد و ابو

و خرج من اوالده علامء و فضالء و ارابب  .خلطاب بتسع و عرشين واسطةايل امري املؤمنني معر بن ا ينهتيي نس به .الهند و ااكبر فضالهئم

و اكن هو احد من قام ابهامتم مجع الفتاوي  .التحقيق و مهنم ابنه قطب ادلين ويل هللا امحد و حفيده عبد العزيز و عبد الغين و غريمه

و اخذ عنه  .لكون ذكل ابس تدعاء منه بن خرمشاه بن سلمي البابرينكزيب اور ايل املكل عامل كري نس بة الهندية اليت تعرف بفتاوي عامل كريي

  ابنه ويل هللا

عبد احلي بن فيض هللا بن        بن           العلوي الرويم       احلنفي رمحه هللاو ابو        

خهاالوس ميي رمحه هللا من فضالء مرص و ش يو  املرصي      امحد بن         بن       بن و ابو          

و ابو محمد هللا اير بن هللا قيل بن        بن         الرتيك السغدي احلنفي الصويف رمحه هللا يف موضع وخشوار من نوايح حصارشادمان. 

يض عيل ذكل زمان مث مو  .و الظمل و العدوان عيل الناس ءزبكية و خيوض معهم يف سفك ادلمادم امللو  الاخي و اكن يف اول امره جنداي

لصوفية و ساح و اجهتد و اصالح احلال و سكل طريقة القوم و حصب اايل هللا تعايل و اجنمع عن اخللق و تزهد و اش تغل ابلعبادة و  اتب

 حصل 

\46b\ 

ات ظريفة مؤثرة يف القلب نش يطة سثيالت و وجني متةل عيل نصاحي و مواعظ لطيفة و مت حس نة مش   و صنف تصانيف .طرفا صاحلا من العمل

و ثبات العاجزين ابلرتكية  ،و مراد العارفني ابلفارس ية ،و مسكن املتقني يف العبادات منظومة ابلفارس ية ،ربيةن املطيعني يف الفقه ابلعخمز  :مهنا

و اخذ عنه .و حصب الش يخ حبيب هللا البخاري مث نوروز الكيث .يف الوعظ و النصيحة  

و ابو      محمد بن عبد هللا بن عبد الرمحن بن محمد العلوي املرصي القرميي         الصويف رمحه هللا الثنيت عرشة بقيت من شوال ودل 

يرسمم و هبا نشأأ . و هو الس يد احلسيب الرشيف النسيب من سالةل الش يخ عيدروس. الامام املعروف من اعيان البالد املرصية و اعالم 

القاهرة املغرية حس با و نس با و علام و فضال و صالحا و زهدا و ورعا. و اكن كثري الفضائل مج املناقب س ين الرتبة يف املعارف و املناصب. 

 و اخذ عن وادله و الس يد عبد هللا الفقيه و

 و عنه اخذ الس يد ش يخ العيدروس و

س نة اربع و اكنت والدته  .عبد هللا محمد بن عيل بن معمر بن          الاكميل ادلمشقي الشافعي املعمر رمحه هللا منتصف ذي القعدةو ابو 

اخذ العمل عن جامعة كثريين و روي و حدث و انهتيي اليه الوعظ   .اكن عاملا فاضال فصيحا بليغا واعظا عالمة حمداث .و اربعني و الف

 بدمشق

 

 تويف س نة اثنتني و ثالثني و مائة و الف

الوزير رمحه هللا من كبار الوزراء و عظام الصدور  الرويم الاسالمبويل احلنفي      بن          نعامن ابشا بن مصطفي بن            ابو 

يف ادلوةل العامثنية و قد ويل الاعامل اجلليةل و املناصب العلية
59
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و هو من اهل بيت معروف ابلوزارة و التقدم عيل الاقران و الرايسة و هو الوزير بن الوزير و الصدر بن الامري و الفاضل بن الفاضل و 

يف حيوة و هل رساةل .الاكمل بن الاكمل
60
خرض عليه السالم و سامها العدل قد رشهحا اس تاذه املويل امحد   
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 يف اسفل الصفحة: و ابو امحد عبد الرحمي 
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ل الصفحة: و هويف اسف   
60

 قد يكون: حياة 



 

 
رويم الارزين احلس ين احلنفي املعروف بدرويش رمحه هللا صباح يوم امجلعة منتصف ال       عامثن بن بكر بن طورسون محمد بنو ابو     

الدته يوم االثنني الربع عرشة خلت من شهر ربيع الاول س نة احدي و و اكنت و .رجب و صيل عليه الش يخ اسامعيل بن قامس التلوي

اكن عاملا فاضال صاحلا ورعا زاهدا اديبا و هو وادل الش يخ ابراهمي احلقي صاحب كتاب  .مثانني و الف بقلعة حسن من اعامل ارزن الروم

و اكن اخذ عن الش يخ ابراهمي بن قرا ش يخ احلس ين و  .معرفتنامه  

حلنفي العاشق رمحه هللااهللا بن      بن        الرويم         د بن معرمحمو ابو       

  اذلبيح اسامعيل بن مصطفي بن     بن      الربساوي احلنفي الصويف املعروف حبقي رمحه هللاو ابو 

 

\47b\ 

 تويف س نة ثالث و ثالثني و مائة و الف

من مشاهري  .التونيس احلنفي املعروف ابدلقويس رمحه هللا الربع عرشة بقيت من احملرم امحد بن       بن       بن       املغريب       ابو 

 العلامء مبرص و ش يوخ الفضالء يف ذكل العرص

و اكن عاملا اديبا فاضال شاعرا مورخا .بن النظمي رمحه هللا حسني بن محمد بن       بن       البغدادي احلنفي الشاعر املرتيضو ابو   

 

 و ابو        محمد بن         بن        بن         املرص املاليك شنن رمحه هللا ش يوخ اجلامع الازهر مبرص و عامل املالكية

 

و ابو املعاين عبد القادر بن يوسف        الهندس تاين ادلهلوي املعروف مبريزابيدل رمحه هللا مبدينة دهيل و هل تسع و س بعون س نة. و 

اكن عاملا مدققا بديعا زاهدا متورعا عارفا بليغ .اربع و مخسني ابلهنداكنت والدته س نة الف و 
61
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النظم فصيح الشعر ابهر املعاين فاخر اللطايف. اصهل من الرت  يف قبيةل برالس الساكنني بنوايح    كش. ارحتل ايل بالد خراسان و 

و صنف تصانيف بليغة ابرغة  .صل معارف بعض اابئه الصوفيةهندس تان و برع صاحب الرتمجة يف العاوم و خاض يف فنون البالغة و ح

بلغت عدد تصانيفه مخسا و اربعني كتااب عدد حروف ختلصه عيل ما هو املشهور و قيل اكرث من ذكل عيل ما يف التذكرة الهندية. اشهرها 

.ديوانه املعروف و هو يف غاية اللطف و هناية الرشاقة و ادلقة  

 

  و مائة و الفتويف س نة اربع و ثالثني

و  هر ربيع الاخر عن ست و س بعني س نةاحلسن عيل بن محمد بن عيل بن         املرصي العقدي احلنفي العالمة رمحه هللا يف ش  ابو 

امام وقته و عامل حينه فريد عرصه و وحيد دهره املنترش خربه يف الاقطار و املش هتر  .و اكنت والدته س نة س بع و مخسني و الف .اشهر

و  .ديث و العلوم العقليةادر  الشمس البابيل و مشلته اجازته و الزم الش يخ عبد احلي الرشنباليل يف الفقه و احل .مصارره عند علامء الاام

و اكن تفقه عيل  .جهتد و اتقن و برع و تفنن و اخذ عن جامعة كثرية من ااكبر علامء عرصه و اخذ عنه الكبار و قصدته الطلبة من الاقطارا

ربهان الوس ميي و رشف ادلين حيي الشهاوي و لعييس بن عيل العقدي و الس يد امحلوي و شاهني الارمناوي و عامثن اخلراوي و ا معه

 اخرين

اكن عاملا فاضال ورعا زاهدا اديبا صاحلا حلو  .سلامين بن        بن        الرويم         احلنفي الواعظ رمحه هللا بقسطنطنية     و ابو

مليح الوعظ لعبارةا  

\48b\ 

ي الفقار بن عصام بن فتح بن ابراهمي الاندجاين الاصل الشايش مث السمرقندي الس يد رامق رمحه هللا بسمرقند و بديع رشيف بن ذو ابو 

لفيض خان و هو صاحب التارخي الفاريس املشهور امته يف اايم ايب ا .دفن مبقربة الاحرار و قربه معروف و عليه لوح كتب فيه امسه و نس به

 و انهتيي ايل ذكر القراابغي
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 يف اسفل الصفحة: النظم 



 

 
و اكنت والدته مبكة يف  .سامل عبد هللا بن سامل بن محمد بن سامل البرصي الشافعي رمحه هللا الربع خلون من رجب مبكة و دفن ابملعيلو ابو 

و اخذ عن عيل  .الرمحن الادرييس من يد الس يد عبد ش يخ الشافعية و خامتة احملدثني مبرصلبس اخلرقة .شعبان س نة مثان و اربعني و الف

بن امجلال و عبد هللا بن سعيد ابقشري و عييس اجلعفري و محمد بن محمد بن سلامين و عيل بن عبد القادر الطربي و الشمس الرشنباليل و 

و عنه كثريون مهنم احلاج افضل الهندي و .الربهان الكوراين و حمدث الشام محمد بن عيل الاكميل و جامعة  

و اكنت  .ايق الشافعي رمحه هللا يف ذي القعدة بنخل و هو متوجه ايل احلجامحل املرصي     بن            بن       بن     محمدو        و اب

عالمة و اكن عاملا فاضال .س نة ثالث و س بعني و الف والدته  

\49a\ 

 تويف س نة مخس و ثالثني و مائة و الف

مصطفي بن عبد الروف       ابو 
62
من كبار الفضالء يف ادلوةل العامثنية و مشاهري  .بن       الرويم     احلنفي رمحه هللا يف صفر       بن 

و نفي مرة ايل  .و قضاء مرص و مكة و قسطنطنية غري مرة و قضاءعسكر بالد اليوانن العلامء يف ادلاير الرومية ويل مش يخة الاسالم

يروم التفرد يف  مطلق اللسان اكن معمرا جاوز التسعني و اكن عظمي الشهرة كبري الشان و .قربس و مرة ايل سينوب و مرة ايل طربزون

و اكن اخذ عن الس يد  .و رساةل تركية يف ارشاط الساعة و غري ذكل ،حاش ية عيل سورة النباء :اجلرح و التعديل يف امور ادلوةل و من ااثره

 حيي املنقاري و محمد

 

و ابو       منصور بن عيل بن ز ين العابدين بن        املرصي املنويف الشافعي البصري رمحه هللا لتسع بقني من جامدي الاويل و قد جاوز 

و اكنت  .ودل مبنوف و نشأأ هبا مث ارحتل ايل القاهرة و جاور ابجلامع الازهر و جد و اجهتد و تفنن يف العلوم العقلية و النقلية و برع .التسعني

املوهجات و رشهحا و خترج به الفضالء و افتخروا  نظم .هو الزاكء و رسعة الادرا  لغواصيات املسائل عيل وهجاليه املنهتيي يف احلذاقة 

 ابالخذ عنه

 

ان اهل الطريقة و الهندي البدواين       الصويف رمحه هللا من سادات الصوفية و اعي   بن            بن           محمد بن        و ابو  

اماهمم يف هذه الاعصار املتأأخرة. و اكن فقهيا اكمال عارفا ممكال حصب املشاخي و الزم الطريقة و صار معتقد زمانه  وش يخ اوانه. و اكن اخذ 

معصوم بن امحد الرسهندي و         و اخذ عنه الش يخ حبيب هللا بن مريزاجان ادلهلوي و  نالطريقة عن الش يخ س يف ادلين ب   

\49b\ 

بن يناز بن        بن           الرتميذي احلنفي القايض رمحه هللا من فضالء خراسان و من اقران وجيه ادلين  هللاعبد هللا امان و ابو 

و اخذ الفقه عن طاهر و  .الافغاين      و اكن حصب مرة احلاج عيل بن      .عوض         و اقرابئه واله س بحانقيل خان قضاء ترميذ

يب بن عبد البايق اخلوارزيم وو اخذ عنه طاهر بن ط  .يف و غريمهالبخاري الرش  دبن محم عامثن البلخيني و محمد  

يف ادلاير  شاه حسني بن سلامين بن صفي بن عباس الصفوي رمحه هللا يف اخر احملرم مكل العجم و خامتة امللو  الصفوية       و ابو  

بني اراكن دولته و اعيان مملكته  ور و ضعف عن س ياسة امجلهور و وقعمكل بعد وادله  و طالت مدته الا انه اضطربت عليه الام .العجمية

ل تكل ادلوةل و امضحاللها افاكن ذكل سببا لزو .ة و النفاقناللكمة و ارتفعت من بيهنم االتفاق و الالفة و غلب علهيم الضعي  اخلالف و تفرق

 .بعد ان حارصوه ابصفهان مدة مديدة شاه حسني و فتكوا به ن قهروا ابللكية اذ خرج عليه الافاعنة و اختلسوا البالد منه ش يأأ فش يأأ ايل ا

مث طلبه نواب ادلوةل  .حيت سمل شاه حسني املكل بيده ايل الامري محمود الافغاين و بقي مدة اسريا عنده و جرت بيهنم حروب مبرات عديدة

فامر شاه محمود فرضب  .م اس تحقاق ذلكل و ال يعرف هلم استهيال املكلليس هل فاغنةالاالعامثنية و ملكه و قالوا ان امللو  امنا يرهثم امللو  و 

عنق شاه حسني و بعث بر أسه ايل الرسول الوارد من هجة والكء ادلوةل العامثنية و احال اجلواب ايل الس يف و الس نان و قتل من اوالده 

 احد و ثالثون نفرا محل نعشهم ايل حمت و دفنوا هنا 

و مائة و الف تويف س نة ست و ثالثني  

امحد بن عامثن بن       بن       ابو 
63
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 قد يكون: رؤوف 
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 يف اسفل الصفحة: الرويم 
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الرويم        احلنفي املعروف ابلتائب رمحه هللا مبرص عرة        
64
رمضان قاضيا علهيا و اكن اديبا فاضال ابرعا اكمال و من العلامء الاعالم  

ء ذكر فهيا ترامج الصدور الاعظم يف ادلوةل العامثنية من ابتداهئا ايل كتاب حديقة الوزرا :و من تصانيفه .و الشعراء العظام يف هذه الاعوام

 عرص السلطان امحد بن محمد بن ابراهمي

 

 ابراهمي بن محمد بن امحد بن        الرويم الادرنوي احلنفي القايض املعروف ابلاكيم رمحه هللا من كبار الفضالء يف ادلوةل العامثنيةو ابو      

د و غري ذكل من الاعامل اجلليةل يف اهمات البالداويل قضاء بغد .دلاير الروميةار اليه يف و العلامء املشا  

 

و هو العالمة  .احلسن عيل بن عبد الهادي بن       بن       الس ندي احلنفي العالمة رمحه هللا ابملدينة زادها هللا رشفا و كرامةو ابو 

املنترش فضهل يف اضالع  .الشام و الروم ر علمه يف بالد الهند و احلجاز واملش هت .يف العلوم و النحرير املدقق صاحب الفنون املربز احملقق

ودل  ابلس ند  .حلديث رواية و سامعا و تصنيفا و افادةااكرث من  .املعرتف بكامهل املوافق و اخملالف من اهل الافاق .خران و مرص و العراق

و رشح املس ند لالمام امحد رشحا كبريا  ،رشح الهداية :نيف فايقة و خدل ااثرا انفقة و من ذكلو صنف تصا .و هبا نشأأ مث ارحتل ايل احلرمني

،وحو)ا( من مخسني كراريس كبار  
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مسع احلديث ابحلرمني عيل البابيل و غريه من  نو اك .و رشح سائر الكتب الس تة و غري ذكل ،و رشح سنن ابن ماجه رشحا لطيفا ابلقول

 الواردين علهيا

عبد العظمي بن رشف ادلين بن زين العابدين بن حمي ادلين الانصاري املرصي الشافعي رمحه هللا من ذرية ش يخ الاسالم زكراي و ابو      

.سة نشأأ يف عفاف و تقوي و صالح معظام عند الااكبر معتقدا فيهلعمل و الراياالانصاري و من بيت   

و  .بن         العلوي الرويم احلنفي املعروف اببن العشايق رمحه هللا من سادات البالد الرومية  ابراهمي بن عبد البايق بن      و ابو      

و  .صنف ذيال عيل كتاب حدايق احلقايق يف تمكةل الشقايق ابشارة ش يخ الاسالم فيض هللا املفيت .اكن عاملا فاضال اديبا مورخا اخباراي

.ائة و الف و اجاد يف انشائهة اثنيت عرشة و منبد أ برتمجته و وصل ايل س    

 

بكر      بن امحد بن        بن        الرشداوي احلنفي رمحه هللا رايس الكتاب يف ادلوةل العامثنيةو ابو 
65
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و  .جةبن عبد احللمي بن حيي بن عبد الرمحن املرصي الشعراين الشافعي الصويف مصلح ادلين رمحه هللا لتسع خلون من ذي احلو ابو        

هو الش يخ الفاضل اس تاذ زمانه و امام اوانه بقية السلف جلس عيل جسادة ابيه
66
 و اكن رجال صاحلا جمذواب من ذرية الش يخ .)ايب صالح( 

الوهاب الشعراين توارث اجملد و املفاخر عن ابيه و جده اكبرا عن اكبر عبد  

 

ة س بع و ثالثني و مائة و الفنتويف س    

و اكنت والدته س نة اثنتني و  .ن مويس بن         بن        املرصي الفيويم املاليك رمحه هللا عن مخس و س بعني س نةمي بابراهابو         

و هل  .و هو احملدث الفاضل العالمة و املشار اليه يف الكامالت ابدلاير املرصية مجةل و ش يخ اجلامع الازهر ابلقاهرة املغرية .س تني و الف

رشح عيل العز ية يف جمدلين. و تلبس ابملش يخة بعد موت الش يخ محمد ش نني و تفقه عيل محمد بن عبد هللا اخلريش. و اخذ احلديث عن 

حيي الشاوي و عبد القادر الواطي و عبد الرمحن الاهجوري و ابراهمي الربماوي و محمد الرشنباليل و الشربامليس و الزرقاين و الشهاب 

.امحد البش بييش و غريمه  
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 الصحيح: غرة 
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 يف اسفل الصفحة: و ابو      عبد احللمي 
66

الح عيل الهامش:ايب ص   



 

 
و ابو       محمد بن      بن         بن      املرصي ادلاره الرشاميي رمحه هللا اكن ش يخا فاضال كرمي الاخالق حسن الصفات قال اجلربيت 

 فيه و هو اجلناب املكرم و املالذ الاخفم

هر ربيع الاخر و هو عيل صنع هللا بن       بن         بن        الرويم احلنفي القايض رمحه هللا الحدي عرشة خلت من ش و ابو      

.و اكن قد ويل يف ادلوةل غري ذكل من الاعامل اجلليةل .قضاء قسطنطنية  

\51b\ 

و ابو املظفر دولت كري خان بن سلمي كري خان بن هبادر كري خان بن سالمتكري خان القرميي رمحه هللا يف شوال عيل ضيعته بقرب ويزة 

خانية مرتني مرة يف رجب س نة عرشة و مائة و الف ابس تعفاء وادله و عزل يف شعبان س نة  ويل .من بالد الروم و قد جاوز الس بعني س نة

خاء هل خدمات لدلوةل العامثنية و رط السجشاعا مقداما علو اهلمة مف و اكن جدلا .اربع عرشة و نفي ايل رودس مث ولهيا يف اواخر س نة عرشين

معار  مربورة خصوصا يف حماربة تالخلان عيل ساحل هنر بروت مع بطرس الكبري مكل الروس س نة ثالث و عرشين و مائة و الف. مث 

 اهتمو ه بعد ذكل يف واقعة قرال اسوج فعزل و نفي ايل رودس مرة اخري. و ابمجلةل اكن زبدة خوانني التتار.

 

زاوية املولوية يف خارج الباب اجلديد من ش يخ ال .الرويم الاسالمبويل الصويف رمحه هللا        بن       بن          محد بن  ا      وابو

 قسطنطنية

 

و ابو محمود بن عبد هللا بن وييس بن         الافغاين احلنفي السلطان رمحه هللا ابصفهان لتسع خلون من شعبان. غلب عليه السوداء و 

قتل يفاختلط عقهل و اضطرب حاهل فقبض عليه الافاغنة و سائر اراكن هذه ادلوةل يف اول الشهر مث 
67
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جامعة من اعيان دولته اكعامتد ادلوةل امان هللا خان و وزيره املاس خان. و سد ماكنه اببن معه ارشف شاه و اكن خرج من قندهار و تقوي 

و اس تويل علهيا و فتك ابلصفوية بني قتيل جمدول و هارب خمزول و عظم  .رص شاه حسني الصفوي ابصفهاناامره ش يأأ فش يأأ ايل ان ح

.مره و قوي شوكته مث جري عليه ما جري ايل ان غاب حتت الرثيا  

 

الرومية و اراكن  احساق اسامعيل بن ابراهمي بن       بن        الرويم العالي احلنفي رمحه هللا يف ذي القعدة من اعيان العلامء ابدلايرو ابو 

كرين يف بالد اليوانن و الاروام و قضاء قسطنطنية و غري ذكل من و قد ويل مش يخة الاسالم و قضاء العس .ةل العامثنيةالفضالء يف ادلو

 الاعامل اجلليةل و املناصب العلية و عزل من املش يخة و نفي ايل سينوب و اكن حريص التفرد يف العزل و النصب

 

ة مثان و ثالثني و مائة و الفنتويف س    

يخ العيدروس رمحه هللا ش  ابن     عبد القادر بن       بن        بن       الهندي         ابو   

اكن عاملا فاضال فصيحا  .عبد القادر بن ايب بكر بن محمد بن طاهر امليك احلنفي رمحه هللا من اوالد محمد بن طاهر الكجرايت الغتينو ابو  

و اكن اخذ عن عبد هللا .و من تصانيفه كتاب الفتاوي يف اربع جمدلات .بليغا ويل الافتاء مبكة مدة مديدة  

\52b\ 

شعرالانصاري امليك الشافعي و هو يقول فيه   

من اوحد العلامء و الفضالء               ك بل رضحيهيقد اكن جد اب    

الصديق حققه بغري امراء  اعين محمد بن طاهر بن منجي           

 

رشة بقني من شعبان يف مدرسة جامع العداس بدمشق الياس بن ابراهمي بن        بن        الكوراين الشافعي رمحه هللا الربع ع و ابو     

و اكنت والدته بكوران س نة احدي و ثالثني و الف و اخذ العمل هبا عن عدة مشاخي و جح و دخل مرص و  .و دفن مبقربة ابب الصغري

لوي و امحد بن عيل املنيين و و ممن اخذ عنه امحد امل .و هل مؤلفات و حوايش .الشام و عكف عيل اقراء العلوم و اكن ش يخا ورعا زاهدا  
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 يف اسفل الصفحة: جامعة 



 

 
 

اكنت والدته ابملسكوب و معر وحو  .بن فيدر الرويس املسكويب النرصاين مكل الروس مبدينة بطرسربح بن الكيس بن ميخايلو بطرس 

بري و و يعرف ببطرس الاول و بطرس الك  .مخس و مخسني و مدة ملكه وحو ثالث             و ويل بعده امر أته اكترينة بنت الكيس

و هو اذلي اخرج الروس ية من حاةل اخلشونة  .را منصورا كثري احلروب جشاعا حسن الس ياسةو اكن مظف .العامثنية بطرس اجملنونيسميه 

 و بين مدينة بطرسربح دار املكل و قاعدة ادلوةل عيل .المترن و ادخل يف تكل البالد ش يأأ من علوم ارواب و فنوهنا و صنايعها الرببرية ايل حاةل

هنر نيوي س نة مخس عرشة و مائة و الف من الهجرة. و هومشكور عند اهل الروس و هل متثال يف اوساط  نقودمه تعظامي هل و شكرا ملا 

و اكنت  .صنعه
68
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لثاين عرش من احلروب بينه و بني ادلول اجملاورة هل قاةمة قد انترص يف اكرثها مث انكرس يف س نة اثنيت عرشة و مائة و الف من الكرلوس ا

مث انترص عليه بطرس يف مدينة البلتوب س نة عرشين و مائة و الف مث انكرس من العامثنية س نة ثالث و  .ملو  اسوج انكسارا فاحشا

.عرشين و مائة و الف يف اايم السلطان         بن      انكسارا فصوحل و عقد الصلح يف ذكل عليه  

 

ة تسع و ثالثني و مائة و الفنتويف س    

 .احلنفي القايض رمحه هللا املعروف اببن العشايق لتسع خلون     لوي الرويم     ن عبد البايق بن      بن      العحمفوظ عبد هللا بابو  

ويل القضاء عسكر بالدي الروم و اليوانن  .من احملرم من موايل الروم و فضالهئم املربزين يف العلوم و صاحب الصدارة و القضاء و الفتوي

و اكن متبحرا يف  .س نة مثان و س تني و الف و اكنت والدته .نقابة الارشاف و قضاء قسطنطنية الكربي و غري ذكل من الاعامل اجلليةل و

و اكن يوثر العداةل و النصفة يف الاحاكم  .و القايض الفاضل و يف العلوم العقلية و النقلية مسمل املهارة دلي الافاضل الفنون الادبية اكلعامد

شديد الاحتياط يف الامور اجلزئية و من ذكل نسب ايل  فيفا نزها متواضعا مقبوال عند الاانم غري مكرتث ابللباس و املالك و املشاربع 

.تخلص فهيا ابلنسيبو هل اشعار ي  .ل و محل عيل الوسوسةالبخ  
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اكن اخذ عن بكر الاسود و صاحلو   

 .و الرايسة الهل العمل املرصي الرشنباليل احلنفي رمحه هللا من بيت كبري مشهور ابلفضلعامر  حسن بن حسن بن حسن بن  حمفوظو ابو 

و هو وادل الش يخ عبد الرمحن و ش يخ  .و هو حفيد ايب الاخالص وافق امسه امس ابيه و جده اكنه احلسن املثلث يف السادات العلوية

 امجلاعة. و اكن فقهيا فاضال حمققا كثري الفضائل مج العلوم و هل رساةل يف احاكم يك سامها غاية التحقيق. 

 

بن عامثن بن       بن         الرويم ا      احلنفي القايض رمحه هللا مبرص و هو قاض علهيا       و ابو   

 

و ابو     محمد بن امحد بن معر بن      املرصي الاسفاطي احلنفي الازهري رمحه هللا بولب . اكن جل حتصيهل مبرص عيل و ادله و به خترج 

 و تفنن و هل مشاخي اخرون ازهريون و حصل بينه و بني وادله نزاع يف امر اوجب خروجه ايل بر الشام و نزل ارلب

 

بن       بن        بن       الرويم ا         احلنفي القايض ويل ادلين ابن الكواكيب رمحه هللا يف ذي احلجة بعد ما ويل الاعامل        وابو

و يةل و املناصب العلية من قضاء عسكر بالد اليوانناجلل 
69
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 تويف س نة اربعني و مائة و الف
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 يف اسفل الصفحة: احلروب 
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1140يف اسفل الصفحة: تويف س نة    



 

 
و هو الش يخ الامام الس يد  .حامد امحد بن حسن بن عيل بن بدير احلسيين البديري ادلمياطي الشافعي شهاب ادلين رمحه هللا ابلثغرابو  

و حدث  .لامء مث ارحتل ايل اجلامع الازهر مث وصل ايل احلرمني و اخذ عن فضالهئااخذ ابلثغر عن جامعة من الع .النسيب الرشيف احلسيب

و افاد و عمل و اجاد و اخذ عنه خلق كثري و اس تفاد. و اكن اخذ عن العالمة زين ادلين املسلسيل امام جامع البديري و النور ايب الضياء 

بن عيل محمد الشربامليس و الشمس العناين الشافعي و رشف ادلين الانصاري و مشس ادلين بن قامس البقري و عبد املعطي املاليك و محمد 

 اخلريش و عطية القهويف و منصور بن عبد الرزاق الطويف و غريمه

 

البخاري احلنفي الصويف رمحه هللا       بن              بن       عبد الغفار حسني بن    و ابو   

 

الرويم ا       احلنفي القايض الكوجس رمحه هللا ويل قضاء قسطنطنية و قضاء         بن           بن        شعبان بن          و ابو  

 بالد الروم و 

ل النيب صيل هللا عليه و سمل ابلعربية هللا صاحب كتاب روضة النيب يف احواحبيب هللا بن            الهندي القنويح رمحه و ابو     

الصحاح و غريها اس متده يف تصنيفه من احاديث  

\54b\ 

تويف فهيا س نة احدي و اربعني و مائة و الف  

يجان و شفاء و املنظومة املسامة بدرة الت محمد بن عبد الرمحن بن         بن         املغريب رمحه هللا الش يخ العالمة انظم كتاب ال      ابو 

 لقطة اللؤلؤ و املرجان

 

بن         الرويم الربوساوي احلنفي القايض رمحه هللا بربوسا من صدور بالد الروم و موالهيم  محمد بن         بن        و ابو      

اليوانن و مش يخة الاسالم غري مرة و غري  الروم و و اكن ويل قضاء قسطنطنية و امامة السلطان و قضاء عسكر بالد .لعلومااملربزين يف 

و اكن عاملا فاضال عابدا زاهدا دينا .املناصب العلية ذكل من الاعامل اجلليةل يف ادلوةل العامثنية و
70
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 دخلت س نة اثنتني و اربعني و مائة و الف تويف فهيا

بن احسق       ابو 
71
احلنفي نور ادلين رمحه هللا يف شوال بعد ما ويل قضاء           الرويم ا              بن         بن          بن   

و قسطنطنية  

 

محمد بن ابراهمي بن امحد العامثين رمحه هللا يوم           لثالث عرشة بقيت من شهر ربيع الاول س نة ثالث و  السلطان امحد بنو خلع 

.س نةعد ما ويل مثان و عرشين ه بابيعه ابملكل و السلطنة بيد و خيه السلطان محمود بن مصطفيامر البن الاسمل  .اربعني و مائة و الف  

 

\55b\ 

لطان الاعظم و اخلاقان الاخفمدوةل الس  

من شهر ربيع الاول  هو عضد ادلين ابو الفضائل محمود بن مصطفي بن محمد بن ابراهمي العامثين رمحه هللا يوم االثنني لثالث عرشة بقيت

.سمل اليه الامر معه السلطان امحد بنفسه و ابيعه بيده .اربعني و مائة و الفس نة ثالث و   

حلنفي القايض رمحه هللا لتسع بقني من شهر ربيع الاخر         )ا( صاحل بن          بن            بن         الرويم   ابو      تويف فهيا   

 

و اكنت والدته  .ملرصي البش بييش الشافعي رمحه هللا منتصف رجب ابلقاهرةا عبد الروف بن محمد بن عبد اللطيف بن امحد هللاعبد و ابو 

 العارف عيل احمليل الاقرع يف فنون من العمل و اجهتد و حصل و هللاحملةل الكربي و اش تغل عيل علامهئا و الزم ويل ببش بيش من اعامل ا
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 قد يكون: احساق 



 

 
هو امام الفضالء ش يخ الش يوخ خامتة حمققي العلامء و  :قال الش يخ عبد الرمحن اجلربيت     .اتدب بصوفية عرصه مث ارحتل ايل القاهرة

و ملا سافر معه الشهاب  .ر علمه و فضهل و درس و افاد و انتفع به اهل عرصه و تلقوا عنه املعقول و املنقولواسطة عقد نظام الاولياء اش هت

البش بييش ايل احلجاز جلس موضعه للتدريس و تصدر لتقرير العلوم
72
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يحي و اللقاين و الزرقاين و البقري وو اكن اخذ عن الاطف  .لفقه و انتفع به غالب مدريس اجلامع الازهراملعاين و النحو و اادلقيقة و   

اعالم احلنفية و اعيان فضالهئم الاجةل املش هترين  .عييس بن عييس بن         بن         املرصي السفطي احلنفي رمحه هللاو ابو        

زايدي احلنفيني و امحد ادلهنايس و لش يخ امحد التونيس ادلقويس و عيل بن عيل الس يوايس و الاو اكن اخذ عن  .ابلعلوم يف ادلاير املرصية

 ابرهمي ادلجلي الشافعي و

ادلوةل العامثنية  حلنفي القايض رمحه هللا مخلس بقني من رجب من موايلبن          الرويم ا           بكر        بن       بن    و ابو 

.عامل اجلليةلو اكن ويل قضاء قسطنطنية و غريها من الا .املشاهري يف اقطار البالد الرومية  

ابو عبد احللمي بريقدم بن منصوح بن مويس بن مصطفي بن عبد الكرمي بن محزة الرويم الكرمياين احلنفي الصويف رمحه هللا يوم الاربعاء الربع 

و اكن  .و مل يعقب ودلا سوي ابنه الفاضل عبد احللمي صاحب التصانيف .عرش خلت من شهر رمضان و هو ابن احدي او اثنتني و مثانني

 ش يخا صاحلا جمازا من الش يخ عزيز ش يخ الطريقة العزيزية

بن اسامعيل بن عبد الغين بن اسامعيل الشايم ادلمشقي احلنفي املعروف ابلنابليس رمحه هللا عن ثالث و تسعني   عبد الغينهللاعبد و ابو 

س تاذو الاو هو الش يخ اجلليل  .س نة بصاحلية دمشق و اكنت والدته س نة مخسني و الف  

\56b\ 

لعالمة النحرير و احملقق الكبري وحيدعرصه فريد دهره املش هتر علمه املنترش فضهل ذو الاوصاف امجليةل و الاخالق امحليدة و االنبيل و 

هرة امجلع و هل كتب و دواوين شهرية اب .و هو يف لك عمل اوحدي زمانه و يف لك فن املعي اوانه .لعمل سانيةاملناصب يف ااملناقب السامية و 

و املدح و ان اكن يف غريه جمازا فهو فيه حقيقة و الكامل و ان اكن مكتس با لغريه فهو هل  .و التصنيف و حماسن احوال و ااثر مفردة ابلتاليف

و الكعب املنيف " و قد افرد جامعة من العلامء مناقبه ابلتاليف و مدحه غري واحد من النبالء مبدامح تشهد هل ابلرتبة العلية يف العمل  .طبيعة

يس تنبط من لك شطر من  ابياته اترخي الوقت من غري ما  .و من ذكل الس يد شاكر اخلالوي مدحه بقصيدة بديعة غراء مل يس بق الهيا

شعر و تاله نصيف اللبناين الاكتب يف مدحه املكل ابراهمي ابشا املشهور صاحب مرص و اكن اثنيا هل يف ذكل كام قال .تلكف  

 

 و هللا يشهدمك ليل سهرت بمك         اجلول قمية درر و جالهيا

 مل ايتهيا قبل الاشاكر جعبا            و جئت بعد فاهدتين قوافهيا

 

و هل رساةل سامها الصلح بني الاخوان يف اابحة ادلخان و ذهب  .همن قصايده و مقاطعو قد اورد الش يخ عبد الرمحن اجلربيت اش ياء كثرية 

يف ذكل و  ل مناولته و لو اثر السكوت يف هذا الشان لاكن عيل طريق اسمل و مهنج اقوم الا ان مبالغة اهل الزمانفيه ايل اابحته و ح

و نفحة القبول يف  ،كتاب املقصود يف وحدة الوجود :لغراءاو من تصانيفه   .ما اقدم اليه فابرز احلال ابلبيان ن حداه ايلم يف الهذ ايحوضه

و او قطر السامء  ،و الفتح املليك و اللمع املليك ،و الفتح املدين  يف النفس الميين ،لندية يف رشح الطريقة احملمديةو احلديقة ا ،مدح الرسول

و ربع الافادات يف ربع العبادات يف الفقه مؤلف جليل ،و الفتح الرابين و الفيض الرحامين ،نظرة العلامء
73
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و رشح  ،و كوكب الصبح يف ازاةل القبح ،و الرحةل القدس ية ،املرسةل للش يخ فضل هللا الهندي و حتفة املساهل برشح التحفة ،اندر الوجود 

و مفتاح املعية يف طريق       و رشح القصيدة     ،عيل اربع قواعد من الاش باه و النظاير يف وحو تسعني كراسا و تويف قبل امتامه

و اكن اخذ عن وادله و .ن شعر كثرية مشهورةو هل دواوي .الفه ابلامتس ايب سعيد البلخي النقشبندية  

 و اخذ عنه ابراهمي بن مصطفي احلليب صاحب السرية و محمد بن فضل هللا احمليب صاحب اخلالصة و
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 تويف س نة اربع و اربعني و مائة و الف

لسادات احصاب الكراماتعبد هللا بن مشهود بن عيل بن ايب بكر العلوي املرصي الزاهد العارف رمحه هللا احد ا         ابو   

 

سعادتكري خان بن سلمي كري خان بن سالمتكري خان بن دولتكري خان التتاري القرميي اخلان العظمي الشان رمحه هللا يف رجب و هل  و

ر ربيع ويل اخلانية يف اوائل شه .و مدة حكومته بقرمي س بع س نني و احد عرش شهرا .وحو س بعني س نة و دفن يف جوار جامع قصبة اينبويل

الاول س نة تسع و عرشين بعد دولت كري خان الاسود. و اكن مجيال رش يقا القد صبيحا فلام كرب مسن مفرطا حيت جعز عن امليش و 

 احلركة و اكن ممدوحا ابلكرم و السخاء و السامحة الا انه اكن جباان عدمي اجلسارة مشغوال ابلصيد

 \57b\ 

 

 تويف س نة مخس و اربعني و مائة و الف

محمد بن        بن         بن الرويم الفردويس احلنفي رمحه هللا يف شهر ربيع الاخر امني ادلفرت يف دوةل ال عامثن       ابو   

 

البخارية عيل خارج ابب  محمد بن حسن بن        بن         بن       الرويم احلنفي املعروف ابلفييض رمحه هللا ش يخ الزاويةو ابو      

هل ذيل عيل الشقايق النعامنية  و ذيل عيل تقومي التوارخي و  .و اكن ش يخا فاضال اديبا مورخا .ابب قسطنطنيةادرنة من   

 

اكن س يدا جليال ش يخا نبيال اديبا شاعرا  .الرويم الربوساوي احلنفي البليغ رمحه هللا   و ابو       اسامعيل بن         بن        بن     

عرفاضال اكمال هل ديوان ش
74
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محمد عبد هللا بن عيل بن محمد بن         العلوي الرويم احلنفي ابن النعال رمحه هللا بقونية و دفن يف جوار املولوي جالل ادلين و ابو 

و اكن ويل قضاء مرص و قسطنطنية و نقابة الارشاف و صدارة اجلهتني و  .و اكنت والدته يف حدود س نة احدي و تسعني و الف .الرويم

و اكن مفرط الكرب و النخوة خشن الالكم عدمي الاداب ال يسمع  .و رجع عيل طريق الشام مث عزل و جح البيت احلرام .مش يخة الاسالم

و اكن عزهل بعد مصاحلة العجم قد استشقل .الكم غريه و ال يرجع قط عن ر أيه
75
السلطان لكمته الباردة و اعرتاضاته الغري الواردة   

 

عني و مائة و الفتويف س نة ست و ارب  

الاديب رمحه هللا من فضالء ادلوةل العامثنية و علامء ادلاير             الرازي      بن              عبد اللطيف بن          بن         ابو 

 الرومية

 

و هو العالمة وحيد الزمان و  .لثغرحامد محمد بن محمد بن محمد بن امحد احلسيين البديري ادلمياطي الشافعي مشس ادلين رمحه هللا ابو ابو 

حل ايل امام جامع البديري ابلثغر. مث ر  اخذ عن زين ادلين املسلسيل .فنون ش يتوصاحب  فريد الاوان و رواية عرصه و حمدث دهره 

ربامليس و الشمس محمد بن و اخذ عن علامء هذه ادلاير مهنم النور ابو الضياء عيل بن محمد الش .زهر ابلقاهرة و رحل ايل احلرمنياجلامع الا

 داود

\58b\ 

و  .و مشس ادلين بن حسن بن شهاب الكراين و الس يدة قريش بنت عبد القادر الطربي و غريمه العناين و رشف ادلين الانصاري احملدث

 اخذ عنه

 

ية جبزيرة قرميادلوةل التتار  -----من  عيل بن         بن          بن          القرميي احلنفي احلاج رمحه هللا يف ذي احلجةو ابو          
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ف بن       العلوي الرويم احلنفي رمحه هللا يف ذي احلجة من اعيان ادلوةل العامثنية و احد من ويل ؤِ محمد بن مصطفي بن عبد الر و ابو      

ا فاضال مورخا مقر أ كثري التالوات وافر و اكن نزها عفيفا دينا صاحلا عامل .صدارة اجلهتني و مش يخة الاسالم و غريها من املناصب الفخام

و يل املش يخة بعد متنع و اابء مث اس تعفي عهنا بعد س بعة اشهر فعفي عهنا و اكن بيته  .التعلمي و الافادات كثري الطاعة خيمت يف لك ثالث

 مأأوي الفضالء و الادابء

 

 تويف س نة س بع و اربعني و مائة و الف

احد اعيان يف ادلوةل العامثنية ويل مش يخة الاسالم و  .براهمي بن       الرويم         احلنفي رمحه هللااحساق بن اسامعيل بن ا  ابو     

و فقر و  و اكن صاحب وقار و تواضع .و اكنت والدته س نة تسعني و الف .الافتاء العام و غريها من الاعامل اجلليةل و املناصب العلية

و ديوان شعر يف الالس نة الثالثة ،ترمجة الشقايق للقايض عياض :و من تصانيفه .ليا ذا صالبةكرمي الطبع حصيح الاعتقاد ج   اس تغناء
76

 

\59a\ 

عبد الصمد بن        بن         بن          القرميي احلنفي رمحه هللا يف شهر رمضانو ابو         

 

لوي الشافعي رمحه هللا يف شوال و قد جاوز الامثنني و صيل عليه عبد هللا اسامعيل بن قامس بن عبد امجلال بن عيل العلوي الرويم التو ابو 

و اكن عيل هناية من  .اصهل من جزيرة الاكراد و سكن بالد الروم و هو احد مشاخي الصوفية و افرادمه يف العصار املتأأخرة .ابنه عبد القادر

و اكن معظام يف ادلاير  . العلوم الظاهرة و املعارف الباطنةملتقدمني قد مجع بنياالعلامء من السلف  طريقةو ادلين عيل  الورع و الزهد

و قد كتب اليه السلطان  .الرومية و مرص و الشام و احلجاز و العراق و هلم فيه اعتقاد عظمي و مجيل ذكر و حسن ظن فوق ما يوصف

تعظمي يلمتس لك مهنام ادلعاء ابخلري و سعادة محمود بن مصطفي العامثين مكل الوقت و رشيف مكة مسعود بن        العلوي كتاب تبجيل و 

 احلال و صالح ادلارين

 

خملتصني به ابراهمي بن عامثن بن بكر احلس ين املعروف حبقي و اومن احصابه    

\59b\ 

 تويف س نة مثان و اربعني و مائة و الف

من اعيان العلامء يف ادلاير  . يف اواخر شهر ربيع الاخرمحمد بن عبد العزيز بن        بن        املرصي الزايدي احلنفي رمحه هللا       ابو 

و اخذ عنه  .و اخذ عن شاهني الارمناوي العالمة البابيل و غريمه .املرصية و اراكن الفضالء ابلقاهرة املغرية ش يخ احلنفية و مقدم امجلاعة

 الشمس احلنفي و ادلمهنوري و حسن بن ابراهمي اجلربيت و ادلمياطي و غريمه

و  من كبار الوزراء يف ادلوةل العامثنية .بن        بن           الرويم الكوبري الوزير الاعظم رمحه هللا عبد هللا بن مصطفيابو       و 

افاضل اعيان الامراء بقسطنطنية و من اهل بيت كبري مشهور ابلرايسة و الامارة و الوزارة و الس يادة و هو الوزير بن الوزير و الامري 

وهل قصيدة قد مدح هبا صهره  .و اكن اديبا فاضال شاعرا كثري الفضائل مج احملاسن .الامري و الفاضل بن الفاضل و الاكمل بن الاكملبن 

 ش يخ الاسالم الس يد فيض هللا املفيت اولها

 

هييجك من صبا  الاقدمماذا   

 

ين نزيل طيبةايرمخسها عامثن بن محمد الرويم مث رشهحا العالمة عامثن بن عبد هللا الع  

 

و ابو      عيل بن عيل بن       بن       الس يوايس احلنفي الرضير رمحه هللا يف ذي القعدة عن ثالث و س بعني و كسور من اعيان علامء 

مرص املشار اليه ابملهارة
77
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عبد الصمد  يف اسفل الصفحة: و ابو       
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 الإي اسفل الصفحة: يف العلوم 



 

 
\60a\ 

و اكن  .وس جبامع اسكندر ابشا بباب اخلرقابسكندر و لقب به القرائه ادلر  فيعر  .يف العلوم و الرباعة يف عدة من الفنون يف ذكل العرص

ذا  و ابحثوه و اعرتفوا  سافر ايل دار السلطنة العلية و اقر أ هنا  دروسا و اجمتع عليه الفضالء احملققون حني .جعيبا يف احلفظ و الزاكء

و درس و اجاد ايل ان قيض وحبه و اجاب مث عاد ايل مرص و اميل و افاد  .بعلمه و قوبل ابالجالل و التكرمي و عومل ابالحرتام و التعظمي

عن و اخذ احلديث  .و اكن تفقه عيل امحد الشوبري و الرشنباليل و عامثن بن عبد هللا النحريري احلنفيني .و اكن يقول حبرمة القهوة .ربه

دلمياطي و االس يد البدلي و  و اخذ عنه كثري من كبار الاش ياخ اكحلفين و اخيه الش يخ يوسف و .الشمس البابيل و الشربامليس و غريمه

 حسن بن ابراهمي اجلربيت و معر الطحالوي و غريمه

و اكنت والدته     ن رمحه هللا يف صفر   ابراهمي بن امحد العامثين السلطاامحد بن محمد بن       ابو تويف س نة تسع و اربعني و مائة و الف 

و املكل العظمي يف شهر ربيع الاخر س نة مخس  و ويل السلطنة العلية .و الفليةل الاحد لس بع بقني من شهر رمضان س نة اربع و مثانني 

ضالع اململكة و كرر خاطره و فرت امث تضجر عن تواتر الفنت احلاقة يف دار السلطنة و  .عرشة و مائة و الف بعد اخيه السلطان مصطفي

و  مصطفي مبحرض من الاعيان و ابيعه يف مشهد الامراء و العلامء عيل طبعه من حتمل الامانة و اعباء السلطنة فسلمها البن اخيه محمود بن

و عرشين س نة و احد عرش شهرا مث توفاه هللا س بحانه بعد مخس  افاكنت مدة دولته س بع .الفضالء و الاعيان فمت الامر و جري الهنر

اشهر ةس نني و احد عرش شهرا من خلعه و هل س بع و مثانون س نة و اربع  

\60b\ 

حملاربة اليت اكنت بني اعبد هللا بن        بن         بن          القرميي احلنفي اخلطيب رمحه هللا يف شهر ربيع الاول شهيدا يف   و ابو    

 التتار من اهل القرمي و بني الروس و اكن خطيب قرمي و عاملها و امام اهلها

 

 .يف ذي احلجةاملرصي الاسكندري          مشس ادلين البصري رمحه هللا         بن      بن            محمد بن سالمة بن    و ابو       

اخذ العمل عن خليل  نو اك .تفسري القران العزيز نظام يف عرش جمدلات :و هو العالمة البليغ الاديب املاهر البديع و صاحب التاليفات مهنا

الزرقاين و الشربخييت و الابوذري و حيي الشاوي و الشهاب امحد اللقاين و الشهاب امحد الس ندويب و محمد اخلريش و عبد البايق 

 البش بييش

 

فضالء الروم ايل قضاء حلب و مرص و مكة و احلنفي رمحه هللا احد        الرويم          بن        محمد بن الياس بن          و ابو 

رجال منصفا و ابلعقل متصفا و اكن معروفا بلطف الطبع موصوفا  و اكن .قسطنطنية و صدارة اجلهتني مث املش يخة عيل املراتب العارية

 ابلفضل و العمل 

 تويف س نة مخسني و مائة و الف

اكن ش يخا فاضال اديبا و اكن طبيبا لبيبا هل تصانيف  .الرويم         الطبيب رمحه هللا      بن         امحد بن اسامعيل بن           ابو 

مقبوةل و اقوال مسموعة
78

 

\61a\ 

رمحه هللا من موايل الروم و علامهئم مش هترين ابلعلوم      املرعيش        بن           بن        محمد بن   و ابو         

 

 تويف س نة احدي و مخسني و مائة و الف

س نزل تلمسان مث ارحتل ايل القاهرة و ندلالااصهل من اهل  .العباس امحد بن عامثن بن عيل بن محمد املغريب التلمساين املاليك رمحه هللا ابو 

اخذ عن ايب سامل عبد هللا بن سامل البرصي و ايب العباس  .و اكن ش يخا عاملا فاضال حمداث مس ندا اكمال .اخذ عن علامهئا ابجلامع الازهر

مل احلنفي و عيل احلسيين املقديس وو اخذ عنه الش يخ ابو سا .امحد بن محمد النخيل الشافعيني و غريهام من علامء احلرمني و مرص و املغرب  

قايض قضات ادلاير املرصية و ش يخ القاهرة املغرية و  .املنويف      رمحه هللا     بن        بن           بن      زين العابدين و ابو       

 احد السادات املشهورين و الارشاف املعروفني ابلعمل و الفضل
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 يف اسفل الصفحة: و ابو    محمد 



 

 
\61b\ 

ف ال المين و ساداهتا و اكن ااحد ارش  .المنوري امليك الرشيف رمحه هللا بد هلل بن معرو بن          احلسيين)م( محود بن ع و ابو       

 صاحب صدارة و دوةل و اوصاف مجيةل و اخالق مرضية

 

و ابو      محمد امني بن محمد بن       بن        الرويم الاسكداري احلنفي رمحه هللا من موايل الروم و فضالهئا و احد علامء ادلوةل العامثنية 

 و نبالهئا

 

ن      بن          املرصي ادليريبمحد بن معر باالعباس و ابو 
79
الشافعي رمحه هللا لثالث بقني من شعبان من اش ياخ اجلامع الازهر  

و انترش ذكره و صيته و درس و افاد و اكن اماما عالمة اش هتر علمه و فضهل  .رة و صاحب الفنون الكثرية و التصانيف احلس نة امجليةلهابلقا

ح ما خفي فيه عيل بعض غاية املرام فامي يتعلق ابنكحة الاانم و كتب عليه حاش ية مع زايدة احاكم و ايضا :و من تصانيفه .و اجادو صنف 

خبمت  ملسمي بفتح الكرمي الوهابو اخلمت الكبري عيل رشح التحرير ا ،ية املقصود ملن يتعاطي العقود عيل مذاهب الاةمة الاربعةو غا ،الاانم

و خمت عيل رشح  .للش يخ زكراي الانصاري و خمت عيل رشح املهنج .و غاية املراد ملن قرصت مهته من العباد ،رشح حترير تنقيح اللباب

و هو ِمؤلف  .الطبية و غريهانية و اخلطيب و عيل رشح ابن القامس و فتح املكل اجمليد لنفع العبيد مجع فيه ما تلقاه و جربه من الفوائد الروحا

و حتفة املش تاق فامي يتعلق  ،و حديث البداءة ،و هل رساةل عيل البسمةل .نظري هل يف اببهال 
80
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و مناسك احلج عيل  ،و القول اخملتار فامي يتعلق اببوي النيب اخملتار ،و حتفة الصفا فامي يتعلق اببوي املصطفي ،مساجد بوالق و ابلس نانية

و رساةل يف  ،مة الرتكة عيل مذهب العبادو فتح املكل اجلواد بتسهيل قس ،نيدو حتفة املريد يف الرد عيل لك خمالف ع  ،لشافعيمذهب ا

و  ،اربعني حديثا و متام الانتفاع ملن ارادها من الاانم و ،و الشفاعة العظمي ف يف احلرشو الوقو  سوال امللكني و عذاب القرب و نعميه

ة و برضب املناذلو رساةل تتعلق ابلكواكب الس بعة و الساعات اجليد ،ن قامس العزيحاش ية عيل رشح اب
81
و احضار  العلوية و السفلية 

و اكن اخذ عن معه عيل ادليريب و محمود القليويب و محمد ادلنورشي  .عامر املاكن و استنطاقه و عزهل و لوح احليوة و املامت و غري ذكل

ور امليداين و الشنشوري و ايب الرس  و اجلندي  

 تويف س نة اثنتني و مخسني و مائة و الف

بكر عبد هللا بن محمد بن مويس بن        الازربيجاين القديق احلنفي رمحه هللا حاج احلرمني و احلاذق املدققابو    

 

و ابو املنصور منلكي كري خان بن سلمي كري خان بن هبادر كري خان بن سالمت كري خان القرميي اخلان رمحه هللا لليةل بقيت من شهر 

. اكن عاقال فاضال كرميا جودا عيل اهلمة
82
 رمضان و هل س تون س نة و دفن يف خطرية جامع اخلان  بباجعه رساي

\62b\ 

شاعرا حسن الانشاء. و هل من ااثر اخلري جامع يف قره صود خانقاه مرشوطة للخلوتية  و مدرسة و غري ذكل. ويل خانية قرمي مرتني مرة يف 

فتك خ احملرم س نة س بع و ثالثني و مائة و الف فاصلح احوال قرمي و اابد البغات و اهل الفساد و فرقهم و شتت مجوعهم و عاملهم ابل سل

 .مث عزل يف صدور دوةل السلطان محمود و نفي ايل رودس س نة ثالث و اربعني .مقبوال عند ادلوةل العامثنية و النفي و الابعاد و وقع صنايعه

  ايل حكومة يف جامدي الاويل س نة مخسني و اكن الروس اس تولوا اذ ذا  عيل حوايل قرميمث اعيد 

 

لصوفية امن مشاخي  .سعد هللا بن         بن         بن         الهندي        احلنفي الصويف احلافظ رمحه هللا يف شوالو ابو         

و اكن يلقب  .قبةامدمي اذلكر و املر  امام الطائفة و اكن كثري اجملاهدات وافر العبادات ابدلاير الهندية و افاضل املتأأخرين و ش يخ امجلاعة و

و اكن امكل احصاب صديق بن معصوم الرسهندي .بس يد الصوفية و يعرف بذكل العنوان عند اهل اخلانقاه  
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 قد يكون: الايريب 
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 يف اسفل الصفحة: ابلس نانية 
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 قد يكون: منازل او منادل 
82

 قد يكون: بباقجه رسي 



 

 
بن و اخذ عنه الش يخ صبغة هللا  

 تويف س نة ثالث و مخسني و مائة و الف

 ابلقاهرة و دفن مبشهد اسالفه هللاي الصديقي املرصي الشافعي الصويف رمحه عم بن محمد بن محمد القرييش التمين عبد املنالرسور امحد ب ابو 

و اكن اس تاذ زمانه و امام اوانه و ش يخ السجادة الربكية مبرص .عند رضحي الامام الشافعي  

و ابو         يوسف بن عبد هللا بن        بن        املرصي الالكريج الفليك         جامل ادلين رمحه هللا. حيسوب زمانه و عالمة اوانه 

يف الفلكيات و الاس تاذ 
83

 

       \63a\ 

اش تغل ابلعلوم و حصل جانبا صاحلا و توهجت مهته ايل الرايضيات و اكب علهيا و متهر و احرتع .املتفنن و الش يخ العامل املتقن
84
ما مل  

و الف كتااب يف منازل القمر و حملها و  .ايط و املزاول و الاسطحةسال يف الظالل و رمس املنحرفات و الب و الف كتااب حاف .يس بق اليه

و اكن اخذ عن العالمة رضوان الفليك و حسن التقوميي و  .خواصها و سامها كزن ادلرر يف احوال منازل القمر و غري ذكل  

احد السادات العلوية  و نقيب الارشاف  .املرصي        الثنيت عرشة بقيت من شوال العلوي    بن           بن      عيل بن   و ابو     

 ابدلاير املرصية و اكن صاحب

 

 تويف س نة اربع و مخسني و مائة و الف

امخليس لثالث ليك صالح ادلين املعروف بش بيل رمحه هللا ليةل ااملرصي الربليس امل         بن           محمد بن         بن  ابو        

ش يخ زمانه و امام اوانه .عرشة بقيت من صفر  

\63b\ 

ش يخ الشافعية ابلقاهرة و من صلحاء  .افعي الزاهد رمحه هللااملرصي العزيزي الش     بن             بن       مصطفي بن    و ابو      

و اكن ازهد اهل زمانه و اورعهم .و اجةل املدرسني كبار علامء الوقت هعلامء الامة و اكن يدرس ابملدرسة الس نانية و حيرض دروس  

و  .محمد بن محمد بن        بن         السوداين ادلالزانكوي الكثناوي الفالين رمحه هللا ابلقاهرة يف مزنل حسن بن ابراهمي اجلربيتو ابو      

علوم ببالده و اجهتد و برز مث رحل و جح س نة اثنتني و اربعني و تلقي ال .درااك متقنااكن ش يخا فاضال متبحرا كثري الفضائل متفننا مج العلوم 

قد  .الفنون الغريبة مهنا و اكن هل مهة عالية و رغبة صادقة يف حتصيل العلوم س امي .جمتع مبلوكها و علامهئااجاور مبكة و مر يف رحلته مماكل و 

و هل رحةل تتضمن  .اف و عمل الكرس و البسط احلرفيةويل يف عمل الادفو اكن هل يد ط .مجالس العلامء القميني بلك صناعة علمية و اخذ مهن

، و منظومة يف املنطق كة بتاليف ادلر املنظوم و خالصة الرس املكتوم يف عمل الطالمس و النجوميف تنقالته و ابتد أ يف جماورته مبما حصل 

و هل رشح بديع عيل كتاب .ها منح القدوس جمدل حافل وحو س تني كراسةسام
85
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و بلوغ الارب من الكم الغرب يف النحو و غري ذكل  ،فاقدالرتايق يف عمل الا و ادلر   

 و اخذ عنه الش يخ حسن بن ابراهمي اجلربيت و

محمد بن      بن       بن        الرويم ا        احلنفي املعروف ابحلافظ الكبري ابن احلاج حسن رمحه هللاو ابو         

 

و فتح عيل بن       بن         بن         الرتكامين الش يعي غفره هللا من قبيةل يف الرتامكة يقال لها حقار. اكن من رجال ادلوةل الصفوية 

س باب هل يف املكل فاكن ذكل سببا ا فتقوي امره و صلح حاهل و انتظم .ة اجليوش و واله املامكل الشامليةاس تعمهل اندر شاه عيل زعام

الست يالء اوالده. و متكل احفاده مماكل العجم و بالد هؤالء الامم بعد انقراض ادلوةل الصفوية و الافشارية و ملا مات ابنه حسني بن فتح 

  عيل ماكنه
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ة نو اكن مودله س   .احلنفي املعروف اببن اخلنت رمحه هللا يف ذي احلجة مصطفي بن         بن         الرويم الكنغري ناخلري امحد بو ابو 

نيك و بروسا و قسطنطنية و صدارة اجلهتني و مش يخة سالويل قضاء  .بعني و اكن وادله خنت الس يد حيي املنقاري فعرف بهست و س  

الاسالم عيل املراتب. و اكن
86
ش يخا كرميا كثري الرماد و حصيح      
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الاعتقاد و سلمي القلب متواضعا ورعا. و اكن عليل املزاج مر تعشا فذلكل اكن خيمت يف احلارض الفتاوي خبامت. كتب فيه ابو اخلري امحد احلقري 

 عفي عنه و اكن ذكل امرا غريبا غري معهود عندمه

 

موين احلنفي القايض الرويم القسط      بن        بن          بن            ابو     صاحل  تويف س نة مخس و مخسني و مائة و الف       

يف ذكل العرص و اكن عالمة متبحرا زاهدا ورعا   العلامءريقايض قضات مرص و مشاه .و دفن عند املشهد احلسيين قاهرة ابلرمحه هللا

و اكن ويل قضاء ادلاير املرصية س نة اربع و مخسني و مائة و الف .يف التورع و حسن الادباملرشب  صوفيا  

 

و خلف  .املرصي املاليك صدر ادلين رمحه هللا لس بع خلون من جامدي الاويل عامديعييس بن          ال امحد بن امحد بن        و ابو

و اكن اماما عالمة تصدر لالقراء بعد موت العالمة  .ابنه العالمة عبد املنعم بن امحد اس تاذ مشاخي اوانه و صدر املدرسني يف زمانه

و اكن اخذ عن الزرقاين  .و اكن فقهيا اصوليا حمداث ثبتا وحواي منطقيا .لعرصغالب اش ياخ ا الشربامليس يف حمهل و انتفع به الطلبة و تلقي عنه

 و الشربامليس و محمد الاطغيجي و عبد الرؤف البش بييش و منصور املنويف و امحد النفراوي و

الازمريي       رمحه هللا مبرص و اكن ش يخا فاضال       مصطفي بن عبد الرمحن بن        بن  و ابو         

هل معدة الفرقان يف وجوه القران
87
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عالمة عرصه و نتيجة دهره صدر  .حامد بن عيل بن ابراهمي بن عبد الرمحن العامدي الشافعي ادلمشقي احلنفي رمحه هللاو ابو        

فتاء و و الا و الفضل و الس يادة و هو من اهل بيت مشهور معروف ابلعمل .الافاضل و الااكبر من ورث العمل و اجملد اكبرا عن اكبر

ة الفتوي يف دمشق الشام مثان عرشة س نة و قام يف منصب الافتاء هبا مس مترا من س نة س بع و ثالثني و مائة و ويل امان .الرايسة و القضاء

م الاحاطة مبا الواقعات اتو اكن كثري الفضائل مج الكامالت واسع الاطالع حسن املعرفة ابلفقه و احاكم احلوادث و  .الف ايل هذه الس نة

حياته مدة قيامه مبنصب الافتاء  يف قد مجع ما افيت به .اعمتد عليه املتاخرون الثقات و قضااي ما وقع من الاحوال الغريبة يف هذه الاوقات

ا الكتاب يعرف ابلفتاوي احلامدية و هذ .اليه عند املراجعة عليه عند املرافعة و انفع ما ينحفاكن كتااب حافال احسن ما يعمتد  .ايل حني مماته

.مجع فهيا فتاوي وادله و جده الكبري عبد الرمحن و معه محمد بن ابراهمي و شهاب بن عبد الرمحن و عامد بن عبد الرمحن و غريمه  

 

عرشة بقني من جامدي عبد هللا احملمد بن سواكي بن ايطوغان بن شاه يوسف بن شام  اجلبيل الشاميك احلنفي رمحه هللا يوم الاحد ل و ابو 

الاخرة. و عقب ثالث بنني عبد اجلليل و عبد الواحد و محمد امني. و اكن من علامء عرصه و فضالء دهره من احصاب مرتيض بن قطالغش 

هيا خبامت السميت العامل املشهور و هل منه اجازة كتهبا لليةل بقيت من رجب س نة مخس عرشة و مائة و الف خبطه ابلعبارة الفارس ية و خمت عل

 املنقش
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الفاضل الاكمل صاحب احلسب موالان ال محمد بلغه هللا تعايل غاية املراد عليه امسه و قال فيه  

س نة ست و مخسني و مائة و الف تويف  

 ابو        عبد هللا بن          بن           بن         الرويم اليكيشهر احلنفي املفيت رمحه هللا من كبار العلامء الافاضل يف ادلاير الرومية 

قد ويل مش يخة الاسالم و انل رتبة الافتاء العام و غريها من الاعامل اجلليةل و املناصب  .و اعيان الفضالء الاماثل يف ادلوةل العامثنية
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العلية يف ادلوةل الرتكية يف مماكل الاروام. مث عزل و نفي ايل جزيرة بوزجه الربع عرشة بقيت من رجب ثالث و اربعني مث جح جحة الاسالم 

و اكنت مدة  .مث اذن هل يف العود ايل وطنه يف س نة مخس و مخسني و فرغ للعبادة ايل ان مات .و زار روضة الرسول عليه السالم

 و اكن سبب عزهل انه ملا حدثت الفتنة من هجة الانكشارية دعي ايل ادليوان العزيز هو و سائر .ته ثالث عرشة س نة و شهرينمش يخ 

هر احلزن و الباكء و الاضطراب و تلكم بلكامت حتر  عرق الشفقة و قال اين خدمت يف ادلوةل فقدم يف جممتع الناس و اظ  .ملشورة العلامء

منذ ا و اجهتدت يف القيام ابعباء اخلدمة و بلغ ايل هذا الغاية يليق سفك ديم و احضاب حماس ين هبا. فقالوا الرضاء لهذا الامر خارج عن 

العقل و الانصاف فقال مراد ارابب الاجامتع يفهم من تذاكريمه اهنم يطلبون اماما محمود اخلصال و اذا اكن مرادمه هذا ظاهرا لنا فمل ذا 

نتحمل احملن و نصرب يف املشاق بل نصيل الصبح مث هنجم عيل السلطان و خنلعه وخنلص من هذا الاضطراب و اتفرع اان للعبادة. مث صيل 

التقدير اذ حرض الصدر الاعظم ابراهمي ابشا  ---------من الكمه و الرتقب لظهور الصدرة الغريبة من  بيامن الناس يف احلريةالفجر بغلس و 

و قال صدر امر السلطان
88
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و هل كتاب هبجة الفتاوي .ايل موضع كذا فمت هلم الامر --------بنفي الش يخ و امري   

 تويف س نة س بع و مخسني و مائة و الف

 ابو بدل حكمي بن خدااير بن خدايقيل بن لكدي اير بن جاوش الازبيك املنغيت البخاري ببخارا و دفن يف جوار ايب بكر طرخان. و هو 

و اكن ذكل سببا لتغلب ابنه رحمي  .الامس من املكل خملدومهو اكن هل الامر  .مملكته يف ايب الفيض خان و املقدم يف دولته و املدبروزير 

.قالهل يف املكل و انتقال ادلوةل ايل الطائفة املنغتيةخان و اس ت  

 

 .بن             الارزجناين احلنفي زين العابدين الانطس رمحه هللا يف شهر ربيع الاول و دفن عند وادله     محمد بن عيل بن          ابو

مث ويل قضاء مكة ابلفعل و  .و ويل مولوية البالد امخلسة سقطع املراتب و دار يف املدار  .من افاضل علامء الروم املشار الهيم يف العلوم

و اكن نزها عفيفا محدت سريته يف واليته و طابت رسيرته و ظهرت براكته و  .تني غري مرةة مث نقابة الارشاف و صدارة اجله قسطنطني

.رخصت يف اايمه الاسفار و توافقت يف مدحه الس نة الكبار و الصغار  

.دولتشاه اخلوارزيم احلنفي رمحه هللا من سادات خوارزم و اهل بيت معروف هبا ابلس يادةب بن عبد البايق بن ادريس صاحل بن طي ابو  
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احد علامء عرصه و        املظفر مرتيض بن عيل بن يوسف بن       اجلبيل الزبنوي احلنفي رمحه هللا تقريبا بقرية بزنه من اعامل     و ابو 

عبد النصري بن س يف املكل  جدي اليم و هو وادل جد .ري املدرسني يف زمانه و ااكبر املش تغلني ابلعلوم يف اوانهفضالء دهره و من مشاه

زرت قربه و قرب ابنه املظفر بقرية بزنه يف النوبة الثانية من سفري ايل اجلبل يف ذي القعدة س نة س بع و س بعني و  .بن املظفر بن مرتيض

درس هو  .الفرايض الرساجية و اكن امت كتابة خمترص الزجناين يف شوال س نة اثنتني و مائة و الف خبطه و ملكت من كتبه .مائتني و الف

 و ابنه املظفر بقرية بزنة و قربهام مبقربهتا متقاربني. و اكن من افاضل احصاب العامل املشهور مرتيض بن قطالغش السميت.

قامس بن حافظ الشايش مث السمرقندي احلنفي املعروف ابلفييض رمحه هللا مبدينة  الفيض عبد البايق بن عارف بن عبد القدوس بنو ابو   

كش مبا وراء الهنر و دفن يف جوار الش يخ امحد بن           الاكساين و معره مائة س نة اكمةل. و هو جد القايض ايب سعيد بن عبد احلي 

جده الاعيل حافظ من الشاش ايل مسرقند يف طلب العمل و اس توطهنا و قدم  .بن ايب اخلري و من مشاهري علامء ما وراء الهنر يف عرصه

فرار عام اللواقعة بسمرقند فان اتزوج هبا و ودل ابنه قامس و ابن ابنه عبد القدوس و ابنه عارف مث ان عبد القدوس ارحتل يف الفقرة الاويل 

ال يطاق من سنن املرسلني ايل قراتكني و مات هبا. و اكن البنه عارف بن عبد القدوس اثنيت عرشة بنني اصغرمه صاحب الرتمجة الفييض 

خرجو ا ايل بلخ يف طلب العمل قاصدين جملس وجيه ادلين عوض بن                    البلخي فغرق تسعة مهنم يف جيحون و ماتوا و قصد 

الفييض يف 
89
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رفاقة اخيه الاكرب خبارا و افتتح ادلرس حبضور الرشيف محمد بن محمد           الاسامعييل البخاري مث اش تغل عند اخوند ش يخ البخاري 

مث اوحدر يف   خر معره ايل كش و .  ---------------ايل  ----و انتقل يف الفرتة الثانية هبا يف عهد ايب الفيض خان  مث رجع ايل مسرقند 

و العقايد  ،و حمكة العني ،و العقايد النسفية ،الشمس ية القطبيةو رشح  ،حاش ية عيل رشح اجلايم للاكفية :اش تغل ابدلرس و التاليف مهنا

و اجازه حسن  . لكن تصانيفه ليس بذاو هل رشح عيل حاش ية القراابعي امتها حفيده القايض عبد احلي  ،و رشح حاش ية احليايل ،العضدية

و شاه عوض اخلواقندي و ابنه ايب اخلري اعمل  اكيننالمن  و اخذ عنه رجب .و البسه خرقة التصوف شاه الكيسالفتحاابدي يف احلديث 

 مسرقند و اعمل خبارا قلندر جان بن       و زين العابدين الاعمل و عبد العزيز الاسفري و غريمه.

 

 تويف س نة مثان و مخسني و مائة و الف

من سادات البالد الرومية و كبار  . صفرمصطفي بن فيض هللا بن محمد بن محمد العلوي الرويم الارزين احلنفي رمحه هللا يفابو         

و  .تامالارشاف يف ادلوةل العامثنية العلية ويل مش يخة الاسالم و الافتاء العام و انل من ادلوةل الاحرتام و الاكرام و الاعزاز و القبول ال 

ي من القتل و حبس مدة مث نفي ايل جزيرة قربس و زالت دولهتم جن نوايب الزمان مهتاكن ويل يف اايم وادله صدارة البالد الرشقية مث ملا اصاب

مث ملا اكن اايم السلطان محمود بن مصطفي دعي ايل دار  .مث حصل هل الاذن ابقامة مدينة بروسا فسكهنا اكرث من مثان و عرشين س نة

  و اكن .ا ايل ان مات مفلوجاالسعادة و ويل صدارة البالد الغربية يف س نة مخس و اربعني مث املش يخة يف مثان و اربعني و بقي علهي

\67b\ 

بين خانقاها يف مضافات قصبة ايب ايوب  .حلامي سلامي اديبا لبيبا صادر فضائل و خصائل و خريات  

سعيد محمد بن يوسف بن مصطفي بن نصوح الرويم        احلنفي املعروف ابلشهري رمحه هللا يوم السبت من شهر ربيع الاول و ابو  

 

مالزاده          السفدي احلنفي رمحه هللا بكش و دفن هبا بعد س نة من وفات الفييضعبد الهادي بن و   

 

اش تغل و حصل  .معر بن عامثن بن معر بن          العلوي الرويم احلنفي رمحه هللا ببالق اابد متقاعدا من نقابة الارشافو ابو           

و ويل قضاء املدينة مث قضاء دار السلطنة مث عزل  . عزل و انل بعد ذكل رتبة ادرنةعرج رتبة املولوية مثمث ويل التدريس و قضاء غلطه مث 

و اكن صاحب فضل و عمل مشهورا به  .ادلوةل فنفي ايل بروسا مث اعيد و ويل نقابة الارشاف عهنا فاطال يف ذكل لسانه مبا ال يليق يف شأأن

 معروفا ابلكامالت الانسانية

 

ن بن         بن          احلليب الزاهد رمحه هللاو ابو        محمد بن سلامي
90
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و اكن  .هو العالمة ش يخ املشاخي :قال اجلربيت .السعود محمد بن معر بن        بن        املرصي السجيين الشافعي الرضير رمحه هللاو ابو 

و اكن اخذ عن  .عنه كثري من فضالء الوقت و علامء العرصحصل و افاد و درس و اجاد و اخذ  .اماما عظامي فقهيا اصوليا منطقيا وحواي

 الش يخ الرشنباليل و الزمه مالزمة لكية و اخذ عن الش يخ عبد ربه ادليوي و 

 

من اعيان  .رمضان بن صاحل بن معر بن جحازي الصفطي اخلوانيك احليسوب رمحه هللا الثنيت عرشة خلت من جامدي الاويلو ابو      

ل الفضالء يف ذكل العرص خصوصا الرايضيات و الفلكيات قد اتقن هذه العلوم و اجهتد و حسب و حرر و حسب علامء مرص و اماث

و حرر ست و ثالثني و ثالمثائة كوكبا من الثوابت  .ابدق ما يكون احملكامت و قواعد املقومات عيل اصول الرصد اجلديد و سهل طرقها

و اما كتاابته و حسابياته يف  .و مطالع املمر و درجاته الاول س نة تسع و ثالثني و مائة و الف املرصودة ابلرصد اجلديد ابالطوال و الابعاد

حسن بن ابراهمي اجلربيت و حسن  و اكن من اقران .اصول الظالل و اس تخراج السموات و ادلساتري مفام ال يضبطه عدد و ال يمعه حارص

و من تصانيفه نزهة النفس بتقومي الشمس  .اكن هل ابلوادل وصةل شديدة و حصبة اكيدة قال عبد الرمحن اجلربيت و .الفليك و يوسف الاكريج

ادلر اليتمي يدخل الهيا تفاضل الاايم حتت  اخري عيل طريق و حرر طريقة .ابملركز و الوسط فقط و العالمة ابقرب طرق و اسهل ماخذ
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و بغية الراغب يف  ،و كتاب كفاية الطالب لعمل الوقت ،ث يف صفحات كبريةدقايق اخلاصة و خيرج مهنا املقوم بغاية التدقيق ملرتبة الثوال

معرفة ادلاير و فضهل و السمت و الالكم املعروف يف اعامل الكسوف و اخلسوف، و ادلرجات الوريفة يف حترير قسمي العرص الاول و 

،و بغية الوطر يف املبارشة ابلقمر ،عرص ايب حنيفة  
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، و كشف راكت افال  الس يارة و هيئاهتا و حراكهتا و تركيب جداولها عيل التارخي العريب عيل اصول الرصد اجلديدو رساةل عظمية يف ح

و  ،و القول احملمك يف معرفة كسوف النري الاعظم ،ت اعامل الكواكب و مطالع البدور يف الرضب و القسمة و اجلزورالغياهب عن مشالك

و اكن اخذ عن رضوان الفليك العالمة و محمد  .كث الهالل بطريقي احلساب و اجلدول و غري ذكلرشف الزالل يف معرفة اس تخراج قوس م

 الربمشيس و 

 

 تويف س نة تسع و مخسني و مائة و الف

 من ارشاف خوارزم .اخلوارزيم احلنفي رمحه هللا و هل اثنتان و س تون س نة عبيد هللا عبد الرحمي بن طيب بن عبد البايق بن دولتشاه ابو 

 و سادات خس يوف ومن اهل بيت معدود من فضالء هذه ادلاير 

 

السعود امحد بن معر بن        بن          املرصي الاسفاطي احلنفي رمحه هللا و هو الش يخ العالمة مفيت املسلمني و من كبار علامء و ابو 

و  . و افاد و الف و اجاد و تفقه الناس به و انتفعوا بكتبهافيتقد تصدر اللقاء ادلروس الفقهية و املعقولية  .عرصه و امام همرة اهل مرصه

  اكن تفقه عيل الش يخ عبد احلي الرشنباليل و عيل العقدي البصري احلنفيني و امحد النفراوي و محمد بن عبد البايق الزرقاين املالكيني و

 و خترج ابنه محمد بن امحد و

بن         املرصي          املعروف ابالنيس رمحه هللا و هو الش يخ الاجل املكرم و البارع  عبد هللا بن          بن          و ابو       

الاعز احملرتم احد املهرة يف اخلط الضابط 
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 تويف س نة س تني و مائة و الف

ش يخ عرصه امام دهره و من افاضل  .امحد بن ايب بكر بن محمد بن رضوان الرويم الصامقوي         املعروف ابلكشفي رمحه هللاابو         

 العلامء و اماثل الفضالء و صاحب التصانيف

 و هل رشحان عيل الطريقة احملمدية
92

 

 

املعروف ابالمري الطريقي رمحه هللا عرف به لكرثة  مصطفي بن عبد هللا بن         بن          العلوي الرويم          احلنفيو ابو        

و اكن عاملا فاضال واعظا و رشح رساةل محزة يف الراب و البيع و الرشاء .ة احملمدية و قد ترمج عقايدها ابلزتكيةاش تغاهل ابلطريق  
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بن        العجمي الرتكامين الافشاري الابيوردي السلطان اندر شاه رمحه هللا ليةل الثالاثء  بيكعيل بن صفدر بن ندر  الس يفو ابو 

دخل  .قتهل ابن اخيه عيل بن ابراهمي غيةل بفتح اابد عيل فرخسني من خبوشان من بالد خراسان .ةالثاني الحدي عرشة خلت من جامدي

مويس الافشار فسقط ر أسه و اكن من حراسه و خدام  و اخثنه مث رضبه رجل   خر يقال هلعليه رجل يقال هل محمد القاجار فرضبه ابلس يف 

و اكن راسه ابالمس راسا ال يسعه فس يح عرصة العامل و يرعد من  . ال ينال املكل و حسن املالو اكن ما تلكمه يف تكل احلال ان قاتيل .اببه

س نة  رمالدته يوم السبت لعرش بقني من حمو اكنت و .الصبيان بةمكلع  ملو  بين   دم و اصبح هماان يرضب ابلصوجلان و يدار فرائصحلظة 

عرشة و مائة و الف من الهجرة بقلعة اس تجرد و تعرب ابيورد من بالد خراسان. و مسي اوال عليا مث غلب عليه امس اندر. و اصهل من 
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: امحد ابشا بن حسن ابشا الرويم فاحت مهدان و وايل بغداد بعد ان ولهيا مدة س نتنيعيل الهامش   



 

 
جيل الرتكامنية من بطن يقال هل قرقلو من قبيةل مهنم يقال لها افشار. و اكنوا يسكنون يف تركس تان فلام ظهر املغول و خرج جنكرخان ارحتلوا 

و نزلوا بعني كوياكن من حمال ابيورد و  .خراسان يف بدوء فتنة اسامعيل الصفوي مهنا و اس توطنوا ازربيجان مث ارحتلوا مهنا و اس توطنوا ايل

و هو مكل بالد الفرس و مماكل العجم من مشاهري جشعان العامل و اعاظم سالطني ادلنيا و ااكبر  .اكنوا يصيفون هبا و يش تون يف اس تجرد

امللو  الواصلني ايل ادلوةل العليا و رضعام العرص و هز  اع ادلهر صاحب اهلمم و الفتوح و الغزوات و رب املاكرم و احملاسن و اخلريات 

قد ااته هللا س بحانه رشده و بلغ من الكامل اشده و ظهر من ااثر الرشد و النجابة و كامل العقل  .دهش ملو  العامل و رعش فراعنة بين   دم

عظمية و صدرت افعال جس مية مث تزوج و صاهر رجال من امور  هو ظهر من .قبل ان اس تمكل من السن مخس عرشة س نة  و الصالبة

بك عيل ابنته و ذكل س نة احدي و ثالثني و مائة و الف فشارية يقال هل اباب عيل رؤساء الا
93
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عيل رمغ جامعة من ارشاف القبيةل. فودلت هل ابنه رضاقيل فلام ماتت تزوج اخهتا فودلت هل ابنه نرص هللا و امام قيل. فرتاس عيل القبيةل و 

و اكنت ادلوةل الصفوية اذ ذا   .قاتل الاضداد من الرتكامنية و الازبكية و الاكراد و بذل اجلهد و سعي حيت اضطروا ايل الطاعة و الانقياد

خرج من و  .و مل يبقي للمتكفل هبا من املكل الا الامس و من الوالية الا الرمس قد انهتت ايل غاية الاختالل و اشفت عيل الامضحالل

و شاع امس ملو  الطوايف و انتقضت مرائر الاعامل و قد مع اهلها الظمل و  .الطاعة الوالت و اقتسموا فامي بيهنم النوايح و الاايالت

ة علجة من الافاغنة و قويت قد تغلب علهيا طائففاكنت البالد الرشقية من هذه البدلان من قندهار ايل اصفهان  .العدوان و فساد احلال

يف فارس رجل جمهول و ظهرت  .هتم و عظمت دولهتم و يف هرات اكنت فتنة الابدالية مهنم و غلب عيل رشوان و تكل النوايح اللزكيةشوك

ادعي ان امسه ابو املعصوم صفي بن شاه حسني الصفوي و يف كرمان رجل يقال هل الس يد امحد بن داود و يف البنادر رجل يقال هل 

قد ادعي الثلثة النسب يف ادلوةل و  سوار و يف كيالن رجل يقال هل اسامعيل و يف جوانيك رجل يقال هل عباسالسلطان محمد املشهور خبر 

و اس تويل عيل خراسان املكل محمود السيس تاين و ضبط املشهد و ما والاها من البدلان و ضبط نواب  .انه ابن حسني الصفوي او اخوه

ادلوةل العامثنية ازربيجان ايل سلطانية و اهبر و من هجة العراق من كرمانشاه ايل كزاز و عرب الروس من ابب الابواب و خميوا مبازندران و 

اكن ابسرتاابد فتةل الرتكامنية و كذكل الاكراد و الاعراب يف اجلزاير و البنادر حيت اهل اجلبال و البوادي و احصاب اخليام و املوايش سعوا 

و ظهر صاحب الرتمجة يف اثناء هذه احلال و ضبط  .و النسل و سفك ادلماء و ختريب البالدايران ابالفساد و اهال  احلرث  يف ارض

 اوال ابيورد و اس تجرد و اكمات و سائر القالع يف تكل اجلهات. و اس تحمك بناء قلعة اكمات
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مث قصد املكل محمود  .ايل غاية خروجه وجهمن بيهنا و اختذها دار املكل و قاعدة ادلوةل و اعتضد ابالفشارية و اكراد ابيورد من اول خر 

دمه من مث قاتل الافاغنة و حارهبم يف معار  لكها هل علهيم حيت طر  .السيس تاين و احتال حيت انزتع منه ملكه بعد وقايع و امور يطول ذكرها

مث  . س نة اربع و اربعني و مائة و الفيف شهر ربيع الثاين و دخل اصفهان دار مكل الصفوية و ملو  افغان .كهماململكة و اابدمه و قتل مل 

و رضب السكة خبراسان يف امس عيل بن مويس الرضاء و صاهر  .طرد نواب ادلوةل العامثنية من هناوند و مهدان و كرمانشاه و تربيز و غريها

س من مازندران و الهجان و طرد الرو .شاه طهامسب الخته فاطمة بنت حسني فزوهجا من ابنه رضاقيل اكرب ودله و ويل عهده من بعده

و اكن السبب يف ذكل ان  .خلع شاه طهامسب من السلطنة و سد ماكنه اببن صغري هل امسه عباس ري اس تعامل الس يف و الس نان مثمن غ

 .بالد هلميف حرب اكنت بيهنم و بينه ابزربيجان اضطر ايل مصاحلهتم و ريض ايل تر  عدة شاه طهامسب ملا اهنزم من نواب ادلوةل العامثنية 

ه و سفه رايه و ايب عن ه خبرب الصلح انكر ذكل و رده وزيفو اكن اندر شاه اذ ذا  عيل حمارصة هرات و مقاتةل الافغانية هبا فلام ارسل الي

ع ما و يس متد منه يف دف و طلب شاه طهامسب ايل طهران فومه من ذكل الشاه فارسل ايل امحد ابشا وايل بغداد يعتضد به .قبوهل و امضائه

يريبه. فتوجه اليه اندر شاه بنفسه و ورد اصهبان فاس تقبهل الااكبر من اهالهيا و اعوان ادلوةل الطهامسبية فهيا. فلام نزل مبوضع ابغ هزار 

جريب وفد اليه شاه طهامسب بنفسه و لقيه فاظهر هل النشاط و بث هل مراس مي الاكرام و الانبساط مث اجمتع به يف ليةل اخري و خلعه و 
94
 احتوي عليه و عيل ما اكن مجعه و اس توثقه و ولك به من 
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 يف اسفل الصفحة: عيل 
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 يف اسفل الصفحة: يقوم 



 

 
مث بعث به ايل املشهد الرضوي  .و اكن ذكل يوم امخليس لست خلون من شهر ربيع الاول س نة مخس و اربعني و مائة و الف .يقوم ابمره

مث دين بغداد و زار مشهد  .مويس الاكظم رمحه هللا مث توجه بعساكره ايل كركو  و بغداد و مكل نوايح بغداد من بالد العراق و زار مشهد

من اس تخفاف ادابش  اجلند و قدهمم اليه حملافظته و حراس تهو اكن عني جامعة من  .رمحه هللا ابلتعظمي التام و التادب و الاحرتام ايب حنيفة

اجليوش و ازدراء غاغة العساكر صيانة هل حيت ال يصدر عن احد من العوام ما يشعر خبالف الاحرتام يف شان ذكل الامام و وقاية هل من 

مث جري بينه و بني  .و اكن ذكل يوم       الربع خلون من شعبان س نة مخس و اربعني و مائة و الف .معرة تلحقه مهنم و رعاية حلق حرمته

ذ يف تنظمي اس باب الصلح معهم و ترتيب نواب ادلوةل العامثنية حروب و امور و خطوب مث اوحدر عن بالد العراق مهنزما من العامثنية و اخ

و ابنه عباس و غريهام من الصفوية من السكة و اخلطبة  و حاول ان ييل سلطنة الايران عيل الاصاةل و يسقط امس شاه طهامسب .مقدماته

و رؤسا اململكة و علامء الفرقة جفمع يف برية مغان اعيان ادلوةل  .و ان خياطب ابمس الشاه اذلي هو عنوان السلطنة و املكل يف هذه اململكة

او  و قواد العساكر و زعامء اجليوش للمشاورة فمين يفوض هل املكل و يقميه يف ادلست و يف انه يعيد ايل السلطنة شاه طهامسب و ابنه

اموران و احسن حال اصلح مجةل ال نريد احدا سوي جنابك فانك انت اذلي  :فقالوا .غريمه من الصفوية او يسد ماكهنم   بواحد من الامة

 او مجهوران و خلص الكبري و الصغري و الرشيف و الوضيع و الضائل و الرفيع من اذلل و املسكنة اليت اش متل علينا من هجة اعدائنا اذلين غلب

اي معارش :ذكل شهرا يظهر الاابء مث ملا كرث الاحلاح و بلغ الغاية قال يف فتوقف .عيل بالدان  
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بة الل الرسول انمك ان كنمت صادقني يف رغبة رايس يت لمك و طلب سلطنيت و والييت امرمك فاعلموا اين ال اتكفل ابملكل و الش يعة و اهل احمل  

فان الاةمة  .ان تكونوا ملذهب اهل الس نة و امجلاعة سالكني و للمذهب اخملالف هل من السب و الطعن اتركني ال اقوم ابمرمك الا برشط 

و عامة اهل الاسالم من  .ر و عامثن و عليا اكنوا عيل احلق و قد وليوا خالفة الرسول عليه السالم واحدا بعد واحدالاربعة ااب بكر و مع

اثبتون عيل ذكل املذهب و اكنت اخللفاء  ساكن بالد الروم و الهند و الرت  من دلن رسول هللا صيل هللا عليه و سمل ايل هذا الزمان 

رفض و لو ما سلكو مسكل ا .الكرام و اجدادان العظام من اهل الايران لكهم عليه ايل اوائل القرن العارشالعباس ية عليه و اكن اسالفنا 

فانه تر  احلق و سكل مسكل التش يع و احدث  .املذهب الردي  الا يف اول دوةل اسامعيل الصفوي س نة ست و تسعامئة من الهجرة

و ذكل اصل املفاسد احلادثة بني اهل  .ة عظمية و ايقظ فتنة خبيثة و بلية وبيةلالسب و الرفض و لك امر فضيع و اوقع يف الاسالم ثلم

و ضعف القوة و زوال  الاسالم من فقدان الالفة و اختالف اللكمة و ظهور التفرقة ايل غري ذكل من الامور املوجبة الختالل ادلوةل

اخذ مبذهب احلق و طريق الس نة و امجلاعة و ليتب عن السب فلك من حتت قياديت و وجبت عيل ذمته طاعيت فلي .الامن من بني الامة

جهتادية و ليعمل مبا ادي اليه اجهتاد الامام جعفر بن و ليرتخص يف املسائل الفرعية و الاحاكم الا ،نعم .و الرفض و الطعن يف الصحابة

محمد الصادق احد اعيان اةمة ال الرسول و اعالم سالةل البتول فانه اكن اماما حنيفا و عاملا منيفا و الهل الايران عمل و معرفة مبذهبه و انس 

عيان و اكد بكتابة الااكبر و الاراكن و وضع و وحش خبوامت الا فكتب يف ذكل حمرض .اكمل به فاذعنوا لهذا الامر الرش يد و احلمك السديد

ذكل احملرض يف اخلزانة احملروسة مث كتب يف ذكل منارش ايل اطراف بالده و اقيص 
95
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و وقع ذكل منه غري مرة و ارسل يف ذكل ادلوةل العامثنية يلمتس مهنا الصلح ليحصل بذكل الوفاق و الاحتاد و  .هممالكه يشدد الامر و يوكد

عيل  بلسان رسهل مبا جري بينه و بني اعوان دولته و اعيان مملكته من ركونه ايل احلق و اتفاقهم و و اخرب بكتابه .يزول الشقاق و العناد

و بين مدة الصلح عيل مخسة امور تفيد الالفة  .العمل مبذهب الس نة و امجلاعة و نكوهلم من ايثار طريقة الرفض و عدوهلم من تكل الش ناعة

و احتاد اللكمة و رفع الفرقة و الاختالف من بني الامة " احدها قبول علامء الروم و قضاهتم املربزين يف العلوم حصة املذهب اجلعفري مع 

 احلرم الوقت " و اثنهيا ان يعني يف االنكول عن العقايد املبتدعة و عد ذكل مذهبا خامسا للمذاهب احلق الاربعة املعروفة املتبوعة يف هذ

 مقام لهذا املذهب اخلامس " و اثلهثا انه يعني رجل المارة احلج من بالد الايران كام يتويل امارة جح مرص و الشام من يري ذلكل من هجة

وال  مرص و الشام " و رابعها يطلق الاساري من ادلولتني حواج  و يسكل به مسكل امريي دلوةل العامثنية و يالحظ بعني العز و الاحرتاما

مث جلس يف  .يقمي لك مهنام يف دار مكل ال خر يرخص يف بيعهم و رشاهئم و ال يوز ذكل " و خامسها انه يكون وكيل من هجة ادلولتني

املكل يوم امخليس لست بقني من شوال س نة مثان و اربعني و مائة و الف من الهجرة يف برية معان خفطب هل ابالس تقالل  التخت و رسير

عيل املنابر و نقش ابلقابه صفحات ادلرامه و ادلاننري ". و مما  قيل يف اترخيه اخلري فامي وقع و اكن رسوهل ايل قسطنطنية يف هذا املطلوب 
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املاسوس و تبليغ خرب التسلط و اجللوس عبد البايق خان احد امر ائه الاعيان. و معه ابو القامس الاكساين من الصدور عيل اكرب رئيس 

يف  و ورد كتاب السلطان محمود العامثين غري رصحي .و ترددت الرسل يف ذكل بني ادلولتني و جرت مناظرات يف علامء الفرقتني .العلامء

ذعان للمذهب اخلامس متضمناالا  

\72b\ 

ايل  عيل العذر يف قبول الرشط الثاين و الثالث ابن الك من الاراكن الاربع قد عني منذ زمان قدمي التباع الاةمة الاربعة و تغيري ذكل يؤدي

يل نعم ال حمذور يف ذهاهبم ع .و ان ذهاب امري احلاج من هجة الايران عيل طريق الشام يتضمن وقوع الفتنة بني الاانم .الفساد و الفتنة

طريق جنف يف حامية والت بغداد و ان احضار ما حيتاج اليه احلجاج يكون يف ذمهتم. و قد فتح يف زمان ترد و الرسل بني ادلولتني و 

ليه محمد شاه بن معظم التميوري مكل الهند و قد خرج ا .قني قندهار و بلخ و بالد الهند و ما وراء الهنر و خوارزمياملناظرات يف علامء الفر 

و كذكل ابو الفيض خان بن س بحانقيل خان اجلنكزي صاحب خبارا و ما والاها من بالد ما وراء  .طاعة و مفوضا للقيادةعا مظهر الاخاض

الهنر مث ردهام ايل مقرهام عيل رشوط رشطها علهيام 
96
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و اكنت والدته ابلشجر و نشأأ هبا مث دخل  . مبكةعبد هللا بن جعفر بن علوي بن         املرصي الشجري           رمحه هللاو ابو         

قال الش يخ عبد الرمحن  .احلرمني و نزل مكة و توجه ايل الهند و مكث بدهيل وحو عرشين عاما مث عاد ايل احلرمني و يقال تويل القبطانية

كشف ارسار  :ة و املولفات النفيسة مهناو هو القطب الاكمل و الس يد الفاضل و صاحب الكرامات الشهرية و الكامالت الكثري  :اجلربيت

علوم املقربني و ملع النور بباء امس هللا تمي الرسور و ارشف النور و س ناه من رس معين هللا ال نشهد سواه، و الاليل اجلوهرية عيل العقايد 

الينوفرية، و رشح ديوان ش يخ بن اسامعيل الشجري، و النفحة املهداه ابنفاس العيدروس بن عبد هللا، و الاخا برتمجة العيدروس جعفر بن 

 مصطفي، و ديوان شعر و مراسالت عديدة. اخذ عن ابيه جعفر بن علوي مدهر 

 اب علوي و اخيه علوي و 

 

الفيض محمد س بحانقيل بن ندر محمد بن دين محمد الازبيك البخاري اخلان رمحه هللا قبل الزوال يوم الاحد منتصف جامدي الاخرة و هل و ابو 

تسع و اربعون س نة. و اكنت واليته س نة و          و عرشين و مائة و الف. فاكنت مدته س بع و ثالثني س نة يف س نال و ضعف حال و 

 اكن حني ويل املكل صبيا ابن اثنيت عرشة س نة صاحب خبارا و مسرقند

\73b\ 

ويل خانية خبارا بعد اخيه  .جحرة من مدرسة امري العرب بخاري يفل ا           قتهل عبد هللا بن .و نسف و غريها من بالد ما وراء الهنر

و قتل كثريا من اوالده و اخوانه و  .و اكن ضعيف الر أي س ئي التدبري مضطرب الامور فعجز عن تدبري املكل و س ياسة امجلهور عبيد هللا

مث انه  .م و توهام من خروهجم عليه و تغلهبم عيل املكلو يقال انه قتل س بعة من ابنائه الصلبيني يف يوم واحد خوفا مهن .اقاربه و اعيان دولته

ه رحمي ملا فتك ابقاربه و زعامء دولته غلب عيل امره طائفة من الازبكية يقال هلم املنغتية و مقدهمم حكمي حذااير بن حذايقيل مث من بعده ابن

مث ان املكل  .ل يف طاعته و اللياذ اليه بتسلمي قيادتهئه حيت اضطر ايل مبايعته و ادلخو و قصده مكل العجم اندرشاه فعجز عن لقا .خان

مث  .مؤكدة الزهما اايهاندر شاه ملا مكل خبارا و ما يلهيا و القي عيص القرار هبا اقره يف مقره عيل رشوط رشطها و اميان غالظ و مواثيق 

يكون عيل فراغ قلب من  من اخلان و غائلته ويامن الرهن ل ارحتل ايل مملكته و محل من جند خبارا الف رجل علهيم رحمي خان عيل طريقة 

خرج من بني عساكر العجم و  مث ملا جري عيل اندر شاه ما جري و غاب حتت الرثي انفلت رحمي خان يف من تبعه .نقض العهد و جنايته

ايل ايب الفيض خفرج يس تقبهل تعظامي  هاراب و كمت احلال و اظهر ان اندر شاه ارسهل ايل ايب الفيض خان يف همم رسوال من هجته فبلغ اخلرب

فلام قرب الفئتان ركض رحمي خان عيل ايب الفيض خان و قومه و فتك هبم و انفلت ابو  .مما مت عليه و          اايه لشان اندر شاه عيل غفةل

املدرسة و اس ترت يف جحرة مهنا فتعقبه يل القرار و اضطر ايل اللياذ بذمة الاستتار حيت دخل من بني يديه هزميا و   ثر الفرار عالفيض خان 

رجل من احصاب رحمي خان يقال هل عبد هللا بن        من سادات خبارا و قتهل يف تكل احلجرة فاكن هنا  انهتاء امره و انقضاء 
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ابراقة دمه فتاب و و الظمل عليه و يقال ان القاتل ندم بعد ذكل عيل قتهل  .و ورث رحمي خان  ملكه عليه و انزتع ما ملكه من يديه .معره

و يف التحفة اخلانية اليت الفها القايض وفا بن ظهري الكرميين ابمر رحمي خان انه عاد من عند  .وقف الجهل وقفا خيتص لساكن هذه احلجرة

البدل و سد ماكنه اببنه عبد املؤمن  فلام وصل خبارا خلع ايب الفيض خان من اخلانية و اخرجه من .اندر شاه واليا امارة الامراء مبا وراء الهنر

لبدل فلام اضطرب عليه الرعية و ختوف من اس تعانهتم ابجلنود النادرية اليت اكنوا مبا وراء الهنر امر ابدخال ايب الفيض يف املدرسة بداخل ا

 فقتل هنا  تسكينا للفتنة يف اثلث يوم من خلعه

 

من  .الرويم الاسالمبويل احلنفي املعروف اببن احليايت رمحه هللا  يف شوال ابلشام     مصطفي بن         بن      محمد بنو ابو         

 .و دار يف رتبة املناصب عيل جماري الرسوم يف مماكل الرومفضالء ادلوةل العامثنية اش تغل و حصل العلوم و برز يف الفنون و ويل التدريس 

مث ويل املش يخة لثالث خلون من شهر ربيع الاول س نة تسع و  .طنة و صدارة اجلهتنيو ويل قضا ادرنة و رايسة الاطباء و قضاء دار السل 

وحو س بعة اشهر و هو اول من ارتقي من منصب اسالفه  و بقي علهيا .صادق الوعد الامنيمخسني فقيل يف اترخيه صاحب الفتوي محمد 

ه و اكن يف الكم ته لطيف الطبع صويف املرشب صاحب توريةيف الطب مسلام يف صناع  و اكن ماهرا .رايسة الاطباء عيل رتبة املش يخة

 عاملا فاضال عفيفا 
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 تويف س نة احدي و س تني و مائة و الف

تاخرين يف فنون فعية ابدلاير املرصية و عالمة امل ش يخ الشا .محمد بن        بن           بن  املرصي ادلفري الشافعي رمحه هللاابو         

و انتفع به فضالء كثريون اخ من الطبقة الاويلي عن الاش  اخذ العمل .مجة  

من  .محمد شاه بن معظم بن اورنكزيب بن خرمشاه البابري الهندي الغازي جنم ادلين املعروف بروشن اخرت رمحه هللا او قبلهاو ابو       

و اكن قبهل حمبوسا من هجة اهل بيته و  .ثني و مائة و الفامللو  البابرية ابدلاير الهندية و اكن ويل الامر بعد رفيع ادلوةل س نة ثالث و ثال

فضعف عن س ياسة امجلهور و تدبري الامور و  .امتدت اايمه عيل مجةل من الاس تقامة الا انه اكن ادلوةل خمتةل و القوة الس ياس ية منحةل

 اس تقل النواب يف الاقطار و خرج عن الطاعة والكء النوايح و والت الامصار كنظام املكل

بالد الهند اليت اكنت حتت حامية هذه ادلوةل مث كل و كريس اململكة و غريها من مكل العجم اندر شاه و اس تويل عيل دهيل دار املفقصده 

ابقاه          عيل رشوط رشطها و اميان و مواثيق عهدها و عهود وكدها وفد اليه القايض مبار  بن عبد ادلامي الادمهي يف بدلة دهيل من 

امت فهيا حوايش السمل يوم امخليس لس بع خلون  عومل ابمجليل وروده ورتام وفوده و حفقوبل ابال .ه ملا تكرر عليه احلال و ضاق العيشبالد

و هو اذلي بين الرصد اجلديد يف مما  الهند  .من شهر ربيع الاول س نة ثالث و اربعني و مائة و الف
99
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من مشاهري  .الانصاري الهندي السهايل احلنفي رمحه هللا لتسع خلون  من جامدي الاويل     بن    نظام ادلين بن قطب ادلين          و

اخذ عن نقشبند اللكنوي و اسامعيل  .و رشح مسمل الثبوت ،ا رشح هداية احلمكة:فضالء الهند يف عرصه و صاحب التصانيف منه

 البلكرايم و لبس اخلرقة عن عبد الرزاق الباسوي

 

و ابو      عبد اخلالق بن وفا بن         بن         املرصي          الصويف رمحه هللا الثنيت عرشة خلت من ذي احلجة يف عرش 

الس بعني. اس تاذ زمانه  و قطب اوانه و اكن عيل قدم اسالفه يف الزهد و الورع و دوام اذلكر و الاش تغال ابلعبادة و فيه فضيةل و ميل ايل 

فيه امام السادات و صاحب الكراماتقال اجلربيت  .الشعر  

 

من موايل الروم و  .عظ رمحه هللا لتسع بقني من ذي احلجة مبرصاالرتيك الرويم الو            امحد بن         بن           بن و ابو      

يف ااكبر العلامء امارا ابملعروف ال خياف يف و اكن عالمة حمققا اديبا فاضال واعظا مناظرا معدودا  .ارشاف الرت  و علامهئم املربزين يف العلوم

و اكن يباحث العلامء عيل طريق النظار و يعظ العامة جبامع املرواين .هللا لومة المئ  
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 تويف س نة اثنتني و س تني و مائة و الف

ة خلت من شهر مصطفي بن كامل ادلين بن            بن          الشايم ادلمشقي         الثنيت عرش ابو                 
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و رحل ايل الاقطار و  .ابلبيت املقدس عيل اكرم الاخالق و امكلها بدمشق الشام و نشأأ  و اكن مودله يف اخراملائة بعد الالف .ربيع الثاين

قطن مرص و سكن  ت مثاو جح مر  .لقي العلامء الكبار و دخل قسطنطنية و بغداد و البرصة و اخذ عن علامهئا و افاد و اس تفاد من فضالهئا

اكن ش يخ الطريقة و امام احلقيقة و س يد  و ابمجلةل .و تويل مش يخة الطريقة اخللوتية و شاد اراكهنا و اقام رسوهما .عند املشهد احلسيين

ملائتني و احزابه و لزايرته و اخذ الطريقة عنه و تواليفه تقارب ا و قد رحل الاس تاذ احلفين ادلاير الشامية .امجلاعة و مناقبه وجل عن التعداد

و اجلها وردها السحري اذ هو ابب الفتح و هل عليه ثالثة رشوح اكربها يف جمدلين .اوراده اكرث من س تني  

 

نزيل القاهرة و خامتة املس ندين  .املعروف ابلصباغ رمحه هللا امحد بن مصطفي بن امحد بن          الزبريي الاسكندري املاليكو ابو       

من مشاخي عرصه و اخذ عنه فنوان و  القي كثري  .طن و رشح الصدراو اكن فقهيا حمداث عالمة متبحرا مع سالمة الب .فهيا ملالكيةش يخ ا و هبا

 روي و حدث و درس و افاد و مع به الانتفاع و روي عنه كثريون من الش يوخ

و ابو       محمد بن يري اغا بن        الرويم الاسالمبويل احلنفي رمحه هللا يوم الثالاثء لتسع خلون من رجب. و اكنت والدته س نة مخس 

ويل املناصب العلية من قضاء النوايح و امامة السلطان و قضاء دار السلطنة و صدارة اجلهتني و مش يخة الاسالم و بقي  .و الف و مثانني

علهيا س نة و شهرا و نصفا مث عزل بعةل سوء املزاج مث 
100
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ا فنون ماهرا متبحرا و هل اشعار يف الالس نة الثالثة و و اكن خريا عاملا فاضال ذ .السالم ار روضة الرسول عليهجح فريضة الاسالم و ز 

 تعليقات و حواش عيل هوامش الكتب اليت طالعها و ترمج مقدمة ابن خدلون

و ابو اخلري محمد بن   جه بن ايريش بن احيواق الرتيك القزايق رمحه هللا و اكن هل س بعة بنني نورعيل و ايرعيل و امحد و احيواق و عدل و 

اكن من والت الطائفة الصغري ابدلشت و ويل خوارزم مدة قليةل مث هرب من اندرشاه فويل بعده ابنه نورعيل خان  .جنكز و قراطاي

 ابدلشت

 

 تويف س نة ثالث و س تني و مائة و الف

من اجدادان الكبار و  .دش بن ايداكر القزاين املرجاين احلنفي رمحه هللا تقريباالغين بن عبد القدوس بن ي عبد هللا عبد التواب بن عبد ابو  

و املعروف من اوالده  .نية اقامتنا قزان صاهنا هللا س بحانه عن ماكره الزماناسالفنا اخليار من ساكن قرية يقال لها مرجان عيل مرحةل من مد

 عبد القادر و عبد الكرمي و ايش محمد
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 .محمد حيات بن فالريه الس ندي العادلبوري رمحه هللا نزيل املدينة املنورة يوم الاربعاء  الربع بقني من صفر و دفن ابلبقيع      و ابو     

من اعيان العلامء احملدثني يف عرصه اش تغل ابحلرمني و حصل و برع يف العلوم و همر يف الفنون و حصل هل القبول من اهل احلرمني و مرص 

و اخذ عنه  .محمد بن امحد و غريمه  بن سامل البرصي و ايب املاكرمو اكن اخذ عن ايب احلسن الس ندي و عبد هللا .الروم و غريهاو الشام و 

و امحد بن عبد الرمحن و عبد القادر بن خليل و محمد بن سعيد بن صفر و عبد القادر بن امحد بن عبد القادر و عيل بن نوح البلكرايم 

ابدي و خلق كثرياالاهل محمد فاخر بن حيي   

 

 تويف س نة اربع و س تني و مائة و الف

محمد بن        بن        بن        ارويم احلنفي هباء ادلين رمحه هللا يوم ابو        
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و  .هانبوربرب  حلجةخلت من ذي ا ابدي الفاخر رمحه هللا يوم الاحد الحدي عرشةاالعبايس الهندي الاهل       بكر محمد بن حيي   و ابو 

اخذ عن وادله و اخيه  .من افاضل علامء الهند ذي اوصاف مرضية و احوال سنية و اكن رحاال .اكن والدته س نة الف و مائة و عرشين

 طاهر و محمد حيوة الس ندي

بدين رمحه هللا سلخ ذي القعدة يف محمد بن محمود بن           بن           العلوي احلسيين الرويم          احلنفي زين العاو ابو      

و اكنت والدته ليةل الاحد الحدي  .و قيل يف اترخي وفاته حسن خامته .قسطنطنية و دفن يف جوار ايب ايوب الانصاري يف جوار وادله

و  .اتدبو قيل يف اترخي والدته ش يخ العابدين اش تغل و داب و حصل و  .س بعني و الف قيت من جامدي الاويل س نة مثان وعرشة ب 

نة العلية و نقابة الارشاف و صدارة اجلهتني غري مرة مث مش يخة ضاء سالنيك و القاهرة و دار السلط دار يف املناصب العلية و ويل ق

و اكن سلمي الباطن حصيح العقيدة صاحلا عفيفا نزها  .و بقي علهيا س نة و عرشة اشهر الاسالم لعرش خلون من شوال س نة تسع و مخسني

اس مقبوال عند اخلواص و العوام حمبا للفقراء مشفقا هلم رؤفا هبم و اكن عاملا فاضالحمببا للن  

 و اكن اخذ عن محمد الانقروي و

 

 تويف س نة مخس و س تني و مائة و الف

 . ادلوةل العامثنيةمحمد بن         بن          بن       العلوي الرويم       احلنفي السعيد رمحه هللا يف شوال احد الفضالء يف       ابو 

غري انه مل يمتكن من القيام  .اش تغل يف العلوم و انتظم يف سكل موايل الروم و انل مولوية القدس الرشيف مث بروسا مع نقابة الارشاف

 ابعباهئا فتعاطلت مصاحلها
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و مات هو بعد اايم و انتقل ايل  .روف ابلرضاءل ابلس يد محمد القرميي املعفعز  ملرض حدث فيه و اس تويل عليه و جعز الاطباء عن مداواته 

 جوار هللا تعايل

و يف اايمه ورد جامعة من الوهابية يس تأأذنونه  .ابو       مسعود بن سعيد بن زيد بن حمسن العلوي امليك رمحه هللا رشيف مكةو الرشيف 

و حبسهم بفتوي مفيت احلنفية بكفرمه مث ويل بعده اخوه فقبض علهيم  .يف ورود مكة القامة فريضة احلج يف الاسالم و بذلوا يف ذكل ماال

 الرشيف مساعد و هو مل ايذن هلم فاخذ الوهابية يغريون الاعراب اذلين يف جوار مكة

 

س نة ست و س تني و مائة و الف تويف  

ر امللو  الاشرت اخ .عبد املؤمن بن ايب الفيض بن س بحانقيل بن ندر محمد الازبيك البخاري اخلان رمحه هللاابو         
102
و ملا قتل  .ببخارا 

للتقية ابوه سد رحمي خان ماكنه اببنه عبد املؤمن و اقام هل رمس اخلطبة و السكة و طيب قلبه بزتوجي كرمية من بناته الصلبية اس تعامال بزمعه 

يشاء و يريض به  و حتمدا ايل الرعية ايل ان يش تد ظهره و يس تقمي امره جفعل يدبر يف املكل عن امسه و يترصف كيف
103
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و اكنت والدته يف ذي القعدة  .احلنفي اسعد ادلين رمحه هللا يف شعبان سامعيل بن ابراهمي بن        الرويم العاليئمحمد بن ا        و ابو

 .رين حبيازة العلوممن اهل بيت معروف ابلرايسة و الس يادة يف بالد الروم و كبار الفضالء الاماثل املش هت .س نة ست و تسعني و الف

و من  .اش تغل و حصل و اجهتد و اتقن و سعي و تفنن و تنقل يف مدارج العمل و خدمات ادلوةل و ويل الاعامل اجلليةل و املاصب العلية

مث تويل مش يخة الاسالم يف رجب س نة  .ذكل قضاء عسكر بالد اليوانن يف حمرم س نة س بع و مخسني و مائة و الف و دام عليه مدة

و اكن عاملا متبحرا اديبا فاضال وحريرا عالمة هل قدم راخس يف علوم ش يت و معارف ضزيي  .امث عزل عهنا يف العام اذلي يلهي .ي و س تنياحد

 نو م .و بين مدرسة عند جامع وادله .و صنف تصانيف  عراء تدل عيل براعته و طول ابعه يف فنه .و  خصوصا يف فن الادب و الانشاء

كتاب اطباق اذلهب لعبد املؤمن الاصهباين و  ،و تفسري اية الكريس و الاايت املصدرة عيل البناء و التنظري ،سورة يس تفسري :تصانيفه
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خانيةمكتوب امام هذا السطر:    
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 يف اسفل الصفحة: و ابو    محمد 



 

 
و كتاب اللهجة يف  ،و ادلمياطية و املرضية و الربدة و قصايد اخريو ختميسات عيل القصايد اهلمزية  ،اطواق اذلهب للعالمة الزخمرشي

و  .و التذكرة يف املوسقي و غري ذكل ،و بلبل انمه ،و اطراف الااثر يف تذكرة عرفاء الادوار ،بلغاء يف الادبياتو نصاحئ ال  ،اللغات الثلثة

املطويل و                 اكن اخذ عن وادله ش يخ الاسالم اسامعيل و اخيه ش يخ الاسالم احساق و محمد بن    

 

و مما قيل  .رويم احلنفي رمحه هللا الربع بقني من ذي احلجة و هل اثنتان و مثانون س نةمحمد عبد هللا بن محمد بن يوسف بن          الو ابو 

  .يف اترخي وفاته تويف عالمة الزمان
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كثري الفضائل مج احملاسن و اخلصايل بلغ سن الرشد و  و اكن عاملا ابرعا وحريرا فاضال ابهر الفضل اكمل الادب واسع العمل وافر الاطالع

ت و العربية و و القر أ  مث اش تغل و وجرد و حصل و همر يف الفقه و احلديث  .ري و خمايل المين و اعالم النجابة الحية يف جهبتهدالئل اخل

و اعرتف هل ابلفضل املنطق و حيازة قصبات الس بق علامء  .املعقوالت و برع فهيا و ارتفع ذكره و بعد صيته و انترش علمه و اش هتر فضهل

منه املعقول نتفع به كثري من الفحول و اس تفادوا ام يف دار السعادة السلطنية و االشام و العراق و الروم. و نصب معلاحلجاز و مرص و 

السلطان محمود  حرضت و صنف رشحا مفصال عيل حصيح البخاري سامه جناح القاري يف مدة مثان و عرشين س نة  و قدمه ايل .املنقولو 

و حاش ية عيل اوائل تفسري  ،و هل رشح عيل حصيح مسمل ايل نصفه .الف دينار                خفلع عليه السلطان مالبس فاخرة و

و اكن اخذ علوم  .و رسائل ،و حاش ية عيل العقايد ،و حواش عيل الاداب ،و حواش عيل حاش ية اخليايل ،و كتاب االئتالف ،البيضاوي

الاسود و         و احلديث و املعقوالت عن خليل بن            القران و وجوه القراات عن وادله و العربية عن ابراهمي بن   

 تويف س نة س بع و س تني و مائة و الف

و اكن ش يخا  .ربعاء لامثن بقني من جامدي الاويلالامحمد بن امحد بن حيي بن جحازي املرصي العشاموي الشافعي رمحه هللا يوم      ابو    

و اخذ عنه غالب فضالء العرص و قصدوه من سائر البالد و اكن حيرث ابجلامع الازهر  .س نادد بعلو الافاضال عاملا متبحرا حمداث فقهيا انفر 

من القاهرة. و تفقه عيل عبدة ادليوي و الشهاب امحد بن معر ادليريب و مسع احلديث عن الزرقاين مث من الشهاب امحد بن عبد اللطيف 

 
104
 املزيب 
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بن            بن          البلخي الزاهد املعروف بش يخ امالء رمحه هللا    عبد هللا محمد بن     و ابو   

املشاخي الصوفية ببخارا و اخذ عنه عبد الكرمي بن         القرغايل واحد   

 

نزيل مدينة الرسول  .ريباعبد هللا محمد بن عبد هللا بن          بن          القريش العبايس املدين          زين العابدين رمحه هللا تقو ابو 

صنف كتااب يف فضائل املدينة و سامه نتجة  .و اكن عاملا فاضال اديبا اخباراي جنيبا زعليه السالم و من سالةل خلفاء العباس ية ذوي الاحرتام

السالم عيل س يدان محمد و الصالة و  ----محدا هلل عيل  :الفكر يف خرب مدينة س يد البرش و رتبه عيل مخسة ابواب و خامتة و صدره بقوهل

و جعهل حتفة جلناب حرضة السلطان عبد امحليد بن امحد العامثين و اكن ذكل قبل  .عبده الامني املضاف ايل امسه امحليد ارشف انبيائه

  تسلطنه و تولية املكل
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 تويف س نة مثان و س تني و مائة و الف

ملرصي النفراديسامل بن محمد بن         بن          اابو          
105
الازهري املاليك رمحه هللا يوم امخليس الربع عرشة خلت من صفر  

و اس تحضار فروعه  هو اكن عالمة مشهورا مبعرفة مذهب .ش يخ املالكية و مفتهيم يف ادلاير املرصية  

ده راجعا من ني بقيتا من صفر عيل منت جوارمحه هللا يوم امجلعة لليلت بن ابراهمي العامثين السلطانمحمود بن مصطفي بن محمد  الفضايلو ابو 

ث ه السلطان امحد يوم االثنني لثلو ويل السلطنة بعد مع .و اكنت والدته س نة مثان عرشة و مائة و الف .ديد جفاةالصلوة عند الباب احل
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 يف اسفل الصفحة: و ابو عبد هللا محمد 
105

يكون: النغراويقد    



 

 
دي بعيدة و فتوحات جليةل و و مما قيل يف اترخي جلوسه قطب الارض و هل خصائل محيدة و مهم من امل .ولالا عرشة بقيت من شهر ربيع

106
 ااثر و خريات مجيةل. و اكن مميون النقيبة مبار  الوالية. هل اعتناء ابلعلوم و اهامتم يف ترويه و تعظمي اههل و ايتاء لك ذي فضل فضهل 
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 دوةل السلطان الاعظم و اخلاقان الاخفم

ويل السلطنة العظمي يوم امجلعة لليلتني بقيتا من صفر  . العامثين رمحه هللاهو سعد ادلين ابو سعيد عامثن بن مصطفي بن محمد بن ابراهمي

 س نة مثان و س تني و مائة و الف بعد وفات اخيه السلطان محمود

تويف فهيا ابو املظفر         بن قرابن بن عيل بن هللا ويردي الازربيجاين الشكوي احلاج اجلليب الوكيل رمحه هللا من والت شيك من اهل 

بيت يقال هلم الكشيش ية نسبته ايل جدمه الاعيل جاندار بن قرا القسيس اول من اسمل مهنم ويل شيك جامعة من اوالده نيابة من ملو  

العجم مث ولهيا اخرون من هجة الصفوية. و اكن اخرمه رجل ش يعي يقال هل املكل جنف فلام صارت نوبة اندر شاه شيك منه الس نيون من 

فقصده اندرشاه مرة بعد اخري  الطاعة ندرشاه و ويل ماكنه صاحب الرتمجة و ميض عيل ذكل مدة مث عيص و خرج مفعزهل ان .اهل شيك

س تان و قصدوه من لك جانب فهزهمم و ردمه عيل الت قراداغ و قراابغ و كنجه و كرج مث بعده اتفق عليه و .و اثلثة بعد اثنية و مل يظفر به

ة و اكنت مدة واليته اثنيت عرشة س نةعقهبم و جري امورمه عيل الاس تقام  

و تقدم الاقران  حصل العلوم .محمد سعيد بن حسن بن خليل بن           الرويم الربكوي احلنفي رمحه هللا يف جامدي الاويل بربوساو ابو 

ة و اكنت فيه خشونة و فظاظة و فتاء ايل ان ويل مش يخلمية من التدريس و القضاء و الرايسة و الابالد الروم و تنقل يف املراتب الع يف 

 ذلكل عزل عن املش يخة قبل متام الس نة
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و اكنت  .ابو        سلامين بن مصطفي بن معر بن محمد املرصي املنصوري احلنفي العالمة رمحه هللاتويف س نة تسع و س تني و مائة و الف 

و هو ش يخ الفقهاء العول  .ل بيت مشهور ابلس يادة معروف ابلواليةوالدته س نة س بع و مثانني و الف ابلنقيطة احدي قري املنصورة من اه

زهر ابلقاهرة املذهب و همر يف الفروع و اتقن الاصول و الاو اخذ عن ش يوخ اجلامع  .علهيم و احد الصدور املشار الهيم و مفيت املسلمني

حلنفية و رغب الناس يف الاخذ عنهادارت عليه مش يخة   

بن          الرويم           احلنفي املعروف اببن اخت الصويف خليل رمحه هللا         د بنحسني بن محمو وابو        

 

من افاضل السادات و  .رمحه هللا يف ذي احلجة محمد بن        بن          بن        العلوي الرويم احلنفي املعروف ابلرضاءو ابو        

رشاف يف ادلوةل العامثنية و الف كتاب الس بع الس يار يف الاويل نقابة  .ا فاضال مورخا اكمالو اكن اديب .اماثل الارشاف ذوي الكامالت

 اخبار ملو  التتار
107
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تويف س نة س بعني و مائة و الف   

اكن فقهيا  .حسن بن عيل بن امحد بن عبد هللا املرصي املنطاوي الشافعي املعروف ابملدابغي رمحه هللا لعرش بقني من صفر           ابو 

و خدمحمداث عالمة اخذ العلوم عن فضالء عرصه 
108
حاش ية عيل  :و درس و ابجلامع الازهر و اعاد و افيت و الف و اجاد و مهناالعمل  

و رشح عيل  ،و رشح ادلالئل ،و رشح الصيغة الامحدية ،رشوح عيل الاجرومية ةو ثالث ،رشح اخلطيب عيل ايب جشاع انفعة للطلبة

و اخري يف فضائل  ،و رساةل يف القراات العرش ،و اخترص رشح احلزب الكبري للبناين ،رشح حزب النووي رشحا لطيفا و ،حزب البحر

و  ،و اخترص سرية ابن امليت ،ربعني البن جحرو حاش ية عيل رشح الا ،و حاش ية عيل مجع اجلوامع ،و اخري يف املودل الرشيف ،ليةل القدر

و رشح قصيدة املقري و غري ذكل ،مشوينو حاش ية عيل الا ،حاش ية التحرير  
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 يف اسفل الصفحة: دوةل 
107

1170يف اسفل الصفحة: تويف س نة    
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 يف النسخة الاصلية )حدم( 



 

 
غط الصامئ و هو منسوب ايل ص .اهرةمحمد بن امحد بن        بن           املرصي الصاميي احلنفي العالمة رمحه هللا ابلقو ابو          

احدي قري مرص من اعامل الفشن ابلصعيد الاعيل. اش تغل و حصل و تفقه و اتقن و برع يف فروع املذهب و درس ابجلامع الازهر و 

مث وقع  .مث اجمتع مبشاخي الصوفية و اختار التجرد و اذلكر و لبس زي الفقراء .مبسجد احلنفي و مسجد حمرم يف انواع الفنون و خصوصا الفقه

ود و غريمهو اكن اخذ عن عيل العقدي و سلامين املنصوري ومحمد بن ايب السع .ايل ينبع و وجد اكراما و اقباال مث عاد ايل مرص  

  حسني بن           بن            بن           املرصي احمليل الشافعي الفريضو ابو        
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احليسوب رمحه هللا. اكن وحيد عرصه فقها و اصوال و معقوال. و اما عمل احلساب الهوايئ الغباري و الفرايض و ش با  ابن الهامي و اجلرب و 

و الف  .و رشح الزنهة و القلصاوي ،رشح السحاوية :و هل يف ذكل تواليف عدة مهنا .املساحة فاكن فيه حبرا زحارااملقابةل و حل الاعداد و 

 كتااب حافال يف الفروع عيل مذهب الشافعي يف جمدلين معترب معمتد الاقوال يف الافتاء و هل غري ذكل كثري 

 تويف س نة احدي و س بعني و مائة و الف

السلطان رمحه هللا ليةل الاحد الربع عرشة بقيت من صفر و هل احدي و س تون مصطفي بن محمد بن ابراهمي العامثين سعيد عامثن بن  ابو 

نني الا اثين عرش يوما و اكن كرميا رحامي فاكنت مدة واليته ثالث س   .ن و س تنيو اكن ويل السلطنة بعد اخيه يف صفر س نة مثا .س نة

زاهدا ورعا حلامي
109
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خلاقان الاخفماان الاعظم و دوةل السلط  

بن ابراهمي العامثين بن محمد الرسين ابو الطيب مصطفي بن امحد هو  

 من صفر س نة احدي و س بعني و مائة و الف

ابو الارشاف محمد بن وفا بن           بن        املرصي            مشس ادلين رمحه هللا ذو الاخالق امحليدة و الافعال تويف فهيا 

ة و الاحوال اجلليةل و الاوصاف امجليةلالسديد  

 

ا      رمحه هللا       ا صاحل بن مصطفي بن        بن           الرويمو ابو        

 

اي من بالد جند خ البدل من مشاخي العرب ببدلة دار ش يهللامحمد بن سعود بن         بن          العلوي النجدي الوهايب رمحه و ابو        

و اكن شهام كرميا النفس تش يخ عيل قبيةل من العرب مث تغلب عيل قبيلتني من قبايل المين و تبعه سائر العرب  .ن الطائفة الوهابيةو سلطا

السواحني هبذه البالد و مالوا اليه فاغار معهم عيل البالد و عيل راس مخس عرشة س نة. وسع بالده توس يعا عظامي و صادف ذكل ظهور 

هل محمد بن عبد الوهاب بن سلامين المتميي مؤسس مذهب رجل من العرب يقال  
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فاعان هذا املذهب اذلي ال يزال يتسع و يزيد  .و ظن انه يذب العرب مبذهبه و محيته فيمت غرضه .الوهابية فاتفق مع ابن سعود يف تعالميه

ه فصنع جيشا جيد التعلمي و صار يزيد اجهتادمه بتبشريه هلم و ال يزال مش تغال مبا يف ابهل من توس يع واليت .فانترش و اتبعه سائر امة جند

و اما ظهور محمد بن عبد الوهاب و سبب حدوث مذهبه و كيفيته          هو ان العرب حتدث خصوصا اهل المين  .ابلنرصة ايل ان مات

املعرب هذه الرؤاي فقص عيل  .بلهااترعي من قابن فقريا يقال هل سلامين راي يف املنام شعةل من النار خرجت من بدنه و انترشت و صارت 

فلام كرب احرتمه اهل بالده   بسبب هذا املنام فاخربمه  .هر يف اوالده من يدد دوةل قوية فتحققت هذه الرؤاي يف حفيده محمدفعربها ابنه يظ 

واحد قدمي قادر علمي حق رمحن رحمي يثيب  انه قريش من ذرية الرسول عليه السالم و قرر هلم عقايد و بناها عيل قواعد و يه عبادة اهل

رسول هللا و حبيبه و لكن ال ينبغي ان يبالغ  املطيع و يعاقب العايص و ان القران قدمي يب اتباعه دون الفروع املس تنبطة منه و ان محمدا

و مذهبه يف الفروع  . فهو جدير ابلقتليف وصفه ابوصاف املدح و التعظمي اذلي ال يليق ذكل الا ابلقدمي مفن امتثل فهبا و نعمت و من ايب

الس نة و امجلاعة و ليس يف اصوهلم ما ينبغي ان يعد خمالفا ملذهب اهل احلق و  و .مذهب امحد بن حنبل حذو النعل ابلنعل من قدمي العهد

العوام منه  ارصية عظموا امره و خوفو و لكن ظهور هذا املذهب ملا خطر عيل ادلوةل العامثنية و شعبهتا امل .امنا هلم بعض خالف يف اجملهتدات
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دوةل السلطانيف اسفل الصفحة:    



 

 
ايل الشام ر فسا و يف اول الامر دعي الناس ايل هذه الطريقة رسا و قدله طائفة مث .و حذروا من تقليده فصار مذهبا خمالفا ملذهب احلق

 .لهذا الامر و خاب سعيه فرجع ايل بالد العرب بعد غيابه عهنا ثالث س نني
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م حيث وجد هل هبا محي فصار ش يخ الطريقة و امام الوهابية و صار ابن سعود متويل امرمه و قايد جندمه و فاكنت هل احسن من الشا

و ليس ملساجدمه منارات و ال قباب و ال ملقابر مواتمه مشاهد و حمتفل  و القهوة و ادلخان حمرم عندمه .رتبة سلفه يرث صار ذرية لك مهنام

.ةمة و الاولياء و ال ايلكون اللحم و الارز الا اندرااملراقد و ال يبالغون يف تعظمي الا  

عيل بن نوح بن            بن          الرويم         احلنفي املعروف اببن احلكمي رمحه هللا لتسع خلون من ذي احلجة و ابو       

و هو الوزير  .شعبان س نة مائة و الف والدته يف منتصفو اكن  .هبا بكواتهية و محل ايل قسطنطنية و دفن عند جامعه اذلي انشاه

 .الصناعةالاعظم و املشري الاخفم يف ادلوةل العامثنية و من الباشاوات الكبار املش هترين يف هذه ادلاير و اكن ابوه طبيبا مشهورا معروفا هبذه 

و بالد  لعلية ايل ان ويل اايةل حلبار السعادة و كنف السالطني و تقلب يف املراتب العسكرية و املناصب ايف دو نشأأ صاحب الرتمجة 

ر العجم و فتحالروم و اظهر الشهامة يف فتح تربيز و الاسفارايل داي  

طيبا حسن التدبري  و اكن رجال .ةل مرص مرتني و غريهام من املامكل الواسعة العظميو ويل ااي .و ابيل بالء حس نا يف استيصال اخلوارج

و قد صنف الجهل ابو عبد هللا  .دوحا يف واليته غري ما يذكر به من اهراق ادلماء و مصادرة الاغنياءيا كرميا عيل اهلمة مممنصور الراية خس 

محمد بن امحد بن سعيد بن مسعود امليك الطاهر املعروف بعقيةل كتاب هدية اخلالق ايل الصوفية يف سائر الافاق يف التصوف س نة اربع و 

 اربعني و مائة و الف
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ني و س بعني و مائة و الفتويف س نة اثنت  

راء الكبار يف محسني بن عبد اجلليل بن           بن           بن           الرويم  ا           احلنفي رمحه هللا من الا          ابو 

 ادلوةل العامثنية ويل حلب مدة مث ويل املوصل ايل ان مات فويل ابنه محمد امني 

و اكنت والدته مبكة و نشأأ هبا و اخذ عن  .عبد احملسن بن محمد امليك القلعي احلنفي الاديب رمحه هللا تقريبا عيل بن محمد بنو ابو        

و رحل ايل الشام يف س نة  .ايل فن الادب و غاص يف حبره و اس تخرج منه اللؤايل و اجلواهر و مال .علامهئا و الفضالء الواردين علهيا

و قرظ عليه  .اخذ عنه و توجه ايل الروم و عاد ايل مكة و دخل مرصجمتع ابلش يخ عبد الغين النابليس فااثنتني و اربعني و مائة و الف و 

و هل ديوان شعر و  .غالب فضالهئا و مدحه شعراء العرص اكلشرباوي و الاداكوي و املرحويم و من اهل احلجاز الش يخ ابراهمي املنويف

و رشح علهيا ثالث  ،و منت البديعية سامه الفرج يف مدح عايل الارج ،لفضل بعمل الرملتمكيل ا :رسائل مجموعة و تصانيف معروفة مهنا

ش يخه عبد الغين النابليس و غريه ممن تقدم و يه عرش و رشح عيل بديعية ،جمدلات  

و هو احد الامراء  .خرةثنني الربع عرشة خلت من جامدي الامحمد بن حسني بن عيل الرتيك احلسيين  الامري رمحه هللا ليةل اال        ابو 

و اكن ابوه واله عهده و جعل هل قيادة العسكر فانف  .ترا  يف تونس بعد الفتح العامثيناحلس ينية من الا
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من ذكل ابن معه عيل ابشا بن محمد بن عيل و خرج عيل معه و قاتهل و جرت وقايع و حروب حيت قتل الامري حسني يوم امجلعة الربع 

 عرشة بقيت من صفر س نة ثالث و مخسني و مائة بنوايح قريان و جني بنوه ايل املغرب 

 

ببخارا و دفن يف ملظفر رحمي خان بن حكمي بن خدااير بن خدايقيل الرتيك املنغيت البخاري ليةل امجلعة الربعة عرشة خلت من رجب ا ابو

و هو صاحب ما وراء الهنر و اول ملو  املنغتية و اول من اكنت والدته ليةل امخليس منتصف رجب او شعبان  و .جوار ايب بكر طرخان

وجد الاكرب  .مبثابة الوزير الاعظم دلوةل الازبكية هباو اكن ابوه وجده مقدما يف ا .اطلق عليه امس اخلان و خوطب هبذا العنوان مهنم

و اكن صاحب الرتمجة  .غنياء ارابب املوايشالامن  و اما جاوش فامنا اكن .ء الازبكية و كذا ابوهاخدايقيل بن كيدلي اير بن جاوش من امر 

جبارا جشاعا مقداما س يوسا ذا مكيدة يف احلروب مكل خبارا عيل الغدرة ابيب الفيض خان و احلق به ابنه عبد املؤمن و اكن ال يصيل و ال 
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 يف اسفل الصفحة: فاكنت 
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 يف اسفل الصفحة: من ذكل 



 

 
يصوم رمضان. فاكن بعض حاشيته يقول هل اي موالي اان عبد  فيقول قد حررتك عن كفاريت. و اكن يف اول امره عيل امارة الف اخذمه 

 .و عاد ايل خبارا يكمت احلادثة و يظهر ان الشاه ارسهل رسوال ايل ايب الفيض خان ام جرت الاكئنة عليه انفلت يف من معهاندرشاه رهنا فل

رب حيت اختفي يف مدرسة امريالعرب خفرج اخلان الس تقباهل تعظامي للشاه فلام قاربه جهم رحمي خان عليه و قاتهل فاهنزم منه ايب الفيض و ه

و تسلط عيل املكل الا انه اقام ابنه عبد املؤمن ماكنه خاان مث فتك به و عوض منه رجال يقال هل عبيد هللا بن مفكل  .فقتل يف جحرة مهنا

 شاه تميور و سامه خاان و اكن يظهر شعار
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و اكن يف عرص ايب  .و احلقه من قبهل و اس تقبل يف املكل و تسمي ابخلانالسكة ابمسه و خيطب هل فلام قوي ظهره و اش تد عضده خلعه 

فلام ظفر  .اخلالف و تفرق اللكمة حيت اس تقل لك واحد مهنم يف قلعة او رابط و قرية الفيض خان قد اختل ادلوةل و وقع بني الاعونة

و اعاد الباقني عيل ما اكنوا عليه من  و اابد جامعة مهنمرحمي خان ابملكل و حمك عيل ايب الفيض ابلهكل نصب احلرب عيل هؤالء الوالت 

خداايرالطاعة و القاء القيادة و اس تويل عيل قالع الكش و خوارزم مث ملا قيض هللا عليه ابلبوار قام مقامه معه الايردانيال بن 
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و مائة و الف تويف س نة ثالث و س بعني  

درس ابجلامع  .ي العمرويس املاليك رمحه هللا ش يخ املالكية ابلقاهرة و مقدم هذه الطائفةعيل بن حرض بن امحد بن          املرص        ابو 

عن الس يد محمد السلموين و الشهاب النفراوي و محمد الزرقاين و  و اكن اخذ .الربع مث رشحهالازهر و اخترص خمترص اخلليل يف وحو   

للقميي الشافعي رمحه هللا س بط العنبويس احد الاخوة الاربعة معر و محمد و عامثن اسعد بن امحد بن محمد بن امحد ادلمياطي او ابو        

يف املقامة الرضوانية اليت مدح هبا رضوان اجللفي اصدار ابب اجلاه و  ------ -----اء فضالء بلغاء و من حماسن الكمه و لكهم علامء شعر 

نس برحةل بوادي القدسالا حنته املسامة مبوارص و رحل الرثوة و الااثر العظمية مب  

مسعود و سعيد بن محمد بن          بن          ادلمشقي احلنفي الاديبو ابو 
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رة يف ادلوةل امشس ادلين املعروف ابلسامن رمحه هللا اكن اديبا فاضال شاعرا بليغا طبيبا عارفا ابلطب تقلب يف الاعامل اجلليةل و ويل الصد

 و مات وهو وال عيل جدة

من  .ةري اسامعيل بن محمد بن            بن          الرويم          احلنفي امللقب بعامص رمحه هللا لليلتني بقيتا من جامدي الاخ        بوا

ر مشارا و الاعامل اجلليةل بعد ما حصل و تبحر يف العلوم و صا ويل فهيا املناصب العليةالعامثنية قد فضالء ادلاير الرومية و علامء ادلوةل 

تقلب يف اخلدمات العلية ايل ان تويل قضاء بروسا مث  .و اكنت هل يد طويل يف فن الانشاء و هل اترخي و ديوان شعر .اليه يف بالد الروم

ايل ان  قضاء املدينة مث قضاء قسطنطنية مث قضاء عساكر بالد اليوانن مث مش يخة السالم و منرب الافتاء العام و اس متر علهيا وحو مثانية اشهر

و ديوان و تصانيف يف فنون و هل اشعار بليغة يف الالس نة الثالثة .توفاه هللا س بحانه و هو عيل معهل  

و حرض جنازته  .لكرمي بن سعد بن اسالم العلوي البخاري اجلوبياري احلنفي رمحه هللا و هل س تون س نةاعبد هللا عبيد هللا بن عبد و ابو 

و اكن  .اخلشخاش ابتيل برشاب اكن عاقال عيل اهلمة الا انهسكن ببلخ مدة مث عاد ايل خبارا  .عقب وادلهانقرض  و مبوته لعزيز خاناعبد 

.يف الس نة مائة الف درمه ن علوفةعبد العزيز يراعيه و يكرمه حيت اكن فمين محل نعشه و اك  

  ه هللا من ااكبر الطريقة النقشبندية و هل ديوان شعر ارشف بن ايب الربكة بن          بن        الصويف املعروف بيكتا رمحو ابو      
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اكن ويل بعض مماكل العجم من نوايح اسرتاابد بعد وادله مث  .محمد حسني بن فتح عيل بن            بن          العجمي غفره هللاو ابو 

 قتل بعد ما مكل وحو عرشين س نة و تغلب عيل املكل غريه

و مائة و الف تويف س نة اربع و س بعني  

و اكنت والدته مبكة س نة اثنتني و مائة و  .معر بن امحد بن عقيل بن          احلسيين امليك الشافعي املعروف ابلسقاف رمحه هللا     ابو  

هبا و مسع الكثري و همر و انترش خربه و اش هتر امره و بعد صيته و مسع منه كبار الش يوخ و اجازمه  ف و نشأأ ال
114
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من اعيان العلامء يف  .محمد عبد هللا بن محمد بن         بن         الرويم الاحقصاري احلنفي الوصاف رمحه هللا يف اوائل ذي القعدةبو و ا

و هل اشعار جيدة و قصايد و مقاطع حس نة  .دابء و اماثل الشعراءاحد اراكن الفضالء يف ادلاير الرومية و افاضل الا ادلوةل العامثنية و

للمناظرة مع علامء  و اكن احد من تعني من جانب ادلوةل العامثنية .و بعبدي اخري و يعرف بقايض عسكر العراقلص فهيا بوصاف اترة يتخ

العجم يف حق املذهب اجلعفري اذلي مال اليه املكل اندرشاه. فسافر الهيا يف حصبة مصطفي ابشا بن محمد ابشا الاسود و معه ابن الشلغمي 

 .يف تكل الامم و دخل قندهار و مسرقند و اصهبان فاقروا هل ابلفضل و الكامل و العرفانو انظر علامء العجم و دار  .ادليوانو صاحل اكتب 

و اكن اش تغل و حصل و داب و برز و الزم الش يخ  .مث عاد ايل بالده فويل صدارة البالد الرشقية مث صدارة بالد اليوانن مث املش يخة

مث مل يزل يرتيق حاهل و يتقلب يف املناصب العلمية و يتويل الاعامل اجلليةل  .و تزوج اببنته هدلرس امعيد د و صارخليل بن         الاسو 

انمه مهنا كتاب هبجت  :و هل تصانيف .علامءايل ان ويل صدارة بالد الروم مث مش يخة الاسالم اليت يه منهتيي غاايت املناصب املطلقة لل

و رسائل و حتريرات ،و كتاب يف الفتاوي يعرف بفتاوي الوصاف ،و ذيل عيل عنوان الرشف ،مائة بيت كرث من الف و مخسامنظوم يف   
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 تويف س نة مخس و س بعني و مائة و الف

مصطفي بن            بن         بن        الرويم احلنفي املعروف اببن احليايت رمحه هللا منعزال من قضاء قيرصية       ابو    

 

ويل التدريس و عرج  لفضالء يف ادلوةل العامثنيةااحد   .لبايق العلوي الرويم احلنفي الامني رمحه هللاامحمد بن ادريس بن محمد بن عبد  و ابو

 رتبة املولوية عن السلامينية مث ويل نقابة الارشاف و مات متقاعدا عهنا

و اكنت  .وي احلنفي ش يخ الاسالم رمحه هللا يف اواخر جامدي الاويلسان امحد بن مصطفي بن      الرويم الرب فيض هللا بو ابو         

من بيت العمل و القضاء و الرايسة و الافتاء اش تغل بطلب العمل و حصل منه جانبا صاحلا و انل حظا وافرا  .والدته بربوسا و ابوه قاض هبا

املناصب العلمية ايل ان تويل قضاء العسكرين و صدارة و اسكل يف سكل املدرسني و درس و اعاد و حمك و اجاد و مل يزل يتقلب يف 

.رة يف عمل الاداين و براعة يف علمي املوسقي و الابدانفتاء العام مرتني و اكنت هل همامث ويل مش يخة الاسالم و الا .اململكتني  

و هو من ذرية الش يخ حسام ادلين  طنيةمحمد صاحل بن حيي بن عبد هللا بن         القرميي احلنفي رمحه هللا يوم الفطر بقسطن و ابو 

و اكن سلمي القلب  .العشايق رمحه هللا
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و داخل يف حصن  .صاهر الش يخ عبد هللا الينكيشهري .حصيح الاعتقاد صويف املرشب وقورا كرميا و اكن ذا اخالق كرمية و اوصاف مجيةل

مرتني مث صدارة اجلهتني و مش يخة  لشام و املدينة و قسطنطنيةالتدريس و ويل تفتيش احلرمني و تفتيش الفتوي و قضاء حلب و ا

. ذكل ممدوح ش يخ الاسالم و بقي علهيا وحو س نة مث عزلو قيل يف اترخي .الاسالم  

ه و اخذ عن ااكبر عرص  .محمد بن         بن            بن         العدوي احلنفي الفقيه رمحه هللا لثالثة خلون من ذي احلجةو ابو       

 تصدر لالقراء و الافادة و اكن ذا شكمية و جشاعة نفس و ماكرم الاخالق

 

 دخلت س نة ست و س بعني و مائة و الف تويف فهيا

و  .سعيد محمد بن مصطفي بن عامثن بن         الرويم احلنفي املعروف ابخلاديم رمحه هللا يوم الثالاثء لس بع بقني من شهر ربيع الاول ابو 

و صاحب التصانيف املعروفة يف  .لعامثنية يف عرصه و علامء البالد الرومانية يف دهرهاعرشة و مائة و الف من فضالء ادلوةل  اكن مودله س نة

الربيقة احملمودية يف رشح الطريقة احملمدية و غريها  :العلوم مهنا  

 و اخذ عنه صاحل الانقروي الاسود و

\87b\ 

زين ادلين رمحه هللا ليةل امجلعة لست بقني من شهر رمضان  ور امليك         املفيت النبيهاملعايل حسن بن عيل بن عيل بن منصو ابو 

و الف  . دروس احلفينو هبا نشأأ و اخذ عن علامهئا و قدم مرص و حرض .و اربعني و مائة و الفو اكنت والدته مبكة س نة ثالث  .ابلقاهرة
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و اجاد و اكن فصيحا بليغا زكيا و هل سعة يف العلوم الغريبة و نظم رايق و قد مجع الكمه يف ديوان هو عيل فضهل عنوان. و سكن مرص 

و كتاب احلقايق و الاشارات ايل  ،رشح صيغة القطب الس يد ابراهمي ادلسويق :و من مولفاته .ببوالق القاهرة ايل ان توفاه هللا س بحانه

و وسع الاطالع عيل خمترص ايب  ،خلفية برشح اهلمزيةاو كشف الرموز  ،و احللل الس ندس ية عيل ارسار ادلائرة الشاذلية ،تريق املقامات

و  ،و نظم الازهرية يف النحو ،و قصة املودل النبوي ،و رسة العينني برشح حزب ايب العينني ،جشاع و هو كتاب حافل يبلغ اربع جمدلات

و حاش ية عيل رشحه   ،رشح ش يخ الاسالم عيل الربدة و حاش ية عيل ،اسك احلج كبريةو من ،ابحلجج القاهرة منظومة يف اترخي مرص سامه

و رسائل و منظومات كثرية و كتاب  ،و رساةل يف خصوص رواية السويس عن حيي الزييري عن ايب معرو مث نظمها          عيل اجلزرية

 يف مناقب اس تاذه احلفين و

مجلعة لست احلنفي الوزير الاعظم املعروف براغب ابشا رمحه هللا ليةل املواهب محمد بن شويق بن         بن           الرويم          ا ابو

من اماثل اهل الفضل و افاضل ارابب العمل اجلامع بني  .س نة عرشة و مائة و الف و اكنت والدته بقسطنطنية .بقني من شهر رمضان

رايس يت الس يف و القمل 
116

 

\88a\ 

و اكن كيسا  .و جنح سعيه و حصل طرفا صاحلا مهنا اش تغل بتحصيل املعارف .ن يف العلومو من مشاهري وزرء الروم و ااكبر علامهئم املربزي

ينظم الشعر الرايق ينرث يف غاية البالغة يف الالس نة الثالثة و يترصف يف املعقول و املنقول  .زكيا مياثل ابن اايس منشاء بليغا يعادل ااب نواس

محليدة فقيد االصفات و ابمجلةل اكن عدمي املثل يف  .ه عيل غزارة علمه هبا و رسوخ قدمه فهياو يصنف يف الفنون ش يت يدل اتليف .ايل الغاية

تقلب يف خدمات ادلوةل ايل ان صار رئيس الكتاب و هو رئيس ديوان الرسائل مث تقدل الوزارة و الصدارة  .النظري يف الاراء السديدة

و كتاب التوفيق و التحقيق يف  ،و مجموعة يف الس ياسة ،سفينة العلوم هفو من تصاني .العظمي و بقي علهيا ست س نني و س تة اشهر

و مباحث يف الاصول و  ،ريكو دواوين ثالثة عريب و فاريس و ت ،و ترمجة روضة الصفاء مل تمكل ،و ترمجة مطلع السعدين ،العروض

.و رسائل ومنشأأت يف املعقول و املسموع ،الفروع  

بن وجيه ادلين بن معظم بن منصور بن امحد بن محمود بن قوام ادلين العمري الهندي قطب ادلين ويل هللا  الفضل امحد بن عبد الرحميو ابو 

خلطاب ريض هللا عنه او هو من ودل معر بن  .و اكنت والدته س نة اربع عرشة و مائة و الف يوم الاربعاء الربع خلون من شوال .رمحه هللا

:و هل تصانيف كثرية و تواليف مفيدة و قال يف كتابه التفهاميت .هدوا هل ابلوالية و انه اماهممو من افضل علامء الهند و اعالهمم قد ش   

فان  و من نعم هللا عيل و ال خفر ان جعلين انطق هذه ادلورة و حكميها و قائد هذه الطبقة و زعميها فنطق عيل لساين و نفث يف نفيس 

 نطقت ابذاكر
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و اتيت عيل مذاههبم مجيعا وامعهاالقوم و اشغاهلم نطقت جب  

تلكمت عيل نسب القوم فامي بيهنم و بني رهبم رويت يل مناكهبا و بسطت يف جوانهبا و وافيت ذروة س ناهما و قبضت عيل جمامع  و ان 

 خطاهما

يهباابرسار اللطائف الانسانية تغوصت قاموسها و تلمست انعوسها و قبضت عيل جالبيهبا و اخذت بتالب  تو ان خطب   

اكتناهها يريج و التكتنه  و ان متطيت ظهر عمل النفوس و مبالغها فاان ابو عذرهتا اتهيم بعجايب ال حتيص و غرايب ال   

  شعر و ان حبثت عن عمل الرشايع و النبوات  فاان ليث عريهنا و حافظ جريهنا و وارث حزائهنا و ابحث مغابهنا 

ن فهم الزيكمك هلل من لطف خفي          يدق خفاه ع و  

 انهتيي

شعر و هل اشعار ابلعربية و الفارس ية مهنا    

 اكن جنوما او مضت يف الغياهب         عيون الافاعي و رؤس العقارب 

 ثالث خصال من تعاجيب ربنا             جنابة اعصاب لوادل طالب

 خالفة عباس و دين نبينا                    تزايد يف الاقطار من لك جانب
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يد دين هللا يف لك دورة                   عصايب تتلو مثلها من عصايبيؤ   

 مفهنم رجال يدفعون عدومه                بسمر القنا و املرهفات القواضب

املغاضب          و مهنم رجال يغلبون عدومه               ابقوي دليل     

ن امر حرام و واجببينوا رشع ربنا              و ما اكن مو مهنم رجال   

 و مهنم رجال يدرسون كتابه               بتجويد ترتيل و حفظ املراتب

 و مهنم رجال خملصون لرهبم             ابنفاسهم خصب البالد الاجاذب

 و مهنم رجال هيتدي بعظاهتم              فئام ايل دين من هللا واجب

  يوايف عده ذهن حاسبعيل هللا رب الناس حسن جزاهئم         مبا ال

 مفن شاء فليذكر جامل نبيه                 و من شاء فليزنل حبب الزاينب

 ساذكر حيب للحبيب محمد                 اذا وصف العشاق حب احلبايب
117

 

\89a\ 

وجدا قد تقادم عهده                حواه فوادي قبل كون الكواكب        و اذكر   

احلرمني حيييان ادلين مدة فظهر هذا يف حفيدي ابنه           بتدبري الغيب يقيض ان خشصني من احفادي من هجة  و حيك عنه انه قال 

و من تصانيفه مهنا  .و هل س بع س نني و اخذ فاحتة الفراغ و هل مخس عرش س ننيعبد العزيز احساق و يعقوب اقاما مبكة و اكن حفظ القران 

و مصفي ابلفارس ية و فيوض احلرمني و انسان  ،و مسوي رشح املوطاء ابلعربية ،اخلفاء عن خالفة اخللفاء و ازاةل ،كتاب جحة هللا البالغة

و املقاةل الوضية يف  ،و القول امجليل و الطاف القدس و اتويل الاحاديث ،و الفوز الكبري يف اصول التفسري ،العني يف مشاخي احلرمني

 القران و فتح الرمحن يف ترمجة ،الاجهتاد و التقليد و الانصاف يف بيان سبب الاختالف و عقد اجليد يف احاكم ،النصيحة و الوصية

و  ،و فتح اخلبري و خري كثري ،و قرة العينني يف تفضيل الش يخني و انفاس العارفني ،السنية يف انتصار الفرقة السنية ابلفارس ية و املقدمة

و اكن اخذ عن وادله  .و رسائل التفهاميت و حملات و سطعات و غري ذكل ،الزهراوينو  ،البازغةو البدور  ،ء القلوب و رسور احلزونشفا

  ايب طاهر املدين و
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 تويف س نة س بع و س بعني و مائة و الف

 من اصهل .بقني من احملرم منرصفه من احلج مخلس خليل بن محمد بن          بن        املرصي املاليك رمحه هللا يوم امخليسابو         

املغرب و سكن مرص و اس تمكل املعارف عيل علامهئا و فاق عيل اقرانه يف التحقيقات و اش هتر يف املعقوالت و حل املشالكت و انتفع به 

.رشح املقوالت العرش مفيد جدا :و اكن حاد القرحية فقهيا حمداث و هل مولفات مهنا .كثريون  

 

و  :قال الش يخ عبد الرمحن اجلربيت .بن          املرصي ادلجلي احلنفي رمحه هللا يف رجب    بن                 بن عبد الوهابو ابو      

و اكن ش يخا فاضال اش تغل ابلعلوم و تفقه عيل اش ياخ الوقت و درس و افاد و افيت و اجاد .هو ابن خال الوادل  

الساكل رمحه هللا             الرويم الس يوايس     بن             بن        محمد بن             و ابو
118
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 تويف س نة مثان و س بعني و مائة و الف

اكن ش يخا فاضال وحريرا عالمة اخذ عن  .يوسف بن             بن            بن           املرصي احلنفي رمحه هللا يف صفرابو       

تلقي عنه و الزمه و درس و افاد و افيت و الف و نظم الشعر الرايق و كتب مشاخي عرصه مشاراك لشقيقه الاس تاذ مشس ادلين احلفين و 

و حاش ية        ،لش يخ الاسالمية اخلزرج  عيل الامشوين عيل خمترص السعد و عيل رشح و حاش ية عظمية ،و هل ديوان شعر .النرث الفايق
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عيل مجع اجلوامع مل تمكل، و حاش ية عيل الناحر و ابن قامس، و رشح رشح الازهرية ملولفها، و رشح عيل رشح التفتازاين للعقايد النسفية، 

و هل مقامتان و قصايد طنانة و غري ذكل .و احلوايش اخليالية عليه و عيل اداب البحث للحنفي  

ما فاضال ش يخا اكن اما .امحد بن محمد بن         بن           املرصي السحميي الشافعي رمحه هللا لامثن خلون من شعبانو ابو         

س الاش ياخ و الزم عييس وو حرض و در  .عالمة مل يكن يف عرصه من يدانيه يف الصالح و اخلري و حسن السلو  و العبادة و النسك

حاش ية عيل رشح اجلوهرة لعبد السالم و جعهل  :الرباوي و انتفع به و درس و افاد و صنف التصانيف املفيدة يف عمل التوحيد و الفقه مهنا

ا و رشحه ممزوجا و هو غاية يف ابهبامتن  

 و ابو       محمد بن عييس بن يوسف بن         ادلمياطي الشافعي الزاهد رمحه هللا
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و حاش ية عيل  ،و حاش ية عيل الاخفري يف املنطق ،هل حاش ية عيل الس ندس ية .اكن ش يخا فقهيا زاهدا ورعا .من شهر رمضان لامثن خلون

ش يخه الس يد مصطفي العزيزي و غري ذكلاملهنج و نس هبا ايل   

 تويف س نة تسع و س بعني و مائة و الف

ث عرشة بقيت من جامدي العالمة رمحه هللا يوم الاحد لثلابراهمي بن محمد بن عيل بن عيل العلوي احلسيين املرصي احلنفي        ابو 

و اكن اماما عالمة متبحرا  . أ الكثري عيل وادله و به خترج يف الفنونو قر  .و اكنت والدته مبرص و هبا نشأأ و همر يف الفقه و غريه .ةري الاخ

وحريرا قد مجع بني نباهة النسب و غاية احلسب و لو عاش لمت به جامل املذهب 
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 تويف س نة مثانني و مائة و الف

ودل ابس يوط عيل  .اببن الصاليح رمحه هللا محمد بن رضوان بن            بن           املرصي الس يوطي الاديب املعروف         ابو 

و مال ايل فن الادب و همر فيه و قال الشعر العذب  .ربعني و نشأأ هبا و برع و ورد القاهرة و حرض دروس محمد احلفين و الزمهالاراس 

 يغوص فيه عيل غرايب املعاين و مبا يبتكر ما مل يس بق

 

جد الوادل املاجد من هجة امه ي رمحه هللا تقريبا و هو سلمي الغزاين الربساكوي احلنف بن لبايق بن مسمل بن مصطفياالاوحد عبد و ابو 

ة بنت عبد البايق ضعيف
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 تويف س نة احدي و مثانني و مائة و الف

و اكنت  .صفر سالم رمحه هللا مخلس خلون منالاامحد بن ايب بكر بن         بن            الرويم التريي احلنفي ش يخ           ابو 

.لعلمية ايل ان تويل مش يخة الاسالم و اكن كرميا جوادااوالدته س نة س بع و تسعني و الف تنقل يف املناصب   

 

 هارسالن كري خان بن دولت كري خان بن سلمي كري خان بن هبادر كري خان القرميي رمحه هللا يف احملرم بقصبة قوشان و نقل ايل ابجغو 

رساي و دفن يف ساحة جامع اخلان هبا و هل ست و س تون س نة. و هو جد حلمي كري بن شهبازكري خان و صنف لكنب خاانن. اكن جشاعا 

ويل خانية قرمي مرتني مرة لثالث  .و اابر يف مواضع و من ااثره مسجد و مدرسة و مكتب و عيون .شهام دينا صاحلا صاحب انصاف

و مرة لثالث عرشة خلت من شوال س نة مثانني بقي علهيا ايل ان مات .نيخلون من جامدي الاخرة س نة س تني و بقي علهيا مثان س ن  

و اكنت والدته يف شهر  .الشافعي رمحه هللا منتصف شهر ربيع الاول امحد بن عبد الفتاح بن يوسف بن معر املرصي امللويو ابو       

يخ الش يوخ عالمة عرصه و مس ند الوقت و امتاز بعلو و اعتين ابلعلوم و اخذ عن الكبار و صار ش   .رمضان س نة مثان و مثانني و الف

 .الاس ناد و احلق الاحفاد ابالجداد
121

 

\92a\ 

                                           
119

1180يف اسفل الصفحة: تويف س نة    
120

بن سلمي جان هكذا وجد يف بعض النسخ و هو من قوم ابراهمي بن يوسف بن اس ناي بن اسانقل  : و هو وادل جدتنا البهيا ضعيفة بنت عبد البايق بن مسمل بن مصطايعيل الهامش 

                                                                     منه سلمه هللا       بن برانغل من قبيةل براني املعروفة
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 يف اسفل الصفحة: و صنف 



 

 
و رشح عيل  ،و رشحان عيل السمرقندية كذكل و رشح عيل اليامسينية ،رشحان عيل منت السمل كبريو صغري :متداوةل مهناو صنف كتبا 

و هل  .و نظم املوهجات و رشهحا ،و عقود ادلرر عيل رشح ديباجة اخملترص ،و رشح عقيدة العمري ،و نظم النسب و رشهحا ،الاجرومية

.تعريب الرساةل العصامية يف اجملاز و غري ذكل  

 

اثنتني و مثانني و مائة و الف تويف س نة  

ين رمحه هللا يوم الثالاثء عبد هللا محمد بن مصطفي بن           بن             بن         الرويم الاسالمبويل احلنفي اخلطاط ويل ادل ابو 

 اكن عاملا فاضال ويل الاعامل اجلليةل من تفتيش اوقاف .ة و دفن يف الزاوية املرادية بقسطنطنيةري لثالث عرشة خلت من جامدي الاخ

و  .احلرمني و قضاء حلب و غلطة و مرص و املدينة و قسطنطنية و صدارة اجلهتني و مش يخة الاسالم مرتني مرة س بع س نني و شهر

ايل بيته لكونه مريضا يف اثناء واليته و اكن ذكل سلخ جامدي الاخرة س نة ثالث و س بعني مث عزل يوم الاحد مخلس خلعة املش يخة  ارسل

  يل املش يخة يف او امر ابقامة بروسا ايل مومس احلج مث دعي ايل دار السلطنة و اعيد  .خلون من صفر س نة مخس و س بعني
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و بين مكتبة يف  .و اكن مشارا اليه يف حسن اخلط مسمل ارابب التدقيق  و كتابة التعليق .انني و بقي علهيا ايل ان ماتذي القعدة س نة مث

 جامع السلطان ايب يزيد و وقف علهيا كتبا نفيسة اندرة و رتب علهيا وقفا جيدا مح فهيا الطلبة ؤ يس تفيدون مهنا الفوائد العلمية.

 

هبادركري خان التتاري القرميي رمحه هللا يف ذي القعدة صاحب جزيرة القرمي و  ي خان بن سلمي كري خان بنقرميكري خان بن دولت كر و 

و تقدم دار السلطنة و اكن ولهيا يف صفر س نة اثنتني و س بعني و مائة و الف بعد حلمي كري خان بن  .الوايل علهيا وراثة من اسالفه

حكومته يف النوبة الاويل ست س نني و شهرا و يف نوبته  و اكن مدة .ن سالمتكري خاندولت كري خان ب سعادتكري خان مث ويل بعده

الثانية س بعة اشهر. و من ااثره اخلريية جامع دل ارا بباجغه رساي  و اخرج ق صبته قوشان. و اكن ال اابيل املرشب مرسفا عيل نفسه و ماهل 

.يف املاليه و مساعدة هوي نفسه متلكفا يف مطامعه و مشاربه و مالبسه و مراكبه يرصف معره  

 

و هو الفقيه الكبري احملدث املنري  .د بن اسامعيل بن صالح بن         الاميين الصنعاين الامري بدر ادلين رمحه هللاعبد هللا محمو ابو 

و الااثر و من اعمل علامء الاصويل اجلديل الاديب البارع الاريب انرش الاخبار و انرص الاحاديث 
122
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و اكن يف  .اكن عيل مذهب الزيدية فلام بلغ مبلغ الكامل انتقل ايل مذهب اهل الس نة و امجلاعة احلقة .و الامارة المين و صاحب الرايسة

س بل السالم رشح بلوغ  .و هل تصانيف فائقة يف الفقه و احلديث و الاصول مهنا .الفروع و ال يقدل احدا من الاةمة بل يأأخذ ابجهتاد رائه

بةنظم خن و اس بال املطر رشح قصب السكر  ،و رشح اجلامع الصغري للس يوطي ،رامامل
123
ح تنقيح الانظار يف و توضيح الافاكر رش  ،الفكر 

و مثرات النظر يف  ،و القول املبني يف قبول عطية السالطني ،ارشاد النقاد ايل تيسري الاجهتاد ،يث اليواقيت يف املواقيتحد ،عمل الاصول

و الهنر املورود يف الالكم  ،و هداية املراتب ايل حصة نية العبادات لنيل الثواب و دفع العقاب ،فادة الامة ابحاكم اهل اذلمةا ،عمل الاثر

و اكن اخذ عن عبدالقادر بن عيل البدري و ابو احلسن الس ندي و محمد بن طاهر  .و غري ذكل ،الاية "اي سامء اقلع" عيل اية هود يعين 

و عنه عبد القادر بن امحد  .خلطيب و غريمها ي و سامل بن عبد هللا بن سامل البرصي و عبد الرمحن بن ايب الغيث الشايهبن ابراهمي الكرد

.النارص و عبد هللا بن محمد الامري و عبد اخلالق املزجايج الزبيدي و انرص بن حسن احملبش و لطف الباري بن امحد الورد و غريمه  

 

مائة و الفتويف س نة ثالث و مثانني و   

و اكن عيل زعامة جيوش بندر فويل  .جامدي الاخرة  عيل ابشا بن امحد ابشا بن          الرويم احلنفي رمحه هللا يف اواسط          ابو 

  بعده مصطفي بن ابراهمي
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 يف اسفل الصفحة: المين 
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النسخة الاصلية: وحبة يف   



 

 
و ابو الفتح عامثن بن محمد بن برى اغا بن           الرويم          احلنفي املعروف بيريي زاده رمحه هللا يف ذي القعدة. من اهل بيت العمل 

و اكن هل فهم و معرفة و قدم  .ش يخ الاسالم بن ش يخ الاسالم و من موايل الروم .فتاء و الس يادةو الفضل و الرايسة و القضاء و الا

لية ايل ان ويل مش يخة الاسالم و خدمات ادلوةل الع  يف و مل يزل يتقلب يف الاحوال السنية و يتويل املناصب العلمية  يف العلوم راخس

.صدارة الفتوي العام  

 

 تويف س نة اربع و مثانني و مائة و الف

 .ثالث عرشة بقيت من احملرميك الرشيف رمحه هللا يوم امخليس ل مساعد بن سعيد بن سعد بن زيد بن حمسن العلوي امل          ابو 

ويل رايسة العرب بعد اخيه مسعود بن سعيد س نة ثالث و س بعني و  .ساداهتا رشيف مكة و س يد ارشاف العرب هبا و الامام املقدم عيل

مث اعيد و بقي علهيا ايل ان توفاه هللا س بحانه رعهنا ابخيه جعفمائة و الف مث عزل 
124
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 فويل اخوه الرشيف امحد

ن امثن خلون من شهر ربيع الاخر و دفهللا للعلوي الارزين احلنفي رمحه عبد هللا بن مصطفي بن فيض هللا بن محمد او ابو         

اش تغل و حصل و سكل مسكل التدريس و دار عيل املدارس و  .دار عند وادله و قيل س نة احدي و مثانني يف جامدي الاويل مهناابسك

رشاف يف ذي احلجة س نة نقابة الامث ويل  .مكلها و انل رتبة املولوية و ويل صدارة البالد الرشقية لعرش بقني من حمرم س نة ست و س بعني

و يقال  .ايل صدارة اجلهة الاخري و مات علهيا ابلطاعون مثان و س بعني مث عزل مبحمد بن مصطفي السعيد و نقل من صدارة اجلهة الرشقية

به ايل دة و الرايسة ينهتيي نس  او اكن عاملا فاضال س يدا حصيح النسب و واحض احلسب من بيت معروف ابلس ي .انه ويل النقابة مرتني

  مشس ادلين التربيزي و قد س بق جامعة من الاعيان و الشهداء من اهل بيتهالش يخ 
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تويف س نة مخس و مثانني و مائة و الف    

من افاضل السادات و اماثل الارشاف  .ابراهمي بن عيل بن         بن           العلوي الرويم        احلنفي رمحه هللا تقريبا        ابو  

و ويل رايسة طائفة من  .اكن اديبا فاضال مورخا شاعرا خدم يف ادلوةل العامثنية ايل اواخر عهد السلطان مصطفي بن امحد .وي الكامالتذ

اجلند اكنوا خيدمون عيل الاسلوب القدمي يف العهود السابقة. و هل ااثر خطية و اخلافات لكشف الظنون و ترمجة عيل رشح صدر الرشيعة 

.يف الفقه  

 

قبالن كري خان بن سلمي كري خان القرميي رمحه هللا يف شهر ربيع الاخر ابلطاعون بقرية  قبالن كري خان بن سلمي كري خان بن و

و اكن ويل خانية قرمي يف شوال س نة ثالث و مثانني و مائة و عزل يف شعبان  .صوابيش و دفن يف ساحة اجلامع و هل اثنتان و ثالثون س نة

و اكن جشاعا صبورا جدلا غيورا  .س نة اربع و مثانني
125
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 تويف س نة ست و مثانني و مائة و الف

 ابو محمد عيل بن صادق بن         بن          الرشواين احلنفي رمحه هللا تقريبا. اكن حني دخل اندر شاه رشوان هبا و اعطاه مصحفا و 

.اد محمود بن محمد الرشواينو هو من اجد .ثواب غايل القمية و ساهل ان يفرس هل سورة يس  
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 تويف س نة س بع و مثانني و مائة و الف

 ابو التداين حسن بن ابراهمي بن حسن بن عيل الزيلعي اجلربيت احلنفي بدر ادلين رمحه هللا قبل الزوال يوم الثالاثء  غرة صفر ابلقاهرة و 

 و راثه اكرث افاضل مرص يف ذكل العرص .اسالفه برتبة الصحراء هجز يف صبيحة و صيل عليه ابجلامع الازهر مبشهد حافل و دفن عند
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 يف اسفل الصفحة: فويل 
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1186يف اسفل الصفحة: تويف س نة    



 

 
اكن الفضالء املهرة ابدلاير املرصية ر و ا من اعيان العلامء ابلقاهرة املعزية .و اكنت والدته مبرص س نة عرشة و مائة و الف .ة غراءبقصائد طنان

فريد عرصه وحيد دهره و اكن عيل الهناية يف اتقان العلوم و احتواء  .اقاملنترش علمه يف الافاق املش هتر فضهل يف داير الشام و الروم و العر 

الفروع و الاصول و املشار اليه يف العلوم احلمكية و املعول عليه يف الفنون الرشعية و الادبية و العربية و  املنقول و الفنون من املعقول و

اش تغل وجد يف التحصيل فتقدم يف زمانه  .معدة الاانم فيلسوف الاسالم :قال ودله عبد الرمحن اجلربيت  .غري ذكل من الصناعات العلمية

و اش تغل ابلرايضيات ففاق هجابذة عرصه يف تكل  .لس نانية ببوالقابو ابحث و درس ابلرواق يف الفقه و املعقول و  .وفاق عيل اقرانه

الصناعة و انهتت اليه الرايسة فهيا. و حرض اليه طالب من داير الافرجن و قراوا عليه الهندس ية و نرشوا ببالدمه ذكل العمل. و اجنب عليه 

كثري من علامء وقته و فوت عليه الطلبة من البدلان الشاشعة و شاع ذكره و ذاع خربه. و اكن همذب الاخالق حسن املعارشة مع رشف 

وب ااكبر ادلوةل ذا مزنةل عظمية مقبول الشفاعة و اكن هل وقع يف قل .و اكن يعرف الرتيك الفاريس كواحد من اههل .نفس و تواضع و قناعة

و اكن ال يعتين  .و تويل مش يخة الرواق مبرص يف ازهر اجلوامع وراثة من اسالفه من دلن جد جده الاعيل  عبد الرمحن الزيلعي .عندمه

 .ابلتصنيف كثري اعتناء الا يف بعض التحقيقات
126
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و قد حيك يل صاحيب حسني بن فيض اجلبيل عن  .و براهني و الات انفعة فهيا ابتدعها و هل رسومات يف الصناعات اخرتعها و امثةل

 .كام وصفه ودله صاحب جعايب الااثر بل فوقه الش يخ محمد بن عياد الطنطاوي انه اكن يقول ان صاحب الرتمجة اكن يف العلوم و املعارف

و رفع الاشاكل  ،نزهة العني يف زكوة املعدنني :و من تصانيفه .مبثابة ابيهغري ان ابنه و ان اكن عنده فضيةل و معرفة و خدمة للعمل ليس 

بظهور العرش يف العرش يف غالب الاشاكل و الاقوال املعربة عن احوال الارشبة،  و كشف اللثام عن وجو ه حمذرات الصنف الاو ل من 

و اجلداول  ،و بلوغ الامال يف كيفية الاس تقبال ،يل الغائبو القول الصائب يف احلمك ع ،يف النسب احململ والويش اجململ ،ذوي الارحام

يف اعرتاض الرشط   و ماخذ الضبط ،رات ادلر اخملتارحمذ سفار عن وجوه بعضو اصالح الا ،لعروضاالهبية برايض اخلزرجية يف عمل 

اخملترصات و اخرص  ،ايق عيل رقايق احلقايقو العجاةل يف اعدل   هل و حقايق الرق ،و النسامت الفيحية عيل الرساةل الفتحية  ،عيل الرشط

و حاش ية عيل رشح  ،و ادلر المثني يف عمل املوازين ،و املصحة فامي يتعلق ابالسطحة ،و المثرات اجملنية من ابواب الفتحية ،عيل ربع املقنطرات

و اكن لقي يف جحاته الش يوخ و تلقي  .قييداتو مناسك احلج و غري ذكل حوايش و ت  ،و حاش ية عيل ادلر اخملتار مل تمكل ،اجلغميين مل تمكل

مهنم النخيل و عبد هللا بن سامل البرصي و معر بن امحد بن عقيل امليك و محمد الس ندي و الكوراين و ايب  .عهنم و اجازوه و تلقوا عنه

يل الس يوايس و امحد و اكن اخذ عن حسن بن حسن الرشنباليل و هو صغري و تفقه عيل الس يد ع .احلسن الس ندي و محمد السقاف

 التونيس ادلقويس و عيل العقدي و محمد بن عبد العزيز الزايدي و شهاب ادلين امحد بن مصطفي الاسكندري
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و قر أ احلسابيات عيل عيد المنريس و حسن املدابغي و امحد العاموي و امللوي و عبد الرؤف البش بييش و ايب  .الصباغ و منصور املنيفي

احلرفية و   و عمل الاوفاق و الكرس و البسط .الرايضيات عيل محمد النجايح و حسام ادلين الهندي و رضوان الفليك و .العز العجمي

و اخذ عنه ابنه عبد الرمحن و ابراهمي بن خليل الغزي و مصطفي البواليق  .عن محمد بن محمد الكثناوي و غريمه من ارابب املعارف العددية

العرييش جاعي الشافعي و عبد الرمحن بن معرالس بن امحد الرئيس و امحد  

و اكنت والدته ابدرنة  .لعامثين السلطان رمحه هللا يوم امجلعة لامثن خلون من ذي القعدةامصطفي بن امحد بن محمد بن ابراهمي          و ابو   

فاكنت مدة  .و س بعني و مائة و الف و ويل بعد معه عامثن بن مصطفي يف صفر س نة احدي .و مائة و الف يف صفر س نة تسع و عرشين

ابسكدار و اوقاف وقفها عليه و هل جامع   خر يف جوار الةل و  هدلو من ااثره اجلامع اذلي بين لوا .دولته ست عرشة س نة و تسعة و اشهر

راد الفاحت و غري ذكل من ااثر مدرسة و عامرات منيفة و تربة لطيفة و حمةل كبرية انشأأها خارج الباب اجلديد و جزء جامع السلطان محمد بن م

 .حس نة
127
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 دوةل السلطان الاعظم و اخلاقان الاخفم
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 يف اسفل الصفحة: و هل 
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 يف اسفل الصفحة: دوةل 



 

 
 يل السلطنة بعد اخيه يوم امجلعة لامثن خلون من ذيو .ابراهمي العامثين رمحه هللامحمد بن  نهو محيد ادلين ابو املناقب عبد امحليد بن امحد ب

 القعدة س نة س بع و مثانني و مائة و الف 

س نة مثان و مثانني و مائة و الف تويف  

محمد عبد الرش يد بن يوسف بن عبد القادر بن محمد الغزاين احلنفي رمحه هللا ابو   

 

من اهل بيت  .محمد ابشا بن عبد هللا بن حمسن بن         الرويم احلنفي الصدر الاعظم رمحه هللا الربع بقني من جامدي الاويلو ابو     

اوات الكبار اذلين تولوا املناصب العلية و الاعامل هو وابوه و جده من الباش .ة الكربييادة و الرايسة و الوزار الصدارة العظمي و الس  

 اجلليةل السلطانية يف ادلوةل العامثنية من قيادة العساكر و زعامة اجليوش و حمافظة البدلان و حماربة اهل العدوان و 
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و  .حلجة و دفن ابسكدارافي بن عبد الروف الرويم         احلنفي رمحه هللا بقسطنطنية يف ذي سعيد بن محمد بن مصطبو          او 

مث  .س نة ةدارس و هل س بع عرش اكن فاضال عفيفا نظيفا دينا صاحلا ويل التدريس يف بعض امل .اكنت والدته س نة اثنتني و عرشين و مائة

و اكن ضعيف البنية  .ث س نني و نصفسكرين و مش يخة الاسالم فولهيا ثلالع ء مكة و قسطنطنية و نقابة الارشاف و صدارة ويل قضا

.خنيف اجلسم قد اس تويل عليه الاسقام ميض مدة معره يف العلل و الامراض و الاالم  

دريق الكبري بفري و يعرف .فريدريق بن          بن           بن           الربويس الكبري مكل بروس يا و من وهات امللو  و مشاهريمه و

.و اكن ال يدين ابلنرصانية و ال بغريها من الاداين  

اكن عاملا فاضال عفيفا زاهدا  .مصطفي بن محمد بن الياس بن         الرويم احلنفي ابن دري رمحه هللا و دفن خبارج ابب ادرنةو ابو      

و من تصانيفه ادلرة البيضاء يف الفقه و  .الاسالم و غريها ويل يف ادلوةل الاعامل اجلليةل حيت مش يخة .عابدا يقمي امخلس ابمجلاعات  

 تويف س نة تسع و مثانني و مائة و الف

احلنفي املعروف حبنيف رمحه هللا      ابراهمي بن         بن          الرويم              ابو 
128
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و  .امني البناء رمحه هللا الثنيت عرشة بقيت من احملرمويل احلنفي يوسف بن عبد هللا بن          بن           الاسالمبو ابو          

ل منه و اكن امينا معتربا يف ادلوةل تنقل يف اخلدمات و تقدم عند السلطان عبد امحليد و ان .والدته س نة اربع عرشة و مائة و الفاكنت 

دودا يف رؤساء ادليوانو اكن مع .القبول و اكن يتويل يف العامرات السلطانية و الابنية العظمية  

اذلهب محمد بن       بن         بن         املرصي الامري رمحه هللا و ابو   

 

ا و هو صاحب عكة و صيدا و ايفه و رمةل و انبلس و .لالصفدي الامري غفره هللا قتي         عامثن طاهر بن معر بن زيدان بن   و ابو 

عيص عيل ادلوةل .صفد و غريها  

عامثن بن امحد بن عامثن بن          الرويم الفناري احلنفي الوزير املدرس رمحه هللا قتيال    و ابو      

عبد هللا خان بن ايب الرباكت خان بن          بن            نور ادلين لليلتني بقيتا من ذي احلجة قتيالو ابو         
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 تويف س نة نسعني و مائة و الف

و اكنت والدته بغزة و هبا نشأأ مث  .بن خليل بن         بن            الصيحاين الغزي احلنفي الفقيه رمحه هللا بدمشق ابراهمي        ابو 

 .و عاد ايل بدله و تويل الافتاء مث رحل ايل دمشق و تويل امامة الفتوي بعد الش يخ عبد الشايف رمحه هللا .دخل مرص و اخذ عن علامهئا

و اخذ مبرص عن حسن بن ابراهمي اجلربيت و  .ش يخا فاضال عاملا اكمال دينا صاحلا احسن سرية و اكنفسار   

 

من اعيان اهل مرص و هل هبا ااثر حس نة و  .يل الامري رمحه هللابن          املرصي القاذوغ     عبد الرمحن بن حسن بن    و ابو         

 عامرات و خريات
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 يف اسفل الصفحة: و ابو 



 

 
من حفول علامء عرصه و           .همي بن          احلليب احلنفي املعروف بش يخ الراغب رمحه هللااحساق ابراهمي بن مصطفي بن ابراو ابو 

مث ارحتل ايل بالد الروم  .جلامع الازهر ابلقاهرةالعلوم و برع و درس يف االزم العلامء و جالس الفضالء و اخذ عهنم و برز يف  .فضالء دهره

و هو صاحب السري املعروف و يعرف بش يخ راغب ابشا لتعلمه منه مالزمته  .عظمي و القبول التامو دخل قسطنطنية و انل الاحرتام و الت

و اكن اخذ  .و رسائل اخري ،و رساةل سامها اللمعة ،و حاش ية عيل ادلر اخملتار ،حاش ية عيل تفسري البيضاوي :و من تصانيفه ايضا .اايه

لش يخ عبد الغين النابليس و اعن   

 

و اكنت والدته  .رمحه هللا يف   خر شهر رمضانة بن عطية بن           بن         املرصي الاهجوري الشافعي عطيو ابو       

 .ابهجورالورد احدي قري مرص
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و حاش ية  ،و حاش ية عيل تفسري اجلاللني ،و هل مؤلف يف اس باب الزنول .و تفقه مبرص و اتقن الاصول و مسع احلديث و همر يف الاالت

رشح الزرقاين عيل البيقونية يف مصطلح احلديث و غري ذكل و  عيل  

بقيتا من ذي  امحد بن محمد بن محمد بن        املرصي السجاعي الشافعي الفقيه شهاب ادلين رمحه هللا يوم الاربعاء لليلتني         و ابو

.زهر و افيت و الف و اجادمع الاودل ابلسجاعية قرب احملةل و اخذ عن علامء مرص و متهر و درس ابجلا .القعدة  

 تويف س نة احدي و تسعني و مائة و الف

و  .محمد امني بن صاحل بن          بن         الرويم الادرنوي احلنفي رمحه هللا بربوسا و دفن يف خطرية جامع الامري منفياابو        

صل و ابرش التدريس مث ويل قضاء سالنيك مث قضاء الشام مث اش تغل و داب و ح .اكنت والدته ابدرنة س نة اربع عرشة و مائة و الف

 .مث قضاء العسكرين مث الصدارة مث مش يخة الاسالم و بقي علهيا س بعة عرش اشهرا مث عزل و نفي  قضاء املدينة املنورة مث قضاء قسطنطنية

.و اوقاف الفتوة و هل خريات مراعيا للحقوق كثري املروة ابهر و اكن كرميا خسيا لطيفا الطبع  
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ختلف عن بين عامثن و عيص علهيم مث قتل كام قتل  .ظاهر بن معر بن زيدان الصفدي  غفره هللا قتيال يف بر الشام بن احلسن عيلو ابو 

بوها  

جبزيرة عيل بن عامثن بن محمد بن          الرويم الفناري احلنفي الامري لثالث عرشة بقيت من ذي القعدةو ابو       
130
و اكنت  .ارفن 

و حاز و ويل املناصب اجلليةل  .هيحصل و اش تغل و داب و ساح بالد الروم و اليوانن مع اب  .والدته هبا يف حدود س نة اربعني و مائة

و اكن حسن  .املراتب العلية حيت ويل الوزارة يف اايم السلطان مصطفي و تنقل يف خدمات ادلوةل العلية و امر يف عدة بالد مث رصف

.و اكن هو و ابوه و جده من الباشاوات الكبار يف ادلوةل العامثنية .جيد الرسيرة السرية  

نس به هكذا ان  و متام .جد اغنياء قرية اورالكربيو هو  .نذير توقطامش بن مسمل بن قتلغ بن جان مريزا الاوري احلنفي رمحه هللاو ابو 

هذا  و س نقراط .رابيك بن قنرب بن قادلر بن ايمل بن ابجامن بن س نقراطواجه س يد بن سنتا  بن صويف بن عيل بن قجان مريزا هو ابن خ

.اكن من اغارقة الروم من اهل قسطنطنية اسمل يف الفتح العامثين و انتقل ايل هذه البالد و بقي عقبه هبا  

 تويف س نة اثنتني و تسعني و مائة و الف

 الرتميي         احلنفي العالمة وجيه ادلين رمحه هللا عيل العلوي العيدرويس بن املرامح عبد الرمحن بن عبد هللا بن مصطفي بن مصطفي ابو 

و اكنت والدته لتسع خلون  .و صيل عليه ابجلامع الازهر .ليةل الثالاثء الثنيت عرشة خلت من احملرم ابلقاهرة
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و لبس اخلرقة مهنام و سافر ايل هند  . عفة و صالحو نشأأ يف جحر وادله و جده يف          من صفر س نة مخس و ثالثني و مائة و الف

و لقي مشاخيها و اجازوه و هرعت اليه الفضالء و اخذوا منه و تلقوا عنه و صار اوحد وقته حاال و  .يف حصبة وادله و اقام هبا عرشة اعوام

و هل منظومات كثرية و  .ز و الهند نزيل مرصيف احلجا و هو من بيت العيدروس املشهور .و ما زال شانه يعلوا و يرتيق مدة معره .قاال
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 يف اسفل الصفحة: و تفقه 
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 يف النسخة الاصلية: جبريدة 
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 يف اسفل الصفحة: من صفر 



 

 
و مرات الشموس يف سلسةل القطب العيدروس مخسني  ،مرقعة الصوفية س تون كراسة :و من تصانيفه .مقاطيع و موحشات و مؤلفات مجة

كراسة، و الفتح املبني عيل قصيدة العيدروس خفر ادلين مخس و عرشون كراسة، و هل عليه رشحان اخران احدهام تر وحي اهلموس من فيض 

تشنيف الكوس و تشنيف الكؤس من محيا ابن العيدروس، و فتح الرمحن برشح صلوة الس يد امحد البدوي ايب الفتيان ست كر اريس، و 

و العرف العاطر يف  ،ريساو الرحةل عرشة كر  ،و الرتيق ايل الفرق بني الكم السلف و اخللف عرشة كراريس ،كراريسذيل الرحةل مخس 

و نفايس الفصول  ،و عقد اجلواهر يف فضل ال النيب الطاهر ،و تمنيق السفر ببعض ما جري هل مبرص مخس كراريس ،و اخلاطرالنفس 

يف الالكم عيل الروح و  و املهنج العذب ،و اجلواهر الس بحية عيل املنظومات اخلزرجية ،املقتطفة من مثرات اهل الوصول مثان كراريس

و العروض يف علمي  ،و احتاف اخلليل يف عمل اخلليل ،عرشة كراريس ييج البلبالهت  وسامه تروجي البال  و ديوان شعر ،القلب كراس تان

و تمنيق  ،و حديقة الصفا يف مناقب جده عبد هللا بن مصطفي ،و النفحة الانس ية يف بعض الاحاديث القدس ية ،القافية و العروض

و نفخة الهداية ،ارشاد العناية يف الكتابة حتت بعض ايةو  ،الطروس يف اخبار جده ش يخ بن عبد هللا العيدروس  
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و النفحة الاملعية يف حتقيق  ،و احتاف ذي الاملعية يف حتقيق معين املعية ،و ارشاد ذي اللوذعية عيل بييت املعية ،يف التعليق عيل الهداية 

و احتاف الزايق  ،و التعريق بشق صدره الرشيف ، املنظومة ادلهريةو نرش الاليل اجلوهرية عيل ،و الثالثة عيل بييت املعترب ،معين املعية

 ،و احتاف اخلليل مبرشب اجلليل امجليل ،و الاشارات السنية يف الطريقة القادرية ،والسو رفع الاشاكل يف جواب ال  ،برشح بييت الصادق

و رفع  ،و تشفيف الاسامع ببعض ارسار السامع ،بعض انواع احلمكو متش ية القمل ب  ،و النفحة املدنية يف الاذاكر القلبية و الروحية و الرسية

شعرو رشح بييت ابن العريب  ،و التفهمي ملتبع مةل ابراهمي الس تارة عن جواب الرساةل و البيان  

 

و هو حق يف احلقيقة           امنا الكون خيال  

 لك من يفهم هذا           حاز ارسار الطريقة

 

و قطف الزهر من  ،يف الفرق بني املوجب و اسلوب احلكمي و الفتح العلمي ،مامالاعيل مذهب الس يد الاشعري  و حترير مس ئةل الالكم

روض املقوالت العرش، و مرحشة رسية من نفحة خفرية، و تعريف الثقات مببارشة شهود وحدة الافعال و الصفات و اذلات، و رشف 

السالفه من رشاب الاسالف، و القول الاش به يف حديث من عرف نفسه فقد عرف ربه، و بسطة العبارة يف ايضاح معرفة الاس تعارة، و 

منت لطيف يف امس اجلنس و العمل، و تشنيف السمع ببعض لطايف الوضع، و احتاف السادات الارشاف بنبذة من الكم س يدي عبد هللا 

اب حسيين السقاف، و رشح عيل قصيدة ابحلربة، و حاش ية عيل احتاف اذلايق، و رشح عيل العوامل الفرية مل يمت، و سلسةل اذلهب 

 و ذيل املرشع الروي يف مناقب بين ،و مرقعة الفقهاء ،س تغاثة العيدروس يةو حزب الرغبة و الرهبة و الا ،العجم و العرب خبرب املتصةل

 .و الامدادات السنية يف الطريقة النقشبندية و غري ذكل ،علوي مل يمكل
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 جفاة شهر ربيع الاول نليةل الاربعاء لثلث خلون م محد بن عييس بن امحد بن عييس الزبريي املرصي الرباوي الشافعي رمحه هللااو ابو       

بطندات. و محل ايل مرص و صيل عليه ابجلامع الازهر. و اكنت والدته ابلقاهرة و هبا نشأأ و حرض دروس مشاخي الوقت يف املعقول و املنقول 

ات وادله اجلس عيل ماكنه ابجلامع الازهر الفادة الطلبة و اكن تفقه عيل وادله و مو متهر. و ملا   

و اكن  .لست خلون من جامدي الاويل رمحه هللا يوم الثلثاء احلنفي عبد السالم بن امحد بن          بن          الارزجناينو ابو         

.درس ابملدرسة احملمودية ابلقاهرةو اكن ي .حمققا و مدققا متقنا يف املعقول و املنقول  

تفقه عيل علامء احلرمني و صار ممن يشار  .نزيل مكة و املدرس حبرهما .محمد سعيد بن صفر بن محمد بن امني املدين احلنفي رمحه هللاو ابو 

.و هل قصيدة مدح هبا الش يخ العيدروس ،الاربعة الاهنار يف مدح النيب اخملتار :اليه و من تواليفه  

و اكنت والدته مبرص س نة مثان و ثالثني و مائة  .الطاي املرصي احلنفي رمحه هللا       مصطفي بن محمد بن يونس بن                بو و ا

تصدر يف ماكن وادله و درس و افيت و افاد و صنف يف فنون  .اكن عاملا فاضال مج احملاسن كثري العلوم و هل يد يف الرايضيات .و الف

و اكن اخذ عن وادله .و حاش ية عيل الامشوين ،رشح الشامئل :و من تصانيفه .ش يت و اجاد  
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و اكنت والدته بدمهنور  .املرصي ادلمهنوري العالمة املعروف ابملذاهيب رمحه هللا      امحد بن عبد املنعم بن يوسف بن          و ابو    

و اش تغل ابجلامع الازهر يف العمل عيل هجابذة عرصه  .به ايل ايب محمد البطل الغازيو اكن يرفع نس   .الغربية مبرص س نة احدي و مائة و الف

و اكن هميبا قوالا ابحلق ال خياف يف هللا لومة  .و همر و تفنن و افيت يف املذاهب الاربعة و درس و ويل مش يخة اجلامع الازهر .و اجازوه

كتاب حلية اللب املصون  :و صنف تصانيف حس نة مهنا .وع القول مقبول الشفاعةو اكن مكرما عند اخللق مسم .المئ و ال حيذر سطوة ظامل

و ايضاح  املشالكت من منت  ،و ايضاح املهبم يف معاين السمل ،و منهتيي الارادات يف حتقيق الاس تعارات ،برشح اجلوهر املكنون

الاس تعارات، و هناية التعريف ابقامة احلديث الضعيف، و احلذاقة ابنواع العالمة و كشف اللثام عن خمدرات الافهام عيل البسمةل، و 

و الفتح الرابين مبفردات ابن  ،و تنوير املقلتني بضياء اوجه الوجه بني السورتني ،حسن التعبري ملا يف الطلبة من التكبري يف القراات العرش

وري من مذهب النعامن الكهام عيل مذهب ايب حنيفة ابلرض  و فيض املنان ،و كتاب الاقتداء ابحاكم الامامة و الاقتداء ،حنبل الشيباين

و ممنع االثمي احلائر عن الامتدي يف فعل  ،و حلية الابرار يف امس عيل من الارسار ،و خالصة الالكم عيل وقف محزة و هشام ،رمحه هللا

و ادلقايق  ،ء الفواد مبعرفة خواص الاعدادو احيا ،و الانوار الساطعات عيل ارشف املربعات ،و عني احلياه يف اس تنباط املياه ،الكبائر

يس  و شفاء الضامن ،حلجة الباهرة عيل هدم كنايس مرص و القاهرةاو اقامة  ،و القول الرصحي يف عمل الترشحي ،املعية عيل الرساةل الوضعية

،ف الربية مبعرفة العلوم الرضوريةو احتا ،و حتفة امللو  يف عمل التوحيد و السلو  ،هراو ارشاد املاهر ايل كزن اجلو  ،قلب القران
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و مهنج  ،و الزهر البامس يف عمل الطالمس ،و حسن الاابنة يف احياء ليةل الاجابة يريد ليةل الرباءة ،و القول الاقرب يف عالج لسع العقرب

و بلوغ الارب يف  ،يد يف حترير عمل التوحيدو الالكم السد ،و الهنج الوفية يف رشح الرايض اخلليفية يف الالكم ،السلو  ايل نصيحة امللو 

.حلجم منثورة و منظومةاو غري ذكل غالهبا رسائل صغري  .امس س يد سالطني العرب  

لثلث خلون من           يوم            محمد بن عبد هللا بن محمد بن         الرويم الاحقصاري احلنفي اسعد ادلين رمحه هللاو ابو       

اش تغل  .اكن عاملا فاضال صويف املرشب حسن العقيدة عيل اهلمة .ة و دفن يف جوار ايب ايوب الانصاري ريض هللا عنهرجب بقسطنطني

مث نفي ايل بروسا مع وادله الوصاف يف س نة مثان و س تني و بقي بعد  .ربع و س تني و مائةاو داب و حصل و برز مث ويل قضاء غلطه س نة 

س يد مرتيض بن  هو احدي عرشة س نة من هجة تعصب بعض املشاخي عليه و مكة بعد افراز مولوية ة الاطالق يف رتبة مولوية قسطنطني

مث ويل صدارة اجلهتني و املش يخة عيل جماري الرسوم مث عزل لضعف فيه و كرب س نه .فيض هللا  

 تويف س نة ثالث و تسعني و مائة و الف

و اكنت  .لثلث عرشة بقيت من جامدي الاويل لعرييش احلنفي رمحه هللا ليةل امخليسعبد الرمحن بن معر بن        بن           ا      ابو 

 منصب الافتاء امع الازهر و همر يف الفنون و تويلو اخذ عن مشاخي اجل .والدته بقلعة العريش من اعامل غزة و هبا نشأأ مث دخل القاهرة

و من ااثره رساةل الفها يف رسالكين ابمس .للحنفية و عظم صيته  
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  .و اكن الزم احلسن بن ابراهمي اجلربيت يف الفنون .ه و البسه التاج اخللويتو اكن لقنه اذلكر اخلفي و اجاز  .فابن و  الس يد ايب الانوار

 

 مذهب و اكن ش يخا فاضال فقهيا تفقه عيل .محمد بن عبادة بري بن         العدوي املاليك رمحه هللا يف اواخر جامدي الاخرة       وابو

حاش ية عيل شذور  :و من مولفاته .درس و اعاد و صنف و اجاد .ماكل و حرض ش يوخ الوقت مبرص و الزم دروسهم و صار هل ابع طويل

و  ،و حاش ية عيل رشح ابن جامعة يف مصطلح احلديث ،جحر و الهدهديو ابن  ،و حاش ية عيل مودل النيب للفيطي ،اذلهب البن هشام

و كتاب حمررة  ،ل رمضانو عيل فضائ ،حاش ية عيل رشح اخلرييثو  ،و عيل السعد و القطب و عيل ايب احلسن ،حاش ية عيل مجع اجلوامع

و الرساةل العضدية و عيل اداب البحث و الاس تعارات ،لورقاتاعيل   

 

اش تغل ابلعمل حيت صار اماما  .محه هللامحمد بن        بن          بن          بن         الهلباوي احلنفي املعروف ابدلمهنوري ر و ابو       

.دب و الفقه و النظم و النرثهل من اليد الطويل و الباع املمتد يف الا يقتدي به مث اش تغل ابلطريق فصار ش يخا يسكل به مع ما  
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اكن ش يخا هميبا معمرا و  .قامس بن محمد بن محمد بن عيل العلوي احلس ين املرصي الرشيف رمحه هللا احد السادات الارشاف       و ابو 

كرمي الاخالق و هو وادل الس يدين 
134
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 اسامعيل و ابراهمي

و  ش يخا فاضال جليال من مشاهري تونساكن  .السكتايت السوييس الصويف رمحه هللا امحد بن عبد هللا بن عيل بن سعيدو ابو        

.اتقياهئم مع الاجنامع عن املراتب ادلنياوية  

 

 .واكن اوال يف خدمة عيل اندر شاه مكل العجم .الافغاين الهندي احلنفي رمحه هللا     بن         د شاه بن سالمش بن    البداء امحو ابو 

طب ابمحد شاه و هو و خو  .و اش تد ظهره و اس تقل ابملكل فلام مات عاد ايل بالده و تغلب عيل قندهار و مكل تكل النوايح و قوي امره

.فلام جاء اجهل املسمي و القضاء املربم من السامء جعل عهده البنه تميور شاه مفكل بعده .الافاغنة اول امللو  ادلرانية من  

 

ابراهمي بن عامثن بن بكر بن طرسون الارزين احلس ين احلنفي الصويف املعروف حبقي رمحه هللا بقصبة حسن قلعة من نوايح         و ابو

و هو من اعالم علامء الروم  .والدته يوم امجلعة غرة احملرم س نة مخس عرشة و مائة و الف و اكنت .ارزن الروم و هل تسع و س بعون س نة

درس يف بدله مدة كثرية و صنف و هل اشعار حس نة و من تصانيفه املبورة .يف عرصه و افاضلهم املشار اليه يف العلوم يف دهره  

\103b\ 

  التلوي و و اخذ التصوف عن الش يخ اسامعيل بن قامس .معرفتنامهكتاب 

اكن اوال عيل زعامة جيوش  .عبد الكرمي بن         بن         بن           العجمي الزندي الوكيل لثلث خلون من صفرو ابو       

 و بقي عيل .و لكن مل خياطب ابلشاه و امنا اكن يقال هل اخلان و الوكيل .اندرشاه فتقوي بعده و ضبط ممالكه و اس تقل يف جنوب الايران

 ذكل وحو عرشين س نة مفكل بعده اخوه زكه خان

احلنفي رمحه هللا الربع عرشة بقيت من ذي احلجة ليةل امجلعة و دفن يف ايب ايوب  بن محمد بن حسن العاليئ عبد هللا محمد بن رشيفو ابو 

و س يدا حصيح  . عن التوصيفو هو الرشيف بن الرشيف و الفاضل املس تغين .اكن س نة مخس عرشة و مائة و الف و مودله  .الانصاري

ويل مولوية بروسا و مكة و نقابة الارشاف و قضاء دار املكل و صدارة اجلهتني و مش يخة  .لنسب كرمي احلسب فارس ميدان الفراسةا

.الاسالم  

 

 تويف س نة اربع و تسعني و مائة و الف

و  .ي احلنفي رمحه هللا يف صفر بدمشق الشام و دفن بصاحلية دمشقاسامعيل بن          بن         بن         الرويم القونيو         ابو 

فقوبل ابالحرتام و ويل رايسة املعلمني بدار السعادة   بقونية و حصل العلوم يف بالد الروم و حلب مث قدم قسطنطنية اكن عاملا فاضال نشأأ 

يف اايم السلطان مصطفي  السلطانية
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و اكن عيل غاية من الزهد و التقوي و درس بقسطنطنية و غريها و اخذ  .من احلج ة و جح و مات منرصفة مث سافر ايل مك .و عبد امحليد

 عنه الكبار مهنم املنيب

اكن فقهيا اصوليا وحواي متبحرا  .بن        املرصي البواليق احلنفي املعروف ابلرئيس رمحه هللا          نمصطفي بن          بو ابو         

درس ابلقاهرة يف الس نانية و جامع الوسطي و اكن شافعيا مث صار حنفيا و  .عقول ش يخ عرصه و عامل دهره عظمي الشان شهري الامريف امل

.الزم حسن بن ابراهمي اجلربيت و غريه من علامء مرص  
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و دولت كري خان بن ارسالنكري خان بن دولت كري خان بن سلمي كري خان القرميي رمحه هللا يف شهر رمضان بوبزيه و دفن مبقربة جامع 

و ويل خانية قرمي يف ادلفعة الاويل س نة اثنتني و مثانني و مائة و الف مث س نة س بع و مثانني و مائة  .ا و هل اثنتان و مخسون س نةاايس ابش

و اكن اضطرب بعده احوال  .يو اختذ يف لك مهنام ويل العهد اخاه شهبازكري مث من بعده اخاه الاخر مبار  كر  .و الف يف ادلفعة الثانية

التتار بقرمي فتغلب علهيا الروس س نة مخس و مثانني و مائة و الف ابللكية. مث خليت يف مصاحلة قينارجه ظاهرا س نة س بع و مثانني و مائة و 

 الف و بقيت يف ايدهيم معين. مث ولهيا ابنتخاب الاهايل عيل مقتيض املصاحلة يف صفر س نة تسع و مثانني و صدق من هجة ادلوةل العامثنية

\104b\ 

نزيل املدينة املشهور جبمعة اكن ذا كرم و مروة و انتفع به الطلبة  .عبد هللا بن محمد بن          بن          الس ندويب رمحه هللاو ابو       

.يف املدينة  

 

مكل بعد معه   قاكش و وفد بعد مدة ايل  .حسني بن حسن بن حايج حليب بن قرابن الرشواين الشكوي الامري رمحه هللاو ابو       

مث قتهل معه عبد القادر ابخيه جعفر .صاحب جيوش العجم فتحعيل خان خفلع عليه و اعاده ايل واليته مكرما  

 

 تويف س نة مخس و تسعني و مائة و الف

 .و اكنت والدته ببدلة صاقص من بالد كوران .ممحمود بن        بن       الكردي املرصي اخللويت رمحه هللا لثلث خلون من احملر ابو       

و كتب هل الش يخ ابالجازة و اذنه  .و نشأأ يف اجملاهدة و قدم مرص و الزم مشاخيها و الزم الش يخ مشس ادلين احلفين و اخذ عنه الطريقة

و ابمجلةل هو من  .مه وقع يف نفوس الناسو اكن كثري الشفقة خللق هللا تعايل و لالك .ابالرشاد و فتح هل هللا تعايل ابواب خزاين املعارف

و رساةل يف  ،و هل رساةل فهيا حمك مجة سامها السلو  البناء امللو  كتهبا لبعض املغاربة .مشاهري صلحاء مرص و ااكبر العرفاء يف ذكل العرص

نفي و حلمك رشهحا ش يخ الاسالم عبد هللا الرشقاوي و الس يد العالمة عبد القادر الرافعي البياري احل ا
136
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لثلث عرشة بقيت من     افعي الرئيس رمحه هللا يوم    املرصي امليك الزمزي الش         بن عبد السالم بن الطوع ابراهمي بن محمدو ابو 

يف الفنون و فاضال اخذ عن علامء مكة و الغرابء القادمني علهيا و همر  اكن ش يخا .عرشة و مائة و الفو ودل مبكة س نة  .شهر ربيع الاول

.مكل كتبا نفيسة و اش هتر امره و عرف ابلصالح و الفضل و اكن موقتا ابحلرم  

 و. الطوع عبد هللا بن خزام بن        بن        املرصي الفيويم املاليك رمحه هللا يوم امجلعة الحدي عرشة خلت من شهر ربيع ال خرو ابو 

.عرفة اتمة يف عمل مذهبه و الفلكيات و الهيئة مع التواضع و حسن اخللقاحد من يشار اليه يف بدله ابلفضل و اكن هل م هو  

الرسور امحد بن محمد بن امحد بن عبد املنعم البكري املرصي الشافعي رمحه هللا يوم السبت الثنيت عرشة ليةل خلت من شهر ربيع و ابو 

.نة و صالح و عبادةو اكن صاحب مهة و مروة و داي .و هو ش يخ السجادة البكرية مبرص .الثاين  

و اكنت والدته ببيت  .حسني بن رشف بن زين ادلين بن عالء ادلين العلوي املقديس احلنفي املعروف ابلعس ييل رمحه هللاو ابو         

دخل و سافر ايل احلرمني و جاور هبام و اخذ عن علامهئا و  .املقدس و هبا نشأأ مث ارحتل ايل دمشق و مرص و حرض دروس مشاخي الوقت

و اكن  .و اكن ش يخا فاضال و س يدا اكمال جليل القدر نبيل اذلكر .بالد الروم  
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 اخذ مبرص عن الشرباوي احلفين و اجلوهري و 

 جاانن ريزاجانحبيب هللا بن مريزاجان بن عبد هللا بن         العلوي الهندي ادلهلوي احلنفي العارف مشس ادلين املعروف مبو ابو      

نسب و كامل رشف ال و هو الش يخ اجلليل العارف النبيل احلسيب النسيب اجلامع بني العلوم الظاهرة و املعارف الباطنة و  .رمحه هللا

خدم مشاخي  .اكن عارفا حكامي فقهيا حمداث مفرسا عالمة يف لك فن اماما وحريرا يف لك صناعة .احلسب و جامل الطلب و حسن املذهب

العلامء و اس تفاد مهنم  لطريقة و اخذ مهنم و لقيا
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 تويف س نة ست و تسعني و مائة و الف

و اكن  .بن        املرصي الش يخوين احلنفي رمحه هللا امام جامع ش يخون و خطيبه و خازن كتبه        مويس بن داود بن          ابو   

فاضال انساان اكمال حسن الاخالق مجيل الاوصاف صاحلا متديناش يخا   

نقيب الارشاف  .محمد بن امحد بن محمد بن امحد القريش البكري املرصي الشافعي رمحه هللا يوم السبت لعرش خلون من شعبانو      و اب

توالها بعد ابن معه الش يخ امحد مضافة ايل ما اكن يتواله من النقابة و مل يقم  .و السادات ابدلاير املرصية و ش يخ السجادة البكرية ابلقاهرة

بة سرية حس نةالنقاو اكن وجهيا مبجل سار يف  .الا وحو س نة و نصف مث جلس ماكنه ودله محمد يف ذكل  

مل حيرتق داره  .اكن عاملا ابلفقه صاحب ااثر فيه ماهرا يف النجوم .عبيد هللا بن عبد هللا بن مويس بن         الرويم رئيس املنجمني       و

شهرين يف ذي القعدة الربع عرشة بقيت منه مفات بعد .لكونه بني طوفان الناره يف احلريق الكبري فتشام الناس منه علي  

و اكنت والدته  .الرتيك الامري رمحه هللا يوم السبت لثالث عرشة خلت من جامدي الثانية         عيل بن احلسني بن عيل بن       و ابو  

الثنني الربع عرشة خلت افريقية ولهيا بعد وفات اخيه و بويع يوم و هو صاحب تونس من ا .يف شوال س نة اربع و عرشين و مائة و الف

.الاخرة ابتفاق اهل العقد و احلل من جامدي  

\106b\ 

التلوب ابلرفق و اصطفاء العلامء و ادلخول  مجع و سار سرية حس نة .فاقرالوزرء يف مناصهبم و اجري الامور ايل ما اكنت عليه يف اايم اخيه

و خرج عليه  .ة مشهورة و صون و عفافو جندب ذهن وقاد و زاكء مفرط و مشاركة حس نة و فروس ية معروفة و اكن صاح .يف مجلهتم

ساوية حرب يف س نة اربع و ن و وقع بينه و بني ادلوةل الفر  .رجل امسه عامثن يدعي انه امحد بن يونس بن عيل بن محمد فظفر به من غري قتال

حرب املسكوب و اكن مخسة اجفان كب يف البحر العانة السلطان مصطفي بن امحد العامثين عيل ار اخرج امل .مثانني مث يف س نة مخس و مثانني

مشخونة ابلعساكر و املرية. مث امدمه مبركب   خر ابملرية و اخذ علهيم العدد. مفر اخلليج فرجعوا من غري قتال مث اعادمه مرة اخري فرجعوا 

و هل ااثر و حماسن كثرية من ايثار العدل و الاحسان و تعطيل امخلر و  .يد و الروسالساملني عن هدنة وقعت بني السلطان عبد امحل 

مث تر  املكل و فوضه ايل ابنه  .املياه و الاحباس من القناطري و الاابر و احلياض خاانهتم و بناء املاكتب و اجراءالتنكيل ابمخلارين و هدم 

العزيز و فصلها محوده و قد افرد مناقبه ابلتصنيف ابو محمد بن عبد  

 

و اصهل من قرية ابرش من قري  .سعيد ابراهمي بن عبد هللا بن عبد         بن        القزاين الباريش احلنفي رمحه هللا تقريبا ابورابرو ابو 

يف عدة قري مهنا قرية درس  .و اكن صاحب الرتمجة اشهر علامء عرصه و اكرب فضالء دهره .هبا اجلبل و مات وادله عبد هللا بقرية نقرة اماما

طاشكجو و قرية قزاقالر و قرية اورابر و غري ذكل. و اخذ عنه خلق كثريون و خترج به مجع ال حيصون. و اكن فيه وسوسة حييك عنه يف 

و هل عقب بقرية كيشت القدمية و قشقار من هجة ابنه سعيد  .ذكل مس تظرفة
138
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نة اثنتني و تسعني و مائة و الف كتاب رشح الفرايض الرساجية يف مدرسة و اكن هو حيا و امت جدي س بحان بن عبد الكرمي املرجاين س  

و مل يبق ايل س نة تسع و تسعني الن جدي عبد النصري بن س يف املكل كتب كتاب املفاحت ابورابر يف مدرسة عبد  .يف ذكل الزمان ابورابر

هالامامة هبا بعد وفات لرش يد بن يوسف الاشطي و اكن توليتها  

س بع و تسعني و مائة و الف تويف س نة  

و اكنت والدته  .امحد بن امحد بن محمد بن محمد املرصي السجاعي الشافعي رمحه هللا ليةل االثنني الربع عرشة بقيت من صفر        ابو 

يف اللغة و الفقه و   عمل و برعن العلامء و شار  يف لكو تصدر للتدريس و صار من اعيا .ابلقاهرة و نشأأ هبا و قر أ عيل علامء عرصه فهيا

                                                                                                                                        
 و الصدر الاعظم الس يد محمد ابشا بن الس يد عيل الفرسوين

 و محمد ابشا بن امحد ابشا بن عامثن ابشا بن حمافظ بلغراد

 ابو رشيف ارنظر البخاري ابرلكي قراحان يف طريق احلج يف حصبة امني الرصة فويل السفار ة ابنه محمد رشيف

 و احساق بن محمد       قايض عسكر اليوانن

ديمويس بن عييس بن مويس ادلهبي  
138
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و  .و رشح عيل اسامء هللا احلس ين ،رشح عيل دالئل اخلريات اكحلاش ية مفيد :و من مولفاته .و اكن قوي احملافظة حسن التصنيف .التاليف

 اكن اخذ احلمكيات عن حسن بن ابراهمي اجلربيت و

ون من شهر ربيع الاول و اكنت والدته اجلزويل رمحه هللا لثلث خل لسوييسو ابو      امحد بن عيل بن مجيل بن         اجلعفري ا

اش تغل ابلعمل و دخل مرص و الروم و  .و هو من ودل جعفر بن ايب طالب الطيار ابن مع النيب صيل هللا عليه و سمل و ريض عنه .بسويس

 لقي املشاخي و اس تفاد مهنم و اكن ش يخا فاضال جليال س يدا رشيفا زاهدا نبيال

يوسف بن         بن          بن           املرصي الشافعي املعروف بو        و ا
139
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درس الفقه و املعقول يف اجلامع الازهر مبرص و افاد و افيت .بربزة رمحه هللا يف جامدي الاويل احد العلامء املشاهر ابلقاهرة  

و اكنت والدته مبرص و نشأأ يف عفة و صالح  .في املعروف ابلقفطاين رمحه هللاالروح عييس بن محمود بن عامثن بن مرتيض املرصي احلنو ابو 

امء مرصهتفقه عيل فضالء عرصه و اخذ عن عل و دين و  

و اكنت  .همي بن يوسف بن          الهيمتي املرصي الشافعي املعروف ابلسجيين رمحه هللا يف اواخر ذي القعدةالارشاد محمد بن ابراابو و 

والدته س نة اربع و مخسني و مائة و الف اش تغل ابلعلوم عيل مشاخي عرصه و افيت و درس و تويل مش يخة رواق الرشاقوه  ابجلامع 

و الف تواليف مهنا حاش ية عيل اخلطيب عيل ايب جشاع مل  .نترش فضهلاو انتظم يف عداد مشاخي الازهر مبرص و اش هتر ذكره و  .الازهر

 تمكل و رسائل غري ذكل

ان و تسعني و مائة و الف تويف فهيادخلت س نة مث  

صهل من قرية بنانة من ا .عبد هللا عبد الرمحن بن جار هللا بن       بن       املغريب البناين رمحه هللا ليةل الثالاثء ختام صفر ابلقاهرة ابو

 .همر و درس يف رواق املغاربة ابلقاهرة و قدم مرص و حرض دروس مشاخي الوقت ابجلامع الازهر و برع يف العلوم و .قري منتسري ابفريقية

و هل حاش ية عيل مجع اجلوامع جيدة  .و مل يزل مواظبا عيل التدريس ايل ان توفاه هللا س بحانه و انتفع به الطلبة  

نزيل  .محمد درويش بن محمد بن محمد بن عبد السالم البوتيجي احلنفي رمحه هللاو ابو   
140

 

\108a\ 

اخذ عن فضالء عرصه و متزي يف معرفة فروع الفقه و افيت و درس و  .هرة و من كبار الفضالء يف ادلاير املرصيةمرص واحد املشاهري ابلقا

.افاد  

احد الفضالء مبرص املتصدرين يف علامء  .عبد الرمحن عبد هللا بن امحد بن       بن         املرصي الشافعي املعروف ابللبان رمحه هللاو ابو 

.ء عيل مشاخي وقته و متهر يف الفقه و املعقول و اكن ش يخا فاضال عاملا اكمالقر  .اجلامع الازهر  

اش تغل  .املرصي الاهجوري املاليك املقرئ العالمة رمحه هللا لثلث بقني من رجب     عبد هللا عبد الرمحن بن حسن بن معر بن    و ابو 

و درس ابجلامع الازهر مدة يف انواع  .ة و حصل هل مهنا احلظ الوافرا مهنا و سكل طريقة الصوفيابلقراات و العلوم و حصل جانبا صاحل

الفنون و عني للتدريس يف بوالق ابلس نانية. و من تصانيفه: رشحان اكمالن عيل كتاب تشنيف السمع ببعض لطايف الوضع ل ش يخ 

و هل امللتاذ يف الاربعة الشواذ ،و رساةل يف وصف اعضاء احملبوب نظام و نرثا ،العيدروس  
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 دخلت س نة تسع و تسعني و مائة و الف تويف فهيا 

                                           
139

جاوز التسعني و صيل عليه عند جامع الفاحت و دفن  .87حصاري الرويم احلنفي  رمحه هللا لثلث عرشة بقيت من جامدي الاخرة س نة  براهمي بن عامثن بن    بن القراعيل الهامش: ا 

مرتني و نقابة الارشاف مرتني و قضاء العسكرين و مش يخة الاسالم و مات عيل ذكل احلال ر السلطان سلمي بعد ما درس و ويل قضاء سالنيك و الشام و مكة و اسالمبول اعند جو 

سكر ع و اكن اخذ عن معه و صهره الس يد زين العابدين قايض ال  .بعد ما ولهيا مثانية اشهر  

يخ الطريقةالكولكري الصويف رمحه هللا ش       لعزيز بن    او صالح ادلين عبد عبد العزيز بن عبد   

بد العز املورخ      صبحيو ع   

 و سعيد بن اسامعيل

   صف محمد ابشا بن امحد ابشا و اكن شاعرا
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 يف اسفل الصفحة : مرص 



 

 
اصهل  .العلوي املرصي القاهري احلنفي العالمة رمحه هللا لست خلون من شهر ربيع الاول       احلسن عيل بن عبد هللا بن امحد بن  ابو

و تعاين الفنون و برع يف العلوم و همر و اجنب يف و نشأأ هبا  .ودل ابلقاهرة س نة ثالث و س بعني و مائة و الف  .من توقات من بالد الروم

درااك قوي احملافظة و اكن يتلكم ت هللا يف الزاكء حاد اذلهن جدا اكن من ااي :رمحه هللا قال الش يخ عبد الرمحن بن حسن اجلربيت .لك يشء

رادا و ن مارس يف الفلكيات و صنف فيه و الف  او و اك .و ابمجلةل اكن من الفضايل يف الطبقة العليا و من افراد جعايب ادلنيا .بالكم عال

و هل رشح عيل قصيدة ابن زريق البغدادي الاكتب سامه اشارات التحقيق  .يبة املرشبالاسامء السهروردية جع  و اسامء عيل طريقه  ،احزااب

اكن اجمتع ابلش يخ العيدروس و قر أ عليه و  .و كتاب يف الرمل و غري ذكل ،و هل كتاب يف الاوفاق .الفيضية ايل خبااي القصيدة الزريقية

و اش تغل يف العربية و احلديث عيل الس يد مرتيض الميين شارح القاموس و  .اش ياء من كتب الصوفية و جنح فهيا  

اكن  .برتجي رمحه هللا بنوايح قلعة غدادي احلنفي املعروف برائف ابشاابراهمي اسامعيل بن ابراهمي بن         بن          الكردي الببو او 

تويل  .و اكن عاملا فاضال نبهيا عفيفا صاحلا عادال دينا امينا .و اكن ابوه ييل بعض الاعامل هبا .مائةو لف امودله ببغداد س نة اربع و مثانني بعد 

الاعامل اجلليةل و املناصب العلية و خدم يف ادلوةل خدمات مرب ورة الا انه اهتم ابالخرة و نفي مث قتل. و اكن بري ئا مما اهتمو.ه و هو جد 

 .ش يخ الاسالم امحد بن ابرهمي العارف
141
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احلسن عيل بن معر بن عيل بن            املغريب القلعي املاليك العالمة رمحه هللا يف شهر ربيع الاول قدم مرص و اش تغل عيل و ابو 

غاية ادلقة و النفاسة تدل عيل رسوخه يف املنطق و اجلدل و  و صنف تصانيف يف .الاصول و املعقول اش ياخها يف ذكل العرص و برع يف

حاش ية  :و من اتليفه .و اكن وافر احلرمة معدودا من كبار املشاخي الاجةل .و تويل مش يخة رواق املغاربة .سائر املعقوالت و املعاين و البيان

و  .و رشح عيل العقيدة الس نداس ية املسامت ابم الرباهني ،و حاش ية عيل رساةل العالمة محمد الاقكرماين يف الالكم ،الاحرضي عيل السمل

و كتاب ذيل الفوايد و فرايد الزوايد عيل كتاب  .هل كتاب يف خواص سورة يس و خواص الاايت و اجملرابت اليت تلقاها من افواه املشاخي

احلفين و الصعيدي و حسن اجلربيت و  و اكن اخذ عن البليدي و امللوي و اجلوهري و .الفوائد و الصالت و العوايد و غري ذكل  

ودل بسمنود س نة تسع و  .عبد هللا محمد بن حسن بن محمد بن امحد املرصي السمنودي الشافعي اخللويت املعروف ابملنري رمحه هللاو ابو 

تسعني و مائة. و قدم القاهر ة و اش تغل ابجلامع الازهر يف العلوم و تلقن الطريقة من مشاخي عرصه. و اقراء القران مدة و اكن هل س ند عال 

احلق الاحفاد ابالجداد و  .و صار مشارا اليه يف عرصه و متفردا بعلو الاس ناد .و معر معرا طويال و كف برصه يف اخر معره .يف احلديث

.انتفع به الطلبة  

رف ابالكرايش نسبته ايل قرية يف رشيق داود سلامين بن طه بن ايب العباس بن          املرصي احلرييش الشافعي رمحه هللا و يعو ابو 

  اش تغل ابلعلوم و همر يف فقه الشافعي و درس يف جامع املاس و غريه و تزنل يف مش يخة القراء مبقام الس يدة .مرص

 

    \109b\ 

و اكن اماما يف القراة انتفع به الناس .نفيسة  

 .احلنفي املعروف اببن دري رمحه هللا لست خلون من رجب بلكيبويل  ياس الرويم       ل محمد عطاء هللا بن مصطفي بن محمد بن او ابو 

.ويل الاعامل امجليةل من مش يخة الاسالم و غريها .اكن حلامي متواضعا عيل اهلمة وافر املروة .و مودله س نة اثنتني و اربعني و مائة و الف  

و هو من قبيةل الهبتة يف  .ماوي الشافعي رمحه هللا  اخر يوم من رجببن مصطفي الهبتويت املرصي الفر  بن محمد عبد هللا محمد بن محمدو ابو 

و درس و افاد الطلبة حيت صار هل املش يخة عيل غالب  .و ودل ابلقاهرة و اش تغل ابلعلوم و اجنب يف الفقه و املعقول و العربية .رشيق مرص

  .مصطفيو اكن همذب النفس مالزما عيل الاش تغال ابلعمل و خلف ودله  .اهل العمل

و اكنت والدته ابلقاهرة س نة  .بن عيل بن          العزيزي املرصي املاليك املعروف اببن الست رمحه هللاعبد هللا محمد بن عبد هللا و ابو 

و اخذ  .و اكن حسن الاخالق متواضعا مش تغال ابلعلوم و مدارس ته و التصنيف .مخس عرشة و مائة و الف و قيل س نة مثان عرشة
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 يف اسفل  ألصفحة: و ابو 



 

 
حاش ية عيل الزرقاين عيل الفرية  :و من تصانيفه .عن هجابزة عرصه و تلقن اذلكر من مشاخي الصوفية و اجازه احصاب احلديث املعقول

 ،و خامتة عيل اخلرييش ،و خامتة عيل ايب احلسن عيل الرساةل ،و ديباجة ،مس تعمةل ابيدي الطلبة
142
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و رشح عيل  ،لكريسو رشح عيل اية ا ،و تمكةل عيل العامثوية ،فيد عيل العصاميةو حاش ية عيل احل  ،عيل ايساغويج يف املنطق و ديباجة

 .و امللوي و تلقن الطريقة الشاذلية عيل الش يخ اجلوهري .و اكن مسع عيل المنرييس و اجازه مبا يوز هل روايته برشطه .يداحلوضية يف التوح 

شربامليس وو قر أ القران و الفقه عيل سامل النفراوي و اللقاين و ال   

امحليدي املعروف حبميد ابشا الوزير الاعظم رمحه هللا       محمد خليل بن مصطفي بن      و ابو  

 

محمد عطاء هللا بن عبد الرمحن بن        بن         الرويم ش يخ الاسالم ابن العرب الربع عرشة بقني من شوال ليةل الاحد و صيل  وابو

فا متورعا حلامي ممدوح الصفات ويل عدة اعامل مهنا قضاء حلب و الشام و مكة و قسطنطنية و صدارة اكن منص .حتاعليه عند جامع الف

.اجلهتني و مش يخة الاسالم و غري ذكل  

اش تغل ابلعلوم عيل مشاخي عرصه و اكن ماهرا يف عمل احلساب  .املرصي القبان رمحه هللا    بن          احلسن عيل بن خليل بن     و ابو 

و اكن اخذ الرايضيات عن احلسن اجلربيت .رفة املوازين و القرسطون املعروف ابلقبان و دقايقه و صناعتهو مع  
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 دخلت س نة مائتني و الف تويف فهيا

الدته ابو حامد امحد بن عييس بن عبد الصمد بن          احلسيين املرصي اخللجي الرشيف رمحه هللا يف يوم عاشوراء من احملرم و اكنت و 

و اكن علامء مرص  .و حفظ القران و بعض املتون مث حبب اليه الطريقة فرت  العاليق و اجمتع اباكبر الاولياء و الصلحاء .براس اخلليج

.يبجلونه و يكرمونه و اكن ش يخا صاحلا جليال و س يدا رشيفا نبيال  

 

ن رمحه هللا قدم مرص يف حدود س نة س تني و مائة و حرض عيل عبد هللا محمد بن صاحل بن امحد بن محمد الغزي احلنفي جنم ادليو ابو 

مث شغف اس باب ادلنيا و صار يف عداد الوهجا .دروس مشاخي الوقت و تضلع ببعض العلوم
143
و هو من احفاد  .و تويل مبرص نيابة القضاء 

و هل تصانيف .المتراتيش صاحب تنوير الابصار  

 

و اكن ش يخا فاضال اديبا شاعرا بليغا لبيبا  .بن         املرصي الاديب املعروف بش بانه رمحه هللاعبد هللا محمد بن        بن          بواو 

اش تغل ابملعقول و حرض عيل ش يوخ العرص فاجنب و عاين يف العروض و نظم الشعر و اجاد و اش هتر بني الادابء و  .و من نوادر الوقت

ملدحايف جود مهنا سليقته يف الهجو ااذعنوا لفضهل الا ان   

 

و ابو احلسن عيل بن نوح بن        العلوي احلسيين الهندي البلجرايم احلنفي املعروف بغالم ازاد   رمحه هللا و دفن ابلروضة من ارض 

 ة بلجرام يف قرب قنوجنو اكن مودله يوم الاحد مخلس بقني من صفر س نة ست عرشة بعد الف و مائة مبدي  .الركن يف الهند
144
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و هو حسان  .و اكن يرجع نس به ايل عيل العرايق بن حسني بن عيل بن محمد بن عييس بن زيد بن زين العابدين رمحهم هللا .د الهندمن بال

و ابدع خمالص  .البالد الهندية مدح النيب صيل هللا عليه و سمل يف دواوين و اخرتع يف مدحه معاين اندرة مل يتيرس مثلها الحد من الشعراء

 مداها فرد من الفصحاء. و هل يف التغزل لكور خاص قلام يوجد يف الكم غريه. قد ظهر من مجةل اشعاره احد عرش الفا ما مسع قط  
145
مل يبلع

قلية و الع  و اكن فقهيا حمداث اديبا فاضال يف العلوم .احلاةل و من يكون هل ديوان عريب من اهل الهند من يكون هل شعر عريب عيل هذه
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 يف اسفل الصفحة: و ديباجه 
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 قد يكون: الوهجاء 
144

 يف اسفل الصفحة: من  
145

 قد يكون: يبلغ 



 

 
النقلية و هل تصان يف حسان يف فنون العمل مهنا: س بحات املرجان يف ااثر هندس تان، و مرات امجلال مأأثر الكر ام يف اترخي ابلكرام،  و شاممة 

و س ند السعادات يف حسن  ،و اليد البيضاء يف تذكرة الشعراء  ،و تسلية الفؤاد يف قصايد ازاد ،من كيد البرش العنرب يف ما ورد يف الهند

عبد اجلليل البلجراميني و حيوة  و و اكن اخذ عن الس يد طفيل .وضة الاولياء يف احوال مشاخي الروضة و غري ذكلو ر  ،خامتة السادات

  املدين و عبد الوهاب الطنطاوي 

 

 .الثانية بن مويس بن         بن            املرصي اجلنايح املاليك املعروف ابلشافعي رمحه هللا لثلث بقني من جامدي محمد  عبد هللاو ابو 

و تلقي عن مشاخي عرصه  .متهر يف املعقول و احلساب و اجلرب و املقابةل .ش يخ املالكية ابدلاير املرصية و احد العلامء اجلهابزة يف عرصه ابلقاهرة

ساةل نفيسة يف و هل ر  .متواضعا ال يعرف التصنع و اكن همذب الاخالق :قال الش يخ عبد الرمحن اجلربيت .و تلقي عنه كثري من اعيان وقته

و حاش ية عيل رشح العقايد ،احلساب و اجلرب و املقابةل تدل عيل براعته يف فنه  
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و اخذ عن الش يخ خليل املعريب و  .م الش يخ الصعيدي مالزمة لكية و صار مقرئه و معيدا دلرسه. و اكن الز و رسائل اخري ،مل تمكل

حلفين والس يد البليدي و امللوي و يوسف ا  

  

الفضل محمد بن امحد بن محمد بن افضل العلوي احلسيين الهندي احلنفي صفي ادلين املعروف ابلبخاري رمحه هللا لثلث بقني من شهر و ابو 

يل لعلامء و العباد و اش تغل عالبالد و لقي اطاف  .تني و مائة و الف تقريباو اكنت والدته س نة س   .الشام مطعوانرمضان بنابلس من بالد 

و ورد المين و زبيد مث جح و زار و ورد مرص س نة اثنتني و مثانني و اجمتع بعلامهئا مث سافر مهنا ايل بالد  .الفضالء يف املعقول و املنقول

الشام و قوبل ابالحرتام. و اكن انساان حس نا راسا يف احلديث واسع الاطالع عيل متعلقاته و هل مولفات فيه. و اخذ ابخملا من المين عن 

الس يد عبد الرمحن بن امحد ابعديد و ذاكر معه يف الفقه و احلديث. و ادر  بزبيد الش يخ املس ند محمد بن عالء ادلين املزجايج و مسع منه و 

.و الزم ابحلرمني الش يخ محمد بن عبد الكرمي السامن فاجاز هل يف الطريقة .من الس يد سلامين بن حيي و غريهام  

 

من فضالء ادلاير الرومية و علامء ادلوةل العامثنية .نقري احلنفي رمحه هللا هبابن        بن          الرويم الا  محمد صاحل بن     و ابو   

 

 اخذ عن ايب سعيد محمد بن مصطفي بن عامثن الرويم املعروف ابخلاديم خليل بن        الاسود
146
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ويل بعد  .جدا المراء املنغتية ببخارا بن جاوش املنغيت البخاري الامري رمحه هللا  يعقوب دانيال بن خدااير بن حذايقيل بن لكدي ايربو او 

 خان مث اس تقل عن 
147
ابن اخيه رحمي خان. و اكن رجال ساذجا ويل امارة كرمنية و نسف مدة يف اايم ايب الفيض خان و ابن اخيه رحمي

يك و قاضيه نظام ادلين العلوي ايل ان اابدهام ابنه الامري معصومو اكن مغلواب من هجة وزيره دولت قوشب  .ايب الفازي من اجلنكزية  

 

  مائتني و الف تويف فهيا دخلت س نة احدي و 

و  .ملعروف ابدلروير لست خلون من شهر ربيع الاولاالعباس امحد بن محمد بن امحد بن ايب حامد العدوي املرصي املاليك اخللويت  ابو

و طلب العمل فورد اجلامع الازهر ابلقاهرة و حرض دروس العلامء و الزم  .عرشين و مائة و الفاكنت والدته ببين عدي س نة س بع و 

و ملا تويف  .كامل الزهد و ادلاينة الصوفية و تلقن الطريقة اخللوتية من الش يخ احلفين و صار من كرب خلفائه و افيت يف حيوة ش يوخه مع

و  .لصعايدة و مش يخة الاسالم يف مرص عيل لك الاانماتيا هلم و انظرا عيل وقف الش يخ عيل الصعيدي تعني ش يخا عيل املالكية و مف 

و حتفة الاخوان يف اداب اهل العرفان يف  ،قهفو تقرير املساكل ملذهب ماكل يف ال ،رشح خمترص اخلليل :صنف تصانيف حس نة مهنا

و  ،و رشح عيل ورد الش يخ كرمي ادلين اخللويت ،عيل اي حكمي و رساةل يف قول الوفائية اي موالي اي واحد اي موالي اي دامي اي ،التصوف
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 يف اسفل الصفحة: و ابو يعقوب 
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 يف النسخة الاصلية: رمخ 



 

 
و رشح عيل الشاميل مل  ،و رساةل يف رشح صالة الس يد البدوي ،و رساةل يف املودل الرشيف ،املورد البارق يف الصلوة عيل افضل اخلاليق

و رشح مقدمة  ،و التوجه الاس ين بنظم الاسامء احلس ين ،يمكل
148
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و رشح عيل  ،و رشح عيل رساةل يف التوحيد من الكم دواش ،اخلربية السنية يف التوحيد و نظم ،لس يد كامل ادلين البكرينظم التوحيد ل 

و  ،و رشح عيل مسائل لك صلوة بطلت عيل الامام ،الاية "يوم اييت اايت ربك" :رساةل عبد هللا الرويم قايض مرص يف قوهل تعايل

 ،و رساةل يف متشاهبات القران ،و رشح عيل اداب البحث ،و رساةل يف الاس تعارات ،ملعاين و البيانو رساةل يف ا ،الاصل للش يخ البييل

الصعيدي و مسع احلديث عن  عيل و اكن تفقه عيل الش يخ .و مجموع ذكر فهيا اسانيد الش يوخ و غري ذكل ،و رساةل افرد فهيا طريقة حفص

  محمد ادلفري و امحد الصباغ و مشس ادلين احلفين و

ين الزبيدي الش يخ العالمةخلالق بن عيل بن زين املرجاين الميعبد ا عبد هللاو ابو   

 

املغريب الطرابليس اجملذوب املعروف ابالثرم رمحه هللا يوم الثالاثء لثلث خلون من جامدي         عبد هللا محمد بن ايب بكر محمد بن   و ابو 

و  .طرابليس يف حدود س نة مخس و اربعني و مائة و الف و هبا نشأأ و غلب علهيا اجلذب لمن اعام .و اكنت والدته بقرية انكران .الاخرة

و حصلت هل شهرة اتمة و اكن فيه حفظ لالكم القوم و فصاحة زائدة و حرمة عند اهل  .قدم الاسكندرية مث القاهرة س نة اثنتني و مثانني

الفضل وافرة
149

 

 

و اكن فقهيا  .بن        املرصي الس نديوين الشافعي رمحه هللا يف اوائل جامدي الاخرة         عبد هللا عبد الباسط بن          بنو ابو 

اصوليا فرضيا حيسواب 
150

 

\113a\ 

.افيت يف حيوة ش يوخه و تفقه عيل اش ياخ عرصه و اجازه ااكبر احملدثني و الزم محمد ادلفري و به خترج .حسن اللقاء جيدا احلافظة  

و هل س بعون  ي رمحه هللا يف شعبان بقرية برسكةبن يوسف  بن اس ناي بن اسانقل بن برانغل القزاين الربساكوي احلنفطاهر ابراهمي بو او 

و هذا الرجل و ان مل يكن من  .زيبا بنت عبد البايق  بن مصطفي بن سلمي الربساكوي البنته لكخنت جدان عبد البايق بن مسمل هو و .س نة

كبري التجارة كثري اخلريات و اكرث الناس منافع انه اكن من كبار التجار و افرادمه يف وقته مشهورا عند الناس  اهل العمل و ال من الوالت الا

الهل الاسالم. و هل ااثر ابقية و احباس جارية ايل اليوم. و هو اذلي بين اجلامع بقرية برسكة من اللنب و جعل معارهجا صفي ت احلديد. و 

و حيك  .مرحةل من قريته و جعلها الهل قريته و هل مصحف وقفه عيل اجلامع القدمي بقزان و هو الان عنديهو اذلي اخذ فيضته يف وحو 

جفعل الرجل يصيل مث ملا انقيض املدة جاء  .اربعني يوما اعطيتك بقرة عيل الصلوات مع امجلاعات حافظتان ك ان :انه قال لبعض اجلهالء

فان تعللتين  :فقال الرجل .داوم عيل هذه اخلصةل فسوف يشرتي وكييل بقرة كل :فقال .وفاء منكقد فعلت ما امرتين به و ال :الرجل و قال

هو يؤذيين و  :و جاء اليه رجل من اجملوس و شيك من ابنه و قال .انت و سوفتين فال اابيل اان فقد صليت اكرث صلواتك بغري وضوء

و  .هو ذا  فسوف يرضبه ابنه اشد من رضبه كل و اكرث :فقال .ذه املثابةو لكنه ال هب :فقال ؟فلعكل كنت ترضب ااب  :فقال .يرضبين

.ابمجلةل هل مساعي مشكورة و اخبار ماثورة و خريات مشهورة  
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رة احد العلامء ابلقاه .املرصي املصيلحي الشافعي رمحه هللا الثنيت عرشة خلت من شوال        بن           بن          عبد هللا بن و ابو 

.و ش يخ وقته ابدلاير املرصية  
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و هو اخر خوانني التتار بقرمي ولهيا  .و شاهني كري خان بن امحد كري بن دولت كري خان بن سلمي كري خان القرميي يف شوال و هل اثنتان و اربعون س نة برودسعيل الهامش :  

مث عاد ابعانة  .مائة و الف ولهيا مس تقال ايل ان طرده اهل قرمي س نة ست و تسعني و مائة و الف و انتخبوا ماكنه اخاه هبادركري خان اولها س نة احدي و تسعني و .مرتني ابعانة الروس

هو السبب يف اختالل احوال قرمي و و اكن  .مث اس تويل علهيا الروس ابللكية س نة مثان و تسعني و انزتعوها من ايدي التتار .الروس و حبس اخاه و مكل اجلزيرة وحو س نة و ثالثة اشهر

و اخذ ذكل مدة و بقي وحو اربع س نني مث استثقهل الروس خفرج ايل دار  .و اكن وظيفته من هجة الروس مثان مائة الف روبةل .امضحالل دوةل التتار مث ندم عيل ذكل حيث مل ينفعه الندم

.الاسالم و نفي ايل رودس و قتل هنا   
149

 عيل الهامش: براو رزاده يعقوب بن مصطفي بن الرويم      احلنفي رمحه هللا  اثين رجب من ال حسن جان و مات و هو عيل صدارة بالد اليوانن 
150

 يف اسفل الصفحة: جيد 



 

 
 

و اكن ش يخ وقته و فقيه  .املرصي السحميي احلنفي رمحه هللا الربع عرشة بقيت من شوال     العباس امحد بن امحد بن محمد بن     بو او 

.ف الفاضةلبدله طلب العمل و اجنب و درس و افاد يف فقه املذهب و املعقول مع احلشمة و ماكرم الاخالق و حماسن الاوصا  

من فضالء بالد الروم و هل اشعار لطيفة و تفسري  .محمد عبد القادر بن العز بن ارشف بن         الرويم احلنفي رمحه هللا بربوساو ابو 

.ين و غري ذكلالبيان عيل جمدل سامه زبدة  

و الف تويف فهيا مائتنيدخلت س نة اثنتني و   

بن         بن          املرصي الفيويم        املعروف ابلعقاد رمحه هللا احد اعيان العلامء يف     عبد هللا محمد بن         بن        ابو 

تفقه عيل اش ياخ وقته و همر و اجنب و درس و انتفع به الطلبة و الف و افاد و اكن مشهورا  .عرصه و ش يخ اعالم الفضالء يف دهره

اليك وو اكن الزم الش يخ الصعيدي امل .ابلفضل و العمل  

 

و نشأأ هبا يف نعمة و ابرد عيش مث قتل وادله و  رمحه هللا ودل ببغداد     محمد خليل بن         بن          بن        البغدادي    و ابو 

و اكن ما و اكن مكرما عند الاعيان حمرت  .ناسو دخل مرص و عارش اهلها و احبه ال  خفرج صاحب الرتمجة مهنا هاراب .اهل بيته و اصيبوا

ماهرا يف لعب الشطرجن كرمي النفس جدا  جيد اخلط 
151
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احد السادات العلوية و من اعالم بين عدانن  .عبد هللا رسور بن مساعد بن سعيد بن سعد بن زيد الهامشي العلوي امليك رمحه هللاو ابو   

و دام  .شهر ربيع الاول س نة ست و مثانني و مائة و الفتويل امارة مكة بعد معه امحد بن سعيد الثنيت عرشة خلت من  .من ارشاف مكة

و ال ايخذه يف هللا لومة المئ فعمرت تكل  وحو اربع عرشة س نة و ساس احسن س ياسة و اكن ال يغفل حلظة عن النظر و التدبري يف مملكته

اقب السنية و الافعال املرضية و نذو امل  اجلناب السايم و الغيث الهاطل الهايم :"و قال اجلربيت يف ترمجته .النوايح و امنت الس بل

تويل الاحاكم و معره وحو احدي  .الاقطار احلجازية و البالد الهتامية و النجديةحايم  الس ند السجااي املنيفة و الاخالق الرشيفة الس يد

 الاقطارةل و ر  سة و امن تكل او ساس الاحاكم احسن س ياسة و سار فهيا بعد .عرشة س نة و اكنت مدة واليته قريبا من اربع عرشة س نة

امنا ال مزيد عليه و مات يف حمبسه نيف و اربعامئة العرابن الرصاين. و اكن ال يغفل حلظة عن النظر و التدبري يف مملكته و يبارش الامور 

ل خري و ال يزال يتنفث الافيدور ثليث الليل و يطوف حول الكعبة الثل  .مور و ال ينام الليل قطالاو يتنكر و يعس و يتفقد مجيع بنفسه 

حاكم و ال ايخذه يف هللا لومة المئ و يقمي احلدود و م ايل الضحوة مث يلس للنظر يف الاامث يتوجه ايل داره فين .صيل الصبحيت يو يطوف ح

لو عيل اقرب الناس اليه. فعمرت تكل النوايح و امنت الس بل و خافته العرابن و اوالد احلرام فاكن املسافر يسري ه مبفرده ليال يف خفارته. 

و اكن ذا كفاية و مزيد نفوذ يف العرابن مينع نفوذ  .مل خيلف الا مذمماو ابمجلةل فاكنت اايمه سعيدة و افعاهل محيدة مل ايت قبهل مثهل فامي نعمل و 

س و مراكشمكل فا .ف محمد بن اسامعيل احلس ينمث تزوج بكرمية الرشيالوهابية   
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و اكن يف ذكل ارسل بنيه ايل مكة س نة الف و مائة و ثالث و تسعني مع هدااي كثرية فوقع عقد الناكح مبكة يف  .د املغربو غريهام من بال

 
152
مومس احلج فزاد شهرته بذكل و صيته يف اقطار احلجازية. اكن رخص للوهابية يف دخول مكة للحج عيل ان يعطوا هل مائة قرس و يودوا

و ويل بعده اخوه غالب بن مساعد .اهل العجم من لك راس لك س نة من املكوس ما يعطيه  

 

نشأأ ابجلامع  .ملرصي البش بييش الشافعي رمحه هللا الحدي عرشة خلت من شعبان مطعوانامحمد مويس بن         بن       بن        و ابو 

صول و صار من فضالء وقته واكن وحواي الازهر من صغره و حرض دروس الاش ياخ و همر يف الفقه و املعقول و اجنب يف الفروع و الا

.منطقيا فرضيا حيسواب  

بكفرالش يخ جحازي و اكنت والدته  .محمد حسن بن         بن          املرصي الكفراوي الشافعي رمحه هللا لعرش بقني من شعبانو ابو 

ه و املعقول و تصدر دروس و افيت و غلب عيل طبعه ورد القاهرة و اش تغل عيل علامء عرصه و همر يف الفق .ابلقرب من احملةل بداير مرص
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 يف اسفل الصفحة: و ابو عبد هللا 
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 احص: يؤدوا 



 

 
 .اعراب الاجرومية مؤلف انفع :و من مولفاته .حب الرايسة و تداخل يف القضااي و ادلعاوي و نفذت احاكمه و زادت شهرته و اصلح دنياه

 و اكن اخذ عن امحد السجاعي و معر الطحالوي و محمد احلفين و عيل الصعيدي و

 

ن بن عبد الكرمي بن عبد التواب بن عبد الغين الفزاينالاحصاب عامثبو او 
153
و اكن تزوج  .شااب يف حيوة وادلهاملرجاين احلنفي رمحه هللا  

اجد رمحه هللاو هو مع وادلي امل .و ودلت اوالدا يف العام املايض و مل خيلف من الودل الا بنية صغرية عاشت طويال
154
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من كبار الفضالء يف ادلوةل العامثنية و  .بن           الرويم         احلنفي سعد ادلين رمحه هللا        داود سلامين بن مس تقمي بنو ابو 

و تصانيفه اكرث من  .و اكن فاضال اكمال كثري التواليف .و اكنت والدته س نة احدي و ثالثني و مائة و الف .مشاهر العلامء ابدلاير الرومية

و اكن اخذ عن عبد هللا بن محمد بن يوسف و حسن بن .مائة جمدل بني كبري و صغري  

 

و اكنت والدته  .ملرصي الرش يدي اجلداوي املاليك رمحه هللا  يف اواخر ذي احلجةامحمد حسن بن غايل بن           بن           و ابو 

تفقه ابجلامع الازهر عيل مشاخيه و همر حيت  و قدم القاهرة و .و هبا نشأأ ابجلدية قرية قريبة من رش يد س نة مثان و عرشين و مائة و الف 

.عد من اعيان املشاخي و درس يف حياة مشاخيه و افيت و هل مؤلفات و تقييدات و حوايش  

 

 دخلت س نة ثالث و مائتني و الف تويف فهيا

الاويل من ارابب  ادر  الطبقة .االتقان مصطفي بن           بن            بن         املرصي           الفليك اخلياط رمحه هللا ابو 

و همر يف احلساب و التقومي و حل الازايج و التحاويل و احلل و الرتكيب و  .صناعته املشهورين بذكل العرص يف بضاعته و اخذ عهنم

قان و اقبل عليه و اقر هل اش ياخه ابالت .حتاويل الس نني و تداخل التوارخي و دالئل الاحاكم و املناظرات و مظنات اخلسوف و الكسوف

 معارصوه ابالذعان و انفرد بعد اش ياخه و وفد عليه طالب الفن و تلقوا عنه و اخذوا منه و هل مولفات
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مهنا جداول حل عقود و مقومات القمر بطريق ادلر اليتمي البن اجملدي و هو عبارة عن تسهيل ما صنعه  .الفن او حتريرات انفعة يف هذ

و اكن اخذ عنه و عن يوسف الاكريج و  .ب اس ين املواهبلفليك يف كتاارضوان   

 

و اكن ويل  .املناقب عبد امحليد بن امحد بن محمد بن ابراهمي العامثين السلطان رمحه هللا ليةل الثالاثء الحدي عرشة خلت من رجبو ابو 

فاكنت مدة دولته مخس عرش  . و مائة و الفلسلطنة بعد اخيه السلطان مصطفي بن امحد لامثن خلون من ذي القعدة س نة س بع و مثاننيا

و اكن يف اايمه ضعف حال و  .س نة س بع و ثالثني و مائة و الف و اكنت والدته يوم الثالاثء مخلس خلون من رجب .س نة و مثانية اشهر

بذكل من الابنية و العامرات و  بين يشء يتعلق التقدم يف املعارف و العلوم. و ما يف ادلوةل نوع اختالل و مل يكن يف عرصه  ما يكون سبب

اكن يف عرصه من بقية السلف كثري  ،نعم .ال وضع قوانني و اخرتاع صناعات غري مكتبة حبرية و دار صناعة للمرسعني من احصاب املدافع

س يد زين العابدين بن و صنف الجهل ال  .من مشاهري العلامء اكلش يخ امحد القازاابدي و الس يد محمد الانطايل و اسامعيل القونيوي و غريمه

عبد هللا العبايس املدين كتاب نتجة الفكر يف خرب مدينة س يد البرش و صدره بقوهل: امحلد هلل عيل الائ و الصالة و السالم عيل س يدان 

روي خوارق و اكن فاضال حلامي غيوال عامال ذا عبادة حييك عنه كرامات و ي .محمد عبده الامني املضاف ايل امسه امحليد ارشف انبيائه

ويل السلطنة مهنم اثنان مصطفي و  .عادات الا انه اكن غالبا من هجة النساء و سقط من صلبه من الاوالد وحو ثالثني ما بني ذكور و اانث

محمود و اكن يف اايمه بناء 
155
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 يف اسفل الصفحة: اانبه 



 

 
اانبه و جلب اجلراكسة و اابزه و قهر الطائفة اللوندية و طاهر بن معر و ابنه عيل من متغليب بر الشام و عيل بكر املرصي و غري ذكل. و هل 

مدرسة يف املدينة املنورة و جامع يف ساحل بلكربيك و مكتب صبيان و حامم و جامع يف ساحل ابن مريكون و حامم و جامع يف اسالمبول 

يف الس نة الاويل من واليته  وعند ابب البس تان و غري ذكل "   
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ن الاخفمدوةل السلطان الاعظم و اخلاقا  

خلالفة الكربي بعد معه االعامثين احلنفي رمحه هللا ويل السلطنة العظمي و هو صارم ادلين ابو املغازي سلمي بن مصطفي بن امحد بن محمد بن 

 السلطان عبد امحليد يوم الثالاثء الحدي عرشة خلت من رجب س نة ثالث و مائتني و الف

 تويف فهيا

ملقربة ااحلنفي رمحه هللا يف ذي احلجة و دفن يف  بن بييك بن نوغاي بن قطي بن توراي القزاين بن بيكته خلري يعقوب بن عيل بن قدرابو ا 

خوة الثالثة و اوسطهم س نا و غنياء يف مدينة قزان و احد الاو هو من كبار الا .و قربه معروف هبا و عليه لوح الوسطي بني البس تنني

اكربمه عبد البايق و اصغرمه احساق. و هو ابين اجلامع الثاين من جيس هبذه املدينة يف موضع مصنعة حرم و خستيان اكنت هل هبا و جعل 

و حلسن  .اذ ذا  مبدينة قزان من يتعاهد ذكل اذ مل يكن ملسكوباقدم الصانع ذلكل من ملسجد و ش باكت سطحه من احلديد و اسقف ا

حملةل امن اهل مث ان اهل الرثوة  .اخلري و الاحسان هللا اهل الاعيان رمحه يكن من العلامء و اثره اس تحق ذلكره يف هذا الكتاب و ان مل

زادوا فيه من هجة الشامل قدر ذكل يف س نة تسع و مثانني و مائتني و الف و رصفوا فيه وحو مخسة الاف تناكت. و ذكل يف نظارة امحد بن 

املعروف اببن رمحة هللا فضل بن نعمة هللا بن بشري بن عبد الرحمي بن اوراز القزاين الامجي 
156
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اس نة اربع و مائتني و الف تويف فهيدخلت   

و اكن يذهب ايل قرية  .اورالسفيل و من اهل بيت كبري امام قرية .حمسن بن صفر بن يونس بن ايوااني القزاين الكجوي رمحه هللا محمد ابو 

مع ان اةمة قرية اور ميتازون ابلتقدم عيل  .قالر حسني بن عبد الكرمي عند امامالكري و يقر أ الفرايض ر حني امامته و خطابته بقرية اورقال

سلسةل نس به و ذكر جده يونس يف ترمجته و و قد س بق ترمجة جده ايوااني .الاغيار غالبا  

 

ة و دفن ري من جامدي الاخعبد هللا محمد بن عبد هللا بن مصطفي بن فيض هللا العلوي الارزين احلنفي رمحه هللا الربع عرشة بقيت و ابو 

قطع املراتب و انل رتبة املولوية و رتبة قضاء مكة و ويل ابلفعل قضاء دار السلطنة و نقابة الارشاف مث عزل عهنا و نفي ايل  .ابسكدار

.رة اجلهة الغربية و النقابةامث عفي عنه و اعيد و ويل صد .لكيبويل الطاةل لسانه يف حق قوانني ادلوةل  

و اكنت  .هللا محمد بن حيي بن          القسطموين احلنفي الس يد خري ادلين رمحه هللا غريقا يف هنر بوزه مهنزما من الافرجنعبد و ابو  

.يف ادلوةل املناصب اجلليةل فاضال ويل و اكن شاعرا .والدته س نة الف و مائة و س بع و اربعني  

 

 و ابو       نور عيل خان بن ايب اخلري خان بن   جه بن             ادلش يت من خوانني التتار املعروف بقزاق يف الوس جويج و برية بركة
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 .اجلزايري الغازي الوزير الاعظم غفره هللا تعايل لليلتني خلتا من رجب و هو عيل الصدارة الكربي       حسن ابشا            و ابو      

. أة يف سفك ادلماءر مع ما فيه من اجلاكن اندر اقرانه و هل فتوحات و جوامع و خريات   
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الصفحة: دخلتيف اسفل    



 

 
يف حمرم  و اكنت والدته .احلنفي الرشيف رمحه هللا لتسع خلون من شهر رمضان د بن اسامعيل بن ابراهمي العاليئعبد هللا محمد بن محمو ابو 

ويل قضاء داير بكر و  .لس نة الثالثةو اكن فاضال عاملا عفيفا رشيفا حسيبا نسيبا شاعرا جوادا هل اشعار يف الا .س نة ثالثني و مائة و الف

 .سالم مرتني و بقي علهيا مدة اربع س نني و مخسة اشهر و مات منرصفا مهناالابروسا و مكة و دار السلطنة و صدارة اجلهتني و مش يخة 

ين و جده ابو احساق قد ويل املش يخة من اسالفه تسعة رجال مهنم ابوه اسعد ادل .و هو من اهل بيت كبري مشهور يف العمل و الرايسة

 اسامعيل و غريمه. و من ااثره: ديوان شعر لنفسه يف الالس نة الثالثة، و رساةل سامها فصول الاراء يف شان امللو  و الوزراء.

 

يف هرة و اكنت والدته ابلقا .املرصي القاهري الاديب رمحه هللا يوم امجلعة مخلس خلون من شوال        محمد قامس بن عطاء       بو او 

ا يف فنون كثرية و جنب و تقدم يف العلوم و صار وحيد عرصه و فريد دهره يف العمل و الفضل و هيس نة و نشأأ هبا و قر أ و اش تغل عيل اهل

و اكن مورخا شاعرا بليغا اديبا لبيبا قد غلب عليه الادب و انترش فيه و عرف به و هل  .فاق عيل اقرانه و حاز قصبة الس باق بني امثاهل

صايد و مقاطع و موحشات ق
157
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و  .امين بن معر بن منصور         املرصي العجييل الشافعي املعروف ابمجلل رمحه هللا الحدي عرشة خلت من ذي القعدةداود سلو ابو 

اكنت والدته مبنية جعيل احدي الغربية مبرص. و قدم القاهرة و اش تغل يف الفنون  و حصل طرفا صاحلا منه و اش هتر ابلصالح و الفضل و 

منه و بوا عليه رابط املوايش و اس تفادوا من النوايح و رض  و كرثت عنده الطلبة و قصدوه .درس ابالرشفية و املشهد احلسيين ابلقاهرة

.رشاد و تربية العبادالاعنه طريقة احللوتية فاذنه و اس تخلفه يف  ذو اكن الزم يف الفقه احلفين و غريه و اخ .انتفعوا به  

 

خلت س نة مخس و مائتني و الف تويف فهياد  

عبد هللا عبد الرحمي بن عبد هللا بن عبد الكرمي بن عبد التواب القزاين املرجاين رمحه هللا يف اواخر صفر قبل جده ابشهر بقرية ابو  

.املاجد رمحه هللا و هو ابن مع وادلي .سقط عليه جشر عظمي مفات منه .مرجان  

 

 .عبد الكرمي بن اير محمد بن اينساري القزاين الاوري احلنفي رمحه هللا بقرية اوري عيل مرحلتني من مدينة قزان عبد هللا حسني بنو ابو 

و ام يف عدة قري مهنا قرية قالر و درس فهيا و قرية اومشي اكن هبا مدة مث عاد ايل وطنه املالوف و  .سالفه هباااصهل من تكل القرية و 

اذ جعل اجهل و قطع امهل و مات هبا و خلف اوالدا جنباء فضالء انبلهم  .مة هبا بعد حمسن بن صفر مدة قليةلمسكنه املانوس و ويل الاما

حاكه ابنه فتح هللا ن صفر عيل مابو قر أ عليه الفرايض حمسن  .الش يخ حبيب هللا و القايض فتح هللا  

و مكل بعده ابنه ابو يزيد و هو مكل  .الفايس املاليك السلطان رمحه هللا اسامعيل بن         العلوي املغزي هللاعبد هللا محمد بن عبد و ابو 

 املغرب الاقيص من فاس
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 و مراكش و تكل النوايح من السادات العلوية

 

و ابو املظفر لطف عيل بن جعفر بن صادق بن زكة الرتكامين مكل العجم و صاحب بالده اجلنوبية من الايران من طائفة يقال هل الزندية. 

مث ويل بعده مهنم س بعة رجال  .عبد الكرمي خان الوكيل اكن عيل زعامة جيوش املكل عيل اندرشاه فتقوي بعده و ضبط بالدا و مماكل اوهلم

غري ان هؤالء مل خياطبوا ابمس  .جار و اس تقل يف جنوب الايران و شاملهااخرمه صاحب الرتمجة فاس تويل علهيا بعده محمد شاه بن حسني الق

.شاه و امنا اكن يطلق علهيم اخلان و يقال هلم الوكيلال   

و اكن مودله يف س نة س بع و عرشين و مائة و الف  .من شعبان ازكراي حيي بن ايوب              الرويم احلنفي رمحه هللا لليلتني خلتو ابو 

ويل قضاء سالنيك و الشام و مكة و  .وفيقابلت احد فضالء ادلوةل العامثنية رئيس العلامء و اكن يعرف .و قيل س نة تسع و عرشة

ا عيل والية املش يخة و يسأأل هللا  تعايل ان ال يقبض روحه حيت يلهيا و لو و اكن حريص .هتني و مش يخة الاسالمقسطنطنية و صدارة اجل 

العلمية و ان ال  ةضوعة يف الطريقفاكن من قدر هللا ان ولهيا بعد امحليدي لتسع بقني من رجب عيل ان ال يتعدي القوانني املو  .يوما واحدا
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 يف اسفل الصفحة: و ابو داود سلامين بن 



 

 
و  .يفارق حدود الرشيعة و ان ال يقع يف داعية رد املنفيسني يف اايم سلفهنفسه و ال يذهب ايل طريق الطمع و ال  يناقش احدا يف خظ

ن سلمي مردود ثة عرش يوما حيت مات و اكن غري مقبول احلراكت و الاحوال عند السلطاكتب ذكل يف منشوره و بقي عيل واليهتا ثال

و ذلا اكن الناس يرتقبون فيه التعجيل ابلعزل و مل يمتكن يف واليته من يشء لقرص  .القول
158
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 مدته سوي تولية التدريس لعيل الشريازي الراييض املعروف ابلهباري

غايل و قربه معروف هبا و امه خديه بنت محمد اشنياز بن شرينياز بن محمد اير بن         اخلوارزيم احلنفي رمحه هللا بسعيدية قر و ابو 

بالده و طاف يف بالد بلغار و اضالع قزان و غريها من القري و الامصار و درس يف قرية قزاقالر عيل مرحةل من قزان و  نقدم م .رشين

اكن فهيا يف حدود س نة          و يف سعيدية  رنبورغ. و اكن مع نزول رتبته يف الفضل و سفاةل علمه و وهن اساسه راجي الامر شهري 

فبعد صيته و طاب وقته و صار من اساتذ زمانه و افاضل اوانه و تلمذ هل كثريون و اجمتع عنده الطلبة و اش تغلوا عليه  .اذلكر منترش اخلرب

زيفون علمه و و اكن الش يخ عضد ادلين عبد السالم بن حسن القارييل و غريه ينقصونه و ي .يف الفقه و الاصول و الالكم و العربية

و اكن الرجل حيتاط يف ذكل و حيتال يف عدم الاجامتع هبم مع انتظام انموسه و اس تقامة حاهل و  .يقصدون اجحامه و كرس سورته ابملناظرة

فهمه هذا  و اكن امحد بن سعيد الرشواين حييك ان اابه اكن ممن ينقصه و يزيف علمه و يوهن .العظمية                      دعواه العريضة و

يف هذه   و هو اذلي ابلغ يف سقوط العشاء و اشاعه .و اخذ عنه و سكن يف مدرس ته و كتب كتابهعند  و لكنه من تالميذه قد اش تغل

 احصابه و اتباعه يرصد عدم عيبةادلاير و ابت عدة ليال قصار عيل شوامخ جبال يف
159
الشفق فهيا اكنه يكشف عن امر خفي حيقق ما هو  

خذ مبا هوالواجب يف هذا الباب و يعمل مبا هو الصواب فاشاغ ذكل و شاع فتابعه اكرث الناس لزنوعهم ايل الاخنداع و محل الواقع و اي

. الظاملونعيل اذلات تعايل عام يقوهل اهايل هذه البالد  عيل الاعتقاد ابماكن الصفات و زايدهتا  
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و اخذ عنه سعيد بن ابراهمي الباريش و ابراهمي بن  .ها العقايد البلغارية و غري ذكلو صنف يف ذكل رساةل ركيكة حشهنا ابقوال خسيفة سام

 ارسالن الكميوي و سعيد بن امحد الرشواين و مناسب بن عبد الرحمي و مرتيض بن         و غريمه.

 

اكنت والدته س نة ثالث و اربعني و مائة و  و .اذلبيح اسامعيل بن مصطفي بن محمود بن           الرويم اللكنبوي احلنفي رمحه هللاو ابو 

اذ يعد اعالم  .و خيار الفضالء املشار اليه ابلرباعة يف العلوم و من يرضب هل املثل و يعقد عليه اخلنارصمن كبار العلامء ببالد الروم  .الف

الاعيان الااكبر وحيد عرصه و فريد دهره و من اهل بيت معروف يف العمل و ادلرس و الافتاء. و ميض اسالفه يف قصبة لكنبة من بالد 

يف اللعب و اللهب ق العنان فصار مطل .و حيسن تعلميه و هيديه ايل طريق العمل صغري و مل يكن هل من يقوم برتبيته الروم و مات وادله و هو

الكرام و عقدت قلبك  سالفككيف تركت طريق ا :فاتفق ان لقيه بعض اصدقاء وادله فعاتبه يف ذكل و قال .ذكل من الفضول (ها)و غري

فتاثر من ذكل و اخذ يف التعمل و التحصيل و اكب عليه مدة حيت جنب و جنح و برع يف عدة  ؟!عيل اللهو و فضول الاهواء و الاوهام

 ايل ش يخه قال مطالعة كتب و ملا عرضه .و صنف رساةل يف املنطق سامه الربهان ل يف سكل املدرسني س نة س بع و س بعنيفرح .فنون

بيات و اسو اكن ابرعا يف الرايضيات و احل  .فل بتصنيف مثل ذكل الكتاب و مل ينصالاسالف و تدقيق النظر فهيا اويل  كل من الاش تغا

و حيك انه قدم رجل من اهل فرانسا دار املكل قسطنطنية و عرض للسلطان  .عدمي النظري فقيد املثل ------------
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فلام سمل هذا اجلدول ايل صاحب الرتمجة قال اطلب املدة  .و ادعي انه ال يوجد بقسطنطنية من يفهم ذكلجدوال اخرتعه يف الهندسة 

عاهتا ا و خمرت فصنف يف ذكل رساةل حس نة ابلرتكية مفيدة سلسة و وضعها عيل مقالتني و مل يكن علوم ارواب و صناعاهت .للجواب ايل يوم كذا

فلام نظر  .و امنا حل ذكل و صنف الرساةل اخذا من كتب املتقدمني و قواعدمه الرايضية .ذكل الوقتيف  شايعة معروفة يف ادلوةل العامثنية

و  .و روية فهيا الافرجني اس تحس هنا و حتري يف متكنه من اساس وضع هذا العمل اجلديد  و الوقوف عيل كيفية اس تعامهل من غري سابقة تعمل

مث نصب معلام للرايضيات يف  .ملو  الافرجن ابذلهباكن هذا الرجل يف بالدان لوزنه لو  :فتح الالكم يف مدحه و ابلغ فيه ايل ان قال
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 يف اسفل الصفحة: مدته 
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 قد يكون: غيبته 
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 يف اسفل الصفحة: جدوال 



 

 
لسلطان سلمي خرج المتحان املدافع فاخطأأ اللكة العالمة فتغري من ذكل ااملدرسة البحرية يف عرص السلطان عبد امحليد و ملا اكن نوبة 

الهندسة لكة املدافع من حيث الشلك اقامة و اس تقامة  قدم و اصلح عيل وفق فلام .السلطان فاحرض صاحب الرتمجة ابشارة بعض املقربني

فرس من ذكل السلطان  رسورا عظامي و زاد يف رتبته و وظيفته و اكرمه و احسن رعايته و اكن صيته  .فصارت تصيب العالمة لكام رضب

و اعلن قدره و غلب شهرته يف نظر الاخالف عيل شهرة  الا انه ابقي ذكره .و مل يعش بعده الا قليال هيف عرصه مغلواب بصيت اس تاذ

لو ال ان من هللا علينا بكتب اللكنبوي مل نقف عيل  :بعض املورخني من علامء الروم ش يخه بكرثة التصنيف و حسن التاليف حيت قال 

رفهم النقراض ااحوال ذكل العرص و ما اطلعنا عيل معلوماهتم و مع  
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و هذا العبد يقول غري ان احلمكيات الاولية و الفلسفة الاويل و املعارف الالهية مل تكن من صناعته فهو فهيا كغريها  .العلامء بعد ذكل العرص

و اس تاذه يف العلوم  .و هل اعامل هممة يف احلساب و الكسور و رسائل يف اجلرب و املقابةل و حواش عيل رشح العقايد العضدية .من املتفلسفة

ايل والس يد محمد الانط  

  

من كتاب ادلوةل مبرص و ممن اش تغل بطلب  .لرمحن بن امحد بن          بن             املرصي الهلوايت احلنفي رمحه هللاامحمد عبد و ابو 

و اكن مج الفضائل كثري احملاسن و الف حاش ية عيل  .العمل و حصل حظا وافرا من املعقول و املنقول مع حسن الاخالق و محيد الاوصاف

.مرايق الفالح  

 

اذلبيح اسامعيل بن         بن         بن         املرصي الامري رمحه هللا يف شعبان مطعوان و هو وايل مرص و من مشاهري يف ذكل  وابو

.العرص  

 

مة املعروف ابملرتيض رمحه الفيض محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن عبد الرزاق العلوي احلسيين الميين الزبيدي احلنفي حمي ادلين العالو ابو 

من كبار اعيان العلامء الاعالم و  .و اكنت والدته ابلمين و قيل ابلهند س نة مخس و اربعني و مائة و الف .هللا يف شعبان ابصابة الطاعون

وية العمل يف املتاخرين و حاز واحد من مجع العلوم املتفرقة و اتقن الفنون املتعددة املتكرثة و رفع ال .خيار اراكن الفضالء و مفاخر الاسالم

و اكن  .قصبات الس بق و فاز ابلفضل املطلق من بني املتبحرين
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نشأأ ببالده و ارحتل يف طلب العمل ايل اقطار العامل  .ا اخباراي لبيبا ظريفا زكيا املعيااديبا شاعرا بليغا مورخفقهيا ابرعا اصوليا ماهرا وحواي لغواي 

جمتع اباكبر العلامء و اش ياخ الوقت طارهحم و اس تفاد مهنم و تلقي عهنم و اس تفادوا منه و تلقوا عنه و اجازمه و ا و ساح و جح مرات

و صنف عدة رحالت يف انتقاالته حتتوي عيل لطايف و حماورات  .و فضهل و اعرتفوا بعلو رتبته يف العلوم و تفوقه هعلمو شهدوا ب .هواجازو

ق احملدثني املتاخرين نيد و خترجي الاحاديث و اتصال طر ساتاخرون كعمل الانساب و الالفنون اليت اغفلها امل مل و يمع او مل يزل خيدم الع

و قدم القاهرة لتسع خلون من صفر س نة س بع و س تني و اجمتع اباكبرها و اكرموه عن اخرها و  .كتبا و رسائل ابملتقدمني و الف يف ذكل

و هل اشعار لطيفة و قصايد  .فازداد شانه و عظم قدره و اكتبه ملو  النوايح و ترادفت عليه هداايمه يف وقته تلمذ هل مشاخي اجلامع الازهر

تنوف عيل مائة جمدل تشهد بفضهل و سعة اطالعه و رسوخه يف العلوم و بلوغه الامد الاقيص و الطبقة العليا و  ظريفة و مصنفات جليةل

و  ،و رشح احياء العلوم للغزايل ،اتج العروس يف رشح القاموس يف وحو اربعة عرش جمدلا :و من ذكل .تفرده من بني العلامء يف ادلنيا

برتتيب كتب احلديث من تقدمي ما روي عنه يف  رتبه اجلواهر املنيفة يف اصول ادةل مذهب الامام ايب حنيفة كتاب نفيس حافل

و اعالم الاعالم مبناسك جح  ،لصفا يف وادلي املصطفياو حديقة  ،و ارجوزة يف الفقه ،الاعتقادات مث يف العمليت مث ترتيب كتب الفقه

و رفع  ،و بلغة الاريب يف مصطلح ااثر احلبيب ،و حمكة الارشاق ايل كتاب الافاق ،و رشح الصدر يف اسامء اهل البدر ،بيت هللا احلرام

 نقاب اخلفا معن انمتي ايل وفا و ايب وفا، و النفحة القدس ية
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 يف اسفل الصفحة: فقهيا 



 

 
و  ،الالهام برشح صيغة س يدي عبد السالم و زهر الاكامم املنشق عن جيوب ،هيا اسانيد العيدروسعة العيدروس ية مجع فبواسطة البض

رشفة املدام اخملتوم البكري من صفوة زالل صيغ القطب البكري، و رشف سالفة الرصيف يف نسب حرضة الصديق، و تمكةل عيل رشح 

و رساةل يف حتقيق قوهل و  ،و قاليد املنن يف حتقيق الكم الشاذيل ايب احلسن ، للشاذيلو رشح عيل حزب الرب ،حزب البكري للفاكهيي

و العقد المثني يف طرق الالباس و التلقني و  ،و لفظ الاليل من اجلواهر الغايل يف اسانيد الاس تاذ احلفين ،ليس من الكرام ايل اخره

و تفسري  ،و املريب الاكبيل فمين روي عن الشمس البابيل ،لطريقة و الاحزابو عقيةل الاتراب يف س ند ا ،التفتيش يف معين لفظ درويش

سورة يونس عيل لسان القوم، و طبقات احلفاظ و احتاف س يد احلي س بال سل بين طي، و النواحف املسكية عيل النواحي الكشكية و املقاعد 

و منح الفيوضات الوفية  ،ح عيل خطبة الش يخ محمد البجريي الربهاينو رش  ،و رساةل يف املنايش و الصفني ،العندية يف املشاهر النقشبندية

و  ،و جزء يف حديث نعم الادام اخلل ،و بذل اجملهود يف خترجي حديث ش يبتين سورة هود ،فامي يف سورة الرمحن من ارسار الصنعة الالهية

و ممن  .و رسائل كثرية جدا ،يف جشرة ادلخان الاخوان و هدية ،و القول املثبوت يف حتقيق لفظ التابوت ،مقامة سامها اسعاف الارشاف

و اكن مسع عيل ش يخه عبد  .اجازه من اش ياخ الوقت الش يخ امحد امللوي و اجلوهري و احلفين و البليدي و الصعيدي و املدابغي و غريمه

ي و روي عنه عبد املويل ادلمياطي و بكر بن زين الزبيدي املزجايج احلنفاخلالق بن ايب 
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يت ث عرشة بق لثال    عبد هللا عبد الكرمي بن عبد التواب بن عبد الغين بن عبد القدوس القزاين املرجاين احلنفي رمحه هللا يوم      و ابو 

نيا و هو الوادل املاجد رمحه هللا اكن من اهل الوجاهة و الرثوة و ادل .ائة و دفن مبقربة قرية مرجانمن شهر رمضان و قد نيف عيل امل

رقية  و اكن هل اوالد مهنم رمحة هللا و س بحان و عامثن اهمم فاطمة بنت مسمل و عبد هللا و عبد الرش يد اهمام .زراعة و الواسعة يف وجارة

وفات كثري من  و ادركه وادلي و هو صغري و س بق عليه .ابرام ثة طلقها يف مرض موته امسها لكل و اكن هل امر أة اث .بنت يوسف الصباش ية

و اكن جدان اذ ذا  قد ارحتل من عنده و تويل الامامة يف قرية اخري فاراد   .و مل يبق الا اكرب اوالده رمحة هللا و جدان س بحان دهاوال

 بشفاعة الشافعني و عاد عوضه اخوه رمحة هللا ايل بيته ليتعهده و يقوم كل فاعتذر عنه اجلد و اس تعفي فقبهلعوده يف حرضته و لكفه بذ

عيل هذا املنوال و قصدت من عنده امر املهم  و حيك يل وادلي عن ابيه انه قال ملا مت .كثريا من هجة امر أته هو اكن ال حيب .هحبسن تربيت

اي بين ابتال   :زي انتكئ عيل الرواق من خارج ابب ادلهلخرج الش يخ يودعين ايل اهيل فلام رصت يف وسط ادلار انداين و هو م  الارحتال

فاس تجاب هللا دعاءه عيل ابنه حيث ابتاله ابرجاع ابنه رساج ادلين بعدما خرج  . حتبه اليك كام ابتالين مبا ال احب بسببكهللا ابعادة من ال

من عنده و اس تقل يف ادلار و املسكن يف   خر معره. و اكن حصل جانبا صاحلا من العمل و قد دعي ايل امامة املناكر الكربي و اخلطابة هبا 

اثر خري من و هل ا .ريض لنفيس ان اتكفف صدقات الناس و اعشارمهد واحد فايب فانف مهنا و قال: ال اذا  الا مسج و مل يكن فهيا اذ

  من بنائه رمحه هللا و جزاه ابحسن مما معلرة و اصل مسجد مرجان بناء مسجد و اصالح قنط

\122b\ 

 دخلت س نة ست و مائتني و الف تويف فهيا

بن دولتكري خان بن سلمي كري خان القرميي رمحه هللا يف صفر و هل تسع و س تون س نة و دفن يف خطرية  هبادر كري خان بن امحد كري 

خر خوانني التتار بقرمي من هجة ادلوةل العامثنية ولهيا ابختيار اهايل قرمي بعدما طردوا و هو     .امحد لكي يف قضاء جبل تكفور مسجد قرية

و حبسه مث  فبقي علهيا مدة س بعة اشهر مث عاد شاهني كري خان ابعانة الروس .ني و مائةاخاه شاهني كري خان مهنا س نة ست و تسع

مث دعي من هجة ادلوةل العامثنية و امر ابالقامة يف بالد اليوانن و عني هل العلوفة الاكفية  .هرب مهنا بعد خروج شاهني كري مهنا و قدم قوابن

.ايل ان مات ابجهل املوعود حتف انفه  

ودة خليل بن عيل بن محمد بن مراد العلوي احلسيين ادلمشقي احلنفي العالمة رمحه هللا يف اواخر صفر من بيت العمل و الس يادة و املو ابو 

ويل نقابة الارشاف و وملا تويف وادله  .و همر و اجنب و قر أ عنده العلوم و طالع الكتب و نشأأ بدمشق الشام يف جحر وادله .العز و الرايسة

قال الش يخ  .مباثره العلوم النقلية و زين تاء للحنفية ابدلاير الشامية ماكن وادله و سار فهيا احسن سرية و سكل اعدل طريقةف الامنصب 

مغرما ابس تعالم الاخبار و مجع الااثر و ترامج  و اكن :لرمحن بن حسن اجلربويت يف كتاب جعايب الااثر يف الرتامج و الاخباراعبد 

و اكن هو السبب الاعظم ادلاعي عيل مجع هذا التارخي عيل هذا النسق .ورخنيالعرصيني عيل طريق امل  
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 يف اسفل الصفحة: و ابو عبد هللا 



 

 
 

املعامل امحد             اللكيبويل املعروف اببن و ابو 
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اب اكن عاملا فاضال حارض اجلو  .ة خلت من شهر ربيع الاول و دفن يف مزار ابب احلوض ابسكدار رمحه هللا يوم االثنني لثالث عرش املفيت

و اكن وحيدا اكاللف بني فضالء اخللف قد اشار بعضهم ايل كونه من اجملددين يف  .مسكنة و دامئ الاش تغال ابلعمل حلامي متواضعا ذا وقار

ء و اكن هو املتصدي للجواب يف املسائل الاربع اليت كتهبا سلطان املغرب محمد العلوي ميتحن هبا علامء ادلوةل العامثنية و فضال .هذه املائة

ويل قضاء غلطة و قسطنطنية و صدارة الرشقية مث مش يخة  .دا من غري ما تلكف و حرره بنفسهفكتب جوااب خمترصا مفي .ر الروميةادلاي

.الاسالم و بقي  علهيا مدة س نة و شهر و نصف مث عزل و نفي ايل انقرة  

و اكنت والدته ابلقاهرة و هبا نشأأ  .ان رمحه هللا يف جامدي الاويلالعرفان محمد بن عيل بن          بن          املرصي الشافعي الصب و ابو

و خدم مشاخي الصوفية و  .و اجهتد يف طلب العمل و انل الفضائل و همر يف العلوم العقلية و النقلية و اش هتر ابلتحقيق و املناظرة و اجلدل

تصانيف حس نة سارت هبا الركبان و شهد بدقهتا الاعيان و  و اكن هل كعب عال يف النظم و النرث و صنف .من طريقهتم حصل حظا وافرا

و رساةل يف عمل  ،السمل عيل و حاش ية عيل رشح امللوي ،و حاش ية عيل رشح العصام يف الاس تعارة ،حاش ية عيل الامشوين :من ذكل

و منظومة يف  ،عيل اداب البحث و حاش ية ،اسامء اهل بدر و نظم ،و منظومة يف عمل العروض و رشهحا ،و رساةل يف ال البيت ،البيان

و رسالتان عيل البسمةل صغري و  ،و حاش ية عيل رشح السعد يف املعاين و البيان ،و رساةل يف الهيئة ،و مثلث يف اللغة ،مصطلح احلديث

و رساةل يف مفعل ،كربي  
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  .و منظومة يف ضبط روات البخاري و مسمل و غري ذكل

ودل ابلطايف و نشأأ هبا  و مكل يف  .عبد الشكور بن           الطايفي احلنفي املعروف ابملتقي رمحه هللا حسني بن عيل بن        و ابو 

و الف مؤلفات حسان  .و اخذ عن مشاخيها و غلب عليه التصوف الفنون و برع يف العلوم و دخل احلرمني و بالد مرص و الشام و الروم

و الناس فيه خمتلفون مهنم من يصفه ابلرباعة و الكامل و حصة الاعتقاد  :ن بن حسن اجلربيتلرمحاقال الش يخ عبد  .عيل ذوق اهل العرفان

و من تصانيفه املنظومة اليت تعرف  .الروم فيه اعتقاد مجيل و حسن راي ه يرميه ابحللول و الاحتاد و الهللظن فياو مهنم من يسئ 

 ابلصالتية جعيبة و رشهحا مزجا و الرشح اكالصل عيل لسان القوم.

 

عبد هللا محمد بن عبد الوهاب بن سلامين بن عيل بن محمد بن امحد بن راشد بن يزيد بن محمد بن يزيد بن مرشف النجدي المتميي  و ابو

 .تبعائيس مذههبم املقدم و صاحبه امل و هو امام الوهابية و ر  .من بالد جند و اكنت والدته س نة الف و مائة و مخس عرشة بعينية .احلنبيل

و اختلف فيه اراء الناس ما بني  .لقي الامري محمد بن سعود من بين قارن س نة تسع و مخسني و مائة و ابتد أ بنرش مذهبه و ادلعوة اليه

و هو يف زمعه عيل راي ابن تميية و ابن قمي  .الحداث الشنيعة و بني منصف متوسط يف امرهو القدح فيه ابلبدعة و  مفرط يف تنقيص ر أيه

كتابه صلح  الس يد داود بن سلامين البغداديو و اتباعه يف بيان مذهبه و صنف و قد صنف ه .ةيل طريقة الس نة و امجلاعاجلوزية ع

 الاخوان يف رده و مل يتعد 
164

 

\124a\ 

ح و صنف محمد بن انرص احلسيين احلازيم النجدي كتابه فتح املنان يف ترجيح الراحج و تزييف الزايف من صل .يف الانصاف من حده

لو ال اش هتاره بسقك ادلماء و تكفري   ق انه ليس يف مذهبه كثري غائةلو احل .اكنه حمامكة بني الش يخ النجدي و الس يد البغدادي .الاخوان

 املسلمني و ذلكل عد من اخلوارج و ال خيلو عن تعصب و افرتاء اوجبته

 

 دخلت س نة س بع و مائتني و الف تويف فهيا
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 يف اسفل الصفحة: يف 



 

 
ي الرشيف رمحه هللا ليةل امجلعة الثنيت عرشة بقيت من شهر ربيع د بن امحد الصديقي املرصي الشافعد بن محمعبد هللا محمد بن محم ابو 

و اكن ش يخا جليال س يدا نبيال تويل النقابة و ش يخوخة السجادة بعد  .ملرصيةاش يخ السجادة البكرية و نقيب الارشاف ابدلاير  .الثاين

.وفات وادله و سار سرية حس نة  

 

من افاضل العلامء ابلقاهرة و اماثل اعياهنا  .محمد مصطفي بن صادق بن            بن         املرصي الالزيج احلنفي رمحه هللا و ابو

.املش هترين هبا درس و اعاد و وعظ و افاد  

 

و  .املرصية و علامء املالكية ابلقاهرة رمن فضالء ادلاي .املاليك رمحه هللاعبد هللا محمد بن داود بن سلامين بن امحد املرصي اخلربتاوي و ابو 

.و اكن قر أ عيل وادله و خترج ابلش يخ عيل الصعيدي .اكن هل يد يف العلوم و جنابة و سليقة جيدة يف النظم و النرث  

 

العباس امحد بن محمد بن جار هللا بن محمد املرصي اخلناين املاليك الربهاين رمحه هللا و ابو  
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و حرض اش ياخ الوقت يف دروسهم و الزم الاش تغال و تصدر القراء احلديث ماكن الس يد البليدي ابملشهد احلسيين  نشأأ يف طلب العمل

.و اكن خترج ابلبليدي و انتسب اليه .مبرص و اجمتع عليه الناس و حرص عيل مجع املال و اتسعت دنياه  

ودل مبكة و هبا نشأأ و اش تغل  .ين امليك احلنفي عفيف ادلين رمحه هللاالس يادة عبد هللا بن ابراهمي بن حسن بن محمد العلوي احلسيو ابو  

ابلعمل و اجمتع بقطب زمانه الس يد يوسف املهديل فانتسب اليه مث بعد وفات ش يخه جذبته احلق فاكن اوييس املرشب تلقيه من حرضة جده 

صيل هللا عليه و سمل. و انتقل ايل الطائف س نة ست و س تني و رشف تكل املشاهد. و اكن كثري املناقب مج املفاخر عيل املراتب معظام 

كتاب فرايض  :و صنف نصانيف جيدة مهنا .عند الااكبر مجع بني رشافة النسب و نباهة احلسب و سالمة العقيدة و جودة املذهب

و الفروع اجلوهرية يف الاةمة  ،و السهم الراحض يف وحر الرافض ،و سواد العني يف رشف البنيني ،الاسالم و واجباته عيل عامة الاانم

و املعجز الوجزي يف احاديث النيب  ،باجرفع احل هو الكوكب الثاقب و رشح ،و ادلرة اليتمية يف بعض فضائل السرية العظمية ،االثين عرشية

و رشح صيفة القطب بن  ،خملتارو مشارق الانوار يف الصلوة عيل النيب ا ،و البدر املنري ،و كنوز احلقايق ،العزيز اخترصه من اجلامع و ذيهل

.جلواهر يف نظم املفاخر و غري ذكلاو هل ديواانن احدهام العقد املنظم عيل حروف املعجم و عقد  .املشيش  

و اكنت والدته مبدينة فاس من بالد املغرب و نشأأ هبا  .عبد هللا محمد بن طالب بن سودة بن املري املغريب الفايس التاودي رمحه هللاو ابو 

طلب العمل عن اهلها و 
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و لقي علامء احلرمني و اجازمه و  .ابجلامع الازهر فقر أ املوطأأ بامتمه و حرضه غالب علامء و اجازمه و عقد دروسا جامث قدم مرص حا .فهيا

ابمجلةل اكن يف  و .يدةؤِ و كفهل سلطان املغرب خطة القضاء س نة ثالث و مائتني فتقدلها كرها و اكن فتاويه مسددة و احاكمه م .اجازوه

و حاش ية عيل رشح  ،حاش ية عيل حصيح البخاري يف اربع جمدلات :و من تصانيفه .عرصه احد الاعيان بل انسان العني و عني الانسان

 و رشحان ،و رشح املشارق للصاغاين ،و رشح حتفة ابن عامص يف القضاء و الاحاكم ،و رشح اجلامع لس يدي خليل ،الزرقاين عيل اخلليل

و فتح املتعال فامي ينتظم منه بيت املال و منظومة فامي خيتص  ،و املنحة الثابتة يف الصالة الفائتة ،عيل الاربعني النووي و مناسك احلج

لسالم او اكن اخذ عن ايب عبد هللا محمد بن عبد  .عيل تفسري البيضاوي مل تمكل و حاش ية ،و حاش ية عيل ابن جزي املفرس ،ابلنساء

عبد هللا محمد بن قامس حبسوس و القايض ايب البقاء   لنارصي و الشهاب امحد بن عبد العزيز الهاليل السجلاميس اللمطي و ايبالبناين ا

ن يعيش بن الزغاي الشاوي و ايب العباس امحد بن امحد الشداوي املفيت و القايض ايب عبد هللا محمد بن امحد الامتق و الزاهد محمد بن جلو

ايب عبد هللا محمد بن احلسن اجلندوز و ايب العباس امحد بن عالل الوجاري و و سيبويه زمانه  

احد مشاخي مرص و  .احلسن عيل بن         بن         بن          املرصي ا           املعروف ابلطحان رمحه هللا يف اواخر شعبانو ابو 

و درس و افاد و اكنت هل سليقة يف النظم و  .طرفا صاحلا من العملحرض دروس مشاخي الوقت و حصل  .فضالهئا الاعالم يف ذكل العرص

و اخري يف املنطق و منظومة ،يف الفقه  منظومة :و هل .النرث  
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و الميتان عيل حماكامت المية ابن  ،يف التوحيد كربي و صغري و منظومتان ،و منظومة يف الطب ،نو منظومة يف البيا ،يف العروض

.و حاش ية عيل رشح امللوي عيل رساةل الاس تعارة ،غريالوردي كربي و ص  

 

اكن ش يخا صاحلا ورعا زاهدا  .ذاكر محمد بن عبد احلافظ بن           بن         املرصي احلنفي الصويف اخللويت رمحه هللا يف شوالو ابو 

قة عن الس يد مصطفي البكري و الش يخ احلفين وو حصل حظا وافرا من العمل و اخذ الطري لفقه عن كبار علامء عرصه و فضالء دهرهااخذ   

 

ث بقني من ذي القعدة شهباز كري خان بن ارسالن كري خان بن دولت كري خان بن سلمي كري خان القرميي رمحه هللا يوم الثالاثء لثال و

بقصبة ويزه و دفن يف خطرية اجلامع عند وادله و هل اثنتان و س تون س نة. و اكنت والدته س نة مخس و اربعني و مائة. ويل خانية قرمي يف 

و اكن شهام جشاعا كيسا عاقال  .ذي القعدة س نة احدي و مائتني و عزل يف جامدي الاويل س نة ثالث و مائتني بسعاية بعض ااكبر ادلوةل

نني و مائتني و الف و هو وادل حلمي كري صاحب لكنب خاانن و اغار عيل قلعة صامر و اطرافها و خرهبا س نة اثنتني و مثا .حسن ادلراية

.و ارس وحو مخسة عرش الفا من الروس و عاد ابلغنامي .دولتكري خانحني هو ويل العهد الخيه   

  

 دخلت س نة مثان و مائتني و الف تويف فهيا
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اش تغل و داب و برز مث ويل تدريس بعض املدارس و صار معلام يف دار السعادة و  .و اكنت والدته س نة اربع و اربعني و مائة و الف

 و مجع الكامالت الظاهرة و الباطنة و صار يعتقده اخلواص و املقربني يف .اش هتر يف مبادي احواهل يف الكتاب و العلوم و الزهد و الورع

و ملا مات السلطان عبد امحليد و  .ادلوةل و مظهر الالتفات للسلطان عبد امحليد فواله رتبة صدارة البالد الرشقية عيل الطفرات املتوالية

ويل ماكنه السلطان سلمي ترقب الناس سقوط اقباهل فمل يلبث ان واله رتبة صدارة البالد الغربية اليت يه مقدمة املش يخة بعد شهر من 

فافرط يف احلنق و الشدة و اخلشونة فنفي جامعة من الااكبرين  .مث املش يخة يف يوم الاحد لس بع خلون من حمرم س نة اربع و مائتني دولته

و تباعد عام اكن معروفا به من صورة احلمل و  .من غري ما جرم و عزل   خرين و اذي القضات و النواب و اخاب الاعداء و الاحباب

و التورع و مال ايل الزينة و توسع يف الاختشام ايل الغاية فتكدر منه خاطر السلطان  سلمي و عزهل من املش يخة التواضع و سرية الزهد 

  .مغنيا و اكن فهيا خامتة امرهان ولهيا س نة و نصفا و نفاه ايل بعد 

دريس تويل الامامة و اخلطابة و الت .اماثين ام بن ابراهمي بن يوسف بن ايش بوالد القزاين احلنفي القايض رمحه هللا بقزان بكر عبد هللاو ابو 

و عقد  .عضوا من احملمكة الاسالمية فمين قدهما حني فتحت تكل احملمكة رنربجو اول من قدم قصبة  .بعد بناء اجلامع الاول الكبري هبا

الصباوي و عبد اخلالق بن اعظم بن  ادليوان للجمعية الرشعية يف س نة الف و مائة و اثنتني و تسعني مع صاحبيه بيكجانطاي بن ابراهمي

 عبد الرمحن التنيك بطلب املفيت محمد بن احلسني الربنديق
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تاوي و حيك يل بعض احفاده انه ويل هذا العمل يف ثلث نوب و انه اكن يف ذكل الزمان هو املرجوع اليه يف الف  .اول ما ويل منصب الافتاء

 .فصل خصوماهتم يف الوقايع فيحمك بيهنم و يثبت قضاايه يف دفرت هللنوايح حيت النصاري يرافعون اليه اهل البدل و ال  و اكن .القضااي يف قزان

و انه ويل الامامة يف هذه احملةل ال  .هو القامئ ببناء اجلامع و املتكفل مبصاحله و اكن هل يف ذكل دفاتر احرتق لكها يف عام احلريق العام نو اك

و ينبغي ان يكون هذا اقبل بناء اجلامع الاول الن اول من ويل الامامة به اكن عبد الرش يد  ،هذا .برا عن اكبرعن الكةل بل تولهيا   ابؤه اك

و اكن صاحب الرتمجة قوي البدن اتم الاعضاء طويل القامة سلمي احلواس كثيف اللحية و قد انقرض الان عقبه من  .بن يوسف القرغايل

  و عن مسعود بن محمد اليانغيل و غريهو اكن اخذ الفقه و النح .هجة ابنائه
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و ابو املظفر تميور شاه بن امحد شاه بن زمان خان بن سالمش بن          الافغاين ادلراين الهندي احلنفي انرص ادلين رمحه هللا او يف 

ه س نة ثالث و تسعني و مائة و مكل بعد وفات وادله امحد شا .مكل الافاغنة و سلطاهنم الغالب يف بالد الهند و خراسان .العام القابل

و اكن ملاك عظامي جليل الشان قوي الشوكة حسن الس ياسة عاقال ابهر التدبري مظفرا يف احلروب مكل كثريا من بالد الهند و  .الف

خراسان. و ش يد ملكه و سدد اموره و قدم بلخ يف مائة و مخسني الفا من طريق سبت و ابميان يريد ما وراء الهنر خفاف منه الامري 

معصوم و راسهل و خضع هل و وفد رسوال من هجته ايل بلخ من خبارا الس يد مشس ادلين بن مري شاه البلخي املفيت ببخارا. فقال ان الامري 

معصوم يقول اين عاجز عن لقائه و ال طاقة يل 
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يه  اين  و لكين اقدم مقاةل .قتوحة و مفاحتها مبذوةل اليه ممنوحةو هذه البالد بالده فان اكن يريدها فابواهبا م  .لتهمبقابلته و ال قبل يل مبقات 

 حيمي اموالهامن حلراس هتا  ااثرة اموالها خلزانته و انه انصباعمل ان حرضة املكل ال يريد املقام هبذه ادلاير و امنا يريد ان يضيفها ايل واليته و 

فاوحل بذكل عزامي تميورشاه و عاد يف عساكره ايل ما  .يف العاجل و الاجلو يدبر اعاملها فليجعلين ذكل العامل و ليكن عيل فراغ قلب 

وراه. و ذكر يل ذكل القايض ابو سعيد السمرقندي و اكن سبب وروده شاكية اهل مرد و اوالد بريمعيل خان من تعدي الامري معصوم و 

وم قد وجهز للقائه و هتيأأ و اكن الامري معص .نفسه من عامهل ديظهر الطاعة لتميورشاه و يعواكن بريمعيل خان  .و ختريب بالدمه مظلمه علهي

ملدافعته و نزل يف شط ج يحون يف ثالثني الفا و قد غلب عليه اخلوف و الرعب. فبعث اليه القايض ااب النرص و مشس ادلين البلخي يف 

و اكن تميورشاه دينا حيب  .يض هللا ادلولتشايهجامعة يعتذرون ايل تميورشاه و يسالون الصلح و العفو عام جري و استشفعوا ابلقايض ف 

و اكن هل اوالد كثرية و عدد ابنائه الباقني  .رصفو ان فقبل شفاعته و عفي عن الامري معصوم جرميتهالعلامء و يكرهمم و يصدر عن راهيم 

فقسم ما ميلكه من البالد بني  .اع املكلو اعرفهم اربعة بنني اكربمه محمود شاه مث هاميون مث زمان شاه مث جش .بعده ست و ثالثون خشصا

الوفاق و  اوالئك الاوالد جفعل اكبل و قندهار و ما صاقهيا من ادلاير البنه محمود شاه و وليه عهده و اوصاه ابملكل بعده و وصيه اباللفة و

احتاد اللكمة و حذرمه عن الافرتاق و ترب د الهيئة. و جري امورمه بعده عيل خالف ما عهده و تفر قوا شذر مذر. و قد صنف الفاضل 

 حسني بن اكرب بن غوث الاكبيل كتااب يف الاخالق
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جعلته هدية للسلطان املسعود يف الانفس و الافاق انرص اهل العمل و احصاب الفقر و ارابب الاميان جامع العدل و الانصاف  :و قال فيه

.السلطان و اخلاقان بن اخلاقان تميور شاه خدل هللا ملكه و سلطانهتساف السلطان بن قاطع بنيان الظمل و العدوان بس يف الاع   

و اكنت والدته س نة  .الصالح امحد بن مويس بن داود بن           املرصي العرويس الشافعي العالمة رمحه هللا لس بع بقني من شعبان ابو

عرصه و مسع احلديث من اش ياخ دهره و تلقي الفنون و قرع  ابذةفقدم اجلامع الازهر ابلقاهرة و تفقه عيل هج .ثالث و ثالثني و مائة و الف

ابواب الفضل املشخون
168
و خلف اوالدا فضالء  .و الزم اههل ايل ان جنب و عني ش يخا ابجلامع الازهر و رئيسا يدرس و مييل و يقيد 

ومن  .لس يد عبد الرمحن و الس يد مصطفيجلس ماكنه للتدريس بعد وفاته و الس يد شهاب ادلين امحد و اجنباء مهنم الس يد مشس ادلين 

و اكن تلقن اذلكر و الطريقة عن الس يد  .و حاش ية عيل امللوي عيل الاس تعارة و غري ذكل ،رشح عيل نظم التنوير يف اسقاط التدبري :اتليفه

لوي و عبد هللا الشرباوي و مصطفي البكري و الزم احلسن اجلربيت و عليا الصعيدي  و اخذ عهنام عدة فنون و مسع احلديث عن امحد امل

و اخذ عنه ودله مشس ادلين محمد و شهاب ادلين امحد و  .البليدي و احلفين و غريمه  

تسع و مائتني و الف تويف فهياخلت س نة دو   

 منتصف شهر ربيع عبد هللا محمد بن          بن           بن           بن          املغريب املاليك الصويف اخللويت السقاط رمحه هللا ابو 

و اكن اصهل من بالد املغرب و قدم مرص و اخذ فقه مذهبه عن ش يوخ اجلامع الازهر و اخذ الطريقة اخللوتية عن الش يخ  .الاول ابلقاهرة

 .محمود الكردي
169
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.فبعد صيته و اش هتر ذكره و اكن ش يخا صاحلا فاضال .فاذن هل ابالرشاد و اس تخلفه يف ماكنه  
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و ابو يوسف اسامعيل بن اابن بن            بن          القزاين رمحه هللا بقزان و دفن يف املقربة الوسطي بني البس تتني و عيل قربه لوح 

و هو من ودل ايطوغان بن جانبالط بن جاماش و امه جااني من قرية سايه و  .مكتوب عليه امسه و امس وادله وضعه بعض احفاده

يف حدود س نة عرشين والف من الهجرة يف اوائل تسلط الروس عيل هذه البالد و صلب مهتام اباثرة الفتنة  جانبالط اخو جني بالط قتل

اوراظاي و هذا و عقب اسامعيل ثالثة بنني  و بنات يوسف و مويس و بديع امجلال من ام راحل بنت توقطامش بن  .و اخلروج علهيم

لعامثنية فامي يقال سبهيا الروس يف بعض احملارابت و وصلت ايل وايل قزان ايف ادلوةل  و اكنت من بنات الااكبر .احساق من عائشة الرتكية

و هو جد بنوا اابن يف مدينة قزان ينتس بون اليه و  .فزتوهجا صاحب الرتمجة اسامعيل برغبة من الوايل فصنع الويل ذلكل ولمية عظمية

و اكن من اهل  .يكن هل بضاعة يف العمل مجة النه من اصول اوالدي و اجدادمه و امنا اوردت هل ترمجة و ان مل .يعرفون ابلنس بة ايل ابيه

  .الوجاهة و الرثوة الوافرة و ادلنيا الواسعة

 .املرصي السمنودي الشافعي شهاب ادلين رمحه هللا عن مائة و ست عرشة س نة        العباس امحد بن محمد بن عبد الوهاب بن   و ابو 

الفنون عيل مشاخي عرصه و عاد ايل احملةل و اصلهم من مسنود و ودل ابحملةل مبرص و قدم اجلامع الازهر و مكل  .حلصالامن بيت العمل و 

  مث عاد ايل القاهرة ابههل و عياهل و اقرا ابجلامع الازهر دروسا .فدرس ابجلامع الكبري مدة
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.ممتع خبواسه اكمل القوة اذا قام هنض هنوض الش باباكبر و اجلوه و بلغ هذا املبلغ من العمر و هو الاو تردد ايل   

قراء يف بالده عيل علامء عرصه مث ارحتل و دخل  .املغريب الصفاقيس رمحه هللا       بن        عبد هللا عبد الرمحن بن باكر بن    و ابو 

 و اس توطهنا و القي دروسا ابملشهد احلسيين و تويل مث قدم ايل مرص .بالد الشام و كريس مملكة الروم فاكرم و قوبل ابالحرتام عيل املرسوم

.لرمحن البناين و سار فهيا احسن سرية و اكن ش يخا فاضال و س يدا اكمالامش يخة رواق املغارية ابلقاهرة بعد وفات الش يخ عبد    

 

و اكنت والدته س نة احدي و ثالثني و  .العباس امحد بن يونس بن          بن          اخلليفي املرصي الشافعي رمحه هللا يف رجبو ابو 

اخذ عن مشاخي عرصه و فضالء مرصه و درس و افاد ابجلامع الازهر و تقدل  .مائة و الف و هو من قرابة الشهاب اخلليفي من علامء مرص

وضيفة
170
و  ،اب البحث لش يخ الاسالمحاش ية عيل رشح اد :و من تصانيفه .و اكن عاملا فقهيا اصوليا وحواي منطقيا جدليا .ابحملمدية الافتاء 

و اخري عيل منت  ،و اخري عيل رشح الشمس ية ،سمل يف املنطقال و اخري عيل رشح  ،اخري عيل رشح امللوي يف الاس تعارات

حباث و رساةل متعلقة ابال ،و رساةل عيل قوهلم واحد ال من قةل موجود ال من عةل ،و رشح عيل اسامء الرتامج ،اليامسينية يف اجلرب و املقابةل

  .امخلسة اليت اوردها ادلمهنوري

 دخلت س نة عرشة و مائتني و الف تويف فهيا

و اكنت والدته يف  .عبد هللا محمد بن عبد هللا بن فتح بن         العلوي املرصي الشافعي مشس ادلين رمحه هللا يف شهر ربيع الاولابو  

سربابي قرية بغربية مرص و نس به يرجع ايل القطب س يدي 
171
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احملمدي الفرغيل من ودل محمد بن احلنفية رمحه هللا. صاحب ابو تيح من قري الصعيدي تفقه عيل علامء عرصه و اجنب و سكل مهنج الادب 

و مال ايل فن امليقات و  .و عاين الفنون و حصل احلظ الاويف من التارخي و الشعر و فاق فيه الاقران و انشأأ قصايد مدح هبا الاعيان

مجيع انواعه و هل ديوان مجع فيه و سليقته يف الشعر عذبة رايقة يف  .مي و صنف زيا خمترصا دل عيل سعة ابعه و رسوخه يف فنهالتقاو

نفحة الطيب يف حماسن احلبيب مزدوجة نظمها ابمس  :و من مصنفاته .مداحه صيل هللا عليه و سمل سامه عقود الفوايد و هل مجةل اراجزيا

.و الضوابط اجللية يف الاسانيد العلية و غري ذكل ،حسن بن رضوان الامري  

 

تفقه عيل علامء عرصه و  .و اكنت والدته مبرص .املرصي احلنفي املعروف ابلشايم رمحه هللا     بن          الفتح عامثن بن محمد بن     و ابو 

مث جح و زار قرب النيب صيل هللا عليه  .هر و انتفع به الناسفضالء دهره و اتقن و همر يف عدة فنون  و درس الفقه يف مواضع و ابجلامع الاز 
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و احبه اهل املدينة و اكن فقهيا حمداث هل اس تحضار الفروع و حافظة جيدة و الف متنا  .و سمل و قطن املدينة و الزم قراة احلديث و الفقه

.مفيدا يف املذهب  

اكن ش يخا فاضال ماهرا يف املعقول و  .املرصي النحراوي ا       رمحه هللا        عبد هللا عبد الرمحن بن          بن          بن     وابو

و  .و اكن كرمي النفس حسن الاخالق خدم العمل و حرض دروس فضالء وقته .املنقول و درس ابجلامع الازهر و افادة الطلبة يف مرص

و اكن اخذ منه و اخذ طريق اخللوتية عن الش يخ  .ادته دروسهالاهجوري و شدة نسبته اليه و اع اش هتر ابملقري ملالزمة الش يخ عطية

 احلفين و اجازه ابلتلقني 

محمد حسن بن سامل بن            بن            املرصي الهواري املاليك غفره هللاو ابو   
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و اكن مذموم السرية ال خياف  .ش يخهويل مش يخة رواق الصقايرة بعد وفات  :من ش يوخ مرص قال عبد الرمحن بن حسن اجلربيت .و ساحمه

.و اكن الزم و دروس الش يخ الصعيدي .نقمة خالق و ال خييش لومة خملوق  

اهل خبارا و  اعيان من .محمد عطاء هللا بن عبد الهادي بن          بن            البخاري احلنفي املعروف بش يخ الاسالم رمحه هللاو ابو 

و هو اس تاذ علامهئا و امام  .و التدريس و التصنيف ملعول عليه يف بدله يف الفتاوياهو املشار اليه و  ش يخ العلامء يف وقته هبا و اكن

 .و حظه من العمل يسري و ابعه يف الفضل قصري .فضالهئا و من مكلت به س يادهتم و انهتت اليه رايس هتم و صفوة ااكبرمه و قدوة مشاهرمه

فاغنة ملا قصد خبارا و اكن معه حسني بن اكرب الاكبيل الاالسمرقندي ان تميور شاه مكل و حيك يل القايض ابو سعيد بن عبد احلي 

املعروف برئيس العلامء و خمي يف بلخ راسهل الامري شاه مراد يعتذر اليه و يالطفه يك يرده عن همامجة بالده. و اكن اذلي ارسهل رسوال اليه 

و مت ما  .لبلخيرسل ااال ان يرسل الش يخ عطاء هللا بن الهاد البخاري مث انقلب رايه و مشس ادلين البلخي من علامء الوقت و اكن اراد او

لش يخ عطاء هللا لظهر حالنا من فقد التفنن و قصور العمل عند علامء اكبل و ال لو ثبت الامري عيل رايه الاول و بعث مت فاكن وادلي يقو 

البلخي فانه ليس من لعمل ما عرفمت فكيف غريه و اما ايف لعلامء مبا وراء الهنر و حاهل فاهنم اكنوا يقولون هذا رئيس ا .غريها من بالد الهند

ويل مش يخة الاسالم يف اايم الامري شاه مراد و افيت و  .ان يبقوا عيل ظن يف بالدان من هو اعمل منه و افقه هذا الكمه الروساء فعيس

امه الايضاح و هو ركيك فلول ابغي و ساصنف رشحا عيل التمتة للقر  .درس يف عدة مدارس
172
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        و اكن اخذ عن وادله         .و اخرتع من عنده دليال س نح هل يف حدوث العامل و هو فضول

و اخذ عنه ابناه رمحه هللا و محمد بن عطاء هللا الرشيف و عبد العزيز  بن عبد الغين البخاري و عبد احلي بن ايب اخلري السمرقندي و 

لكناوي و اي و صاحل بن سعيد اللكناري و حبيب هللا بن حسني الاوري و اخوه فتح هللا و فيض بن عبد العزيز داخلواقن شريمحمد  

س تاين القايض رمحه هللا يف الربية الغربية و دفن عيل شط هنر صاوقاين يف وحو س تني فرخسا  محمد بن عيل بن عبد هللا ادلغ عبد هللاو ابو 

فاقام يف تكل النوايح و اش تغل  .ارسه الروس و ارسلته ايل رنبورج ربيجان و يعرف بقايض   قا  خوند ز ا من اهل اصهل .من مدينة رنبورج

لرمحن بن رشيف او اكن ممن اخذ عنه و الزمه عبد  .و انترش خربه فقصده الناس من الاقطار و اش تغلوا عنده ابدلرس فاش هتر امره

ربنديق املفيت و  القرعايل و محمد بن حسني المثالكرماين   

  

 دخلت س نة احدي عرشة و مائتني و الف تويف فهيا

و اكنت والدته مبرص س نة س بع  .ملكتب رمحه هللا  يدي ا        ل بن محمد بن محمد العلوي احلسيين املرصي الرو الفتح ابراهمي بن قامسابو  

و جوده فكتب خبطه الفايق كثريا من املصاحف و الاحزاب و خلط و همر فيه القران و جوده و تعمل او حفظ  .و عرشين و مائة و الف

.و اكن فاضال اديبا و عاملا لبيبا .ادلاليل و الادعية و القطع  

 

و اكن فاضال اديبا شاعرا بليغا لبيبا من  .املكتب اذلبيح اسامعيل بن خليل بن عيل بن محمد املرصي احلنفي املعروف ابلظهوريو ابو 

يهخطاط وقته اجملودين ف   
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و اكن هل معرفة جيدة بعمل املوسقي و الاحلان و رضب العود و اكن ينتظم الشعر اجليد و هل قصايد و  .كثرية تباو كتب خبطه احلسن ك 

.موحشات و مقامة  

مكة الكربي ذا ثروة و اكن وادله احد العدول ابحمل .احلسن عيل بن محمد بن          بن           املرصي الاش بويل الشافعي رمحه هللاو ابو 

و نشأأ ودله صاحب الرتمجة يف نعمة و رفاهة و ملا بلغ اشده اش تغل ابلعمل و تفقه عيل اش ياخ الوقت و متهر يف املعقول و اجنب و  .شهرة

و اكن الزم يف العمل الش يخ عييس الرباوي و .درس و انتظم يف سكل الفضالء و صار هل ذكر و شهرة و وجاهة  

عبد هللا بن        بن            القرميي احلنفي العالمة املعروف بتااتر رمحه هللاو ابو          

 

اش تغل ابلعمل و حرض دروس  .محمد بن محمد املرصي املزنالوي الشافعي رمحه هللا منتصف شعبانعبد هللا حسني بن عبد الرمحن بن بو او 

و تويل خطابة جامع املشهد احلسيين مبرص و  .م الشعر البليغ و النرث اجليد البديعمشاخي اجلامع الازهر و غريمه و تضلع ابلعلوم و اكن ينظ

.و هل املنظومة البليغة يف سلسةل السادة الوفائية .انشأأ اخلطب البديعة و اكن غالب خطهبا من انشائه عيل طريقة مل يس بق الهيا  

 

 دخلت س نة اثنيت عرشة و مائتني و الف تويف فهيا

قتلغ القزاين احلنفي رمحه هللا بقزان و هو خنت عبد الرزاق بن اش بوالط عيل ابنته حبيبة من  يد بن عبد البايق بن حسني بنسلامين عا ابو 

مشاهر اهل قزان اذلي يرضب به 
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  .و بزمانه املثل يف هذه الازمان

و ابو احلسن حيدر بن اندر بن شاهر ح  بن رضاقيل بن اندرشاه الرتيك الافشاري الشهيد رمحه هللا ابعل الشط. قتهل و اخاه امامقيل 

بعض احفاده ايلبارس خان اخلوارزيم ابمر الامري معصوم بن دانيال البخاري. اكن وادلهام اندر بن شاهرح ملا توجه ايل اكبل ارسلهام ايل 

يف ريفلام قدما خبارا انزهلام الام .يصمحمد شاه اخلخبارا يف عرشين نفرا من احصابه يس متد من الامري معصوم عيل اسرتداد املشهد من يد نواب 

لكربي هبا و اقاما هنا  مدة س نة فلام علموا اهنم قد خابوا يف وفودمه الهيا و ما وصل الهيم من الامري يشء ال مرد و ال ااملنارة  نقرب م

حفصل هلم الاذن من هجة الامري بعد هجد بليغ و  .اميف الرحيل عن خبارا و اللحاق اببهيواس تاذنوا  جماوبته مناو تضجر و  .عون و ال عدد

قد دس علهيم من يغرقهام يف هنر جيحون و مه احسوا هبذه ادلس ية و عربوا الهنر عيل القرب املنفوخ و رفع امرهام وسائل كثرية و مع ذكل 

ايل الامري معصوم. فطلب بعض احفاد ايلبارس خان و قال: ان جدهام اندرشاه قد قتل حبك وكل  علهيام قود فاذهب ايل امل و اقتلهام و 

و عد هذا من مثالب الامري معصوم و  .اماحلفيد و قتلهام ظلو قد حبسا من الرحيل حيت حلقهام هذا  .سلهبام و لك ما معهام قد وهبته كل

      .عابه العلامء و الاعيان و الناس امجعون

العجمي القجار اخليص مكل بالد العجم ضبط مماكل الايران شاملها و جنوهبا و       املظفر محمد شاه بن حسني بن فتح عيل بن        وابو

و اكن ملكه قبل ذكل يف شاملها فقط و مكل بعده ابن اخيه فتح عيل بن محمد جد امللو   .اس تقل فهيا بعد انقراض دوةل الوالكء الزندية

.القجارية  
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بن         الرويم الاسالمبويل احلنفي املعروف ابمليك رمحه هللا يوم االثنني لعرش بقني من جامدي عبد هللا محمد بن خليل بن         و ابو 

و اكن رحامي مشفقا متواضعا متجنبا عن الشهوة عدمي التلكف يف املسكن و  .الاويل و صيل عليه جبامع الفاحت و دفن يف الرتبة الهبائية

و هل رساةل يف  .ملدينة و دار السلطنة و صدارة اجلهتني و املش يخة مرتنياويل قضاء الشام و  .و هل اوقاف كثرية يف حمال عديدة .اللباس

.و حاش ية عيل املقدمات الاربع و غري ذكل ،الاس تعارة المتثيلية  

.بين مسجد قشقاريزيد عبد هللا بن عامثن بن عبد القادر بن          القزاين القشقاري غفره هللا يف ذي القعدة هبا و هو اذلي و ابو   

احد من ويل  .احساق ابراهمي بن محمد بن         بن           الرويم الاسالمبويل احلنفي رمحه هللا غرة ذي القعدة بقسطنطنية وابو

.مش يخة الاسالم ثلث مرات و صدارت اجلهتني  
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و ابو محمد حسني بن محمد اكرب بن عوث بن اتج بن تركامن الهندي الاكبيل احلنفي املعروف خبامنال رمحه هللا ابلتقريب. و هو من مشاهري 

و اكن مقدما عند تميورشاه مكرما قدم بلخ يف حصبته حني  .اكبر الفضالء يف ادلوةل الافغانية و صاحب التصانيف الكثريةاعلامء الهند و 

قال حدثنا الش يخ مشس ادلين البلخي انه و حدثين القايض ابو سعيد السمرقندي  .را و اكن هو املتصدي للجواب يف املناظراتاقصد خب

حرضت جملس تميورشاه و شاهدت املناظرة عنده و جعبت من حسن بيانه و رسعة اس تحضاره و طيب الكمه و احاطة بلك ما  :قال

فرط كامهل ما عنده و حسن اجوبته و  اكن الرجل يقر أ من كتاب مجموع و اكن القايض ابو سعيد حييك عام جري من املناظرة .يسأأهل السائل

 .يدهش العقول
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و هل تصانيف مشهورة  .ن اسافر اليه و اانل رشيف لقائه ففات عين ذكل و وجب عيل كفارة المينياقد كنت حلفت ابهلل  :و اكن يقول

و اكن اخذ عن  .و كتاب يف الاخالق سامه التحفة احلس ينية ،و حاش ية عيل رشح العقايد العضدية ،حاش ية عيل حوايش الهتذيب :مهنا

 جده عوث بن اتج و 

و ابو ابراهمي ارسالن بن مرتيض بن تويي بن متسه القزاين الكميوي احلنفي رمحه هللا بقرية برسكة و دفن يف املقربة السفيل مهنا. و اكن ييل 

الامامة يف املسجد السافل من هذه القرية. و اصهل من قرية اسلتار و ذريته يف قرية كميي وكيك. و هو جد صبغة هللا و عناية هللا بين 

.فضل بن ابراهمي بن ارسالن ابين خالتنا عائشة بنت عبد النصري  

  .من خوانني املائة الصغري يف برية بركة و هو اخو بواكي خان .اش مي خان بن نور عيل خان بن ايب اخلري خان بن اجه القزايقو ابو         

 

ويف فهيادخلت س نة ثالث عرشة و مائتني و الف ت  

و قدم اجلامع الازهر و  .العباس امحد بن مويس بن امحد بن محمد العدوي املرصي املاليك رمحه هللا و اكنت والدته ببين عدي و هبا نشأأ  ابو 

ة يكتبون و الطلب .يف تقريره خالصة ما ذكره ارابب احلوايشو اكن هل قرحية جيدة و حافظة غريبة عيل  .الزم الاش تغال حيت متهر يف العلوم

عدة كتب اكن يقرؤها حيت صارت عيل ذكل بني يديه و قد مجع من تقاريره  
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و اكن الزم الش يخ عليا الصعيدي و غريه و  .مسائل لك صلوة بطلت عيل الامام و غري ذكل :ا. و هل مؤلفات مهنو انتفع به الطالب جمدلات

 اخذ عنه

املرصي الرشقاوي الشافعي رمحه هللا قتل شهيدا يف فتنة الافرجن ملا اس تولوا عيل           العباس امحد بن ابراهمي بن         بن و ابو 

و اكن تفقه  .بعد وفاته و افاد و افيت و اجاد للتدريس يف ماكن وادله تصدر و اكن ش يخا فقهيا فاضال جنيبا فصيح اللسان عظمي القدر .مرص

 عيل ابيه الش يخ ابراهمي الرشقاوي و 

و اكن فقهيا جنيبا  .د يوسف بن           بن            بن          املرصي املصيلحي الشافعي رمحه هللا شهيدا بيد الافرجن مبرصمحمو ابو 

.فاضال همذب النفس لطيف اذلات حرض دروس اش ياخ عرصه و برع و اميل دروسا  

يدا بيد ه هللا يف اواخر جامدي الاويل شه رصي الشرباوي الشافعي رمحعبد هللا عبد الوهاب بن          بن           بن         املو ابو 

اكن ش يخا فاضال تفقه عيل اش ياخ العرص و حرض دروس العلامء مبرص و تصدر لالقراء و التدريس و الافادة ابجلوهرية و ابملشهد  .الافرجن

  هجوري وو اكن مسع عيل عبد هللا الشرباوي و احلفين و الرباوي و عطية الا .احلسيين

و  .مصطفي بن         بن          بن         املرصي ادلمهنوري الشافعي رمحه هللا تفقه عيل علامء عرصه و متهر يف املعقوالت محمد و ابو

و اكن الزم الش يخ عبد هللا الشرباوي و  .اكن عاقال زكيا و اكن هل شغف بكتب التارخي و سري املتقدمني  

بن           بن           بن            املرصي الاسكندري      شهيدا قتهل انبوليون صربا  لكرميامحمد عبد و ابو 
175
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تني و الف تويف فهيائ دخلت س نة اربع عرشة و ما  
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 يف اسفل الصفحة: و اكن 
175

 يف اسفل الصفحة: دخلت 



 

 
و قدم مرص اصهل من طرابلس الغرب و سافر مهنا  .رمحه هللا        محمد سامل بن امحد بن رضوان بن مسعود املغريب الطرابليس ا    ابو 

س نة احدي و تسعني و مائة و الف و جاور ابجلامع الازهر و حرض دروس العلامء يف ذكل العرص و تويل مش يخة رواق املغاربة ابجلامع 

 الازهر. و اكن حرض دروس امحد بن مويس البييل و ايب احلسن بن معر القلعي و امحد ادلرويز و مرتيض الزبيدي و  

اكن ش يخا فاضال اش تغل و حصل و اجاد و درس و  .محمد بن محمد بن عامثن املرصي الفيويم املاليك رمحه هللا مي بنعبد هللا عبد العلو ابو 

 افاد و بعد ما حرض دروس عيل الصعيدي و 

و اخذ عنه تريب يف جحر وادله  .ا         رمحه هللا يف شعبان العويض البدري محمد حسن بن عيل بن          بن         املرصيو ابو 

و صنف تصانيف حس نة و رسائل  .القراات و اتقن العربية و الفقه و سائر العلوم عيل اش ياخ عرصه و اقراء ادلروس و نظم الشعر اجليد

و "اس تكربت ام كنت من العالني" :و هل ديوان مشهور ابيدي الناس و رساةل بليغة يف قوهل تعايل .يف فنون ش يت جيدة  

 

مائتني و الف تويف فهيا دخلت س نة مخس عرشة و  

اش تغل ابلعمل و حصل و برع  .سالمة بن ايب سالمة املرصي الشافعي رمحه هللا يوم الاحد لتسع بقني من جامدي الاخرةمحمد امحد بن  ابو 

يف املذاهب الاربعة و اكن  و اكن مس تحرضا للفروع الفقهية و املسائل الغامضة .امءليف العلوم العقلية و النقلية و النحو و تفقه عيل ااكبر الع  
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و اكن الفضالء  .متبحرا يف الاصول و الفروع قايسا غواصا يف الاصول الغريبة و مطالعة كتب الاصول القدمية جيد القرحية حديد اذلهن

و  . يسال عن الناس ش يأأ و اكن ذا عايةل يعيش يف مخول و ضيق عيش و مع ذكل ال يظهر فاقته و ال .يراجعونه يف الاصول و يعمتدون قوهل

ي احلفين و الرباوي و امللوي و غريمه. و اكن اخذ عن الش يخ عيل قايتبااكن ممن حيس هبم اجلاهل اغنياء من التعفف  

معصوم بن دانيال بن خدااير بن خذايقيل املنغيت البخاري احلنفي الصويف املعروف ابالمري شاه مراد رمحه هللا يوم امجلعة و ابو         

 .حيدر حضوة يوم االثنني منتصفه و دفن ببخارا و قربه معروف هبا رمبا يزوره اهلها و صيل عليه ابنه الامري .ثالث عرشة خلت من رجبل 

ذكل .  و قلت يف و يقولون اللهم ارمح الكبري املعصوم يف خطهبم و هلم فيه اعتقاد عظمي و حسن ظن فوق الغاية يدعون هل عيل املنابر

كيف يصح اطالق املعصوم عليه و اهل ما وراء الهنر يكفرون اهل الايران العتقادمه العصمة يف عيل بن  :عيد السمرقنديللقايض ايب س 

ايب طالب ريض هللا عنه و غريه من اعاظم اةمة اهل البيت اذلين ال شك يف صالهحم و نباهة شاهنم  و كوهنم اويل عمل عزيز يف ادلين و 

تذكر فقال ليس الامر كام  ؟ابلغ يف ادلنيا و ورع اتم عن الشهوات و كيف يسوغون ذكل يف احاد الازبكيةادب اكمل يف احلمكة و زهد 

و ما مسعت احدا  .الن املعصوم امس هل و ان شاه مراد لقب هل لقب به لوالية يوم دخل املكل عيل اندر شاه ببخارا و اش هتر به و هللا اعمل

امتقشف و اكن .يقول ذكل و ال معرفة هلم بهغريه من اهل ما وراء الهنر و غريمه 
176
خشن العيش رث اللباس يلبس الصوف و ايلك من  

و هل مع ذكل غرية و همابة و اقدام شديد و لكمة .كسب يده و يكون بني حواش يه كواحد مهنم  
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هل خبار قبهل يف ظلمة شديدة و هجاةل عظمية و اكن ا .و اكن ايمر ابملعروف و يتتبع احلق و يصلح الامور و حيسن س ياسة امجلهور انفذة 

و اكن قاضهيم اذ ذا  نظام ادلين البخاري   .قد عطلت املدارس  و املساجد و ابطلت الاوقاف و الاحاكم و مع الظمل و اجلور و العدوان

ر وادله الامري  دانيال قتل ذكل ففي اول ما سمل اليه الام .من رشف اهلها ال يرخص يف الناكح الحد حيت يعطوه مائة دينار  للك ناكح

القايض و بقر بطنه حتت املنارة الكربي و ابطل ظلمه و بدعته. مث تتبع الاوقاف و ابطل املظامل و اجري الوضايف و اثبت لك وقف عيل 

رشط واقفه و الزم اعطاء لك ذي حق من حقه. و نصب الاةمة و املدرسني و اخلطباء و عني هلم الوضايف و نصب يف ذكل الامناء. و 

جفري اموره عيل مجةل من الاس تقامة و صلح حال الرعية و صاروا يف  .حتري الصواب يف نصب القضات و الوالت و غريمه من النواب

مث جاوز هنر جيحون و جهم عيل  .مث نصب احلرب مع خصومه اجملاورين هل و جنح فهيا .و اكن ذكل سببا لتقدهمم يف العمل نوع تقدم .اقتصاد

قلعة مرد اجلديدة و انزتعها من ايدي العجم بعد ما قتل و الهيا برمعيل خان و نقل جامعة من اهلها ايل خبارا و نواحهيا و عوضهم جبامعة من 

ه و و الهل خبارا و ما وراء الهنر مبالغات يف شان .و اكن يف اخر اايمه يقاتل اهل فرغانة .اهل ما وراء الهنر فويل ابنه نرص ادلين محمد علهيا

و هو ال حماةل من اجملددين للامئة  .غلو و اغراق خارجة عن حد الوقوع و الاماكن و مه يثبتون هل كرامات و حيكون عنه خوارق عادات
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حدث مكوسا انه الظمل و يقول اليه اغري ما حيك يل الش يخ هداية هللا العالانين عن القايض ترسون ابيق البخاري انه اكن ينسب  .عندمه

بغتة يف احصابه فلام وقعو ذكر القايض ابو سعيد السمرقندي ان الامري ملا قدم مسرقند لقيه الش يخ مويس بن عييس ادلهبيدي  .ةيف الرعي  
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جعل لباسه عيل ر أسه و توجه ايل اجلدار ايل ان مر الامري و غاب عهنم فقيل هل يف ذكل فقال امنا فعلت ذكل كيال اري وجه  نظره عليه

يوافق  افاضل الروم من املعارصين فوجدتهو ملا بلغ الرتمجة ايل هذا املقام وقفت عيل كتاب يف التارخي صنفه بعض اعيان  . يراينالظامل و ال

ر الوالت الازبكية و الافغانية من اراد التفصيل فعليه اري فامي مجعه من اخبذكل عبد الكرمي بن اسامعيل البخا و فصل .هذا بعض املوافقة

اليهاملراجعة   

املامكل مراد بن           بن            بن            املرصي الرتيك ابلطاعون بعد استيالء الافرجن عيل مرص و هو امري مرص و و ابو 

سكندرية هبجوم الافرجن عيل الا اخلرب و اكن عيل زعامة اجليوش املرصية و ملا ورد اليه .اخر املامكل من والهتا و احد فراعنهتا اجلبارين فهيا

اكر ركب ايل مزنل الامري ابراهمي و حرض هنا  ابكري ابشا الوزير من القلعة السلطانية و اجمتعت الامراء و الارشاف و العلامء و قواد العس

لوزير عمل بتكل فقال الامري للوزير ان هؤالء القوم ما دخلوا هذه ادلاير الا ابذن ادلوةل العلية و ال بد ان يكون عند ا .و غريمه من الاعيان

النية و القدرة ساعدتنا عليك و علهيم و اكن يري ان خاطر ادلوةل متغري عليه. فقال الوزير ال يصح ان يتلكم هبذا و ال ميكن ان تسمح دوةل 

.بين عامثن بدخول الكفرة عيل بالد اهل الاميان دع عنك ذكل املقال و اس تعدوا للقتال و اهنضوا هنوض الابطال  

هللا بكجانطاي بن ابراهمي بن         بن            الغزاين الصباوي احلنفي رمحه هللا ليةل االثنني لثلث بقني من شعبان بقرية عبد و ابو 

املشار اليه ابلفضل و العمل و الصالح و ادلين و حسن  من مشاهري الفضالء ابدلاير البلغارية و ااكبر علامهئم .براسكة و هل س تون س نة

الكربي و ويل   من قرية صبااصهل .الطوية
177
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ذته و بعد صيته و ارتفع ذكره و شهرته و قصدته . و كرثت تالمو التدريس بقرية برسكه مدة مثان و عرشين س نة الامامة و اخلطابة

من ادليوان يف احملمكة عضوا  و التالمذة من الاطراف البعيدة و طلبه املفيت محمد بن احلسني الربنديق ايل قلعة رنبورغ ليكون عوان هل

و اكن  .فتوجه الهيا و بقي عيل ذكل العمل وحو ثالث س نني يف اول ما فتحت هذه احملمكة .سالمية يف القضاء ابحاكم الرشيعة احملمديةالا

ابدين  ة ايل العربيةحسن السرية طيب الرسيرة و اكن متلكفا يف الكمه يتجنب عن اس تعامل الالفاظ الروس ية املتادوةل و يغري الالفاظ الرتكي

مناس بة مثل قوهل ال ابس و مك زايل و مك انيد للظةل و للثوب و ال درويش للقرية. و اخذ عنه ابنه عبد الرحمي و س بحان بن عبد الكرمي و 

ابنه هباء ادلين و ابراهمي بن ارسالن الكميوي و محيد بن سلطان الربسكوي و عبد الس تار بن سعيد الرشواين و عابد بن ع بد العزيز و 

 اخوه فيض بن عبد العزيز الكناراين و رمحة هللا بن س بحان بن يوسف بن ارسالن اجلبيل البالطايس و  

و خبتكري خان بن قرمي كري خان بن دولت كري خان بن سلمي كري خان القرميي رمحه هللا جبزيرة مدلنو منفيا فهيا و دفن يف جوار قرب 

الرشيف نعام هبا لثلث عرشة خلت من شهر رمضان و هل ست و مخسون س نة. و هو اخر اخلوانني التتارية من سالةل جنكزخان اذلين 

و اكن عاقال صاحب  .قطع سلسةل خانيهتم يف خبتكري و هو خان قوابنمهتم هبا يف ابن شاهني كري خان انكام انهتيي حكو  .حمكوا يف قرمي

.دراية و فهم عاما ابلتوارخي  
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 .ابسكدار عند وادله و جدهد بن مصطفي بن محمد بن الياس الرويم احلنفي العارف رمحه هللا و دفن يف مقربة املساكني عبد هللا محمو ابو 

.ويل قضاء بروسا و قسطنطنية و صدارة اجلهتني و مش يخة الاسالم  

و اكنت والدته س نة احدي و  . ابسكدارعبد هللا محمد بن عامثن بن عبد هللا بن فيض هللا العلوي الرويم احلنفي الاكمل رمحه هللاو ابو 

و هو احد من ويل الاعامل اجلليةل يف ادلوةل العامثنية عيل جماري  .و هو س بط الس يد فيض هللا الشهيد من هجة الام .اربعني و مائة و الف

.الاسالم العادة ايل ان حاز منصب مش يخة  

و اكنت والدته  . اخلادلي املرصي الشافعي املعروف اببن اجلوهري رمحه هللاعبد هللا عبد الفتاح بن امحد بن حسن بن عبد الكرميو ابو 

نشأأ يف جحر وادله و  .خوة الثالثة الفضالء املشاهري اببن اجلوهري اس هنم امحد و اصغرمه محمدالاو هو احد  .س نة احدي و اربعني و مائة
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يف رمضان  و اقر أ دروس احلديث :قال عبد الرمحن بن حسن اجلربيت .اكن هل ثروة يعاين التجارة و صادره الافرجن خبمسة عرش الف فرناك

و اكن اخذ عن ابيه و امللوي و  .ابملشهد احلسيين مع قةل بضاعته  

عبد هللا محمد بن امحد بن حسن بن عبد الكرمي اخلادلي املرصي الشافعي بن اجلوهري رمحه هللا يوم الاحد لتسع بقني من ذي و ابو 

القعدة. و اكنت والدته س نة احدي و مخسني و مائة اخد املذكور قبهل و احد الثالثة و انبلهم يف العمل و الفضيةل. نشأأ يف جحر وادله يف عفة 

و اكن اية يف الفهم و اذلاكء و الاقتدر  .و صالح و اخذ العمل عن مشاخي مرص و احلجاز و افاضل ذكل العرص و فاز و اجتين من مثارمه

  و ازدادت .القي ادلروس يف الارشافية و ابجلامع الازهر و ابملشهد احلسيين و اظهر التعفف و احبه الناس و .عيل حل املشالكت

\136a\ 

لفقه و زاد ا املهنج يف :و من مولفاته .اهل و كتبههنبوا بيته و امو  .شهرته و جح و القي هنا  دروسا مث عاد ايل مرص و ابتيل يف فتنة الافرجن

و رساةل  ،و رشح عقيدة وادله منقذة العبيد يف كراريس اجاد فيه جدا ،ج مث رشحه و هو ابلغ يف اببهو سامه الهن  الامسعليه فوايد و اخترص

و عقيدة يف التوحيد و رشهحا  ،و نظم العقايد النسفية ،و ادلر النظمي يف حتقيق الالكم القدمي ،و رشح اجلزايرية ،يف تعريف شكر املنعم

و احتاف الاكمل  ببيان تعريف  ،و حتقيق الفرق برمسه بني عمل اجلنس و امسه ،ملعية يف قول الشافعي ان سمل القدريةو اللمعة الا ،برشحني

و احتاف الطرف يف تعريف مطلق  ،بتحقيق دالةل العام و حلية ذوي الافهام ،و زهر الافهام يف حتقيق الوضع و ماهل من الاقسام ،العامل

و مثرة غرس  ،و رساةل يف تعريف الشكر العريف ،و ادلر املنثور يف الساجور ،حديث من ر أي منمك منكراو الروض الازهر يف  ،الظرف

 ،الاعتناء بتحقيق اللباب البناء و احتاف الامال يف جواب السوال يف امحلل و الوضع لبعض الرجال و احتاف الاحبة يف الغبتة اي املفضضة

و رساةل يف التوجه و امتام الاراكب، و رساةل يف كوة النابت، و رساةل يف ثبوت رمضان، و رساةل يف اراكن احلج، و رساةل يف مد جعوة و 

و  ،و الروض الوس مي يف املفيت به يف املذهب القدمي ،و رساةل يف مس ئةل القصب و حاش ية عيل الرشح بن قامس العبادي ايل البيوع ،درمه

و رساةل يف مس ئةل ذوي الارحام و  ،و رساةل يف الاصول ،للنيب صيل هللا عليه و سمل و رساةل يف اهداء القرب ،رساةل يف النذر للرشيف

و هل غري ذكل منظومات و  .و رشح املعجم الوجزي لش يخه الس يد عبد هللا امري غين ،احتاف اللطيف بصحة النذر للمورس و الرشيف

.ضوابط و حتقيقات  
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 و حتقيقات

لفتويف س نة ست عرشة و مائتني و ا  

صاحب فرغانة و ملكها من  .لرمحن بن عبد الكرمي بن ايردانه الفرغاين اخلواقندي احلنفي اخلان رمحه هللاااملظفر نربوطه بن عبد  ابو 

 الازبكية هبا كذا نس به ايل احلاج امحد بن عبد هللا بن رجب اخلواقندي املعروف ابملولوي المنناكين. و اكن رجال جيدا صاحلا عدمي التلكف

 

احد القضت الثالثة اذلين طلهبم  .محمد عبد اخلالق بن اعظم بن عبد الرمحن بن عبد البايق القزاين التنيك  احلنفي القايض رمحه هللاو ابو 

بن سالمية اول ما فتحت و مه صاحب الرتمجة و ابو بكر بن ابراهمي القزاين و بكجانطاي الااملفيت الربنديق ايل قلعة رنربج عضوا من اململكة 

مامة بقرنية تنيك من اعامل و ويل الا .و اكن من فضالء زمانه و مشاهري املدرسني يف اوانه اش تغل و داب و حصل .ابراهمي الربساكوي

مسعت عبد  .يف حوايش التوضيح و اطراف التلوحي و غري ذكلو هل حتريرات  .ش و درس فهيا و قصده الطلبة من الاطراف و النوايحمماد

القادر الصباوي يثين عليه و يقول انه اكن عاملا متبحرا ابرعا يف فنون و قال غريه ان تالميذه بن عبد العالم
178
قصدوه بعد ذهابه ايل رنبورج  

عبد الرحمي بن يوسف الاشطي فوجدوه دونه. اخذ عن وادله و عنه ابنه كامل ادلين محمد وهبة هللا بن دينس الصالديج و س يف ادلين بن 

و غريهايب بكر الش ناكري   

 

محمد مصطفي بن امحد بن دينس بن              املرصي السويس املعروف ابلصاوي رمحه هللا يوم االثنني لست بقني من ذي و ابو 

و اكن ابوه من بدلة .القعدة
179
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 يف اسفل الصفحة: صوه 



 

 
فارحتل ايل  . هبا صاحب الرتمجةايل السويس ودل هل و اكن من اعيان التجار مث انتقل مهنا .صوه برشقية بلبيس و نسب الهيا عيل غري القياس

و اكن ش يخا اكمال معدة فاضال  .القاهرة و اش تغل ابجلامع الازهر يف العلوم و برع و همر و اقر أ ادلروس و خمت اخلتوم و شهد هل الفضالء

رايعة و حتاريره فصيحا ماهرا لطيف اذلات مليح الصفات همذب الاوصاف مسح الاخالق ذهنه وقاد و نظمه مس تجاد و تقاريره عذبة 

.و اكن الزم الش يخ الرباوي و خترج و اخذ عن جامعة غريه .و مل يزل مييل و يفيد و يدرس و يعيد ايل ان توفاه هللا س بحانه .سلسةل فاحية  

 دخلت س نة س بع عرشة و مائتني و الف تويف فهيا

ه صاحبه وليد بن امني القايبجي و تصدي جبميع ما يلزم وجهزي اول احملرم و صيل علي فيض خان بن خرض خان الاكبيل رمحه هللا         ابو 

من الكمه و محلوه عيل  فتعجبوا .امني نبوصية منه عيل ما حيك انه ملا اخترض قال ملن حرض من احصابه انه يغسلين و يهزين وليد ب

تفرسا  حلج عند وفات الش يخ و ابرش ما قاهل فعمل انه قاهلايد  ير  املذكورا انه يف بالد و يف غاية البعد عهنم و ما لبثوا ان حرضالاختالط مل

وقته و رايت هل مكتواب كتبه ايل سعيد بن ابراهمي النقرايت جوااب ملكتوبه و امره مبالزمة صاحبه حبيب هللا بن  و اكن اكرب مشاخي .و علام

و اخذ عنه خلق من اهل بالدان و غريمه  .احلسني الاوري  

ملدينة بعد ما ي القزاين اجلبيل القايبجي احلنفي الصويف املعروف ابلقرغايل رمحه هللا ابني بن سلامين بن بيمكي بن اوراقااممحمد وليد بن و ابو 

و خرج من وطنه يريد احلج س نة اربع  عرشة و مائتني و قدم القاهرة و  .جح و ادي فريضة الاسالم و زار روضة الرسول عليه السالم

فرجن و جح يف العاماحوالها مضطربة من هجة الا  
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و اكن عاملا فاضال دينا صاحلا ورعا زاهدا يالزم الس نة  .املايض مث ارحتل ايل مدينة الرسول صيل هللا عليه و سمل و مات هبا و دفن ابلبقيع

 عيل مسرية يومني من بدلة قزانقايبج و اصهل من اهل اجلبل من قرية يقال لها  .و يتنب البدعة يف احواهل و افعالها و مالبسها و مالكها

و الزم حصبة الش يخ فيض خان الاكبيل  .ل ايل قرغايل مث ايل خبارا مث ايل اكبل و غريها من بالد الهنداش تغل و حصل مبادي العلوم مث ارحت

و اسوطهنا و تويل الامامة و مث رخصه يف الرجوع ايل بالده فقدم سعيدية قرغايل  .فاجازه و اس تخلفه يف تربية املريدين و ارشاد السالكني

و ابمجلةل هو  .اخلطابة و التدريس يف بعض جمامعها و كرث احصابه و من يالزم اببه يف هتذيب الاخالق و حتسني الاداب و جنح كثري مهنم

ض الش يخ فيض خان و حيك انه ملا مر  .من ااكبر بالد بلغار و مشاهري الصلحاء يف هذه ادلاير و حييك عنه كرامات و ينقل خوارق عادات

 .الاكبيل و ايس من احليوة و ارشف عيل املوت اشار ايل احصاب ان الش يخ وليد بن امني البلغاري هو اذلي يتويل غسهل و سائر ما يلزمه

ه قدم فاتفق ان .ن الش يخ خيلط من شدة املرض و قالوا انه غايب عنا يف بالده من اقيص الشامل و بعيد منا غاية البعداو ظن احلارضون 

 اكبل و الش يخ قد احترض يف اخر الرمق فاكن الامر كام اخرب. و اخذ عنه عبيد هللا بن جعفر بن ابراهمي الامليت و 

 و هو ابن سعود من صلبه عيل ما ذكره .محمد بن سعود بن           العلوي الامييم احلنبيل  الوهايب رمحه هللا الشوارب عبد العزيز بنو ابو 

قبل كامل غرضه خلفه ابنه عبد العزيز و  . قال ملا مات محمد بن سعودعيل ما ذكره الش يخ رفاعة بن رافع البدوي املرصي بعضهم و حفيده

فاكن اذا اراد ان يدخل قبيةل من القبايل حتت طاعته يبعث الهيا من حيهثا عيل اعتقاد القران عيل مقتيض  .ورث منه جشاعته و مهته و غريته

تفسريه 
180
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بطريق الوهابية فان اعتقدت تركها و الا اهلكهتا ما خل النساء و الاطفال و س يب مجيع اموالها. فهبذا اكتسب اموالا يف قليل من الزمان و 

فصار معه مجيع الصحراء ادلاخةل بني البحر الامحر و حبر فارس و  .و اجمتعوا عليهجيش جيشا عظامي فسمل هل عرب البادية قبيةل بعد قبيةل 

حوايل حلب و دمشق الشام و صار هذا املذهب شايعا يف هذه البالد. و انكرست شوكته و قلت سلطنته الان بنفس صاحب النرص 

عزيز مرص انهتيي. و قال غريه اس تظهر عيل كيتبتني ارسلهام اليه و ايل بغداد و ظفر جبيش عظمي حتت راية زيد بن مساعد رشيف مكة س نة 

يل مشهد عيل ريض هللا عنه و رضب مسجد و بعث ابنه سعودا يف اثنيت عرش الف حمارب س نة س بع عرشة و اس تويل ع .مثان و مائتني

 و مائتني فاس متكل الطايف و مكة مث تقدم ايل جدة و حارصها و هنا  بلغه خرب وفات ابيه عبد العزيز فرجع ايل دراي و قام مقامه. 

 دخلت س نة مثان عرشة و مائتني و الف تويف فهيا

 .عا من احلج و دفن بنبطوف ابلعرييش اللحام رمحه هللا راجاملرصي اليونيس احلنفي املعر         العباس محد بن       بن         بن واب 

مثان و س بعني و مائة و الف و حرض دروس اش ياخ وقته ابلقاهرة و تفقه و الزم الاش تغال و جنب و همر  خان يونس س نةقدم من بدلته 
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فتاء و اعمتدوا عيل اجوبته و الا والت و املنقوالت و قصدته الناس يفش يخا فاضال نبيال فصيحا مس تحرضا متضلعا من املعقو اكن  .و برع

و ملا حرضت الفرنساوية ايل مرص و هرب القايض الرويم  .اقام يف مش يخة رواق الشوام عوض ش يخه عبد الرمحن و اقر أ ادلروس يف حمهل

 تعني مرتمج للقضاء ابحملمكة الكبرية  و البسه لكيرب قايد العساكر الافرجنية و انئب انبوليون عيل مرص خلعه ممثنة و فوض اليه امر النواب
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ام اوحرف عنه الفرنساوية و عزلوه عن ن احلليب رمحه هللا من رواق الشو مث ملا قتل لكيرب و ظهر القاتل و هو الش يخ سلامي .ابالقالمي املرصية

القضاء و دام عيل ذكل ايل ان رتبوا ادليوان يف اخر مدهتم و رمس عبد هللا منو القايد ابختيار قاض ابلقرعة. فمل تقع الا عيل صاحب 

و اكن تفقه و  .و خلع عليه عبد هللا و اس متر علهيا ايل ان حرضت اجلنود العامثنية و قاضهيم فانفصل عن ذكل العمل .الرتمجة فتواله اثنيا

محن العرييش و مسع امحد البييل و محمد اجلنايح و الصبان و الفرماوي وخترج ابلش يخ عبد الر   

و اش تغل بطلب العمل  .احلسن عيل بن          بن            بن              املرصي الشافعي املعروف ابخلياط رمحه هللا جبدةو ابو 

و اكن تفقه عيل الش يخ الرباوي و  .به الطلبة انتفعلتعلمي و الافادة فطع ل اش هتر ابلعمل و الصالح و اقر أ ادلروس الفقهية و املعقولية و انق

.الزمه  

 

اكن رئيسا مبجال لطيف  .عبد هللا محمد بن         بن         بن           الرويم املنويف احلنفي رمحه هللا من كتاب ادلوةل مبرصو ابو 

    .الطبع سلمي الصدر حمبواب للناس

بذكر قرص الامال  :د ادلين الهندي املراداابدي احلنفي رمحه هللا من علامء الهند و فضالهئا و صاحب التصانيف مهنارفيع ادلين بن فري و

احلال و املال،  و سلو الكئيب بذكر احلبيب، و ترمجة عني العمل، و رشح  اربعني النووي و كزن احلساب، و تذكرة املشاخي و تذكرة امللو ، 

و اكن اخذ عن خري ادلين السوريت و عبد العزيز ادلهلوي و عوث  .و اترخي الافاغنة و غريها ،اب الاذاكرو كت ،و غنية الطالبني

الالهوري و غريمه 
181
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 دخلت س نة تسع عرشة و مائتني و الف تويف فهيا

اكن يف غاية احلذاقة و النباهة ابشد  .املرصي املعروف ابحملرويق احلريري رمحه هللا      بن           العباس امحد بن امحد بن   ابو  

الامور العظمية يف دوةل املامكل و اايم الفرنساوية مث العامثنية و ازدمح
182
.الناس ببابه و اكن س يدا نبيال فاضال جليال   

رشة بقيت من جامدي يس الشافعي رمحه هللا يوم السبت الربع ع يمحمد مويس بن         بن        بن         املرصي املنويف السدو ابو 

الاويل. اصهل من سدس الليانة ابملنوفية و قدم القاهرة و حرض دروس الاش ياخ ابجلامع الازهر و متهر و برع يف املعقوالت و املنقوالت و 

.و اكن حرض دروس الش يخ عطية الاهجوري و عييس الرباوي و محمد الفرماوي و تكل الطبقة .اقر أ ادلروس و افاد الطلبة  

 

اصهل  .و هو الوزير الكبري و ادلس تور املشري .عبد هللا امحد ابشا           الرويم البش نايق احلنفي اجلزار رمحه هللا يف اواخر الس نةو و اب

فتشوقت  .من بالد البش ناق خدم عيل ابشا بن نوح احلكمي و حرض يف حصبته ايل مرص يف واليته الثانية س نة احدي و س بعني و مائة

 .بعد اربعة اشهر من ذهابهايل القاهرة وجد خمدومه قد انفصل من حكومة مرص و ذهب ايل الروم و وصل نعيه  ج و ملا رجعحلانفسه ايل 

فاس تخدمه يف  ة و اتصل خبدمة حامك مرص عيل عيل بيكفبقي يف مرص و تزي بزي املرصيني و تعمل الفروس ية عيل طريق الاجناد املرصي

و تنقل يف اخلدمات و صار من مجةل الامراء مث جرت هل وقايع خفرج ايل الشام فاس متر  .و دهاؤه و جشاعته همامته فظهرت جنابته و شهامته

 هنا  يف تنقالت و حمارابت
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و اشرتي مماليك و اجمتع دليه عصبيته و اش هتر امره يف تكل النوايح. و مل يزل عيل ذكل ايل ان مات الظاهر معر و ايل الشام و وصل امري 

فذكروا هل املرتمج فاس تدعاه و قدله الصدارة و اقام  .سة حصهناافطلب من يكون كفوا لالقامة هبا يف حر  اء حسن ابشا اجلزايري ايل عاكامل

 لنوايح و خارب جيل ادلروزاحبصن عاك و معر اسوارها و قالعها و انشأأ هبا البس تان و املسجد و اختذ هل جندا كثيفا و اغار عيل تكل 
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فاس تعمل من عند نفسه نوااب لشام افقدله ادلوةل العامثنية بالد  .خلوا يف طاعته و جيب الاموال من لك انحية حيت ملأ اخلزاينمرادا و د

و طلع ابحلج الشايم مرادا و اخاف النوايح و ساس ابلبطش و الشدة و طار صيته يف مجيع املامكل  .عيل مدهنا و حاكما عيل اضالعها

و قصده انبوليون قايد جيوش الفرنساوية بعد ما اس تويل عيل مرص بعساكر مجة و حارصه يف عاك اكرث من شهرين  .سالمية و الثغورالا

و ابمجلةل اكن من  .بشجاعته و جودة عقهل و شهمته و اقروا يوسنيما مهنا افقاومه و ثبت يف احملاربة و مل يغفل فهيا حلظة ايل ان رجعو 

و اكن معادل الامري محمد بن ابشا  .اثر ابقية يف داير الشام و اخبار شايعة يلك عن شطريها الاقالصغرايب ادلهر و افراد العرص و هل ا

.صاحب مرص و مقابهل يف ذكل العرص مث ويل مقامه ابنه عبد هللا ابشا و بقي عليه ايل ان حمك هللا س بحانه عليه مبا شاء  

 و دخلت س نة عرشين و مائتني و الف تويف فهيا

محد بن         املرصي احلريري احلنفي رمحه هللا يوم الاربعاء لثلث عرشة بقيت من رجب عن س بع ا محمد بن عبد املعطي بن عبد هللاابو  

و اكن  .  ن و جود اخلط و طلب العمللقر انشأأ يف عفة و صالح و حفظ  .و س بعني س نة و اكنت والدته س نة ثلث و اربعني و مائة و الف

فيا و حرض عيل اش ياخ املذهب و الزم الش يخ حسن شافعي املذهب مث صار حن 
183
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و تويل اخلطابة و الامامة جبامع عامثن ابالزبكية مث تعني ملش يخة احلنفية و الفتوي  .غالب الكتب املشهورة يف املذهب املقديس و تلقي عنه

و اخذ بعد حتقق  .ش و اس متر س بع س نني حيت ماتكرس عظم رجل فلزم الفرا. و مل يزل يدرس و يفيد ايل ان ان و سار فهيا سرية حس نة

و اخذ عنه ودله ابراهمي ش يخ احلنفية و مفتهيم  .الفقه عن محمد ادلجلي و محمد العدوي و مسع عيل امللوي و احلفين و عيل العدوي و غريمه

.ابدلاير املرصية بعده  

 

و اكنت والدته يف حدود الس تني و  .ه هللا لثلث عرشة بقيت من شوالير بن محمد بن محمود املقديس الشافعي رمحعبد هللا محمد بن بدبو او 

و اتصل خبدمة الش يخ  .دروس املشاخي و تفقه و حصل طرفا جيدا من العلوممائة و الف قدم به وادله القاهرة و اش تغل ابلعمل و حرض 

فقدهما و صار يذاكر الطلبة  .ابلتوجه ايل بيت املقدسمحمد الكردي الصويف و حصلت هل منه الانوار و جعهل من خلفائه اخللوتية و امره 

و اكن تفقه عيل عييس الرباوي و اخذ عن عطية الاهجوري و مسع احلديث من امحد  .ابلعلوم و يعتقد حلقة اذلكر و اقبلت عليه الناس

 الراشدي و

  

عروف اببن الانصاري رمحه هللا يوم الاربعاء مخلس بقني سعيد عامثن بن سعد بن          بن            القريش الهامشي العبايس املو ابو 

و اكن وادله يعرف ابالنصاري من  .و هو من ودل املتولك عيل هللا ايب عبد هللا محمد بن املس متسك اخر اخللفاء العباس ية ابلقاهرة .من شوال

مبرص و اش تغل هبا ابلعمل عيل فضالء وقته و عاين احلساب فصيحا نبهيا نبيال ودل  هجة اهماته و هو من بيت الس يادة و اخلالفة و اكن منشأأ 

املورخ و ابرش امور ادلوةل :بن حسن اجلربيت نقال الش يخ عبد الرمح .و النجوم و همر و برع يف علوم  
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حمهو ساا مايوسا ملا حال بينه و بني الامال غفره هللا ا و تنقلت به الاحوال و مات حزينو خدهما و مل ميدح سريته فهي  

 دخلت س نة احدي و عرشين و مائتني و الف تويف فهيا

مكل الهند و صاحب  . الثاين رمحه هللاالهندي ادلهيل قطب ادلين شاه عمل محمد بن عيل بن محمد شاه بن           البابري            ابو 

 .ادلين عيل عامل كريالثاين دون وادله المور اقتضت ذكلو اكن ابنه مكل بعد جده رشف  .دهيل من ادلاير الركنية متكل بعد ابنه جوانبخت

و اكن هو اخر البابرية اذلين ملكوا بداير الهند  .و يف اايمه قد انهتيي ضعف ادلوةل البابرية ايل غايته و تغلب علهيا الافرجن و طائفة الانلكزي

عيل الاس تقالل و من جاء بعده ليس هلم من املكل الا الامس و من الوالية الا الرمس. و صاحب الرتمجة هو اذلي ذكره فريوز بن حمب 

لعلوم بقوهلادلاير الهندية يف ديباجة رشح سمل االعلوم من فضالء   

  

 .مسميمث سد ماكنه بعد وفاته اببنه جالل ادلين ايب املظفر اكرب شاه و ويل السلطنة ابللفظ اجملرد من املعين و الامس املباين من لك وجه لل 

.يقهتا و ذهبت قوهتا س نة هللا يف اذلين خلو من قبل و لن وجد لس نة هللا تبديالقد وهنت حق   
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 يف اسفل الصفحة: املقديس 



 

 
الفيض اوتاكن بن اوراز محمد بن         بن            القزاين الاورابري غفره هللا من مشاهري اهل بلغار ابلزاكء و الكياسة و و ابو 

و عمل الا انه ما تويل التدريس و اخلطابة و الامامة و امنا اكن من  بعض فضلو اكن عنده  .الوقوف عيل القوانني املوضوعة يف هذه ادلاير
184
 وهات وقته يرجع اليه لك من توهجت اليه بلية و دهشة انيبة و هو 
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.و الغناء و كرثة الامال  و سعة ادلنيا ةكور مع الرثو مشهور و خربه يف  ألس نة اخللق مذمعروف بذكل  

 

و ابو املنصور الت           خان بن عوض بن محمد امني بن ايشمحمد القنغرايت اخلوارزيم غفره هللا غريقا يف هنر جيحون صاحب انحية 

خوارزم و جرجانية و اول من مكل خوارزم ابالس تقالل من القنغراتية و خوطب ابمس اخلان اذلي هو عنوان الرشف و سامت املكل عند 

رجال من اسالفه غلبوا عيل مكل خوارزم  و ما اكنوا خياطبون هبذا الامس و امنا اكن يقال هلم يب او  و قد اكن فامي قبهل بعنعة .قبيةل الرت 

وائل اابلتجنب عن اطالق ما هو من السامت اخملتصة للمكل هبذه البالد عيل ما هو عوائد  الامري اظهارا للتقية و اشعارا ابلطاعة بيك مبعين

و ملا وصلت النوبة ايل صاحب الرتمجة  .املطلق عليه هذا العنوان رجال من املس تضعفني من ال جنكرخلان و او اكن اخملتص ابمس  .ادلول

و بلغ اخلرب  .رج يروم خبارا و جاوز هنر جيحوننوايح و قوي شوكته و زاد غرته خفاسقطهم من الاعتبار و اس تقل و وجرب و اغار عيل ال 

ه طائفة من العسكر و خرج بنفسه من عقبه حتاش يا من مرضة تلحقه او كراهة متسه ايل صاحب خبارا الامري حيدر بن معصوم فوجه الي

 عن الاماكن فمل ير الا مفارقة العسكر لغ اخلرب ايل خان و قد خرج التاليفو ب .حيت جهموا عيل اخلوارزمية عيل غفةل مهنم و اذاقومه الوابل

و اللياذ بذمة املفر و القي نفسه يف زورق اكنت هنا  عيل الهنر و تيل اية الهال  ابجلهر و تبعه احصابه و حواش يه. فعجز القارب عن محلهم 

و هتافت سائر عسكره يف ذكل املاء العجاج هتافت الفراش عيل الرساج قد عانقوا الفناء و العدم  .عن اخرمه فاخنسف هبم و غرقوا يف املاء

نون دون البلوغ ايل املقصودو اختلس هتم حمالب امل  .ال يعرف من اتخر مهنم حال من تقدم  
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فمل ير مهنم الا ما ظهر عيل وجه املاء من القالنيس السود. و حيك انه لكام اخربوه بقدوم النجارين امر ابخملرب فرضب عيل وهجه ورد عيل 

 عقبه حيت بلغوا ايل معسكره و جالسوا خبالهل

 

و اكن الامري دانيال  .اجلنكزي البخاري اجلاكبويت هبادر خان رمحه هللا تقريبا      الغازي عبد العزيز  بن عبد الرحمي بن     و الس يد ابو 

اكبر انصبه خاان يف اململكة بعد خلع فاضل خان  بن بوته بن بدل بن حكمي املنغيت حفيد رحمي خان البنته و س بط اخيه لطلب الرعية و 

بخارا و ما صاقهبا من البالد و القري و ب الامد عيل هذا الرشف خيطب هل و بقي ايل هذا  .ادلوةل س نة اثنتني و س بعني و مائة و الف

والية الا ن هل من املكل الا الامس و من الو مل يك .يرضب يف امسه السكة اايم الامري دانيال و ابنه الامري معصوم مث اوائل الامري حيدر

اتيقها اكحاد الناس يف ضعف حال و ضيق عيش و رث لباس و هو و قد حدثين بعض من راه انه اكن مييش يف اسواق خبارا و رس .الرمس

.حني اس تويل علهيا و قتل فهيا بعد وفاته و اكن اخوه الاصغر       واله رحمي خان خوارزم .اخر اجلنكزية هبا من حيث الامس و الصورة  

 

 تويف س نة اثتني و عرشين و مائتني و الف

ول ظهور اببخارا البخاري  احلنفي رمحه هللا يوم امجلعة                            د الهادي بن  رشيف رمحة هللا بن عطاء هللا بن عب ابو 

و مشاهري عرصه و ااكبر دهره يف ادلوةل املنغتية مبا وراء الهنر بعد ابيه و عرف هبا يف امس ه امد من علامء بدله و فضالء .وابء العام هباال

.ش يخ الاسالم  

ن امحد كري بن دولتكري خان بن سلمي كري خان القرميي يف حمرم جبتاجله متقاعدا من اخلانية و دفن عند جامع فرهاد اخلان صاحب كري ب و

و اكن بقرمي حني  .ابشا
185
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 يف اسفل الصفحة: معروف 
185

 يف اسفل الصفحة: جهم 



 

 
س نة مثان و اكةل يف شهر ربيع ال خر و وقع الصلح بني العامثنية و الروس فويل اخلانية ابتفاق الاهايل و  .جهم عليه الروس س نة مخس و مثانني

.و ابقي عيل خانيهتا مث عزل عهنا يف صفر س نة تسع و مثانني خملالفة التتار عليه .مخسني  

اصهل من اهل  .جنيد عبد السالم بن          بن           بن          السغدي احلنفي الصويف رمحه هللا هبرات او يف العام املايضو ابو 

و هو وادل جنيد الشاعر اذلي  .ين ابذلكرر فزنل هرات و اس نوطهنا و اكن من مشاخي الطريقة اجملاهالسغد اخرجه الامري معصوم من خبارا 

و اكن صاحب الرتمجة من احصاب الش يخ غايب نظر السغدي صاحب هللا اير الصويف و  .قتهل الامري نرص هللا بكش و اكن هرب منه

 اخذ عنه دار الامان البلخي و 

ين السلطان رمحه هللا يوم االثنني لثلث بقني من شهر ربيع الاول اببن معه امثن مصطفي بن امحد بن محمد العسلمي ب          و خلع ابو

و اكن ويل السلطنة بعد معه السلطان عبد امحليد بن امحد يوم .مصطفي بن عبد امحليد  

 

ربعاء صمت بك رمحه هللا بعد العرص ابسكدار يوم الااحساق ابراهمي بن اسامعيل بن ابراهمي بن         العلوي البغدادي احلنفي عو ابو 

و قيل يف اترخيه مات عالمة ادلهر و هل انشأأت .س تني و مائة و الف و و اكن مودله س نة اربع .رملثالث عرشة بقيت من احمل
186
تزيد عيل  

خذ التصوف  عن ش يخ السلميية نعمة هللا و ا .و اخترص اساس البالغة و سامه اجعاز الاياز .اربعامئة و ديوان شعر و رسائل و تعليقات

و الفضايل وافر اخلريات  و اكن س يدا ايدا كثري املعارف .بن معر البلغاري الاواتري
187
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و اخلصائل رضع ثدي الامارة و نشأأ يف جحر الوزارة و اش تغل و حصل و داب و اتدب و مكل و ويل التدريس و دار عيل املدارس و ويل 

 مصاحل الروس رتبة املقبوةل يف نقابة الارشاف و ويل مقابةل خدمته و رتبة مكة مث ويل قضاء اجليش و ويل مولوية حلب الشهبأأ السلامنية و 

مث عفي عنه و  .تني و نصفن روسا يف واقعة احداث احلبوابت و بقي فهيا وحو س  . مث عزل عهنا و نفي ايل بمث قضاهئا ابلفعل القسطنطنية

و اكن دامئ اذلكر سلمي الفكر فصيحا بليغا  .هتني عيل الرتتيب مث عزل و ويل النقابة مرة اثنية و بقي علهيا ايل ان ماتاطلق و ويل صدارة اجل 

و كتب اوصافه يف توقيع  .و الروس ية ----و اكن ابهر احلظ ابرعا فيه و اكن مرخصا اثنيا يف مصاحلة  .و هل اشعار بليغة و انشاءات بديعة

اقيض قضات املسلمني و اويل والت املوحدين معدن الفضل و اليقني رافع اعالم الرشيعة و ادلين وارث علوم  :العبارة السلطان سلمي هبذه

 الانبياء و املرسلني اخملتص مبزيد عناية املكل املعني موالان مريالس يد ابراهمي عصمت زيدت فضايهل

 

 السلطان الاعظم و اخلاقان الاخفم

و ويل السلطنة الكربي بعد ابن معه السلطان سلمي يوم  . مصطفي بن عبد امحليد بن امحد بن محمد العامثين رمحه هللاهو صفي ادلين ابو املعامل

  .امجلعة لتسع بقني من شهر ربيع الاول س نة اثنتني و عرشين و مائتني و الف

تويف فهيا ابو         عبد الباسط بن رس مت عيل بن عيل اصغر بن            الهندي القنويج احلنفي رمحه هللا بقنوج لليلتني خلتا من شهر 

 ربيع الاخر

\143a\ 

اكن من اهل بيت العمل و الفضل من ذرية الش يخ عامد ادلين  .و مودله اكن س نة الف و مائة و تسع و مخسني  هبا .و دفن عند ابيه و جده

نظم اللأيل رشح ثالثيات  :و من تصانيفه .وطن قنوج و هل هبا عقبارحتل من كرمان بعض اجداده و اس ت .الكرماين صاحب الفتاوي العامدية

و جعيب  ،و اجلواهر امخلسة يف الفرائض ،و احلبل املتني يف رشح الاربعني ،احاديث دالئل اخلريات و انتخاب احلس نات رشح ،البخاري

و اخذ عنه نعمي ادلين بن فصيح ادلين القنويج و اخوه و اكن اخذ عن وادله  .لرصف و غريهااو شفاء الشافية يف  ،البيان يف ارسار القران

.و قادر خبش البلهوري و غري اولئكعلمي ادلين و ويل هللا الفرخاابوي املفيت و حسن بن عيل الرشيف   
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 قد يكون: انشاءات 
187

و قربه ابسكدار معروف و هو اذلي وادل خفر ادلين بن نعمة هللا بن معر الاواتري خنت نعمة هللا التوضيحيلهامش: عيل ا   



 

 
 

 دخلت س نة ثالث و عرشين و مائتني و الف تويف فهيا

ابو   

لطان رمحه يوم امخليس الربع خلون من جامدي الاخرة بدار السعادة قتيال و هل مثان املغازي سلمي بن مصطفي بن امحد بن محمد العامثين الس 

و ويل  .ئة و مخس و س بعنياو اكنت والدته يوم امخليس لثالث بقني من جامدي الاويل س نة الف و م .و اربعون س نة و دفن عند وادله

اكن من خيار امللو   .رشة خلت من رجب س نة ثالث و مائتني و الفالسلطنة بعد وفاته معه السلطان عبد امحليد يوم الثالاثء الحدي ع 

--- -جليةل من بناء اجلوامع و دور العساكر و صياغة املدافع و اعامل البارحلامي كرميا برا رؤفا ذا اوصاف مجيةل و ااثر  ذا ر أي حصيح و بصارة

اجلديد و ترتيب العساكر و تعلميها عيل النظام الغريب حيت بلغ عددمه  لبحرية عيل الاسلوباو انشاء دار الطباعة و اكامل القوة الربية و  -

و تربية  .وحو س تني الفا
188
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الاقدار و صادف زمانه الهرج و  الا انه مل يساعده .العلامء و تروجي العلوم ايل غري ذكل من الااثر اجلليةل و املساعي امجليةل و اهلمم الباهرة

 املرج يف املكل و معوم الفساد يف الاقطار و اكنت اايم دولته تشالك اايم خالفة عيل ريض هللا عنه و طالعه يشار  طالعه شعر

 

قدمي و امر غري مبتدع         جور الزمان عيل اهل املروات  داء   

.و مل يكن هل ودل  

 

 السلطان الاعظم و اخلاقان الاخفم

ويل السلطنة بعد اخيه السلطان مصطفي يوم االثنني الربع  .محد بن محمد العامثين رمحه هللاهو قوام ادلين ابو املاكرم محمود بن عبد امحليد بن ا

.عرشة بقيت من جامدي الاويل س نة ثالث و عرشين ومائتني و الف  

 

شهر رمضان ابخلنق ابو         مصطفي بن عبد امحليد بن امحد بن محمد العامثين السلطان رمحه هللا يوم الثالاثء لثالث بقني من تويف فهيا 

و اكنت مدة دولته س نة و شهرين و س بعة اايم  .و دفن بعد صلوة امجلعة عند وادله .يف جمازاة ما ارتكبه يف ابن معه السلطان سلمي رمحه هللا

 واكن مودله يوم 
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 دخلت س نة اربع و عرشين ومائتني و الف تويف فهيا

 

القزانية احلنفية رمحها هللا بقزان و يه زوجة عايد بن عبد البايق بن حسني              والد بنسلامين حبيبة بنت عبد الرزاق بن ايش بو ام 

و اوردهتا يف هذا الكتاب الجل جدها املويل ايش بوالط فانه اكن مشهورا  .وغاي بن قطي بن توراي القزايننبن قتلغ بن بيكته بن بييك بن 

لكيس ملكة اسقف و مقاتةل الروس يف الفنت اليت حدثت يف اايم ليساوت بنت بطرس بن اةمة الاند اهل قزان معروفا ابلشجاعة يف خمع 

الروس 
189
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دخلت س نة مخس و عرشين و مائة و الف تويف فهيا    

 ابو اسامعيل توقطامش بن عبد القادر بن ادريس بن يونس القالري رمحه هللا مه جد امنا من هجة اهما و اكن من صاحلي عرصه صاحب 

و  .و اكن هل وجارة واسعة و عامرات عالية و كراخني و فربقات و معامل القراطيس .غناء و ثروة كثري الاوالد بني ذكور و اانث اولوا احفاد

.من ااثره مسجد قرية قالر و غري ذكل  
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 يف اسفل الصفحة: العلامء 
189

1225يف اسفل الصفحة: و دخلت س نة    



 

 
هللا من ودل الش يخ جالل ادلين الكبري مات يف  ثناء هللا بن           بن جالل العامثيل  الهندي البابنيت احلنفي القايض رمحهو ابو           

.و ش يخه عبد العزيز ادلهيل ببهيقي الوقت .اكن من اجل علامء الهند يف وقته و لقبه الش يخ حبيب بعمل الهدي .غرة رجب  

 

ضالء الهند هل حاش ية عيل احد ف .دلين الهندي اللكنوي ا            رمحه هللا مبدراس من بالد الهنداالعباس عبد العيل بن نظام و ابو 

 احلوايش الزاهدية و سمل العلوم

 

          دخلت س نة ست و عرشين و مائتني و الف تويف فهيا

قال الش يخ رفاعة  .خمتار بن          بن         بن         املغريب الكنتاوي املاليك رمحه هللا و خلعه حفيده املسمي ابمسه           ابو 

غرب ابن الارض مس تديرة اهنا سائرة و قد الفه انه ممن قال من علامء امل رحلتالبدوي يف  
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 و وقعت :فتلكم عيل كروية الارض و عيل سريها و وحض ذكل و قال .مجع فيه مجةل العلوم فذكر ابملناس بة عمل الهيئةكتااب و سامه الزنهة 

املدرس جبامع الزيتونة و مفيت احلنفية العالمة محمد البرييم املؤلف عدة كتب يف نظري ذكل بني العالمة الش يخ محمد التونيس املناعي املاليك 

الكرنتية و خطرها فقال احلنفي  حماورة يف اابحة .محليداعبد  نن من مبداها ايل السلطان محمود بامث عينو هل اترخي دوةل ب.املنقول و املعقول

. و ذهب يف كروية الارض و بساطهتا عيل ذكل من الكتاب و الس نة و حماورةو الف يف ذكل رساةل و اس تدل  .ابابحهتا بل بوجوهبا

الفية ابن ماكل يف  ايضا و للكنتاوي خمترص يف فقه ماكل ضايه به منت خليل و ضاها .خيالفه يف لك ذكل احلنفي ايل كرويهتا و خصمته

.النحو و هل غري ذكل اوراد و احزاب  

وابو محمد عطاء هللا بن محمد بن محمد بن اسامعيل الرويم ا         حلنفي رمحه هللا  يف شهر رمضان بكر حبصار و دفن يف ساحة اجلامع 

و اكن عاملا فاضال ابهر الفضل  .ويل  قضاء مكة و قسطنطنية و نقابة الارشاف و صدارة البالد اليواننية و مش يخة الاسالم .العتيق هبا

و هل رسائل  .م السلطان سلمي و السلطان مصطفي س نة و عرشة اشهر و س تة و عرشين يوماوافر العمل ويل مش يخة الاسالم مرتني يف ااي

و تعليقات يف العلوم و ديوان شعر 
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 دخلت س نة س بع و عرشين و مائتني و الف تويف فهيا

و اكن جشاعا  .نة وراثة من اسالفهاملظفر عامل خان بن نربوطه بن محمد امني بن عبد الرمحن بن عبد الكرمي اخلواقندي صاحب فرغاابو  

مقداما كثري احلروب جبارا سفااك لدلماء قهارا  اس تويل عيل جحند و شاش و اسرتوش نه و ضبط تكل النوايح ابرسها. و ابلغ يف الظمل و 

شعر العدوان حيت قام عليه الرعية و قتلوه و ولوا ماكنه اخاه معر خان و نقش خامته  

 بندءه خاص حرضت س بحان       عامل خان بن نربوطه خان

   

و هو من اهل بيته اول من جعل اخلطبة و السكة يف امسه ابرض فرغانة و اس تويل عيل  .و ذكل يف س نة ست عرشة و مائتني و الف

هل و وسع ممالكه و وجرب و تفرعن و اكن ينكر عيل الصوفية و ا.شاش و انزتعها من يد يونس خواجه و اسرتوش نه من ايدي البخارية 

.الطريقة و حييك عنه يف ذكل امور و حاكايت  
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و ابو النرص عبد النصري بن ابراهمي بن ايرمحمد بن اشرت  القزاين احلنفي العالمة املعروف ابلقورصاوي رمحه هللا يف العرش الاخري من شهر 

و اكن وحيد هذه ادلاير و اكن  .ع و ثالثون س نةو اكن قدهما حاجا مفرض ابلطاعون و مات و هل س ب .رمضان ابسكدار و قربه معروف هبا

ويل فيه تصنيف  .فضلهم صاحب الرتمجةو ا الده يف العمل و الفضل و ادلاينةنشأأ او .ا قرية عيل مرحلتني من قزانوادله اتجرا من اهل قورص

و اكنت هذه الواقعة  .اهل خبارا من املناظرات نيو ذكرت فيه احواهل ما جري بينه و ب .اء ايب النرصيته تنبيه ابناء العرص بتزنيه انبمفرد مس 

يف س نة ثالث و عرشين و مائتني و الف. و اكن حمسودا مبغوضا لكثري من املنمتني ابلعمل يف زمانه و هلم فيه مطاعن و مقادح مشافهة و 

و  يف غالب تصانيفه و السعادة يف مناظراتهو اكن هل الاصابة  .لهو احلديث عيل مبلغ علمهم نقد ادرجوها يف جمامعهم لكها فضول م .ماكتبة
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عيل بغضه و عداوته و تنفري   ذاموه و قل شاكروه و اتفقواو لهذا كرث .و اكن جراي لس نا حمجاجا حشن اخلطاب غليظ الالكم .مشاحناته

را و ما والاها انه اكن ال يندم دلي رمحه هللا حييك عن الامري حيدر بن معصوم املنغودي صاحب خبااو اكن و  .العوام عنه و قصدوه ابلسوء

ايد الفاسدة حيت خلص مهنم ايل حني قام عليه خصومه و رموه ابلعق عيل يشء فرط عليه الا عيل ثالثة امور احدها انه مل يقتل ااب نرص

عند اجلهال   حلديث حمسود و اهل الفضل و الكامل غريباكذكل لك ذي نعمة حبمك  .يتاسف عيل ذكل داةما هذا الكمهو اكن  .بالده

ه عقايد فاسدة و و غالب اهل العرص ينس بون الي .و عيل عقيدة الاةمة الاكملني عيل مذهب السلف الصاحلنيمردود و مل يكن هو الا 

سب اليه انه ن  امذاهب ابطةل و مم
191

 

\148a\ 

ليس  .لقدماء ابذلات و هو برئ عن لك ذكلو انه يري راي اهل الاعزتال و منه انه اكن يقول بتعدد الواجبات و تكرث ااكن ينفي الصفات 

و انه لهبتان عظمي و امث مبني ما نسب اليه حفيد اخته  .و ال ما يضايه ذكل من املفرتايت الشنيعة هل اثر يف يشء من تصانيفه و جمامعه

تسعة يعين اذلات و مثان صفات فانه اكن يقول ان عقيدة ايب النرص ردية جدا فانه يقول بتشخص الامور ال  .اسامعيل بن مويس القشقاري

محمال حصيحا ذلكل و لكن الويل  و هو رجل عامل لعل عنده  .و ان تصانيفه مشحونة هبذا القول خصوصا يف رشحه للعقايد .بتشخص واحد

ن مبغيض ايب و كنت اان يف حداثن امري م .هذا الكمه .التباعه املقدلين هل مبجرد حسن الظن فيه من اهل الرشق من البشاغرة و غريمه

 هللا النرص املتحاملني عليه املنقصني هل املزدرئني به تقليدا و اتباعا لغريان من غري بصارة و حبث من امره و ال كشف عن حاهل ايل ان جناين

حملققني و فات امنه بعد ما حصلت العمل و تتبعت مقاالت الاةمة املتقدمني و الفقهاء املتقنني و ظفرت بتحقيقات ال تعد و ال حتيص من مصن

كشف عن الغطاء و اوتيت البصار ة وحق احلمكة و الفقه يف ادلين. و قد كنت مسعت هذه املقاةل من اسامعيل غري مرة و بيامن اان يف مسرقند 

اعة و و متحري يف اوحراف املتاخرين عن عقيدة اهل الس نة و جهرمه لطريق امجل و س تني و مائتني و الف متفكر يف ش يوع البدعة      س نة

س يف هذه الورطة و تديهنم هبذه البدع احملدثة و الاراء الركيكة املزخرفة اذ خطر احلق و هتاكل الناعدوهلم  عن حمض الصواب و رصحي 

 ببايل ابلهام من هللا س بحانه ان ااب النرص انكره امجلاهري يف عقيدته و تركوه يف طريقته و لعهل اكن عيل عقيدة السلف اليت منين هللا هبا 
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و ليس عندي و ال يف اهل البدل يشء منه و ظين ان تصانيفه  .حدث مين رغبة يف مطالعة كتبه و الوقوف عيل رايه و مذهبهحفينئذ 

ايل لقائه و اس تعارة كتبه فلام رصت ايل خبارا جعلت اول حوايي ان قصدت  افقصدت خبارا و توهجت الهيا شوق .موجودة عند حفيد اخته

ماذا تصنع هبا فقلت احب مطالعهتا  :فاول الامر انكر وجود تكل الكتب عنده فلام احلحت عليه قال .و اس تعرت منه شيئا من كتبهالرجل 

ان تصانيفه و  :مث قال .يل ايب النرصمن القول بتشخص الامور التسعة بتشخص واحداينس به فاعاد ما اكن  .و الوقوف عيل راي صاحهبا

لرشح اجلديد عيل اين الا اهنا ممنوعة من مطالعهتا من هجة الامري و الامر خموف و لكين مل ازل به حيت اعارين اان اكنت موجودة عندان 

انك كنت تقول ان ااب النرص اعتقاده كيت و  :و ذكرت هل .حفملته ايل احلجرة و طالعته يوما او اكرث فرددته قبل امليعاد .عد مجعةاعيده اليه ب

ذلي تنس به اليه من ااين طالعت الكتاب و مل اجد فيه ما يشابه  :فقلت .ما ذكرته كل هو موجود فيه :فقال .الكتاب كيت و مل اجده يف هذا

ففارقته عيل ذكل و يف  .ان هذه املقاةل اكنت يف رشحه القدمي عيل النسفية :مث قال .اخذ الكتاب و طالعه برهة .هو كذكل :فقال .لعقيدةا

مث بعد ذكل اجمتعت مع  .مث رجع عهنا بتوفيق من هللا س بحانه بعد ما ظهر احلق هل مره هبذه املقاةلاول ايف ول نفيس ان الرجل لعهل اكن يق

نظام ادلين بن ايب يوسف السلميي و عارف بن عبد السالم الاورايل و اكان من معتقدي ايب النرص ذوا فهم سلمي و ذكر مس تقمي و ذاكرهتام 

فقر أ  .ليس يف الرشح القدمي ما نس به الرجل اليه و اين احفظ تكل املواضع من هذا الرشح :قال نظام ادلينف .ما جري بيين و بني اسامعيل

رهنة عند فالن و قال ابن عبد السالم هو موجود عندي خبط وادلي و لكنه  .رتيعبارته ما خيالف ابللكية هذا املفعن ظهر قلبه من 
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 .لكتاب و طالعته و وجدته بريئا مما رماه الرجل بهافاخذت منه  .مش تاق ايل ذكل نعم و اان :قلت .هل بغريهمنه و ابده فان اردت مطالعة افك  

اكن هو موجودا يف رسائهل اليت  :فقال .مث لقيته و ذكرته ان ما تنس به ايل ايب النرص ليس موجود يف الرشح القدمي ايضا و اين طالعته بامتمه

و يفرتي عليه ذكل و لكن ليس جملرد اجلهاةل و حمض السفاهة بل من فرط احلسد  حينئذ ان الرجل هيذيفعلمت   .صنفها يف هذا الباب

 .اليه ما نس به اوال فنسب .يب النرصالالكم ايل ذكر امث بعد ذكل بنحو مخس عرشة س نة اجمتعت به يف ولمية بقرية عيشمند و اجنر  .ايضا
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و ذكل اكن موجودا يف مكتوبه اذلي كتبه ايل مري   :فقال .هل بل موجود فهيا ما خيالفهوقلت ان ذكل ال يوجد يف يشء من كتبه و رسائ

فكيف ال بغريه  .فهذا حاهل من الهذاين و سوء احلسد يف خاهل و س يد القوم و الاقارب .خواجه البخاري و اين رايت ذكل يف هذا املكتوب

اثنتني بعد الف و  هذه املس ئةل يف س نة كرامث انه ذ !من رش حاسد اذا حسدمن معارصيه الاجانيب اعاذان هللا من رش مارد اذا مرد و 

ثالمثائة مبدينة قزان و نسب ايل ايب النرص قوال بشعا شنيعا  ال يقول هو به و لكنه مل ينسب اليه ما اكن ينس به اوال من القول بتشخص 

و  ،و كتاب الارشاد ،و كتاب النصاحي ،كتاب اللواحي :التصانيف و اليب النرص من .الامور التسعة بل قال انه اكن ينفي بتشخص الواجب

 ،و رشح                    و حوايش عيل اللواحي ،و تفسري الس بع املفصل من القران اجمليد ،و رشحان للعقايد النسفية ،رشح خمترص املنار

و تفقه عيل ايب املظفر عبد الرحمي بن  .خذ منه التصوفو اكن حصب الش يخ ااب صاحل اخللجي و ا .و جمامع و اجوبة ،و رسائل غري ذكل

 يوسف الاشطي و         و اخذ عنه ابو يوسف محمد امني بن س يف هللا 
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 النالساوي و ندر بن احساق القاميش و جامل ادلين الصباوي و عبد املؤمن بن فيض امليشاابيش و نعامن بن امري بن عامثن السميت 

 

عرشين و مائتني و الف تويف فهيا دخلت س نة مثان و  

اخلري امحد بن امري خان بن معران بن قوجقار الاوشاموي احلنفي رمحه هللا و هو شاب  و هل بضع و عرشين س نة بقرية اومشي مل ابو  

را ابلعمل و املهارة يف و اكن مشهو  .معران ------قل يف امسه امري خان بن قوجقار و مل يذكر  يت يف بعض ماكتيب ابيه انهايزتوج بعد و ر 

و درس يف عدة مواضع من قري  .حدة اذلهن و قوة احلفظ و الكياسة الفقه و الاصول و احلديث مع حداثة س نه و قةل معره مشارا اليه يف

طرح و صنف تصانيف و رد و نقد و صوب و جود و جرح و عدل و  .مزنهل و نوايح قزان و اخذ يف ادلرس و الافادة قبل ان يبلغ اشده

اربعة الاف حديث و تصانيفه تدل عيل كرثة اطالعه و حدة ذهنه و جودة فهمه و  و اكن كثري احملفوظات حيت قيل انه اكن حيفظ .و عول

و حدثين عبد املؤمن بن فيض  .دوام شغهل يف العمل و مطالعة الكتب الا انه مل يبلغ سن الرسوخ و لو عاش لاكن هل شان يف العمل

مث انه ملا نعي ابو النرص و كنت اان اذلي جاء خبربه  .اكن من معتقدي ايب النرص و اكن خيتلف اليه و يناظره و يتفقه عليهامليشاابيش انه 

و اكن وادله جح و  .مث مل يلبث ان مات بعد زمان قليل و اتسف وادله عيل وفاته و حزن كثريا .بيك باكء طويال و اتسف عيل فراقه كثريا

و اكن مما اس نده ان النيب عليه السالم اكن يقف عيل راس  .احلديث  و اجازوه معن علامء اجلامع الازهر و اس ند عهنهرة و اخذ اقدم الق

اخربين وادلي و ش يخي امري خان البلغاري احلاج  :و اكن ابنه صاحب الرتمجة يس ند هذا احلديث عن ابيه قال .لك اية
193
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عن الش يخ احملقق محمد حيوة  لش يخ عبد اجلليل ادلاغس تاين النحرير عن املويل احملدث عيل الشايمعن اس تاذه الش يخ عيل التازداغي عن ا 

 بن سامل البرصي عن الش يخ محمد بن عالء ادلين البابيل عن النور عيل بن حيي املزابدي عن الشهاب امحد بن محمد هللاالس ندي عن عبد 

الانصاري القايض عن العز عبد الرحمي بن محمد بن الفرات عن ايب حفص معر بن      الرميل عن ش يخ الاسالم زين ادلين زكراي بن     

رميةل املزين قال اخربين ابو احلسن عيل بن امحد البخاري قال اخربان ابو حفص معر بن طربزد البغدادي اخربان ابو الفتح عبد احلسن بن 

ابو العباس محمد بن امحد  بد اجلبار بن محمد املروزي اخربانين اخربان ابو محمد ع املكل بن قامس الكرويخ ابو نرص عبد العزيز بن محمد التوقا

 :احملبويب عن ايب عييس الرتميذي حدثناعيل بن جحرحدثنا حيي بن سعيد عن ايب جرحي عن ابن ايب مليكة عن ام سلمة ريض هللا عهنا قالت

بسم هللا الرمحن الرحمي مث يقف مث يقول امحلد هلل رب العاملني مث يقف  :اية يقولان النيب صيل هللا عليه و سمل اكن اذا قر أ قطع قراءته اية 

قال يف الاس تدالل عيل ان الس نة الوقف عيل ر أس لك اية و ذكر هذا احلديث مث قال و لنا فيه  .مث يقول الرمحن الرحمي مث يقف احلديث

اكن ال يرد ذنب عاممته بل يرسهل داةما و و  .خري الامة تشبثا و متساكتمينا و ترباك لكونه من خصايص س ند من طريق الرتميذي فنذكره 

و  ،رساةل يف سنية الاشارة يف التشهد سامها سنية البشارة يف سنية الاشارة :و هل رسائل و حتريرات مهنا .تج عيل ذكل مبا راه دليال عليهحي 

 فتح اجلليل يف سنية ------ العاممة يف مجيع الاحوال، و رساةل يف سنية اخللقة يف اذلكر و  
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قت ممن دونهو اكن يعتقد فيه امري البدل و ااكبر الوح   

                                           
193

ة: عنيف اسفل الصفح   



 

 
 

 

و مائتني و الف تويف فهيادخلت س نة تسع و عرشين   

عبد الغفور القزاين الياريش احلنفي رمحه هللا بقشقار يف عام احلريق هبا بعد ما تويل الامامة و بن الشمس سعيد بن ابراهمي بن عبد هللا ابو  

ن املشهورين ابلعمل كثري التالمذ و اكن ابوه م .و اكن عاملا فاضال صاحلا من افراد عرصه و احاد دهره .التدريس و اخلطابة فهيا س نني كثرية

 و رايت لصاحب الرتمجة مكتواب كتبه .بالده و ام و درس يف عدة مواضع  و اخذ عنه كثريون ناصهل من اهل اجلبل و قدم م .لطلبةاو 

لشاي و امنا اكن و اكن مراتضا خنيفا ال يرشب ا .ايل صديقه مناسب بن عبد الرحمي يعزيه يف امر أته و هو يدل عيل فضهل و جودة علمه

غالب طعامه الشريان مع اخلزب. و رايت مكتواب ابلش يخ فيض خان بن خرض خان الاكبيل كتبه اليه جوااب عن مكتوب هل اكن ارسهل اليه و 

 .و اثين عليه الش يخ حبيب هللا الاورية ساوصاه فيه مبجال 
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ا من تصانيف العلامء و رصح ابن حديث ان الارض عيل قرن الثور و هو عيل و اكرثالنقل فهي ارساةل يف كروية الارض بيهن :تصانيفه نو م

و اكن اخذ عن وادله و اشنياز بن شرييناز اخلوارزيم و  .ظهر احلوت من املفرتايت الشنيعة  

 و اكن مودله ليةل السبت محوده بن عيل بن حسني بن عيل الرتيك الامري رمحه هللا ليةل امجلعة غرة شوال جفأأة و يقال مغتاالو ابو         

ادركته  اكل تونس و بالد افريقية قدمه ابوه مل. و مالثنيت عرشة بقيت من شهر ربيع الاخر س نة ثالث و س بعني بعد الالف و املائة

بويع يف ادليوان  غرة و ارسلت اليه ابخللع و التقليد مع رتبة الباشا و  .الش يخوخة مبشاورة رجال دولته و ساعفته ادلوةل العامثنية يف تقدميه

احملرم س نة احدي و تسعني فاكن يلس لفصل احلكومات يف احملمكة الميين و تصدر الاوامر ابمس وادله و يبارش بنفسه رحةل الش تاء و 

لالمارة فضم اليه مره بعد وفات وادله و رخست قدمه يف املكل و اكن ابوه يبالغ يف الاعتناء بهتذيبه و اتهيهل امث اس تقام  .الصيف يف العساكر

من انتخبه لتدريسه يف لك فن من فنو ن الرايسة و الس ياسة و افرغ يف ذكل وسعه فنشأأ يف دوحة امارة شاموريم يف لك عرض مهنا مسها 

و تدرج عيل الرتب يوما فيوما فاكن يف هذه ادلوةل واسطة عقد و درة يتمية التسام بنقد و اكن ذامهة ابذخة و معال شاخمة. و اكن يف اايمه 

حرب بلنس ية فاعزهمم ما احرقوا مبالطة من بضايع التجار القادمني من الاسكندرية و ورد عليه ابشا طرابلس عيل بن محمد بن امحد القرماين 

 مع ابنيه امحد و يوسف فتلقامه ابلرتحاب و اوسع الرب و اعظم القري و ابلغ يف الاكرام مث اعادمه ايل طرابلس
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قرير العني و طرد مهنا عددمه و اجزل عطيهتم و احسن هجازمه. مث ارسل وزيره ااب احملاسن يوسف هبدية جس مية ايل ادلوةل العلية فقوبل 

ابملربة و عاد مصحواب هبدااي من همامت احلرب و البحر و رشع بعد ذكل يف حتصني ال بالد و بناء السور و الابراج الضخمة و الابواب 

الشاخمة و دور العساكر و مجع اجلند و اعتين بعمل املدافع يف احلفصية و البارود يف القصبة و هييأأ لدلفاع من حوزية و اظهر ما اكن خيفيه 

من حرب اهل اجلزاير. و هجز جيشا عظامي ايل قسطنطنية نزلوا علهيا و احلو ا عيل حصارها و اطلقوا علهيا املدافع و املاكحل حيت ارشفوا 

عيل فتحها و هو يواصلهم ابملدد. فامتدد احملارصة وحو اربعة اشهر من الامد فاهنزمت الاعراب و تبعهم العساكر هاربني. و خرجت من 

اجلزاير العساكر دلفاعهم  و بلغ الامري خرب الهزمية و هو يرتقب خرب الفتح. فهاهل ذكل و اومجه فهنض وجوه دولته و رجال حاشيته هيوفون 

عليه اخلطب و جعلوا يف وجهزي اجليوش و معاودة الزنال و رصفوا الاموال فوجه جيشا يف قيادة وزيره يوسف فالتقوا عيل رساط     و انترص 

الوزير و اس تويل عيل حمالهتم مبا حوت من اذلخاير و النفايس و اخليل و الكراع و الفساطيط و رجع مؤيدا منصورا. و ملا اكنت اجملاعة 

الكربي ابفريقية س نة مثان و عرشين وجه الش يخ ااب احساق ابراهمي الراييح ايل حرضة فاس مبكتوب ايل سلطاهنا الرشيف سلامين يف 

 اس متداد املرية و امتدحه الراييح بقصيدة مطلعها شعر

 ان عز من خري الاانم مزار           فلنا بزورة جنهل اس تبشار

فاجعب هبا السلطان و من حرضوا عظموا مقدمه و امدوه مبطلبه و اهزت هل فاس و اب الرسول من سفارته خري اايب. و قد وفد عيل هذا 

الامري عدة ملو  و امراء بين القرماين عيل ما مر و املويل يزيد بن سلطان املغرب و سلطانه من بعد جمتاز ايل احلج فبالغ يف اكرامه و اعظم 
195
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مسلمة املدعو بسالمة و افاه ثريدا اثر خلعه من مملكة فاس فانزهل اس ين املزنةل و اجري عليه اجلراية السلطانية و ابلغ يف بره. و مصطفي 

انقلزي صاحب قسمطينه و ابنه اتياه مس ترصخني بعد خلعهام. فبالغ  يف برهام و نرصهام و وفدت عليه من بالد الانلكزي امر أة ملكهم فاكرم 

مثوهيا و حسن نزلها و افتدت سائر الاساري اذلين اكنوا بتونس ابموال خطرية. و اكنت بينه و بني ادلوةل الفرنساوية موالات و همادات يف 

عهد نبوليون الاول. و اكنت عليه خوارج من مملكته غلب علهيم و دفعهم عن ملكه. و ابمجلةل دام يف اايمه عيل حاهل من اجلالةل و خضامة 

ايل ان ميض مدتهاملكل و امن الساحة و علو الكعب و بعد الصيت   

 

 دخلت س نة ثالثني و مائتني و الف تويف فهيا

ه ادلش يت من خوانني الطائفة الصغري ابدلشت مكل بعد وادله مث بعده اخوه شغاي نور عيل بن ايب اخلري بن   جاملظفر بواكي خان بن ابو  

.خان  

  

رمحه هللا متواراي من الانكشارية من اعيان ادلوةل العامثنية و اعالم  محمد امحد بن صاحل بن حيي بن عبد هللا القريم احلنفي اسعد ادلينو ابو 

ويل الاعامل اجلليةل و درس يف عدة مواضع و ويل قضاء البالد الاربعة و قضاء مكة و قسطنطنية و صدارة اجلهتني و مش يخة  .فضالهئم

ام اجلديد يف اايم السلطان سلمي س نة احدي و عرشين و افيت يف جواز وضع النظ .الاسالم و بقي علهيا مدة ثالث س نني و س تة اشهر

  فعزل يف رجب مهنا مث اعيد لامثن بقني من جامدي الاخرية
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.دوةل السلطان محمود مث عزل بعد ثالثة اشهر و عرشة اايم بطلب الانكشاريةيف صدور   

 

و ابو         عبد الويل بن سعيد بن امحد بن محمد القزاين الرشداين رمحه هللا ببخارا و قد نيف الثالثني. و اكن فاضال حصيح البصرية انبل 

.و اكن قد حصل شيئا كثريا من تصانيفه .اخوته و افضل عشريته يناضل عن ايب النرص و يناظر هل  

  

صهل من قرية نورما يف نوايح احلسن عبد الكرمي  بن عبد هللا سلطان بن                القزاين النورماوي احلنفي رمحه هللا تقريبا. او ابو 

 .و اخذ عنه خلق كثري و مج غفري .سلطان مدفون هبا و هو مل يزل عيل ديوانه مث نزل بقرية جالبا من نوايح مزنهل و درس فهياقزان و جده 

ييل و و اكن اخذ عن رفيق بن طيب القرصاوي و عبد السالم بن حسن القار  .و اكن جامعا الش تات الفنون و من ااكبر زمانه  

 

 دخلت س نة احدي و ثالثني و مائتني و الف تويف فهيا

و اكن عاملا فاضال درس  .محمد مويس بن عبد الرش يد بن اوتاكن بن اير محمد القزاين التونتاري احلنفي ابالسكندرية و اكن قدهما حاجا ابو 

بقرية ممسه من قري قزان قبل مراد بن احملرم. و اكن جيد اخلط حصيح الكتابة و عندي خبطه كتاب رشح الشمس ية اشرتاه وادلي من تركة 

 .عضد ادلينو اكن اخذ عن القايض محمد ادلاغس تاين و عبد السالم بن حسن القارييل  .مشس ادلين بن عبد الرش يد القشقاري
196
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شهاب ادلين رمحه هللا ليةل امجلعة  العباس امحد بن محمد بن اسامعيل بن محمد العلوي احلسيين املرصي الطهطاوي احلنفي الس يدو ابو 

ودل بطهطا بدلة ابلصعيد الادين ابلقرب من  .منتصف رجب مبرص و دفن ابلقرافة يف جوار الامام الكبري ايب جعفر الطحاوي رمحه هللا

اكن  :حلسن اجلربيتقال عبد الرمحن بن ا .اس يوط و قدم مرص و حرض دروس علامء الوقت و فقهاء العرص و الزم دروسهم ابجلامع الازهر

و الازم حصبته و اكون معه يف غالب الاوقات للطافة طبعه و قرابة س نه و اش تغل معه عند وادلي و اكن يعيد معي و يالميين طبعه 

ومل يزل يش تغل يف العمل مع  ؟اين رفيقك الصعيدي :و اكن وادلي يري ذكل و يسأألين عنه اذا ختلف و يقول .يفهمين  ما يصعب عيل فهمه

 .و اكن مسكنه بناحية الصلبية مث ترحش لالفادة و التدريس .و تلقي احلديث سامعا و اجازة من ش يوخ هذا العرص .جودة ذهنه و خلو ابهل

جلس لالقراء ابلش يخوخة و الرصغمتش ية مالزما  للحاةل احملمودة مع رشف النفس و التباعد عام خيل ابملروة. و اختف به ااكبر تكل الناحية 
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ف مث تويل اوقا .حمبهتم لكونه عيل مذههبم و من مجةل جنسهم وه و انزلوه يف دار تليق به و زادوا بشأأنه و هادوه و داسوه و اكرمو اعتن

الش يخوخة و رشع يف تعمريها و اس  تخالص احباسها من اماكهنا و ساعده اهل الصالح يف ذكل. جفدد عامرة املسجد و التكية و انشأأ هبا 

ا. مث ان تقل ابههل ايل دار مليحة جبوار املسجد بدرب امليضاه وقفت عيل هذا املسجد. و هوال يقطع حضوره ايل الازهر لك يوم مث ملا  ِصهْرِي 

و ملا معر محمد الوديين اجلامع و املكتب اجملاور مبزنهل وجاه قنطرة معر شاه قرر يف  .انتقل ايل املدرسة العينية بقرب اجلامع الازهر جامعته كرث

 درس احلديث هبا يف لك يو م بعد العرص لعرشة من الطلبة و رتب 
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هلم معلوم من ادليوان. مث ويل مش يخة احلنفية فتقدلها عيل امتناع منه مث عزل من الافتاء المور جرت مث تقدلها بعد وفات حسني 

فاذنت هل فبين قربا جبانب  .لقرافةايب جعفر الطحاوي اب و فهيا  اس تاذن مين يف بناء مقربة يدفن فهيا بعد موته جبوار .املنصوري س نة ثالثني

و اجاز هل حسن احلالوي و محمد الامري و عبد العلمي الفيويم و  .و من تصانيفه حاش ية عيل ادلر اخملتار .قوام الاس تاذ و دفن فيه بعد وفاته

عبد الرمحن العرييش و حسن بن ابراهمي بن حسن اجلربق و و  و اخذ الفقه عن امحد امحلايق و ابراهمي احلريري و مصطفي الطايئ .مسع مهنم

و عنه عبد املويل  بن عبد هللا ادلمياطي صاحب احلاش ية املرسومة بتعاليق الانوار عيل ادلر اخملتار و  .املقديس و عيل العدوي و غريمه  

و اكن قدهما  .املعروف ابلتوضيحي  رمحه هللا ابالسكندرية اليابنجوي احلنفي العرفان نعمة هللا بن رمحة هللا بن اميانقول بن رحامنقولو ابو 

و اكن من فضالء وقته تويل الامامة و  .حاجا مع مويس بن عبد الرش يد اذلي قبهل و هو مع شاه امحد بن ايب يزيد  بن رمحة هللا احلاج

و ذكر ابن اخيه شاه امحد  .ب التوضيح لصدر الرشيعةهل بكتااو اكن معروفا ابلتوضيحي  لكرثة اش تغ .التدريس يف عدة قري مهنا قرية انالسا

انه اكن ال يرت  قراءة ال قصيدة الربدية لك يوم مذ علمت و لعهل يف بركة ذكل. دفن يف جوار الش يخ رشف ادلين البورصي  رمحه هللا  و 

قربه معروف و امسه عليه مكتوب يف لوح هذا 
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القرغايل و نلرمحاييل و القايض محمد ادلاغس تاين و عبد و اكن اخذ عن عبد السالم بن حسن القار   

 

و اكن ويل بعد اخيه رسور س نة ثالث و  .ابو عبد املطلب غالب بن مساعد بن سعد بن زيد بن حمسن معزوال بسالنيكو الرشيف 

فاكنت امارته وحو من  .زاد احلجو هو منفصل عن امارة مكة و جدة و املدينة و ما انضاف ايل ذكل من بال :قال اجلربيت .مائتني و الف

و مناصبه حتتاج  .رهااخب و و اكن من وهات العامل .س بع عرشين س نة فانه توالها بعد موت الرشيف رسور يف س نة ثلث و مائتني و الف

هل ايل بدلة سالنيك و خيادعه حيت متكن منه و قبض عليه و ارس يزل و مل يزل حيت سلط هللا عليه         الباشا محمد عيل فمل ايل جمدلين

و اكن مع عبد هللا ابشا بن عظمي وايل  .خرج من سلطنته و س يادته ايل بالد الغربة و هنبت امواهل و ماتت اوالده و جواريه مث مات هو

.الشام و امري احلاج يف س نة اثنتني و عرشين مبكة عام دخلها الوهابية  

 

فهيادخلت س نة اثنتني و ثالثني و مائتني و الف تويف   

بن اسامعيل بن نور محمد بن اش ميحمد القوايل احلنفي  احلاج رمحه هللا عيل شط هنر االتل راجعا   عبد هللا عبد الرش يد بن عبد السالم ابو 

و اكن خرج يريد مكة يف س نة         .بنحو تسعة فراخس و يري قربه من مير عيل الهنر يف السفينة الرستوب من احلج مبرض الاسهال دون

اصهل من  .و مائتني و الف و جح و جاور س نة مث جح جحة اخري لنفسه و خرج راجعا و دخل بالد املسكوب مفرض و مات منه   

 امليشارية قدم جده الاعيل وادل ايشمحمد  او جده من قرية يقال لها قرق صداق و نزل بقرية ممدل.
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مهنم عبد الرحمي بن جعفر  .بر اوانه درس و اعاد و عمل و افاد و اخذ عنه خلق كثريو اكن عاملا فاضال ورعا زاهدا من مشاهري زمانه و ااك

نعيل الكولبايش و اجلواشيل و ابنه احلاج عبيد هللا بن عبد الرش يد و عزيز بن عامثن بن عبد الرمحن اجلبيل الكوكيش و مقصود بن قراب  

الاشطي احلنفي عامد ادلين رمحه هللا يوم امخليس الثنيت عرشة خلت من    املظفر عبد الرحمي بن يوسف بن ارسالن بن اباك     بو او 

 اكن عاملا فاضال حصل مباين العلوم عيل علامء بالده مث ارحتل و دخل بالد داغس تان و ازربيجان و دار عيل .جامدي الاويل بقرية عيشمند

و اخلطابة بقرية عيشمند بعد عبد امحليد بن اوتاكن التونتاري و تويل مث عاد و ويل الامامة و التدريس  .ا و اخذ مهنم و حصل و برزعلامهئ
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 يف اسفل الصفحة: و اكن  



 

 
القرصاوي و اختانه عبد هللا بن حيي اجلرتويش و ابو محمد  و اخذ عنه ابو النرص .احلمك يف نواحيه و مل يزل عيل ذكل ايل ان توافاه هللا

 و نعمة هللا بن عبيد هللا الامليت ينان بن عبد الكرمي املرجاحسن بن منصور الرسديك و امري خان بن عبد املنان الطالقيش و جدي س بح

و عيل بن س يف هللا التونتاري و ابو  و طاهر بن س بحان القرميش املقرئ الكزيالوي و فضل بن س يف هللا الكزيالويو اخوه رمحة هللا 

ورتيش و شاه امحد بن رفيق الساميك والكشاف عادلشاه بن دولتشاه الباجشردي  الفراييض و عبد امحليد بن زين العابدبن امل  

  

و اكن اصهل من اهل قزان انتقل  .بمياكي القزاين احلنفي رمحه هللا بقرية اويص من قري مزنهلاملفضل طيب بن اورازاي بن امياكي بن و ابو 
198
 جده ايل ظهرائ البشاغرة فنشأأ صاحب الرتمجة يف العمل و الفضل و اكن مش هترا ابذلاكء و حدة اذلهن و جودة 
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 اخلاطر و درس ابوص. و اكن اخذ عن رفيق القرصاوي و عبد السالم القارييل.

 

محمد فضل امحد بن نياز امحد بن مري صفر امحد بن فضل هللا الهندي الرسهندي احلنفي الصويف رمحه هللا يوم           سلخ ذي و ابو 

ه ة املتوارثة اكبرا عن اكبر ايل جدمن مشاخي وقته و صاحب الطريق .مائة و الفاحلجة          و اكنت والدته س نة احدي و مخسني و 

.الش يخ امحد الرسهندي رمحه هللا  

 

 

و اكن ابوه بعثه يف اثين  .عبد هللا سعود بن عبد العزيز بن محمد بن سعود الوهايب احلنبيل يف داراي مبرض امحلي و قد انهز امخلسنيو ابو 

مث رجع ايل احلجاز  .مكة مث تقدم ايل جدة و حارصها و هنا  بلغه خرب وفات ابيه فرجع ايل دار ملكه داراي مفكل الطائف و عرش الف

س نة تسع عرشة و مائتني و الف و اس تويل عيل املدينة املنورة و تسلط  عيل تكل الاطراف ايل ان هنض لطرده ابراهمي ابشا و انترص 

زخرجه من احلجااعليه يف وقايع عديدة حيت   

 

س نة ثالث و ثالثني و مائتني والف تويف فهيادخلت   

عبد العلمي حبيب هللا بن احلسني بن عبد الكرمي بن اير محمد القزاين الاوري ابو   
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و اكنت والدته هبا مخلس خلون من جامدي الاويل س نة ست و س بعني و مائة و  .هبا احلنفي رمحه هللا بقرية اور السفيل و قربه معروف

علامهئا و فضالهئا و الزم مدة حصبة الش يخ فيض خان بن حرض خان الاكبيل  و اكن ش يخ وقته و عامل عرصه و قدم خبارا و اخذ عن .فال

مث انه حدث  .و اخذ عنه التصوف مث رجع وطنه و تويل الامامة و التدريس و اخلطابة جبامع اور و اش تغل ابلتدريس و تربية املريدين ا.هب

خصومة و طال الزناع بني الفريقني حيت اخرجه خصومه من امامة اجلامع حمتجني ابهنم الباينون هل و  رتفني من اهل القريةبينه و بني امل

املعمرون. فعمد ايل مسجد اخر و بناه يف جنب هذا املسجد. و قدم دار املكل مدينة بطرسربج و سعي يف حيازة منصب الافتاء و ورد 

فادي ذكل ايل املعادات بيهنام  .رضاء ناس هبا عيل املضادة عيل املفيت محمد بن احلسني الربنديق بال اذن منه و السوق ماكرية غري مرة و ام ال 

و اكنت  .مسجد رضار و مل يمت هل ذكل و مل يزل به ايل ان مات حيت كتب ايل زعامء انحيته يف احراق مسجده ابنه عزهلو مه املفيت يف 

و ال و اكن اخوه فتح هللا عليه ال يداريه يف يشء  .قاةمني مع اخيه فتح هللا من مرتيف القرية و اةمة مس مترةاخلصومة بينه و بني خصومه ال

فاكن فتح هللا  يصوم مع قومه و يعيد بعد اخيه حبيب هللا   .يوافقه يف راي حيت اهنام اكان ال يتفقان يف دخول شهر رمضان و اخلروج عنه

خر غري ان الش يطان مجع بيهنام يف اعتقاد سقوط العشاء من اهل يسمع قراءة الامام يف املسجد ال   سجدينبيوم مع ان املصيل يف احد امل 

و اكن الش يخ حبيب هللا متوسعا يف  .يف قرص ليايل الس نة بناء عيل زمع عدم حتقق الرشط و هو الوقت دلايراقزان و بلغار و نوايح تكل 

 .ساكنهاملعيشة  متلكفا يف مالبسه و مراكبه و م 
199
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 يف سفل الصفحة: اخلاطر 
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 يف اسفل الصفحة: و اكن هل  



 

 
و هو اذلي اكنت املشارية يكبون عيل ممره و يقبلون ااثر عربته و ميشون  .و اكن هل احصاب كثريون يعتقدون فيه و تالمذ يزدمحون عليه

 أ الناس و و اكن جيد القراءة يقر  .و اكن يقصد داير اجلبل يف العام مرة او مرتني و يرجع بيشء كثري من النذور و الصدقات .ذيل دابته

و اخذ عنه خلق كثري  .و اكن اخذ عن ابيه و الش يخ فيض خان بن خرض خان الاكبيل .يدرس يف الفقه و الاصول و النحو و سائر الفنون

و مج غفري اجلهم و افقههم جدي عبد النصري بن س يف املكل اجلبيل الاشطي و يونس بن          اجلبيل حمسن بن بيكقول الشايش 

اسكندر بن اشاكي و الامجي و     بن نعمة هللا بن بشري بن عبد الرحمي بن ا       القايض و فضل  

العباس امحد بن          بن         بن          الغزنوي احلنفي احلاج رمحه هللا  وابو  

 

 و دفن ابسكدار عند اسالفه سكل محمد امني بن عبد هللا بن مصطفي بن فيض هللا العلوي الرويم الارزين احلنفي رمحه هللا    و ابو     

مث  .و انل مولوية يكيشهر يف غرة رمضان س نة احدي عرشة و مائتني و الف .مسكل التدريس يف حمرم س نة الف و مائة و ثالث و مثانني

ول و نفي مث عفي قضاء بروسا مث رتبة مكة مث ويل قضاء دار السلطنة مث نقابة الارشاف مث عزل عهنا لثلث عرشة خلت من شهر ربيع الا

.س نة ثالث عرشة و مات علهيا رماحملعنه و اطلق و انل رتبة الصدارة الرشقية غرة   
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لعلوي احلنبيل الوهايب بقسطنطنية قتيال و هو مقدم الوهابية و ملكهم ااملظفر عبد هللا بن سعود بن عبد العزيز بن محمد بن سعود و ابو 

فاكن هنا  خامتة  .و بعثه ايل السلطان و جري بينه و بني ابراهمي ابشا حروب فانترص عليه و ارسه .املطاع ورث املكل عن ابيه و جده

و اكنوا ينتحلون مذهب احلنابةل مع اعتقاد اهنم مه  .امره و حامسة معره و انكرت حينئذ شوكة الوهابية حيت خضعت الان لدلوةل العامثنية

.بذكل قتل اهل الاسالماملسلمون و ان اخملالفني كفار فاستباحوا   

و اكن متعصبا مبالغا  .سلامن بن عبد هللا بن محمد بن عبد الوهاب المتميي النجدي ش يخ الوهابية و ابن ش يخهم بعد وادله و جدهو ابو        

فيه فقتهل ابراهمي ابشا وقبض عيل اخيه عبد الرمحن و بعثه ايل مرص و اكرث اعقاب محمد بن عبد الوهاب من ابنه ح سني بن محمد بداراي 

 يعرفون ابوالد الش يخ. و بقي من عبد الرمحن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب  ابنه عبد و هو يف زمرة الاحياء. 

 دخلت س نة اربع و ثالثني و مائتني و الف تويف فهيا 

ويل  .زيرة ساقز و دفن يف تربة الش يخ الياسابشا رمحه هللا  جب دلينايوسف بن          بن         الرويم الوزير ضياء ابو           

و اكن عيل زعامة  .لعظمي مرة يف اايم السلطان سلمي و اخري يف اايم السلطان محموداصدارة الجلليةل يف ادلوةل العامثنية مهنا االاعامل 

و مقاتةل و ويل ارزن الروم و قيادة العسكر  .اجليوش يف حماربة الافرجن عند دخوهلم مرص و اخراهجم عهنا
200
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مدبر الامور امجلهور واقفا عيل اصول احلروب عاقال فاضال هل طبع شعر و همارة يف الانشاء و  نو اك .الروس من هجة تفليس و غري ذكل

ال يف حماربة لنرصة قط اغري انه اكن جباان عيل الغاية منحوس اللواء ال شوهد يف حروبه الفوز و  .الامالء خليقا الن يقال هل ش يخ الوزراء

العامص       و املالمح عيل ما ذكره املورخ       و ال يف حماربة الافرجن و ال يف غريها من املعار  الروس  

 دخلت س نة مخس و ثالثني و مائتني و الف تويف فهيا

اكن زكيا حديد اذلهن و قد اذعن هل  .غلمهنوايح ب نبن           القرغايل احلنفي بقرية مزنهل ابيش م      الشفيع وليد بن سعيد بن      ابو 

و هل حتارير مس تعمةل و حوايش متداوةل و رايت هل مكتواب كتبه ايل خليهل  .تويل الامامة و التدريس و احلمك .بذكل اقرانه و اقروا بفضهل

و اكن  .يف اللسان الفاريس تهاغ و بر  عبد الرفيع بن طايش ابلفارس ية جميبا عام ساهل س نة         عرشة و مائتني و كتابه يدل عيل فضهل

و عبد السالم القارييل و  اخذ عن رفيق القرصاوي  

 و اخذ عنه شاه امحد بن رفيق الساميك و 

و  احد العلامء هبا و اكن قدم خبار ا .و فامي قبلها بقزاناالوفاء فضل بن س يف هللا بن حبيب هللا بن         الكزيالوي احلنفي رمحه هللا و ابو 

مث قدم قزان و تويل  .لعلامء مث عاد ايل بالده و تزوج بقرية ممسه و تويل الامامة و اخلطابة و التدريس هبا و بقرية قورصااي املشاخي و لق

 هذه الاعامل ابجلديدة مهنا مشاراك كشمس ادلين بن عبد الرش يد مث بعد وفاته
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 يف اسفل الصفحة: الروس 



 

 
و اكن حصب الش يخ ااب صاحل  .اجلبيل و اخر من الطلبة بعد س نتني  قتل فهيا حسنيف مدرس هتا اليت مث مات بعد الواقعة .الخيه خفر ادلين

 اخللجي و اخذ عن عبد الرحمي بن يوسف و اخذ عنه رشف ادلين بن زيد ادلين الاسرتيل و نعمة هللا بن بيكمتر و ابنه امحد بن فضل و

  

 تويف س نة ست ثالثني و مائتني و الف

ابلته بن            اخلراس ين الرتكامين اخللجي احلنفي الصويف رمحه هللا ببخارا و صيل عليه الامري حيدر از بن يصاحل نيازقيل بن شاه ن  ابو 

 و دفن بالكابر من خارج البدل. 

 

ا هتهللا بقرية طاشكجو و دفن يف مقرب بن رفيق القزاين القرصاوي احلاج رمحه  عبد السالم بن عبد الرمحن بن عبد العزيزالنرص و ابو 

جو بعد عبد القادر بن يرت  و درس و افاد فهيا قبل الوادل اصهل من قرية قورصا و ويل الامامة و اخلطابة و التدريس بطاشك .اجلديدة

و اكن اخذ عن بيكجنطاي بن ابراهمي  .و جح مث مات بعد ما عاد و عقب بنني مهنم احلاج نرص ادلين و خفر ادلين و رساج ادلين .املاجد

  ي مث قدم قرغايل و اخذ عن علامهئاالربساكو 

صفي القدر بن عزيز القدر بن عييس بن س يف ادلين العمري الهندي ادلهلوي احلنفي الصويف رمحه هللا يوم االثنني مخلس و ابو          

د القاةمني برتبية املريدين داوالد الش يخ امحد الرسهندي اجمل و اكن مودله س نة اثنتني و س تني و مائتني و الف من .خلون من شعبان بلكنوء
201
 و من مشاخي وقته ببالد تباهل من الهند 
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الفيض رمحه هللا بن عبد الكرمي بن عبد التواب بن عبد الغين القزاين املرجاين احلنفي رمحه هللا يف شوال بقرية مرجان و دفن يف و ابو 

ن رجال صاحلا متوسطا يف معاشه غري متلكف و اكن صاحب خري و احسان و هل و اك .هالوادل املاجد البويه و اكرب اخوتو هو مع  .مقربهتا

.عقب مبرجان و مبدينة قزان  

  

 دخلت س نة س بع و ثالثني و مائتني و الف تويف فهيا

يزيد احلاج و  و مكل بعده ابنه املويل .رمحه هللا مكل فاس و املغرب الاقيص      سلامين العلوي احلسيين املغريب السلطان          ابو 

و صاحب الرتمجة هو اذلي وفد اليه ابو احساق  .اكن اويص البن اخيه عبد الرمحن بن هشام مفكل و طرد بين معه و خلص هل املكل

شعر الراييح احلاج و مدحه بقصيدة مطلعها  

  

 ان العز من خري الاانم مزار         فلنا بزورة جنهل اس تبشار

 

و مائتني و الف عام اجملاعة الكربي بتونس و افريقية يس متد منه يف املرية و ذكل يف س نة مثان و عرشين  

 

الصدر محمد بن ايب بكر بن سلمي بن         القزاين الصباوي احلاج س يف ادلين رمحه هللا مبدينة خرش نة من بالد الروم و اكن قدهما بو او 

و قدم خبارا مث اكبل و ذكل  .سعة يف ادلنيا قد مجع الكتب النفيسة ه ذااصهل من قرية ش ناكر و اكن من فضالء عرصه و نبالء دهر  .حاجا

مث عاد ايل بالده و تويل الامامة و اخلطابة و ادلراسة  .و الف و مكل كتبا نفيسة و حصب الش يخ فيض خان س نة احدي عرشة و مائتني

و  .عقب ثالثة بنني صدر ادلين و خفر ادلين و ااب القامس و .مث خرج ايل مكة يريد احلج و مات يف سفره .بصبا الكربي و اخذ عنه جامعة

   اكن اخذ
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و ابراهمي بن خوجش القزاين و  عن عبد اخلالق بن اعظم بن عبد الرمحن التنيك القايض و عبد الرمح القرغايل  

ج و جار هللا بن محمد الاش نيك و و اخذ عنه ابو العارف عبد العالم بن عبد القادر و فيض هللا بن عباس بن مؤمن املسلمي احلا  
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 يف اسفل الصفحة: و ابو 



 

 
م بن عبد هللا جعفر بن يعقوب بن ادين قول بن           الاكرجوي احلنفي رمحه هللا بقرية اكريج و هو خنت عضد ادلين عبد السالو ابو 

 .سن الكتابة جيد اخلط جداو اكن عاملا فاضال ح  .شك املولوي جالل ادلين بن برهان الشغوي فهيا حبيبة او حسن القارييل  البنته فاضةل

و ملا قدم املكل  .درس و ويل اخلطابة و الامامة بقرية اكريج و تويل احلمك .و يوجد يف مدينة قزان و نواحهيا املصاحف املكتوبة خبطه

بعث اليه ابلنفقة مث ملا رجع املكل ايل بطرسربج  .يل رنبورغ كتب هل عريضة يطلب منه النفقة للحجا اسكندر بن ابولوس قزان و مر عليه

لرضبافصادف ذكل موت جعفر فاخذها ودله ابو بكر و اكنت مائة و مخسني دينارا رويس   

 

القرسقي الافرجني املعروف بنابوليون الكبري مكل الافرجن و سلطاهنم الاعظم و احد افراد ادلنيا بوانبرته بن شارل بن             و املكل 

يف اذلاكءة و املكيدة يف احلرب و تدبري العساكر. و هو مش هتر الامر منترش اخلرب يف اطراف العامل و اضالع املامكل من مشارق الارض و 

قد تضمن اخبارها كتب التوارخي و هل كتاب ذكر فيه  .مغارهبا  

ة مخس و مثانني و مائة و الف من جزيرةاللغة الرتكية العامثنية و ودل س نقد ترمج ايل 
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و قد فتحها املسلمون يف العرص القدمي و دخلت علهيا راية الاسالم يف  .ن قرسسكون الراء و مض السني و تسمي ال  و قرسقة بضم القاف 

و تعمل اللغة الفرنس ية الختالطه ابلعساكر اذلين اكنوا عيل حراسة  .خالفة املامون مث اس تعادها الافرجن و يه الان يف حمك الفرنسيس

مث تويل سلطنة فرانسا و خوطب بلقب  .حيت ويل زعامة العساكر و تغلب عيل مرص كرية و تقدم شيئا فشيئااجلزيرة مث ويل املناصب العس

و حارب ملو  الافرجن و اس تويل عيل البالد و قصد بالد الروس و جهم  . ----شاهنشاه مع ان اابه مل يكن الا رئيسا يف املرسعني من الطو

و بقي فهيا وحوو دخلها عنوة يف جند عظمي  عيل املسكوب  

 

ي الرشيفي احلنفي رمحه هللا من مشاهري زمانه و ااكبر اوانه و هو وادل ن مصطفي بن يونس  الاوفاو عبد هللا عبد القادر بن سلامين بو ابو 

كثري التالميذ  و اكن .ن ماتاويل الامامة و اخلطبة و التدريس يف قرية رشيف و احلمك بقلعة اوفا ايل  .عبد العالم الصباوي و صبغة هللا

 اخذ عن عبد اللطيف البرياكوي و عبد الرمحن القرغايل و 

 

و ثالثني و مائتني و الفتويف س نة مثان   

دلين رمحه هللا مات بقرية كزيلو ليةل الاربعاء لامثن امحمد عبيد هللا بن جعفر بن ابراهمي بن رسمت القزاين الامليت احلنفي الصويف رساج  ابو 

من  .و اكن من مشاهري عرصه و ااكبر دهرهد املغرب و هل وحو س بعني س نة و دفن هبا بقني من شوال بع  
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 ش يوخ الطريقة القاةمني برتبية املريدين

  

 و اكن اخذ الطريقة عن الش يخ وليد بن امني القرغايل و 

بن عبد الكرمي الامليت املقرئ و عبد لوهاب بن اميانقيل و اخذ عنه ابناه نعمة هللا و رمحة هللا و عبد اجلليل بن جعفر الرباوي و عبد اجلبار 

 الرجيب

اكن فريد  .لعلوي الرويم احلنفي رمحه هللا يف اواخر جامدي الاخرة و دفن يف جوار ايب ايوبااخلري محمد بن محمد بن محمد بن عبد هللا و ابو 

لشام و املدينة و ابرش بنفسه يف ا قضاء سالنيك و ن الش هبات. ويلعلوم ظريفا عفيفا جمتنبا ععرصه يف العمل و الفضل فقهيا متفننا يف ال

.تعمري احلرم و ادي فريضة احلج مث ويل قضاء دار املكل و النقابة  

 

يوسف بن اسامعيل بن اابن القزاين احلنفي رمحه هللا يف جامدي الثانية بقزان و هل            و عقب اربعة بنني حسني و      و ابو      

و  .درجت ترمجته ههنا و ان مل يكن من اهل العمل فانه من اجداد اوالدياو هو وادل صهران و ذلكل  .ن و صاحل و احساق و اربع بناتسلامي

                                           
202

 يف اسفل الصفحة: قرسقة 



 

 
و هو اول من احدث طبع املصاحف يف قزان يف مشاركة عبد  .اكن من كبار التجار املعروفني و هل معامل صابون و مطابع و غري ذكل

 العزيز

 

بل ابن معه عبد اجلليل بن احلاج بقرية مسمل من قري مزنهل ق  فيض هللا بن عباس بن مؤمن بن مسمل املزنلوي املسلمي احلنفيمحمد و ابو 

عبد الرش يد 
203
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و اكن اصغر منه س نا و اكن درس بصبا الكربي بعد ش يخه س يف ادلين الصباوي مث جح البيت و ادي فريضة الاسالم و عاد ايل وطنه و 

اكن اخذ عن س يف ادلين الصباوي و و .مات  

رمحها هللا يوم امخليس لامثن خلون من ذي احلجة فيفة الع  طية احلنفيةالسعادة ُحبحْيبحة بنت عبد النصري بن س يف املكل  بن املظفر الاش و ام 

و  ----اثين  .ان و مائتني و الفو اكنت والدهتا بقرية اشط حضوة يوم الاربعاء لثالث خلون من رجب س نة مث .بقرية طاشكجو و قربها هبا

ول يوم من ذي او تزوهجا وادلي يوم الاحد  .اكرب اوالد ابوهيا و اهما حمبوبة بنت توقطامش بن عبد القادر بن ادريس بن يونس القالرية

اكرب اوالدهام هذا الفقري  دلت هل ابننيوو  .ان س نني الا اثنتني و عرشين يومامثو الف و بقيت عنده  احلجة س نة احدي و ثالثني و مائتني

و توفيت ايم يف نفاسها و  .و عفيفة الكربي و عفيفة الصغري ماتت بعد اهما ابايم يف حضانة جدتنا حمبوبة .و الاخر عامد ادلين مات صغريا

 احترضت عيل شط مهنا اين كنت حني . و اذلي احفظبقيت مهنا صغريا ال احفظ مهنا الا قليال الين كنت يف حني وفاهتا ابن مخس س نني

و محلين الهيا فلام جعلين عند راسها  .تدعو  امك :الهنر مع الصبيان العب هبريرة اذ حرضين خايل عبد الرقيب  بن عبد النصري و قال

نظرت ايل ملية حزينة
204
تقول لها اي اماه و من حتط نك بعدي و مايبين من تكون ام :و قد دمعت عيناها و قالت 

205
كيت و   كل قرطقا 

و اكن وادلي يذكر انه .احفظ من امرها الا هذا القدر و احفظ انه محلين بعض الطلبة من خلف جنازهتا ايل املقربة و ال .كيت  
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و اكن وادلي  .و اكن وادلي يقول اكهنا تريد  من هذه السفرة .مين الا سفرة واحدةمل يبق  :راي يف منامه بعد اايم من وفاهتا و يه تقول

و اما غريه فيبالغون يف حقها و يصفوهنا ابالوصاف   .و يصفها ابلعقل و حسن اخللق و الكياسة و طيب املعارشة و جودة الفهم رييذكرها خب

مثالها و عندي رقعة لها كتبت اخطها حسن جدا ابلنس بة ايل  .و اكنت عندها يشء من العمل و معرفة ابخلط .امحليدة و الافعال السديدة

قد احسنت يف  .ملاثورةاو غري ذكل  من الادعية  .ذلي ال يرض مع امسه يشء يف الارض و ال يف السامء و هو السميع العلميبسم هللا ا :فهيا

.امالئه و اجادت يف كتابته رمحها هللا تعايل و رمح من ترمح علهيا  

 

 تويف س نة تسع و ثالثني و مائتني و الف

و هو  .من احملرم ببخارا نبن           الفرغاين اخلواقندي احلنفي رمحه هللا مخلس خلو  عبد الاحد عييس بن رمحة هللا بن          ابو 

حصل يف بالده مبادي  .حسن اجملالسة لطيف اجملاورة مزاحااشهر علامء خبارا يف وقته و اكن عاملا فاضال مرققا خفيف الروح لطيف املزاج 

يف زمانه معقودا  اليه او نشأأ صاحب بصرية و صار مشار  .ققني اجمللوبة من بالد الهنداحمل العلوم مث ارحتل ايل خبارا و اش تغل و تتبع كتب

و اكن اخذ عن خلق كثري من اهل خواقند و  .ايل قضاء نسف و قضاء قراكول و غريهيف عدة مدارس و و و درس .عليه اخلنارص يف اوانه

و اكن اخذ خبواقند عن يعقوب بن               .من العلامء من مل اخذ عنهمل يبق  :خبارا و الغرابء القادمني علهيام حيت انه اكن يقول

و  .اخلواقندي املعروف ابالس تاذ مث ببخارا عن شري محمد اخلواقندي و عطاء هللا بن هادي البخاري و محمود بن قلندر خان البخاري و غريمه

اخذ عنه ختنه ابو العارف 
206
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عبد املؤمن بن اوزبك خواجه الافش نجي و فضل بن عشور الغجدو اين و عبد الغفار بن سعيد الرشداين و اخوه امحد و عبد العزيز بن 

 عبد الغين البخاري و
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و اكن  .عبد احلمك عياض بن ظهري بن          بن             الفرغاين السوري احلنفي رمحه هللا لثالث عرشة خلت من احملرم ببخاراو ابو 

و اكن من اقران من  .و اكن اكرث اش تغاهل ابلفقه و اكن فيه هو املشار اليه و املعول عليه .ا دينا صاحلا صاحب ورع و زهدعاملا فاضال فقهي

قبهل يف الاغرتاب و التحصيل و الاساتيذ و الفضل و اكن ابوه قاضيا يف بالده. و صاحب الرتمجة درس يف عدة مدارس مهنا مدرسة امري 

البالد و اذن هل ابالفتاء و اكن يري ان العشاء ال يسقط عن اهل البالد اليت ال يغرب فهيا الشفق و هو  و ويل قضاء بعض .العرب

و كتب يف ذكل حمرضا محل ايل بالد بلغار. و اكن اخذ عن يعقوب الاس تاذ و شري محمد اخلواقندي و  .الصواب  

تارين عيل بن س يف هللا التو و اخذ عنه خلق كثري و مج غفري مهنم عبد الغفار بن عبد امحليد و   

بن وجيه ادلين بن معظم بن منصور ادلهلوي احلنفي رمحه هللا و هل تسعون س نة من اعمل  عبد العزيز بن امحد بن عبد الرحميو ابو          

 علامء الهند يف وقته
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هللا ابشا رمحه هللا الحدي عرشة خلت من شهر ربيع  عيل بن         الرويم الزعفراين الوزير الكبري عبد نعبد هللا محد هللا بو ابو 

و اكن رجال عاقال مدبرا  .لصدارة العظمي و غريهاامن اعيان وزراء ادلوةل العامثنية قد ويل الاعامل اجلليةل و املناصب العلية من  .الاخر

 ساس يا مقبوال

 

سلمي احلنفي رمحه هللا و اكن من املشهورين ابملهارة يف العلوم املظفر عبد اجلليل بن عبد الرش يد بن مؤمن بن مسمل املزنلوي امل و ابو 

  و اكن اخذ عن رفيق القرصاوي و عبد السالم القارييل و  .درس بقرية مسمل و اخذ عنه مج غفري و تويل احلمك يف نوايح مزنهل .العربية

 

و ابو الوجد جعفر بن عابد بن احساق بن قتلغ محمد بن نرميان  الاوفاو ي الارسالين الصفري رمحه هللا بقرية تميوشكه. و امه رجب بنت 

خليل بن اصيل خوجه بن امري خان بن رشيف قل تزوجت بعد ابيه رجال من العوام امسه ابلطاج بن عاكشه بن عيل بن س بحان من اهل 

و اكن يصدر عنه احوال متلونة و  .ةو اكن صاحب وجد و جدية و مزاح و هل اخبار و حاكايت كثرية شهري  .قرية ارسالن فنشأأ يف جحره هبا

ال خري يف عقيدة  :يقول ؟!اتفعل ذكل و انت معتقد الناس فيفسد عقيدهتم فيك :رضط يف جمامع اخللق و اذا قيل هلو رمبا  .افعال مضحكة

ه من الات املوسقي  واكن يطوف يف بالد بلغار و نوايح قزان . و رمبا اكن معه الطنبور و غري يفسدها الرضطة
207
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و حيك انه قدم قزان و اهدي للك واحد من علامهئا شيئا مث ميض ايل قرية اور السفيل و اجمتع مع حبيب هللا بن احلسني و  .و اضالع اوفا

اخيه فتح هللا فقاال هل ان الهدااي الهل قزان  و اتتينا صفرا. فقال: و امنا اهديت هلم و بذلمت ما مسعمت لئال ينبخو عيل. و حيك انه اجمتع مع 

املرازي اذلين خيدمون يف ادلواوين و يدورون يف اخلدمات املريية. فقال بعضهم: ان جدان فالن انل هذه الرتبة اليت وحن علهيا. و ذكر لك 

ف مل ينل هذه الرتبة يف اوائل كي :فقالوا .ان ايب انل هذه الرتبة قبيل وفاته :فقال الش يخ جعفر .واحد مهنم شانه و افتخر مبا انهل من الرتبة

انه معر كثريا و اختلط عقهل فصار يبول قاةما و يشم النشق داةما و ال يصيل و هذه اعظم   حالتمك  :فقال ؟حياته بل مل ينلها الا قبل وفاته

اليت تفتخرون هبا فاخفمهم بذكل. و الناس فيه فرقتان فرقة يسئ الظن فيه مما يري من تلون حاهل و اضطراب مقاهل و دورانه عيل الاغنياء و 

 ان دلي حييكاو اكن و  .خوارق عادات و اخبار ابملغيبات لصالح و رمبا حيكون عنه كرامات واهل ادلنيا و فرقة تبالغ يف مدحه و توصيفه اب

خالف املعهود رمبا مال ايل مبايعة فانه اكن يعتقد فيه الا نه اذا شاهد منه  .را اكن مرتددا يف دخول طريقته و مبايعتهاحدا من الطلبة ببخاو 

فاتفق ان الرجل راي يف منامه انه عرض عليه خطا ارشاد اخرض و  .الش يخ نيازقيل الرتكامين و بقي عيل ذكل مرتددا ال يدري اهيام خيتار

طني اخرتت الاخرض او اي اخل :يعرب هل رؤايه فلام متثل عنده و اراد ان يقص رؤايه قال هل الش يخابيض فلام اصبح قصد الش يخ جعفر 

غري ان يقص عيل احد فازداد بذكل اعتقاده  نفتعجب الرجل من وقوفه عيل رؤايه م ؟الابيض  
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هل عرفت  :جيفة و رماها يف البحر فقال هل الش يخ قبل ان يقص رؤايه عيل احدي   خر يف منامه عقااب محل او كذكل ر  .و سكل طريقته

اما العقاب فاان و اما اجليفة فهيي نفيس و اما البحر فهو علمي فقد اهلكت نفيس  :فقال .ال :فقال ؟البحر و اي يشء اكن العقاب و اجليفة
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و يندم عيل فرطاته و يبيك عيل حاهل. و اكن عبد العالم بن عبد القادر الصباوي يقول انه اكن رجال صاحلا يعرتف بتقصرياته و  .يف علمي

ازقيل نيو اكرث ما ينكره اتباع الش يخ  .جعفرا و ال تتعرضوا عليه فانه جمذوب ال ميكل نفسه دعوا :حيك عن الش يخ فيض خان انه اكن يقول

و اكن قدم خبارا و اكبل و اخذ التصوف عن الش يخ فيض خان الاكبيل و  .الرتكامين و هللا اعمل حبقيقة احلال  

محمد بن احلسني و ابو           
208
و اكن عاملا فاضال عيل  .الربنديق احلنفي املفيت رمحه هللا ابوفا و قربه هبابن منصور بن عبد الرمحم القزاين  

مث  .و قد حصل و اش تغل و جنب و مكل و قدم خبارا و اخذ عن علامهئا .اهلمة بعيد املدي ذا رتبة جليةل و درجة عالية انلها من هجة ادلوةل

و اعاد عيل وهجه فوقع ايل الربية يف همم اصالح امور الباشغردية و القزاقية  ده فوهجهنرجع ايل بالد الروس و اتصل بوايل رنبورغ و تقدم ع 

و  .دلوةل العامثنية و حمااكت شاهنمافتوسل بذكل ان ويل مش يخة الاسالم و منصب الافتاء العام عيل حماذات املشاخي يف  .منه مباكن عظمي

مث انه توجه ايل بالد  .امر مر قوة ترصف و نفوذالاو اكن هل يف اول  .اهو اول من ويل هذا املنصب يف بالد بلغار بعد تغلب الروس علهي

القفقص و نوايح داغس تان فوقع مساعيه موقع القبول 
209
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و اكن حيسن اخلط الرويس و يكتب و اول ما  .و اعطيت هل عالمة الامتياز و عنوان الرشف من هجة ادلوةل الروس ية يف مقابةل خدماته

بغالء الاسعار هبا و جعل هو رئيس  فاكن يف رنبورغ مث نقل ايل اوفا متعلال .عقد امجلعية الرشعية و فتح احملمكة الاسالمية رتب ادليوان و

و اما الان فينتخهبم  .تكل احملمكة و صدر امجلعية و اكن خيتار العضاء امجلعية من شاء من علامء قزان ثالثة و اكن هو املس تقل يف ذكل

و مشهور انه اكن اعمل من ويل هذا املنصب  .و القوة فمين ويل الافتاء بعدهيل ادليوان و مل يبق ذكل النفوذ قزان فيبعهثم االعلامء من اهل 

و رايت هل اوامر كتهبا ابلفارس ية ايل ابراهمي بن خوجش مث ايل عبد الس تار بن سعيد الرشداين ايمرهام ان  .ايل هذا الوقت يف هذه البالد

ن و نواحهيا و يؤكد علهيم يف ان ال يساهلوا يف صلوة العشاء و الوتر يف اربعنية الصيف متعللني ابقوال الضعيفة و النقول يبلغا اةمة قزا

و من يفعل ذكل  او يتقول به واحد  .السخيفة ابن العشاء و الوتر ساقط عن اهل البالد اليت ال يغيب الشفق عهنم يف اقرص ليال الس نة

و همام رفع الينا حاهلم ال يسمع عذرمه و ال  .خطابته فان امامة الفاسق مكروهة و عن امامته و منصب دراس ته لعزلامن اولئك اس تحق 

و طالت اايمه يف معهل و سعادة دنياه حيت بقي عيل منصب الافتاء وحو  .يقبل فيه شفاعة الشافعني و ان يس تعتبوا مفا مه من املعتبني

وفد اليه لالمتحان يف اورنربغ اول ما ويل الافتاء و الامتحان  د الرش يد بن محمد الشكري ان اابهو قد حيك يل معني بن عب .مخسني س نة

و جده منصور هو صاحب الرتاكيب املنصورية  .و اكن ذكل س نة احدي و تسعني و مائة و الف .فامتحن عنده و اخذ املنثور المامة القرية

 العامل املشهور
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ري و ترسون ابيق بن عبد الرحمي البخااغس تاين بقرغايل و عن عطاء هللا  بن هادي ببخارا و القايضادل و اكن اخذ عن القايض  

 تويف س نة اربعني و مائتني و الف

و قدم خبارا و درس فهيا و انترش  .وهل ست و مثانون س نة و هو من اهل فرغانة اخلواقندي رمحه هللا ببخارا محمد شريمحمد بن عبد هللا ابو 

جان و يه اعظم مدارس محمود بن قلندر و اكن اخر ما وليه تدريس مدرسة قلبااب بعد و اش هتر صيته و ويل التدريس يف عدة مدارس ذكره 

الا يف  خبارا و لها اعتبار عظمي عند اهلها و مه يتنافسون يف نيل دراس هتا وال يتيرس الا لالاكبر من ش يوخ املدرسني هبا و ال ينالوهنا غالبا

و لصاحب الرتمجة مدرسة بناها يف جنب مدرسة قلبااب  .رمه و اايم ش يبهتم و يسوون بني والية التدريس هبا و بني قضاء خبارااواخر مع

و اكن حسن ادلين  .و اكن يمتع عنده خلق كثري من غاغة الطلبة و اكن معي يف اواخر معره و هل شهرة عظمية ابلعمل و ادلرس .مالصقة هبا

ء و السب و الش مت و اللعن و رمبا رضب من اعرتض عليه ومل ار ئا من العلوم و امنا اكن امره اململ يكن يعرف شي  :ري يقولبن بشري التونتا 

كذكل اكن يقول مراد بن حمرم املناكري و ال  .وائلها عيل ما هو العادة عندمهايكن غالب دراس ته الا من رشح الاكفية و رشح الشمس ية من 

لتفسري و القر أة فاكن عاراي عهنا ابللكية عاطال عهنا و ال امل و ال منقبة و اما علوم الفقه و الاصول و احلديث و يعرتف هل بفضل و ال ع

مدرس ال  وقاية و النقاية و اكد ذكل ابن اي  الامري حيدر بن معصوم املدرسني بدراسة يشء من الفقه من ال و ملا الزم .يشء يهيدري اي 

ه و يبعد عن معهل دراس ت يقرء عنده الفقه يعزل عن
210
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و مينع الصالة و  :مما حييك عنه يف ذكل من الفضاحي ان القاري ملا قرء من ابب احليض . وو واليته فاضطر الرجل ايل درس خمترص الوقاية

هل اي س يدي ان  :فقيل .ةيعين ان الرجل يقيض الصيام و الصلوات اليت تركها يف اايم احليض دون املر أ  :فقال .الصوم فيقيض هو ال يه

ه معنا فقال يف .و يعل الامام امة وحو العدو :اي امحق الا تدري ان املراد لو حاض. و مرة من ابب صلوة اخلوف :فقال .الرجل ال حييض

ا يكون اجلارية الواحدة فقيل هل م .فقال ليش تغلوا هبا و ال هيجموا علينا ؟فقيل هل ما احلمكة يف ذكل .رية ايل طريق الكفارااي يعل املكل ج

اي امحق ان ذكل امنا ال يوز عيل سبيل الاجامتع و اما عيل السبيل التعاقب فال  :فقال ؟!شيئا عند اولئك امجلع العظمي و اخللق الكثري

ذه الامور ان ه :و اكن الفاضل محمد بن صفر احلجندي يقول .و حيك عنه من امثال ذكل يشء كثري ال يعد و ال حييص  .شك يف جوازه

 بن الغريبة البعيدة عن العقل املنسوبة اليه و ان اكن بعضها منحوال علهيا الا ان اكرثها بل غالهبا قد صدرت عنه. و اكن اخذ عن عطاء هللا

و  -------ظهري السوري و عامل بن هبادر شاه الاست هادي البخاري و عنه خلق كثري اجلهم و اكربمه عييس بن رمحة هللا و عياض بن

 لعلهم امنا اخذوا عنه يف اول امرمه و مهنم

 

طلب العمل و حصل و  .اصهل من اهل كييل .القزاين الكييل احلنفي رمحه هللا بقزان        عبد هللا صاحل بن سعيد بن احلسن بن  و ابو 

مث انتقل  .و الف و درس بقرية كنار القدمية هبا مدة قليةل مث عاد يل وطنه س نة تسع و تسعني و مائةاعاد و درس و افاد و قدم خبارا و اقام 

  .ايل بدلة قزان و درس هبا و تويل امامة املسجد الثاين
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و اكن كثري التالميذ مج الطلبة و اكن هل كتب جيدة و اكن لعبد هللا بن حيي العيشمندي فيه اعتقاد عظمي. و كذكل اكن وادلي يثين عليه و 

ض بن عبد العزيز القشقاري اكن حييك عن وادله انه مل يكن عاملا متقنا و امنا اكن غالب حاهل املزاح و اخلالغة يصفه ابلعمل و لكن عطا بن في

و اخذ عنه خلق كثري و مج غفري مهنم  .و اكن اخذ عن عبد السالم القارييل و عطاء بن هادي البخاري .و انه مل حيصل شيئا من العلوم

عبد الس تار بن سعيد الرشداين و اخوه عبد الغفار و ابو احلسن فتح هللا بن صفر القزاقالري و عبد السالم بن مرتيض بن مقصود 

 املسلمي و 

و هو وادل  .اجملد س يف امللو  بن مظفر بن مرتيض بن عيل بن يوسف اجلبيل اجلقايل احلنفي رمحه هللا جبقال القدمية من قري اجلبلو ابو 

وحو فرخس و نصف علامء وقته و فضالء انحيته اصهل من قرية بزنه قرية عيل  ناكن م .بد اللطيفو زايدة ام ع  لنصري و محدياجدان عبد 

ميذ العامل اكن جده مرتيض بن عيل من تال .قد درسا فهيا و توليا الامامة و اخلطابة هبا عيل التعاقب .و جده فهيا من جقال و قرب ابيه

ايل بعد ما حصل و رجع من قزان و . و صاحب الرتمجة قدم قرية جقفندي الزمانغش السميت صاحب التواليف ااملشهور مرتيض بن قطل

تويل الامامة هبا و اخلطابة ايل ان مات. عاش طويال و معر حيت ادركه اوالد حفدته و اكن اخذ عن وادله و عبد الرش يد بن محمد 

 البايالنالري و 

لليلتني خلتا من  العلوي الهندي البنجايب احلنفي الصويف رمحه هللا يوم السبت  عبد اللطيف بن           بن        احلسن عيل بن و ابو 

 صفر بعد الارشاق
211
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و صيل عليه  .نور هللا مضجعه :و بعضهم قوهل .يف روح و رحيان و جنات النعمي :و قد جعل بعضهم اترخي وفاته قوهل .و هو حمتب عيل ركبته

ته س نة مثان و مخسني و مائة و الف بتباةل من بالد بنجاب عند الش يخ حبيب هللا و اكنت والد و دفنابو سعيد بن صفي القدر الفارويق 

. و اكن معه سامه عبد هللا و 
212
من داير الهند. و يعرف بشاه عبد هللا و غالم عيل ملا ان اابه سامه عليا ابشارة عيل ريض هللا عنه يف منافه

هة احلسب و جامل الطلب و طنة و الاخالق الفاضةل و الاوصاف الاكمةل و رشافة النسب ونبااحد من مجع العلوم الظاهرة و البا هو

و اكن عيل الهناية يف الزهد و الورع  .السالكني و هو ش يخ الطريقة و امام الصوفية و من كبار املشاخي و اعيان .هب و املرشبحسن املذ

و اكن يقصده  .لطريقته و اكن مسكنه يف مدينة دهيل و          تربية املريد السالكني .ةو ادلاينة و دوام التبتل و اجملاهدة و مالزمة الرايض

و يتربكون بنيل حصبته و القيام خبدمته  .س من الاطراف و الاقطار البعيدة و يمتع الطلبة عنده من البدلان القاصية و الامصار النائيةاالن
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خادلو قد انشأأ الش يخ  .يف الطاعة و العبادة و لزوم اجملاهدة و الرايضة و هو ال يزداد بذكل الا خشوعا و خضوعا و هجدا

213
الشهرزوري  

شعر  يف مدحه قصيدة عربية و فارس ية و يناسب هذا املقام ايراد يشء من ابيات القصيدة العربية مطلعها قوهل  

 

 مكلت مسافة كعب الامال                     محدا ملن قد من ابالكامل

حلط و الرتحال اكيب الطليح من الرسي           و من اعتوار و اراح مر   

 و اراح من قيد الاقارب و الوطن           و عالقة الاحباب و الاموال

و مغوم مع او خيال              و مهوم اهميت و حرسة اخويت  
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اخلال                                                                               

 و مواعظ السادات و العلامء                 و مالمة احلساد و العزال

  من امة هجالينو اعاذين من فرقة افاكة                      و اجار

 

شعرمث قال   

 

اعين لقاء املرشد املفضال    و اانلين اعيل املارب و املين          

و هدي مجيع اخللق بعد ضالل         من نور الافاق بعد ظاللها          

من حلظة حيي الرممي البايل      اعين غالم عيل القوم اذلي             

ما انقش الادابء يف المتثال      متثيهل ما ساغ الا انه                     

فضل طود الطول و الكرم         ينبوع لك فضيةل و خصال  هو مي    

كزن الفيوض خزانة الاحوال           حبر التقيجنم الهدي بدر الريج   

حلام و اجلبال متكنا            و الشمس ضوءا و السامء معايل اكالرض  

 عني الرشيعة معدن العرفان              عون الربية منبع الافضال

  الطريق قدوة الاواتد               غوث اخلاليق رحةل الابدال قطب 

الاسالم                  صدر العظام و مرجع الاشاكل  ش يخ الاانم و قبةل  

بصوت عالهاد ايل املويل هبدي خمتف              داع ايل املويل   

 حمبوب رب العاملني من اقتدي          هداه قل اي قدوة الامثال

من حلظ كحل العقال  ل ابلهوي مكبول                جناهمك من هجو   

صده                 قد رصعته جعايب الاحوالمك من ويل اكمل من   

 مك منكر لعلو شانه قد راي                 فاذاقه املويل اشد ناكل

 معطي كامل متام اهل نقيصة              و مزيل نقص مجيع اهل كامل

 اخفاه رب العز جل جالهل                  يف قبة الاعزاز و الاجالل

و اجهر وجازا ان مسعت مقايلفا                  اي اهل مكة حوهل درطائ  

 و م بيت خيف دع و ركض حمرس         و ُمين مين  و الريم لالميال 

 و اسكن بذا الوادي املقدس خالعا         نعيل هوي الكونني ابس تعجال

 مقامك ابملطاف بال صفا                   من طوف حرضت كعبة الامال 

ضاه مبلزتم            ما الطوف الا حوهل جباللما السعي الا يف ر   

 من شام ملعا من بروق دايره              مبشام روض الشام كيف يبال

                                           
213

 يف النسخة الاصلية: حادل  



 

 
انست من تلقاء مدين مرصه               انرا 
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                فابيل البال ابلبلبال                                                       

رت اهيل قائال هلم امكثوا             ارجع اليمك عب الاش تغال فهج  

 و نويت جهران الاحبة و الوطن          و ركبت منت الامكة الصهال

 فطوي منازل يف مسرية مزنيل           و اها جبار ساحئ مشالل

 فنسيت احصايب عيل ميثاقهم              و مواعدي من فرط شوق جامل 

غ السالم الخويت               و يبسط عذر الغدر و الاهاملمن يل بتبلي  

 سلب الهوي ليب مفا يف خاطري          غري احلبيب و طيف شوق وصال

 قد حان حني ترشيف بوصاهل               من يل بشكر عطية الايصال

سفه عيل من مش رحي زوال       اي رب ال احيص ثنايئ انه              

و تركت غري امحلد لك فعال       اعطيت معر الاخرة         و هللا لو   

 و اتيح يف لك منبت شعرة                   الفا لسان يف الوف مقال

خبطرة يف البال و اميط عين النفس و الش يطان يك         ال يلهياين  

 فرصفت معري لكه يف محده               برشا برشي ابدا بال اهمال

عيل كفاء عطية                    فضال عن التفصيل ابالجاملما اقدرن   

 اين العطااي و يف غري عديدة                كيف اتشكر وهو بعض نوال

 ام كيف امحد انظام و انثرا                  ذاات ترقت عن حضيض خيال

 سلب التجوز و اجملاز ابلغ                  مين تقدسه عن الامثال

ق متعاللاخلاليق يف نعوت كامهل                 س بحانه من خااهل   

 فالعجز يطفئ و التحري فكريت              ما ينبغي الا السكوت حبال

 فكام قضيت الهنا يف اشهر                  طيا لبعد مسافة الاحوال    

 و وهبت اقداما عيل طي الغال              و نزول غور و ارتقاء جبال

 و جئتنا حفظا من الافات                     و منحتنا امنا من الاهوال

ملقبل منه ابالقبالا و رزقتنا تقبيل عتبة قبةل                     فاز  

 فارزق اهل العاملني حبقه                     اداب يليق بذا اجلناب العايل

و عطائه و نواهل املتوال و امدان بلقائه و بقائه                          

 زد من حيايت يف اطاةل معره              ادم الوري حبامه حتت ظالل

و امنحين ما يرضيه من اعامل  و اجعلين مسعودا حبسن قبوهل             
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 زد لك يوم يف فوادي وقعه                 ما دمت حيا يف مجيع احلال

عنه ريض يدي مفاز حايل           و امتين مرضيا دليه و راضيا     

 فامحلد للرب الرحمي املنعم                 القادر املتقدس الفعال

بعد الالمث الصلوة عيل الرسول اجملتيب          خري الوري و الصحب   

 قد كدان ان نس تويف القصيدة بامتهما فانه مل يبق مهنا الا القليل. و هل كتاب الفه يف مناقب الش يخ حبيب هللا ادلهلوي

 تويف س نة احدي و اربعني و مائتني و الف
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 .عبد الرحمي املزنلوي املسلمي احلنفي رمحه هللا او س نة اربعني و هل مخس و مخسون س نةعبد السالم بن مرتيض بن مقصود بن        ابو 

و اكن ذا سعي بليغ  . عبد اخلبري بن عبد الوهاباصهل من قرية اومشي من نوايح غزان و ارحتل جده ايل ارض اوفا و نزل مبسمل و هو مع

و اكن  .لكتباالس تاذه عبد اجلليل بال منشور مث تر  و اكن يدمي يف مطابعة  حصل جانبا من العمل و درس يف اوائل رجعته من قزان اعانة

ناري و عبد الغفار بن سعيد مث قدم قزان و اخذ عن صاحل بن سعيد الك  .اخذ عن عبد اجلليل بن عبد الرش يد بن مؤمن املسلمي

 الرشداوي و اخذ عنه ابنه ابو املعامل و 

محمود محمد بن صادق بن مصطفي بن عيل الرشواين احلنفي احلاج رمحه هللا ابملدينة و هو وادل الش يخ محمود اذلي نفاه الروس ايل بريم و ابو 

 . عيل بن صادق مصحفا و شاال و ساهل ان يفرس سورة يسمث سكن قزان و اشرتخان مدة و اعطي اندر شاه مكل العجم جلده الاعيل
215
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لكرمي الفرغاين اخلواقندي احلنفي رمحه هللا صاحب فرغانة و بالدها ااملظفر معر خان بن نربوطه بن محمد امني بن عبد الرمحن بن عبد و ابو 

و جخند و اسرتوش نه و شاش. مكل بعد اخيه عامل خان و اكن عنده جشاعة و فضل عمل. و اكن مطبوع الشعر و هل اشعار حس نة يف تريك 

جفتاي و اشعار فارس ية جيدة. و اكن هل ميل ايل حصبة العلامء و اكن بينه و بني الامري حيدر صاحب خبارا و ما والها منافسة يف املكل و 

لزتم يف اخر لك ابعض اهل خواقند يف مدحه قد و اكن ايخذ نفسه مبا ايخذه الامري حيدر و لقد رايت قصيدة تركية ل  .منادمة اهل الفضل

.و من جشاعته انه محل عيل الفهد وحده فقتهل مث مكل بعده ابنه عيل خان .بيت ما معناه ان معر افضل من حيدر  

وابو احلسني محيد بن اسالم بن نور محمد بن ايشمحمد القزاين املمديل مث اليورطيش احلنفي الصويف رمحه هللا بقرية يورطش و قربه هبا و 

يف التصوف و  و اكن من مشاخي وقته و ااكبر قرنه و فيه اعتقاد للناس .قيل س نة اثنتني و اربعني و هو الاحص و هل ثالث و س تون س نة

د و اكن هل شهرة عظمية يف عرصه و شان جليل و هو ابن مع عب .درس و افاد الطالب و املريدين و قام برتبية املتصوفني .تربية السالكني

 .و اكن اخذ عن بكجانطاي بن ابراهمي العبادي و ايشنياز بن شرينياز اخلوارزيم و سعيد بن امحد الرشواين .الرش يد بن عبد السالم القوايل

و اخذ عنه ابنه احلسني و ابو احلسن سلمي بن احساق الادلرميش و عزيز بن عامثن بن عبد الرمحن اجلبيل و معر بن س يد قول اجلواش ييل 

الرحمي بن جعفر الشايوي و و عبد  
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القزاين احلنفي املعروف ابفندي رمحه هللا يف شعبان بقزان و دفن يف املقربة     بن              محمد ابراهمي بن خوجاش بن        و ابو 

قدم بدلة قزان و تويل احلمك و  و هو من مشاهري زمانه و ااكبر اوانه درس و تويل الامامة يف عدة قري مث .اجلديدة و قربه معروف هبا

و اكن جراي طيشا هميبا صدر عنه امور كثرية يف الامر ابملعروف و  .الامامة و اخلطابة و التدريس يف اجلامع الاول بعد ايب بكر بن ابراهمي

اكن الرجال و النساء يمتعون  و من ذكل ان اهل قزان قبهل .قد اصلح كثريا من احوال اهل قزان و امات كثريا من البدع .الهنيي عن املنكر

و اكن  يف الوالمي و اكنوا يلبسون قالنس اللبد السود و اجلبات امللمتة الاوساط فال يكون الفرق بيهنم و بني الروس يف املالبس الا قليال

و لكنه اكن  .علهيم الشفق الس نة معن ال يغيب و اكن يشدد عيل من يقول بسقوط العشاء و الوتر يف اقرص ليايل .هل سعادة يف هذا الشان

و يقول ان العوام انكحهتم غري ابقية عيل الصحة لصدور الالفاظ  .سريته غري جيدة يف احلمك و رمبا اكن يزوج النساء ذوات الازواج لغريمه

ة فيحفظه عن مكروه و اكن عيل هذا املنوال سائر احاكمه و اكن بينه و بني مفيت الوقت  مودة و الف .املفسدة للناكح عهنم يف لك وقت

و اهدي اليه مكل الروس ابولو بن بطرس بناكمة يف س نة ثالث عرشة و مائتني و الف و قلنسوة يبايه هبا عيل  .يلحقه او معرة تقصده

ال كثرية و اكن هل دنيا واسعة و وجارة و امو  .الاقران و يفاخر عيل الاعيان و ال ادري يف مقابةل اي خدمة صدرت منه اكن ذكل الامتياز هل

و اكن  .و اس تفاد من فضالهئا و حصل جانبا صاحلا من الفقه و فنون العربية و اكن قدم بالد ادلاغس تان و اخذ عن علامهئا .و كتب نفيسة

امتامه رساةل ربع املقنطرات 
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يوم السبت لامثن خلون من رجب س نة مخس و تسعني و مائة و الف. و يف هذه الس نة خرج عايدا ايل بالده و قدم حاج طرخان لثلث 

عرشة خلت من ذي احلجة هذه الس نة
217
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و  .و مائتني و الف رحتل ايل قرية كيشت اجلديدة و تويل الامامة هبا مث ارحتل مهنا ايل قزان يف س نة مثانامث  .س بع و تسعني و مائة والف

218
 صيل امجلعة يف اجلامع الكبري لعرش خلون من جوزاء يف شوال. و اكن اخذ عن عيل ادلاغس تاين الرشواين و 

.و اخذ عنه ابناه خفر ادلين و عصام ادلين و ختنه اتج ادلين بن عبد الرش يد الاشرتايك و س يف ادلين بن ايب بكر الصباوي  

 

واليته س نة ست عرشة و مائتني من الهجرة املطابقة لس نة احدي  بطرس بن فيدر الروس           و اكنتاملكل اسكندر بن ابولو بن و 

و يف اايمه زادت شوكة الروس ية عيل ما اكنت عليه قبهل مث احتال عيل مملكته بولونيا الواقعة بني الروس ية و  .و مثان مائة و الف من امليالد

و مل يكن هل ودل مفكل بعده اخوه قنسطنطني و اخذ هل البيعة و مل يلبث ان نقض  .هذه املامكل الثالثة و الاوسرتية فانقسمت بني الربوس ية

و اان اذكر الكهام و اكان عيل التعاقب اكنه مل يكن هذا العهد و ويل اخوه املكل ينقوال و بدل هل البيعة و اكن املدة بني البيعتني يسرية جدا 

  بيهنام فاصةل
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 اجداده يف شوال و دفن عند تني بقيتا منعبد هللا محمد بن حيي بن ايوب بن        العلوي الرويم احلنفي الصديق رمحه هللا لليل و ابو 

جوار الفاحت. اكن عاملا فاضال عاقال فطنا زكيا متفننا اكمال عارفا ابحوال العامل واقفا عيل ارسار ادلوةل اندرة الزمان يف جربزة النطق مايق 

حسن احلظ حمبا للعلامء و الفضالء. مجع كتبا كثرية نفيسة و وقفها عيل مكتب انشأأه يف املدرسة اليت انشأأها  و السامحة قران يف العفةالا

اش تغل و حصل و انل رتبة اسكدار و ادرنة و القاهرة و مكة  .اجداده. و اكنت والدته س نة س بع و س بعني و مائة و الف يف شهر رمضان

فلام عاد ايل دار السلطنة  .ابلفعل الثنيت عرشة بقيت من رجب س نة مخس و عرشين و دفن حبسن اخلدمة يف وقعة الوهابية مث ويل قضاهئا

قوبل ذكل بتولية نقابة الارشاف و رتبة دار املكل يف شهر ربيع الاول س نة احدي و ثالثني مث عزل عن النقابة حبسب الهزر و نفي ايل ---

مث عفي عنه يف سلخ صفر س نة مثان           و ويل النقابة مرة اثلثة مث ذي القعدة س نة ثالث و ثالثني.  نلثالث عرشة خلت م -----

.ويل صدارة البالد الغربية و مات عيل ذكل  

 تويف س نة اثنتني و اربعني و مائتني و الف

رمحه هللا يوم الاربعاء لثالث خلون من شهر ربيع احلسني حيدر بن معصوم بن دانيال بن خدااير املنغودي البخاري الامري السعيد ابو  

و صيل عليه القايض ابو احلسن بن عصام بن عبد هللا بن محمد العلوي و هذا جده الاكرب هو اذلي يعرف ابملولوي الرشيف الاول ببخارا 

و دفن يف املدرسة اليت بناها وزيره  .صاحب احلوايش
219
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حكمي قوشبييك يف داخل البدل و هل                   س نة. و اكنت امه مشس ماه بنت ايب الفيض خان تزوهجا ابوه بعد ابن معه رحمي خان 

ن اجلنكزية بعةل انه من فودلت هل صاحب الرتمجة و من هذا الوجه متكن من الاس تقالل يف املكل و قطع خطبته ايب الغازي خان و غريه م

والد جنكز قريش الرت  عند الازبكية و ال يوزون تولية غريمه عند وجودمه و ذلكل لكهم ينتس بون اليه بني و ا .من هجة امه بين جنكز

حلسني بن معصوم امهنم  .و قهر اخوته بعد ما متكن من املكل و طردمه عن مملكته ويل الامر بعد ابيه و اس تقل .حصيح النسب و فاسده

اكن ويل مسرقند فهرب ايل كش ملا اراد ان يقبض عليه و نرص ادلين          بن معصوم  اكن وايل مرد  جري بيهنام حروب و قتال حيت 

يل احلج و عاد ايل اسالمبول و قدم بالد الروس و سكن مدة يف بطرسربج و مات هبا س نة    اهرب ايل طهران و قدم العراق  و اجتاز 

واليا علهيا عيل هجة النيابة من ابيه و قر أ هنا  الكتب اليت  توجه ايل نسف الاوائل يف خبارا مثو حصل صاحب الرتمجة  .و مئتني       

 مث قر أ القران عيل خفر ادلين بن ابراهمي .و اكن معلمه رجل يقال هل الش يخ ابو نرص مري  جان النسفي .جرت العادة بقراهئا يف ما وراء الهنر

حت نفسه ان ينتظم يف سكل املدرسني يف جملس درسه ليتقربوا اليه و ينالوا ما يمتنونه و مس .القزاين ببخارا مث عاد ايل خبارا و متكل بعد وادله

و بذكل اش هتر امره ابلعمل و انترش خربه .من التدريس و القضاء و الافتاء و امثال ذكل و ما ختلف عنه الا البعض و قليل ما مه  
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مث انه اش تغل مدة حبفظ القران  .اظر امنا اكن احصابه و اكن السوال و اجلواب يدور بيهنمو ان اكن القمي به غريه فان املتلكم و املن ابلتدريس

و قد حدثين الفضل بن  .حيت قيل انه حفظه بامتمه و هللا اعمل به. و اهلية ادلراس ية اكنت فيه قليةل و معرفة ابلعلوم ضعيفة و احلقيقة  واهية

و  :العامل و قر أ القاري عنده من حاش ية اخليايل قوهلث حمب ما من رشح العقايد النسفية منعشور العجدواين احد مدريس خبارا انه درس يو 

فقر أ  .ليس كذكل :فقال الامري .محل احملدث عيل احملدث ابذلات مما ال يساعده الكم الشارح عيل صيغة امس الفاعل عيل ما قرره الالهوري

اقر أ و محل احملدث  :فقال ؟اي س يدي فكيف اقر أ اذن :فقال القاري .و ليس كذكل :قالعيل راي الفاضل الفناري فاثنيا بصغة امس املفعول 

مث قال الراوي و اكن سائر دروسه عيل ذكل  .عيل احملدث عيل بناء الفاعل يف احد اللفظني و بناء املفعول يف الاخر و قرر الامر عيل ذكل

مرة حس ين من بنات الااكبر طلهبا و بعث من حيملها اليه فيدخل علهيا و خيلو هبا مرة او رشة ابلنساء. همام مسع اباوال مث انه اكن كثري املعنمل ا

و اكن يظهر الطاعة لسالطني بين عامن و اكن هل منثور من  .مرتني مث يطلقها و يزوهجا لواحد من حاشيته او يعضلها يف داره ابختيار مهنا

وقد طالعت نسخة من عريضة هل كتهبا ايل السلطان يذكر فهيا ان وايل  . يترصف فهيابالدها اليت نالسلطان محمود بوالية ما وراء الهنر م

ايل عقبه فامران طائفة من  لعدوان فاضطران ايل مدافعته و ردهاخوارزم عدي عيل و تعدي ايل بالدي و اظهر يف الارض الفساد و ابلغ يف 

 ما يس تحق خفرج الينا اهل خوارزم يظهرون الطاعة فعفوان عهنم و صفحنا اجلند فاهنزم بني ايدهيم حيت ادركه الغرق و انل من عذاب هللا
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هذا و امنا اكن من امر اهل خوارزم اهنم ولوا عيل انفسهم محمد رحمي خان اخو اذلي قبهل و اس متروا عيل حماربة البخاريني من  .عن جراميهم

غري ان يعرتفوا ابجلرمية و ادلخول يف الطاعة. مث بعد ذكل تعاقد عليه والت خورزم و خواقند و كش و خرج من طاعته الاترا  من اهل 

السفد و غريمه فاضطربت احواهل و دامت الفتنة ايل س نني  و اكد ان يفسد عليه املكل. مث ملا فرغ من الفتنة مل يلبث الا قليال حيت مات و 

و اكن اول من اطلقه عليه القايض رشيف و كثري من خطباء  .هبذا الامس را يسمونه ابالمري السعيد و اش هترابعد وفاته صار اهل البخ

محمد بن صفر اخلجندي و عبد  سهو اكن ممن اخذ عنه و حرض در  .مسو يذكرونه هبذا الايدعون هل عيل منوال دعاهئم البيه اجلامع ببخارا 

 املؤمن بن اوزبك خواجه البخاري و عبد الغفار بن سعيد الرشواين و اخوه امحد و حسن ادلين بن بشري التونتاري و 

انتقل بعض  .كرمان نمحمد عبد الرمحن بن محمد بن         بن           البلغاري الكرماين احلنفي رمحه هللا بسعيدية قرغايل اصهل مو ابو 

اذ ذا  حمط الرجال و معقل الفضالء  جداده ايل السعيدية فنشأأ صاحب الرتمجة هبا و اخذ عن علامهئا و الغرابء القادمني الهيا و اكنتا

و هو اجل علامء السعيدية و انبل فضالء ادلاير البلغارية يف زمانه و من يقصده الطلبة  .فصار ممن يشار اليه و يعقد اخلنارص ابالعتقاد عليه

و اكن ورعا زاهدا متعبدا صاحلا  .هريالااكبر و تلمذ هل و حصل عنده املشاو قد تفقه عليه  .من الاقطار البعيدة للتحصيل عنده يف اوانه

و قد قيل انه هو املراد من الش يخ يف كتاب النصاحي اليب النرص القرصاوي و قيل .دينا  
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لكتب مدميا عيل املطالعة. ويل التدريس و الامامة و اخلطابة جبامع السوق او اكن مكبا عيل تتبع  .بل املراد منه سعيد بن ابراهمي الباريش

و اكن حسني بن محمد القرغايل حييك  .و قد اكتبه الامري حيدر من خبارا .سعيدية و درس و افاد و اخذ عنه من ال يعد و ال حييصمن ال 

 .هل تصنيفاو ال اعرف  .عيل ما جنينا من املنازعات يف العشاء اليت ابتيل به اهايل قزان الن الشفق يغيب بقرغايل امحلد هلل :عنه انه اكن يقول

محد ادلاغس تاين اذلي ارسه القايض ان اس تاذي يف العلوم هو  :الفضل بن ابراهمي الكميوي حدثين ش يخي عبد الرمحن القرغايل و قال و قال

و هو اكن اخذ عن القايض امحد ادلاغس تاين و هو عن محمد بن مويس القديق و  .الروس مث سكن قرية قوندراق فوق اورنربج و درس فهيا

و اكن هو اخذ عن علامء دمشق و سكن هبا وحو عرش  .لكرمي القرغايلاو اخذ ايضا عن عبد الرش يد بن عبد      هو عن داود بن     

و اخذ عنه عبد النصري بن رحامنقيل اجلبيل و اخوه حبيب هللا و عبد الغفار بن عبد امحليد التونتاري  .س نني و اكن حيفظ احد الصحيحني

عبد الرحمي املفيت و عباس بن عبد الرش يد الكوشاري و نعمة هللا بن رمحة هللا بن اميانقول  و اخوه عبد الفتاح و عبد السالم بن

بن عبيد هللا الامليت و اخوه رمحة هللا و عبد اجلبار بن عبد الكرمي الامليت لقرصاوي و نعمة هللا االنالساوي و نرص ادلين بن عبد السالم 

و عبد القادر بن سلامين الرشيفي و 
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و املعارف خادل بن       بن           بن           العرايق الشهرزوري الشافعي الصويف العارف رمحه هللا            احد عرفاء زمانه و ابو 

و مجع   .رع اكملة و اجملاهدة مع زهد اتم و و ايل هللا تعايل و مالزمة الرايض وانه مع دوام اذلكر و التبتلااجالء املشاخي الفاضلني يف  نم

كتااب سامه  و صنف فيه ابن العابدين  .رشاد السالكنيابني العلوم الظاهرة و الباطنة و صفاء الرس و نقاء القلب و القيام برتبية املريدين و 

فتح هللا بن  يل  احلسام الهندي يف نرصة موالان خادل النقشبندي. و قد صنف الش يخ محمد بن سلامين البغدادي يف مناقبه رساةل قد كتب ا

صفر القزاقالري بعضا مهنا عيل سبيل الانتخاب. و هو انه اكن فريد عرصه و وحيد دهره يف العلوم الظاهرة و الباطنة حصيح العقيدة سلمي 

وية و لطريقة القادرية و السهروردية و الكرب او اكن هل الاجازة من مشاخي   .لطريقة اشعري الاصول شافعي الفروع نقشبندي الطريقةا

و حيك  .و اكن مالزما للرشيعة يف مجيع افعاهل و اقواهل جاراي عيل طريقة الس نة يف اعتقاداته و اعامهل و مجيع معامالته و عادايته .اجلشتية

خرجت بعد حتصيل العلوم الظاهرة يف طلب الش يخ املرشد و طفت يف الاقطار و دخلت الامصار و لقيت كثريا من  :عنه انه قال

اذا ذهبت ايل مكة ال ترسع يف اناكر  :و لبثت فهيا قدر ما ميكث احلاج فبيامن اان عند الروضة املطهرة قال يل رجلو قدمت املدينة  .املشاخي

مث رست يل مكة و قصدت احلرم الرشيف يوما و قعدت حتت املزياب مواهجا ايل البيت و اان اقر أ داليل اخلريات جفاء رجل و  .ما تري

اس ند ظهره ايل البيت و قعد عيل الشادروان و وهجه عيل وهجيي فقلت يف نفيس: ان هذا الرجل تر  حرمة البيت. فنظر ايل و قال: لعكل 

 نسيت نصيحة من 
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فبعد ذكل توجه ايل  تطلبه وجده يف داير الهند. ان اذلي :مث قال ؟امل تدر ان حرمة املؤمن اعظم من حرمة البيت نصحك يف املدينة؟

هندس تان و قدم هجان اابد و حصب الش يخ عبد هللا ادلهلوي و الزمه س بع س نني مث رجع ايل وطنه ---------- من اعامل ابابن. و حييك 

و اكن ينهتيي نس به ايل الش يخ مياكئل بن           العامثين صاحب  .ان محمد شاه القجاري اتب من الرفض و مات متسننا هبمة الش يخ خادل

  ن اخذ عن عيل بن عبد اللطيف ادلهلوي وو اك .الاصابع الست

 و اخذ عنه محمد بن سلامين البغدادي و عبد هللا الرويم و ابن عابدبن و

 

مجلادين بقرية بريزة عيل امحمد بن حسن بن هجان محمد القزاين البريزوي احلنفي احليسوب الفريض رمحه هللا يف احد  نالفضل محزة بو ابو 

قد نيف عيل امخلسني و مل يعقب ودلا ذكرا. اكن عاملا فاضال هل مشاركة حس نة يف الفقه متبحرا يف العلوم  ومرحلتني من مدينة قزان 

الرايضية و هل تقوميات حصيحة و كرات واصطرالابت صاعها من النحاس. و اكن بينه و بني مصطفي بن مرتيض املنديش احلاج مودة و الفة. 

و اكن خيالف الاول  .ليايل الس نةو مراد بن حمرم املناكري يف مس ئةل العشاء يف دايران يف اقرص  و هل مناظرات مع رش يد ادلين النالساوي

و اكن خيالف  .الليل اكنه ذهب ايل اعتبار دخول الوقت فهيا بغيبة الشفق يف اقرب الامكنة الهيا و يقول انه ال بد ان ينتظر ايل نصف

يف التجارة و بقي فهيا مرة  و اكن قدم خبارا غري مرة خيتلف الهيا فاء بعض املعرفات. هذا،املطلق ابنتالاخر و يقول ال يسوغ سقوط الفرض 

و قدم اكبل واقام هبا مدة و حصل فهيا من العلوم الرايضية و غريها جانبا صاحلا. و اكن  .س بع س نني و مرة ثالث س نني و مرة س نتني

صاحب خبارا 
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معي من خبارا ايل بالدان تسعة من فضالء الوقت مهنم مراد املناكري و رش يد ادلين  ن يقول محلتو اك .ينادمه و يراجعه يف امور

.النالساوي و احساق بن سعيد  

 

مبرص يف س نة   و دفن بقرافة مرص. و اكن مودلههللاعبد الرمحن بن حسن بن ابراهمي بن حسن العقييل الزيلعي اجلربيت رمحه  عبد هللاو ابو 

زهر و اقام فيه والف اترخيه مث اش تغل ابلعمل يف اجلامع الا .س بع و س تني و ريب يف جحر وادله و اخذ عنه ايل ان توفاه هللاالف و مائة و 

ور املوسوماملشه  
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 يف اسفل الصفحة: ينادمه  



 

 
شكر هللا سعيد و قد اس تفدان منه يف مجع هذا الكتاب كثريا  

 

رمحه هللا يوم            لعرش بقني من جامدي الاويل ببخارا.  حسني بن حيدر بن معصوم بن دانيال البخاري احلنفي الامريو ابو           

اكن ويل بعد ابيه و قرصت مدته و مات مسموما قد مسه الوزير. و ملا ايس من حياته دعا اخاه الامري معر من كرمنية و امره ابملقام يف 

د لو مكل نرص هللا ال يرت  احدا من اخواننا و ذرايتنا بل يبي :بعده خمافة ان يغلب الامري نرص هللا. فانه اكن يقول لبدل لييل الامراخارج 

هم ايل ايب حيي. و ابمجلةل خان عليه الوزير فاكن يف اول امره قد كمت منه الامر و اخفي موت الامري حيدر لكهم و يسلب عهنم احمليا و يسلم 

ما حيمك عليه ابنقضاء ميته و ابقاه عيل وزارته و فعل يف اخر امره و لكنه عفي عن جر  .و ارسل ايل الامري نرص هللا ابخلرب مفكل عيل كره منه

 معره و انزاهل 

 

\172b\ 

و لكنه مل يثبت قدمه يف املكل و ال طال اايمه فسارعه الهكل. و اكن صاحب الرتمجة قر أ الكتب املتداوةل  .الامري معريف قربه مفكل بعده 

و اكن قد مجع شيئا كثريا من الكتب النفيسة. و اكن  .ادله و اكن دينا صاحلا عنده فضيةلعيل العادة و حصل شيئا من العلوم و خمت عند و 

حسن ادلين بن بشري التونتاري و حسني بن محمد القرغايل يثنيان عليه و يصفانه ابالوصاف امحليدة و الافعال السديدة و اذلهن السلمي و 

جباان و يقول انه مل يكن خليقا لدلوةل و اكن خسيف الر أي  .كره عيل خالف ذكلالر أي املس تقمي و لكن القايض ااب سعيد السمرقندي يذ

مضطرب الافعال قد اهنكه تناول املعاجني و الاكثار من اس تعامل احلبوابت. و اكن يف حيات وادله ويل مدة امارة مسرقند فمل حيسن الوالية 

ان يرت  مسرقند عيل خوف من الازبكية القاصدين لها من غري مدافعة و  لفرار ودبري العناية حيت مه مرة اداء الامانة و مل يرصف يف التاو  

.ال قتال  

 

و هو صاحب بالد  .خبس يوفظفر محمد رحمي خان بن عوض بن محمد امني بن ايشمحمد بن س يد نظر اخلوارزيم رمحه هللا املابو و 

و  .الزعة مع الامري حيدر و دام بيهنام القتال س نني و احلرب بيهنام جساملطلق مكل بعد ما غرق اخوه و قام مقامه يف املنا خوارزم و ملكها
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تويف فهيا دخلت س نة ثالث و اربعني و مائتني و الف  

قدم جده ابو  . اصهل من اهل فلغربن ايب الفيض بن عارف السمرقندي احلنفي القايض رمحه هللا عبد هللا عبد احلي بن ايب اخلري ابو 

 الفيض مهنا و نزل كش و مات هبا و قربه فهيا و نزل ابوه مسرقند و بقي فهيا. و هو من اعيان علامء مسرقند يف عرصه و اعالم فضالهئا يف

ويل قضاء القضاة بسمرقند مث مش يخة الاسالم و  .صفه ابملهارة و االتقان و التوسع يف العلومو اكن ودله القايض ابو سعيد رمحه هللا ي .دهره

من اسالفه يف سابق الاايم. و اكنت هل امال   انل من الامراء املنغتية احلرمة العظمية و الاكرام و بلغ رتبة يف العلوم و الفضائل مل يبلغها احد

واسعة و ثروة ابلغة من انطق و صامت و بساتني و عقارات كثرية الريع و احلصول امتدت اايمه يف السعادة. و عقب ابناء و اوالدا كثرية 

هل  من نساء و جواري. انبلهم و اجلهم القايض ابو سعيد قام مقامه و سد ماكنه و اصابه يف اخر معره الفاجل و دام به ايل ان توفاه هللا. و

حاش ية عيل تفسري البيضاوي و عيل حصيح البخاري و  :اتصانيف يف فنون رايهتا يف دار وادله مهن  

 و اكن اخذ عن وادله و عطاء بن هادي البخاري و 
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احلاج رمحه هللا غريقا يف طريق احلج. و اكن من علامء وقته عبد الس تار اسامعيل بن عابد بن مسمل بن بوطاي القزاين املناكري احلنفي و ابو 

مث توجه ايل احلجاز  .را و سكن فهيا مدة مث رجع ايل وطنه مناكر الكربي فتويل الامارة و اخلطابة و التدريس هبااش تغل و حصل و قدم خبا
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1243يف اسفل الصفحة: دخلت س نة    



 

 
و اكن اخذ عن طاهر بن بميكش  .فادركه اجهل يف البحر  يريد بيت هللا احلرام و اداء فريضة الاسالم و زايرة روضة الرسول عليه السالم

بنه عبد الس تار و املناكري و غريه و اخذ عنه ا  

 

تويف فهيا دخلت س نة اربع و ربعني و مائتني و الف  

غرة شهر ربيع      احلسن امري خان بن عبد املنان بن اسامعيل بن مراد بن قدرمت بن امحد القزاين الطالقيش احلنفي رمحه هللا يوم      ابو 

حيك انه اراد ان يصيل عليه احملتسب نور ادلين بن ابراهمي جفزبه  و .و صيل عليه ابو بكر بن يوسف و هل وحو س تني س نة .الاول بقزان

من علامء بالده مث ارحتل ايل خبارا مث رجع و ويل الامامة بعدة قري مثل قرصا  اكن .بشري بن عايد و قال انه ليس ممن يصيل عليه مثكل

التدريس بعد فضل بن س يف هللا الكزالوي س نة            و العليا مث ارحتل ايل اجلديدة مبدينة قزان و ويل الامامة و اخلطابة هبا و 

كنت يف جملس فيه  :لنالسوياحدثين عبد الويل بن الوليد الكجوي قال حدثين قوام ادلين   .عرشين و مائتني مث شاركه الوفاء بن فضل

ن رصت تصيل صلوة العشاء من غري وجوهبا و ما اذلي محكل عيل ا :قلت المري خان بن عبد املنان :فقال .فتح هللا بن عبد هللا الاوري

ان املؤذن  :فقال ؟يف غري وقهتا بعد طول الرت 
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و امنا  .فنحن نصيل منذ هذا الوقت ايل الان .افعل ما بدا كل :فقلت .اس تأأذنين يف الاذان للعشاء و قال ان اكرث الاةمة صاروا يصلوهنا  

فاجنر القول ايل  .ت هو من علامء ال ينبغي هل ان يعمل مبجرد موافقة غريه فلعهل يمتسك بكيت و كيتفقل .ذكر ذكل مس هتز أ به و توهينا لعلمه

لعجب من اةمة القري ال مواساة بيهنم و اي خصومة اكنت ا :مث لقيت بعد ذكل ابن عبد املنان فقال .املناظرة و انهتيي احلال ايل املشاحنة

اين ما قلت هل ذكل بل متسكت  :مث قال .و ذكرت هل القصة فهبت املتعجب .الجل اةمة قزانامنا اكن ذكل  :فقلت ؟بينك و بني الاوري

فتلكم معي يف ذكل و مل امسع  ؟لعل خصمك يقول كذا و كذا مفا تقول يف جوابه :ابلرواايت من وحو قوهل عليه السالم: "اقدروا هل" فقلت هل

و صفر بن             اخذ عنه خفر ادلين بن مصطفي  ن يوسف الاشطي و اكن اخذ عن عبد الرحمي ب .منه ان يصح ان ينقل عنه

الطي و سعد ادلين بن             الاورازيل ونورال   

 

و قد نيفت عيل العرشين و دفنت يف مقربة  .بنت س بحان بن عبد الكرمي بن عبد التواب املرجانية احلنفية رمحها هللاو ام سلمي لطيفة 

بن فتح هللا  و اكنت حتت عبد هللا . علهيا حزان شديداانغر اوالد ابوهيا و مل يكن هلام من البنت سواها حفزو يه معتنا و اص .حس ين

و لكس تان و البس تان و تعلمت اخلطرشح التحفة و رشح املنية  :كتبا كثرية مثل الاوري و ماتت من غري ودل. و اكنت قر أت عند ابهيا  

 

بن         بن           البخاري احلنفي   امحد عبد العزيز بن عبد الغين  وابو  
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فريدين رمحه هللا يوم السبت الثنيت عرشة بقيت من ذي احلجة ببخارا يف اايم الوابء و هل اربع و اربعني س نة. و هو انبل علامء خبارا يف 

هو احلرب احملقق حبر العلوم و سفينة الفضائل و  :هالقرغايل يف حققال ابو الرشف  .نس يج وحده عرصه و امثل فضالهئا يف دهره فريد وقته و

 و اويل املدارس  .الاس تاذ اخملدوم و اكن حراي ابن يقال يف شانه انه هو اجملدد للامئة .الهنييمنته الهبية الويل الرسوم نعمة هللا عيل الوري و 

اليت نصب للتدريس فهيا مدرسة النقيب املعروفة مبدرسة رحامنقيل. مث مدرسة شادم يب يف ريكس تان يف زمن الامري حيدر. مث الامري نرص 

مث مض اليه معل احلس بة و الافتاء ابملدينة مث اضاف ايل ذكل  .هللا نصبه مدرسا يف مدرسة تورسون جان احدي شوامخ مدارسها

و اكن مكبا عيل تتبع الكتب  مسلام فيه. و اكن وحيد اقرانه يف مجيع العلوم و يف لك الفنون و فريدا يف عمل اخلط  .قضاء خرياابد املذكورات

و التقطت من فوائده و سواوحه  قد صاحبته برهة من الاعوام .و تصفح ادلواوين و الزبر قليل الالكم س امي مبا ال يعين و اكن دامي السهر

يف ايل الوف صنوف التواليف يف و ذلا اش بعت ذكره رمحه هللا يف كتايب مرصد التصان  .حسب ما يلتقطها ظامن الفضل و احلمكة من الاانم

مؤلفاته احلس نة النفيسة فعليك ابلتوجه ايل وحو ذكل املرصد ان وفقك هللا به انهتيي. و اكن قد طالع الكتب اجمللوبة من بالد  تعداد

و اعرتف هل اهل عرصه و بذكل تقدم عيل امثاهل  .احملققني املتقدمني املتقننيازكياء اهل التحقيق و كثريا من كتب  الفها هندس تان اليت
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 يف اسفل الصفحة: اس تأأذنين 



 

 
و ر أيت هل رساةل يف مس ئةل حدوث العامل اورد فهيا اعرتاضات عيل رشيكه القايض الرشيف  .ابلتبحر و املهارة يف العلوم من بني اقرانه

  البخاري و الكهمام
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يف املسح عيل اخلفني نقل فهيا اقوالا كثرية من  و هل رساةل .يدل عيل اهنام مل حيصال هذا املطلب و مل يقفا عيل حقيقة الامر فيه يف الباب

.املتقدمني و املتاخرين بني موافق و خمالف و اهدهيا ايل الامري حيدر  

 و اكن اخذ عن عييس بن رمحة هللا اخلواقندي و نشأأ و خترج به

 و اخذ عنه حسني بن محمد القرعايل و امحد بن سعيد الرشداين و عبد املؤمن بن اوزبك البخاري و 

 

وقورا حلامي سلامي كرميا ويل  و اكن رجال اصيال .الروجسقي الوزير سلحدار عيل ابشا رمحه هللا           احلسن عيل بن امحد بن       و ابو 

لطان و ر أي الس عيل  و اكن ال يصدر يف اموره بيشء الا .الوزارة الكربي و الصدارة العظمي و غريها من املناصب العلية و الاعامل اجلليةل

.هوائه  

 

و ابو محمد سعيد بن امحد بن            الرويم الوزير الاعظم غالب ابشا رمحه هللا بباليك رس ي. و اكن رجال ممدوح اخلصال خريا حمب 

ي و رس ايل ابليك الصدارة و زعامة اجليوش مث عزل مع رفع الوزارة و نفي  نويل الاعامل اجلليةل م .يا كرميا عايل الشان انحصا لدلوةلالطريقة خس 

.مس تغرقة نمات هبا مغموما عن ديو  

 

\175b\ 

 

 دخلت س نة مخس و البعني و مائتني و الف تويف فهيا

محيد قطلع امحد بن زاهد بن عبد املنان بن         ادلومسيت احلنفي الصويف رمحه هللا و هو ابو صهرتنا نوهبار بنت قطلع امحد و جد ابو  

 .و اكن زاهدا عابدا دينا صاحلا كثري العبادة .وانهااحد مشاخي الطريقة يف زمانه و امام الصوفية يف  .ت عبد النصريحليلتنا املرحومة فاطمة بن

و اخذ عنه بنوه الثالثة محمد و محيد و محمود و .و اخذ التصوف عن وايد بن امني القرغايل و غريهامو اكن تفقه عيل                   

 

صاحب خراسان و مكل  .شاه بن تميور شاه بن امحد شاه بن سالمش الافغاين الهروي احلنفي رمحه هللا هبرات  محمود       و ابو     

جعل هل اكبل و قندهار و ما يصاقهبام من البدلان يف تكل  الافاغنة يف مماكل هندس تان و اكن اكرب اوالد وادله و ويل عهده من بعده و اكن

و حروب حيت كبس عيل اخيه  هاميون شاه و زمان شاه و جشاع املكل امور و خطوب و منازعات و جري بينه و بني اخوته .الاقطار

و ملا مات مكل ماكنه ابنه اكمران شاه .شاه زمان و كحهل و جفعه بكرميتيه  

 

بت عيد الفطر ببدلة سعيد             بن صفي القدر بن عزيز القدر بن عييس الهندي ادلهلوي احلنفي الصويف رمحه هللا يوم الس و ابو 

لونك و محل ايل دهنه بعد اربعني يوما فدفن عند ش يخه. و عقب بنني مهنم سعيد و عبد الغين و عبد املغين. و هو من ذرية الش يخ امحد 

 الرسهندي و من مشاخي زمانه و عرفاء اوانه

و اكن عاملا  
226
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يف حلقة و تربية املريدين خفلفو اكن خليفة شاه عبد هللا  .ذكل فاضال صاحب معرفة حس نة ابلفقه و الاصول و احلديث و غري

227
فهيا  

و اكن اخذ التصوف عن الش يخ شاه عبد هللا و اس ند احلديث عن رفيع ادلين بن ويل هللا احملدث و قر أ عليه الفقه  .عنه ابنه سعيد احلافظ

ين احلصاري و و اخذ عنه ابنه سعيد و خداي بردي الرتكس تا .و عيل رشف ادلين املفيت  

 

معر بن حيدر بن معصوم بن دانيال املنغودي البخاري اخمللوع غفره هللا خبواقند يف اايم الوابء و محل اتبوته ايل خبارا و ابو               

يف الس نة منه يف جامدي الاويل  اكن ويل بعد اخيه الامري حسني بوصية .فدفن يف جوار الش يخ هباء ادلين جبنب جده الامري دانيال

 السابقة. و اكن غري مكرتث ابملكل و ال قامئ ابعبائه ينقيض معره يف اللهو و الرشب خفرج عليه اخوه الامري نرص هللا و حارصه يف خبارا

 .و هوال يلتفت ايل ذكل بل ال يزال يرشب و يلهو و ال ياكد يفيق و يصحو حيت خرج يف هنار رمضان يطالع احملاربني و هو سكران  .مدة

فيه خفرج من دار  فاستشفع فيه النقيب فشفع .نرص هللا خبارا يف شهر رمضان فاختفي يف بيت بعض اهماته مث ضعف امره حيت دخل الامري

فبعد يومني ارسهل ايل خراسان فدخل هرات و  .املكل مرادفا للقايض الرشيف. فهجم عليه العوام و هنبوا لباسه حيت مل يبقي الا رساويهل

منه يف الرحيل ايل ما وراء الهنر فدخل فرغانة و اكن مدة عند ملكها عيل خان بن معر خان ايل  ة اكمران شاه مدة مث اس تاذناكن يف خدم

.و مل يبق منه الا ودل صغري مات بعده بقليل .ان مات  
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 دخلت س نة ست و اربعني و مائتني و الف تويف فهيا

 ابو احلسن عبد الس تار بن سعيد بن امحد بن محمد القزاين الرشداين  احلنفي رمحه هللا يوم          الربع عرشة خلت من شهر ربيع الاخر 

يف طريق ماكرية و دفن يف املقربة اجلديدة بقزان. و عقب احد عرش ابنا و اكن كثري الزتوج كثري الاوالد. حصل يف هذه البالد مبادي 

و عاد ايل  و اكن مدة يف حصبة الامري حيدر بنسف مث ملا مكل .الرسوم و حصل هنا  ايضامث ارحتل ايل ما وراء الهنر عيل جماري  .العلوم

مث عاد ايل قزان و ويل الامامة و اخلطابة يف اجلامع و احلمك  .خبارا واله حس بة جعدوان فولهيا مدة و تزوج هبا و ودل هل اوالد مهنم عبد القهار

و اكد ان يمت الا  .يت الربنديق و رفع شانه يف ذكل ايل دار املكل مدينة بطرسربجفتاء بعد املفيف  والية منصب الا مث سعي .بقزان و نواحهيا

و اكن اخذ عن ابيه و صاحل بن سعيد الكناري  .و اكن حافظا للقران خيمت يف ليايل شهر رمضان .بن عبد الرحمي انه س بقه عليه عبد السالم

دي البخاري و و مريكجان البخاري بنسف و عطاء بن هابقزان   

 

و ابو عبد هللا عبد الغفار بن سعيد بن امحد بن محمد الرشداين احلنفي رمحه هللا بقزان يف الشهر اذلي مات فيه اخوه جبمعة بعده. اكن عاملا 

عند الامري قدم خبارا و حصل هنا  و جنب و مكل و اكن مقبوال  .فاضال كثري الاش تغال مكبا عيل ادلرس مشهورا ابلعمل معروفا ابلفضل

و صنف رساةل اهداها ايل ذكل الامري و اكن اخذ عن  .قد انظر عنده عبد العزيز بن عبد الغين البخاري فاجازه الامري عيل ذكل .حيدر
228
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  .ابيه و صاحل بن سعيد و عييس بن رمحة هللا اخلواقندي و غريمه

اجلبيل و عبد السالم بن مرتيض املسلمي و جالل ادلين بن برهان ادلين و اخذ عنه خلق كثري و مج غفري مهنم عبد اللطيف بن هيودا 

 املولوي و عينان بن احسان القزاين املفيت ببخارا و 

 

اصهل من الباشغردية من قرية قراطاي يف نوايح  .رشيف محمد بن مرتيض بن عبد العزيز بن محمد القزاين احلنفي خفر ادلين رمحه هللاو ابو 

مث ويل ابنه خفر ادلين بعد صاحل بن سعيد و صاهر  .بوه قزان و حصل و ويل الامامة ابملسجد الثاين مبدينة قزان اول ما بينبغلمه. و قدم ا
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 يف النسخة الاصلية: حفلف 
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 يف اسفل الصفحة: ابيه 



 

 
ابراهمي بن خوجاش البنته حمبوبة بعد ما فارقها داود بن بيككنه القالري. فودلت هل شهاب ادلين و محمد الرشيف و ماات من غري عقب و مل 

 يكن من اهل الفضل و امنا ويل الامامة وراثة ابيه لرعاية من اهل حملته

 

علامء قزان و  ناكن م .بكر محمد بن يوسف بن الياس بن            الضياوي احلنفي رمحه هللا و هو خنت ايب بكر بن ابراهمي القزاينو ابو 

ايل خبارا و عاد و ويل الامامة و  و حصل مث ارحتلابيش و ورد قزان و اش تغل هبا  اصهل من اهل اجلبل من قرية ضيا .احد املدرسني هبا

اخلطابة و التدريس جبديدة قزان و درس هنا . و حدثين امحد بن سعيد الرشداين انه اكن عدمي التلكف و اكن اذا حرض يف احملافل و مل 

 يد يف حلقة العلامء موضعا يلس فيه جلس يف 
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و اكن  .مييض ايل صدر اجمللس و ال يقمي غريه قط و ال يريض به اصال عيل خالف جماري العادةموضع خال ايامن وجد من حلقة اخري و ال 

الطي و عبد اجلبار بن مس تقمي القايبجي و حبيب هللا بن خادل و خفر ادلين بن مصطاي النورعن عبد الرمحن القرغايل و عنه حامد بن  اخذ

 اسامعيل السلامين و 

 

ئتني و الف تويف فهيادخلت س نة س بع و اربعني و ما  

حسن بن          بن               البغدادي احلنفي املقرئ ويل ادلين رمحه هللا يف اوائل شهر ربيع الاول  نالنصح عبد الويل ب ابو 

و العربية و مل ببغداد س نة تسع و س تني و مائة و الف و حصل هنا  شيئا من الفقه و العقايد  بسعيدية قرغايل و قربه هبا. و اكنت والدته

ش يخ  اماما فهيا حسن الصوت طيب الاحلان فريد عرصه و وحيد نسجه يف دهره هبا او اكن متبحرا يف علوم القراءات ماهر  .يكن ابملاهر

دة سلمي الباطن. و اكن دينا صاحلا عفيفا حصيح العقي .القراء و امام الاقراء افيد املقرئني و املح املفيدين يف زمانه و اس تاذ اجملودين يف اوانه

جح و ادي فريضة الاسالم و قدم املدينة و زار روضة الرسول عليه السالم. و خرج س نة اثنتني و مائتني من دار اخلالفة بغداد و رحل 

ي و و دخل قزان و غري ذكل من القر  هنر و ورد بالد بلغارايل الاقطار و طاف يف الابالد و ساح يف داير الهند و خراسان و ما وراء ال

و ويل امامة اجلامع ذي املنارتني هبا مدة س نتني مث تومهت ادلوةل مهنا حفبس مدة اربعني يوما مث  مث نزل السعيدية و اس توطهنا .الامصار

اطلق و خري بني 
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املقام و اذلهاب ايل اين شاء. فذهب ايل خبارا و اقام هبا مدة اشهر يتويل الامامة مبسجد مغا . مث ذهب ايل اكبل مث عاد ايل قرغايل و 

و تزوج هنا  و ودل هل الاوالد و جلس لالقراء مكبا عيل الافادة للمش تغلني  .بذكل اجلامع و سكن فهيا ايل ان توفاه هللا تويل الامامة

و كتب من  .اشكجوو قد رايته بداران حني قدم الينا قرية ط  .ابحلس ين و زايدة. و اخذ عنه مجع كثري و مج غفري ال حيصهيم الا هللا

و ملا قدم خبارا ويل الامامة مبسجد  .ايل خبارا ابالجازة للحسني بن محمد الكرماين مورخا بس نة ست و ثالثني و مائتني و الف السعيدية

مغا  يف العطارين و تصدر لالقراء. و الزم الامري معصوم القر أة عنده عيل مقرئ بدله الش يخ النادر عبد البايق و احلافظ عشو ر القاري 

لصاحب  فتلمذا .البخاريني و اكان اس تاذي اهل بدلهام يشار الهيام يف القر أة و يعول علهيام يف تكل الصناعة فمل يكن هلام بد من الامتثال

اما  الرتمجة و لزماه يف القر أة مدة و اخذوا عنه ما شاء هللا و اكن يقول: اما احلافظ عشور فاكن احسن تلفظ و اجود اداء من صاحبه و

صاحبه فهو اعمل ابالحاكم منه.  و قد اخذ عنه كثريون يف لك بدلة دخل علهيا و سكن فهيا و خصوصا من اهل قزان و بلغار و قرغايل و ما 

 ر اليه يف القراة يف هذه الاعصار الا و قد اخذ عنه او عن احد من احصابه ففاق فيهاو ابمجلةل ما احد بداير بلغار يش .صاقهيا من ادلاير

عيل الاقران. و هل منظومة تركية يف بيان ما جري عليه من الاحوال و راه يف ترحالته و شاهده يف تنقالته يثين فهيا عيل اهل قزان و 

عنه ببغداد و هو عن ش يخ القراء يف عرصه و امام اجملودين يف  و اكن يس ند قر أته ايل ش يخ القراء عبد القادر البغدادي اخذها .قرغايل

خ عبد هللا املرصي الامعي ابس نادهمرصه الش ي  
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و قر أ عليه ابو الفيض  .طاهر بن س بحان اجلبيل املقرئ املشهور و غريهو عرض عليه القر أة  .املتصل ايل رسول هللا صيل هللا عليه و سمل

الامليت و عبد الغفار بن عبد امحليد  عبد النرص بن رحامنقيل اجلبيل و رمحة هللا بن عبيد هللا الكزيالوي و عبد اجلبار بن عبد الكرمي

بن التونتاري و ابنه فيض الرمحن و عبد هللا بن عبد الرمحن القرغايل و حسني بن محمد الكرماين و امحد بن ميليحا المترجاين و خفر ادلين 

 ابراهمي و اخوه فضل هللا الكميوي و محمد بن محيد القزاين و 

 

اصهل من الطائفة امليشارية  .بن          بن            املسكويب احلنفي الصويف رمحه هللا بقرية جنبيل دولتشاه بن عادلشاهعبد هللا و ابو 

من نوايح املسكوب. ارحتل بعض اجداده ايل ثغر او رنربج عيل ديوان العسكر حلراسة الثغور و بقي هنا . مث حلق بعض اوالده البشغردية 

فهيم و ليسوا ابصيل مهنم. اكن عاملا فاضال متبحرا يف التفسري و احلديث و الفقه و الاصول و  و دخل يف ديواهنم فهو و اجداده دخيل

و اكن قوالا ابحلق ال خياف  .اف و الغرية يف ادلينمع غاية من الزهد و الورع و الانصالعربية و عنده معرفة ابملعقوالت و هل نظر يف الالكم 

ملنكر مع الاجنامع عن الناس و الانقطاع يف العبادة و اعن مبالغا يف الامر ابملعروف و الهنيي  يف هللا لومة المئ و ال خييش سطوة ظامل

و ويل الامامة و اخلطابة و التدريس يف عدة قري  .الا يف العبادة و مطالعة كتب ادلين و اكن ال يرصف اوقاهتا .مالزمة الرايضة و اجملاهدة

مهنا قرية قورصا العليا و قشقار و بريزه. و قد مدحه هبة هللا القرغايل يف كتابه مجمع الاداب و غريه و اطال فيه و احسن و اغرب و حيك 

يل 
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ان يصاحف رجال من اهل اجلنة من اراد  :عن ش يخه ايب صاحل انه قال ق بن ابراهمي القرصاويلحسن بن سلمي الادلرميش عن عبد اخلا

الفضالء مهنم ناخذ عن جامعة من العلامء و تفقه عيل كثري م .ات و خوارق عاداتو رمبا حييك عنه كرام .حف دواتشاهفليصا  

 و رحل ايل خبارا و حصب الش يخ ااب صاحل اخللجي و اخذ عنه الطريقة

 و اخذ عنه هبة هللا بن بطال القرغايل و ختنه نعمة هللا بن عبد الرحمي الرنبورغي و 

 

و ابو عبد الس تار سعيد بن امحد بن محمد بن           القزاين الرشداين احلنفي رمحه هللا بقزان يف املقربة اجلديدة و هو وادل الاخوة الاربعة 

لك هجرة بنت  و تزوج بقرية اشط .الفضالء تقدم ثالثة مهنم و الرابع الان يف ارذل العمر. اكن عاملا فقهيا هل معرفة جيدة ابلفقه و العربية

 عدة قري مهنا الكيشت اجلديدة و الرسدة العليا مث ارحتل ايل قزان و ويل الامامة و اخلطابة و صلوات و ودلت هل اوالد. و درس يف

التدريس هبا يف القدمية و درس هبا مدة. و حيك يل جامل ادلين الصباوي عن حامد بن خادل انه قال: كتب سعيد بن امحد الرشداين ايل 

ساقطة عن اهل بالدان يف اربعنية الصيف و قد ظهر يل الان ان هذا الر أي اكن فاسدا  وادلي خادل بن عبد الوهاب ان كنا نري ان العشاء

از اخلوارزيم يف كون قزان يف عنفوان ش بابه اشنياز بن شريني و القول املروي ضعيفا و ان الصحيح من املذهب هو عدم السقوط. و انظر

ربية. و اكن اخذ عن ابراهمي بن عبد هللا الباريش و عضد ادلين عبد يف حوايش الكتب الفقهية و الع و هل حتريرات .من دار الاسالم

 السالم بن حسن القارييل و 
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و اخذ عنه بنوه و عبد النصري بن س يف املكل اجلبيل و عابد بن عبد العزيز الكناري و اخوه فيض القشقاري و رفيق بن مرادم و عبد 

الم اليورطيشالغفار بن عادلشاه البالطايج و محيد بن اس  

 

عيل عبد هللا بن عبد الرش يد بن عامثن بن عبد القادر القزاين القشقاري احلنفي مشس ادلين رمحه هللا ابلقاهرة. اصهل من قرية قشقار و ابو 

فرابه  .و السخاءملودة او تريب بقرية طاشكجو يف جحر رجل من اهلها يقال هل ابو يزيد بن ابراهمي الاعور و اكن من اهل الرثوة و الغناء و 

و فتح ادلرس و حصل و اش تغل مث ارحتل ايل خبارا و حصل فهيا و نشأأ عاملا فاضال  و سلمه ايل املعمل مث جعهل يف املدرسة و احسن تربيته

بن  ملشهورة مع حسناو هو صاحب احلادثة  .ايب النرص معتقد اخيه مناضال عنه و اكن من رشاكء العالمة صاحب فطنة و زاكء و توفيق.
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البخاري. و اكن خفيف الروح لطيف الطبع مزاحا حسن املطايبة مجيل اجملاوبة. و اكن مرسفا قد اضاع اموال الناس و مات عن فراغ  خال

و عاد ايل وطنه و تويل امامة قرية طاشكجو قبل وادلي عيل مشاركة احلاج عبد السالم و درس فهيا و ازدمح .ذمته
231
عليه الطلبة من  

مث تر  ذكل و خرج يريد احلج س نة مخس او ست و ثالثني و مائتني و الف و قدم مرص و اتصل  .يدة و الامصار البعيدةالاقطار املد

من ندمائه و يف مجةل الافاضل من جلسائه و تويل تعلمي اللغة الفارس ية يف دار الفنون دلاير املرصية و صار اابملكل ابراهمي ابشا صاحب 

مرص و دام عليه ايل ان توفاه هللا. و بقي منه ابن و بنتان محلت من تركته ايل البنتني حصهتام الارثية. و اكن اخذ عن عبد السالم احلاج و 

و حصب  .عطاء هللا بن الهادي البخاري
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و  و اخذ عنه نعمي بن ايب صاحل اخللجي و محمد بن س بحان املرجاين .الش يخ ااب صاحل اخللجي و اخذ منه التصوف و غريه  

 

كرمنية و هو مع و هو عيل قضاء  .صادق حمسن بن بيكقون بن ابراهمي بن           القزاين الشايش احلنفي القايض رمحه هللا ببخاراو ابو 

 فضل بن خادل بن بيكقول امام مزار ابيش

 

 اكن من مشاهري زمانه. تويل الامامة يف الرسدة عيل عامثن بن رمحة هللا بن           بن             القزاين الرسدوي احلاج رمحه هللاو ابو 

السفيل. و هو اذلي فتح للعوام ان يف قرية اييش مقربة حصايب يقال هل احلاج ارميل و قرب ابنته عايشة فصار الناس يقصدون تكل القرية 

للزايرة. و لعهل اخذ ذكل من كتاب رشف ادلين بن حسام ادلين املسلمي املشحون ابالاكذيب. او اس تدل عليه بينبوع خترج من ضلع اجلبل 

 يف سفح املقربة فان العوام يزمعون ان لك موضع خترج منه العني فيه قرب ويل

 

 دخلت س نة مثان و اربعني و مائتني و الف تويف فهيا

و اكن  .ر رمضان ببخاراعبد الس تار حسني بن يوسف بن            بن           الرتيك البخاري احلنفي الصويف رمحه هللا يف شه ابو 

 ش يخ الطريقة يف زمانه و امام الطائفة يف اوانه مع كرثة العبادة و الزهد و الورع و الرايضة و تربية 
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و اكن شديد التوجه صعب املراقبة رمبا ال يطيق من يتوجه اليه فيفر منه او يصري جمنوان صاحب جذابت عيل  .املريدين و ارشاد السالكني

و هل  .خبارا فاس نوطهنا و اقام هبا مدة حياته ا عنه و حكوا. اصهل من الاترا  الساكنني بني خبارا و مسرقند اخشصه الامري حيدرما روو 

فهيا ابنه عبد الس تار مث ابو سعيد عبد الرش يد بن الوليد بن ايرمحمد  خانقاه فهيا منسوبة اليه يسكهنا خلفاؤه و السالكون لطريقته. خلفه

القو رصاوي الاحدب ابن مع ايب النرص. و اكن اخذ التصوف عن الش يخ مويس بن عييس ادلهبيدي و اخذ عنه ابنه عبد الس تار و عبد 

رصاوي و و لرش يد القا  

 

قته جح ثالث مرات يف . من مشاهري و عبد هللا مصطفي بن مرتيض بن محمدقل بن ممتاي بن طوتيك املنديش احلاج رمحه هللا هباو ابو 

.خبارا و اكبل و غريها من بالد الهند و ما وراء الهنر و عقب ابنني عبد هللا و عبد الرمحن سفرين و قدم  

 

خليار حمبوبة بنت توقطامش بن عبد القادر بن ادريس بن يونس القالرية احلنفية رمحها هللا يوم الاحد الحدي عرشة بقيت من ذي او ام 

ة. و اكنت والدهتا بقالر و اهما زبيدة بنت نا زوهجا عبد النصري و لها وحو س تني س  القعدة ابشط و دفن يف مقربهتا اجلديدة و صيل علهي
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لقدمية. ام وادليت تزوهجا جدي بعدما ويل الامامة ابشط فودلت هل اوالد اكربمه اعشور بن محمد بن سيين بن اويت املناكرية من مناكر 

وادليت  و حبيبة تزوهجا وادلي بعد .كرب و سعيدة ماتوا يف الطفوليةوادليت حبيبة مث عبد اللطيف و عبد املكل و عبد الرقيب الا
233
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و س يدة ماتت  .ويل الامامة يف اشط بعد وادله و عبد الرقيب الاصغر و عائشة اكنت حتت فضل بن ابراهمي الكميويو عبد البصري ت

بدة زاهدة دينة كثري الصلوات و اخلريات من اعمل النساء يف و اكنت جديت صاحلة عا .عذراء بعد ما بلغت قبل ان تنكح زوجا رمحها هللا

و  .الرايء و السمعة و الاذاء و املنة و لتعلمي و وجهتد جدا لينال الثواب مع عدم الطمعازماهنا و افضلهن يف اواهنا و اكنت تعمل و هتمت يف 

القانتات التائبات العابدات رمحها هللا تعايل ابمجلةل اكنت من الصاحلات  

 

 دخلت س نة تسع و اربعني و مائتني و الف تويف فهيا 

مظفر الاشطية احلنفية رمحها هللا ابشط يوم االثنني لعرش بقني من صفر قبل  نو ام سلمة س يدة بنت عبد النصري بن س يف املكل ب -----

و اكنت صاحلة عاقةل حس نة الاخالق مجيةل الافعال و اكنت من  .وادلها و بعد وادلهتا ابشهر  

 

عبد هللا عبد النصري بن س يف املا  بن مظفر بن مرتيض اجلبيل اجلقايل احلنفي الزاهد الفقيه رمحه هلل يوم الاربعاء لليةل بقيت من و ابو 

بن احلسني الاوري. و امه ربيعة  جامدي الاخرة ابشط و دفن من الغد يف مقربهتا و هل وحو مخس و س بعني س نة و صيل عليه فتح هللا

و اكن عاملا فاضال ماهرا يف الفقه معروفا به دينا صاحلا ورعا زاهدا عابدا عدمي التلكف ممتساك ابلرشيعة يف مجيع اخالقه و افعاهل  .بنت مسمل

  هناية من التقويو اكن عيل .يح العقيدة سلمي الباطنحص 
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مة المئ و ال يبايل بسطوة ظامل و من ورعه انه اكن يهتد يف و يهتد يف طلب احلق و اصابة ما عند هللا قوالا ابحلق ال خياف يف هللا لو 

الا ابعادة الوضوء و اذا احدث تميم قبل الوضوء  فال يصيل بعد ما تناول من ما مسه النار .امجلع بني املذاهب و ايخذ ابالحوط و الاوثق

اوالده فال يصيل عليه الا ابذنه و مه يف عياهل و  ثوب بعض ادة و مل يد يف بيته الاو اكن اذا احتاج ايل السج .عيل ما هو عادة العارفني

عليه. و اكن ال يس تعمل يف حماوراته اللكامت الروس ية املتداوةل الاس تعامل يف هذه البالد بل يبدلها ايل العربية او الفاريسة او  ممجيع موهن

تحي من س بقه ابلسالم عيل و اجهتد يف الس بق عليه فال يقع و كنت اان اس   .الرتكية. و اكن يبادر ابلسالم عيل لك من لقي حيت الصبيان

و  .و اكن مينع عن قطع اللحم النضيج ابلسكني يف داره بل ايمر اههل ابلهنش عيل ما هو الس نة .ساليم الا بعد سالمه او معه عيل الندرة

و ال اذن لعياهل حيت يعطيين ضعف قميهتا مل ايلك منه شيئا اهديت مرة ايل داره شيئا من الامثر اليت توجد يف هذه ادلاير و اان اليوم مراهق ف

ابملقابةل من الاصول املتعددة ية التصحيح او يسمع رضاء وادلي. و قد كتب بيده كتبا كثرية العدد و كبرية احلجم و حصحها غعيل كره مين 

ر عيل اساتذ كثرية و تفقه عيل علامء عديدة فاجازوا هل و اخملتلفة املصححة و يف حواش هيا اش ياء كثرية التقطها من الكتب الاخري. و اكن دا

ابالرشاد و من الش يخ حبيب هللا فمل يعرف ذكل و مل ير املكتوب الا بعد وفاته. و درس يف قرية اشط  و اكن هل اجازة .اعرتفوا بفضهل

و اكن ال حيدث امر  .و ال حييص عددمه الا هللا س نني كثري قد يمتع عنده الطلبة من البدلان النائية و الاماكن البعيدة و ايخذون عنه

فيتعلق به حمك رشعي الا اكن عنده يف ذكل 
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 يف اسفل الصفحة: و عبد البصري 
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غري انه يصف صاحب  اكن ال يعرتف ابلفضل الحدعالمة وقته و ذكر يل خمتار بن حمرم املناكري ان اخاه مراد  .خمرج من الرواايت الفقهية 

حيتاج لك منا ايل مثهل بعده فال  :ه. و ملا تويف اجمتع علامء العرص للصلوة عليه. فقال فتح هللا بن احلسنيالرتمجة ابملهارة يف الفقه و كرثة حفظ

دفناه و رجعنا ايل داران قال وادلي ان املشهور يف افواه الناس ان يف مقابر اشط رجال صاحلون من اولياء هللا يقصدوهنم و ملا  .يده

 .انةاكنه من اخلتبعض الاوحراف مل ن وادلي رمحه هللا اكن منحرفا عنهمع ا .ن قد دفن فهيا ويل من اولياء هللاابلزايرة هللا اعمل به و لكن الا

 و اخوايل يرمون ايل   .رشح املغزي :فقلت ؟ما تقر أ من ادلرس :علينا و اان يف ذكل الوقت غري مراهق فقال يل و بيامن اان يف بيته اذ دخل

لمن عنده لئال اجخيشريون ابخلروج  ابعيهنم و
235
ايل ان بلغ ست مس ئةل او مخسا  ؟ما تقول يف كذا و كذا :فقال .ابالنقطاع عند سواهل 

فمل يلبث ان  .لعهل كذا :فقلت عيل سبيل التخميس .سال املس ئةل الاخرية مل اعرفهااابدر ابجلواب يف لك مهنا فلام  من مسائل املغزي و اان

و قلت ان اجلواب الاخري امنا قلته ابلتخميس و ال  وادلي و قصصت هل ما اكن بيين و بني جدي مث ملا رصت ايل .لبيت بعدهاخرج من 

ادري اصبت ام اخطأأت فقال اصبت فيه ايضا و لعهل خرج النه ملا شككت يف املس ئةل و مل اقطع ابجلواب ظن اين تضجرت من كرثة 

سواهل. و اكن رمحه هللا اخذ عن عبد الرش يد بن يوسف الاشطي و سعيد بن امحد الرشداين و سعيد بن ابراهمي القشقاري و حبيب هللا 

 بن احلسني الاوري و عبد اجمليد بن حيي الربانعي و 

 و اخذ عنه وادلي و احساق بن سعيد القزاين و سعيد بن محيد الربساكوي
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ن هيودا اجلبيل و زين العابدين بن حيي بن سلمي اجلبيل و ابناه عبد البصري و عبد الرقيب و اخوه محدي بن س يف املكل و عبد اللطيف ب

 الصوقصوي و وليد بن س يف املكل الزادوري و ابنه فتح هللا 

 

 من شهر رمضان منفصال ينويب احلنفي رمحه هللا لثالث بقنيعبد الوهاب بن عامثن بن مصطفي بن بالل العلوي الرويم الس          وابو 

و  .بعد ان دار يف املراتب و انل جاليل املناصب من نقابة الارشاف و صدارة اجلهتني و غريها هيا مرتنيسالم بعد ان ولعن مش يخة الا

و اكن عاملا فاضال همامت يف اجراء الاحاكم الرشعية حسن الاعتناء ابحوال  .قدم بالد العجم يف السفارة من هجة ادلوةل و رجع عيل وهجه

.العلامء و الفضالء و الصلحاء  

 

احلنفي رش يد يوسف محمد امني بن س يف هللا بن عبد امحليد بن دين محمد بن شغاي بن محمد بن امقان بن ايلاكي القزاين الصباوي  بواو 

سطنطنية من قزان س نة و اكن ويل الامامة و اخلطابة و التدريس بقرية نالسه. قدم ق  .و يف اليت قبلها ابلقاهرةاادلين البازي رمحه هللا 

و اكن  .ني و مائتني و الف مث ورد مرص و اتصل ابملكل ابراهمي ابشا و ويل التعلمي ماكن مشس ادلين القشقاري بعد وفاتهعاثنتني و ارب

ا فاضال نبهيا ذا بصرية كيسا مل ذكل. و اكن عاهللاخرج من بالده يريد احلج و ما رزقه 
236
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و هل مناظرات مع فتح هللا بن  .صنف و درس و افاد و انظر فضالء وقته زكيا اش تغل و حصل و طالع كتب احملققني و انتفع و جنب و

و اكن بينه و بني مراد بن حمرم املناكري معادات و منافسات و مشاحنات  .احلسني الاوري و فيض بن عبد العزيز الكناري و غريهام

و ان مل خيلو عن الراككة ابللكية. و رث تصانيفه و يه جيدة يف اك و اكن من معتقدي ايب النرص و املناضلني عنه قد سايره .مشافهة و تصنيفا

رساةل يف عدم سقوط العشاء عن اهل بلغار و ما صاقهيا من الاقطار يف  :اكن قدم خبارا و حصل فهيا و اخذ عن علامهئا. و من تصانيفه

يات و هو احسن تصانيفه و غري ذكل. و اكن اخذ و كتاب يف العقايد حشنه ابقوال اهل التحقيق من الرشعيات و احلمك  ،اقرص ليايل الس نة

.رصاويو وال عن عبد هللا بن حيي العيشمندي مث عن ايب النرص القا  

 و اخذ عنه عبد الويل بن الوليد الكجوي احلاج و وفاء بن فضل القزاين و 
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احلجة بقرية  يواخر ذاز ادلين رمحه هللا  يف احلسن س بحان بن عبد الكرمي بن عبد التواب بن عبد الغين القزاي املرجاين احلنفي معوابو 

حس ين و صيل عليه صادق بن صاف قول املناكري و دفن يف مقربهتا و هل س بع و مثانون س نة. و امه فاطمة بنت مسمل االتناوية. و اكن 

و صارت شديد البياض. اش تغل و  رجال مجيال ادم اسود العني و اللحية كبريها و مل يكن ابلطويل يف القامة و ملا كرب س نه ابيضت حليته

 حصل و اخذ عن علامء عرصه و فضالء دهره و مكل و جنب و صار انبل قومه و امثل عشريته و كتب بيده كتبا كثرية
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ربي و مثل التوضيح و رشح الفرايض الرساجية و جامع الرموز و غري ذكل مما يف تعدادها طول. و تويل الامامة و اخلطابة بقرية جيك الك

اقام فهيا تسع س نني. و اكن تزوج اوال همرجان بنت عييس الاوري اخت مشس ادلين و عيل الاكرب فودلت هل احلسن و احلسني و غريهام. 

رحتل ايل قرية حس ين و تويل امامهتا بعد محيد امث  .فلام توفيت تزوج جدتنا صعيفة بنت عبد البايق فودلت هل هبا وادلي و معي عز ادلين

لقرية يف جامدي التدريس يف تكل او رحل ايل رنبورج و امتحن عند املفيت الربنديق و اخذ املنثور لالمامة و اخلطابة و  .د البشامليبن امح

س نة ست و عرشين و مائتني و الف. و كتب يف منثوره ابلقمل الرويس انه املنثور الاول مورخا ابليوم التاسع من سنبهل س نة  ةري الاخ

امنائة و الف ميالدية و بقي عيل واليهتا وحو مخس و عرشين س نة. مث تر  الامامة فهيا لغريه. و اكن هل ثروة و غناء يعرف احدي عرشة و مث

نعم يوز و  :فقال ؟لعلمية اين سالته يوما عن احملدث هل يوز هل قر أة القراناذكل من دفاتري احلساب هل. و اذلي احفظ منه من املس ئةل 

و ال دليل يوجب حرمة  "ال ميسه الا املطهرون" :الن هللا تعايل يقول :ما ادلليل عيل ذكل؟ قال :س املصحف. فقلت هللكن ال يوز هل م

حيت ذكرت  يف الفم و اللسان خبالف اليد. فاكين مل ارض به دث ال حيلاملعقول  يف الفرق بيهنام ان احل ملطهرين. و املعيناالقر أة عيل غري 

اميل عيل يف كتاب  و اخر انهاجلواب منه فغضب عيل و قال: الا تقنع جبواب جد  فانه ليس دون غريه يف العمل. القصة اليب و اس تعدت 

كتبته ايل ابنه عز ادلين عن لسانه ايمره ابحلضور و يقول هل: انك ان خالفت امري لن تفلح ابدا و ان امتثلت امري و اخذت دعايئ 

الوادل لودله  فبرشي كل برشي. فان يف احلديث ان دعاء
237

 

 

\184a\ 

اء اجابة دعاء الغايب عيل الغايب. هذا و اكن مزاحا لطيف اجملالسة كثري احملفوظات يقض الاحوال و ان ارسع ادلعكدعاء النيب المته 

 : امنارها فيقول لهاانقضت ال افادة يف ذك هذه امور قد مضت و اايهما قد :املاضية يف الاعصار اخلالية. فرما اكنت تتضجر منه جدتنا و تقول

عندي مبا اييت بعد ذكل. فان كنت تعلمني احلوادث املس تقبةل فاقصصهيا لنا نسمع منك و ال تريني  عملنباء ما قد سلف و ال ا نماحفظ اان 

لعدم من  لعكل امنا تكتفي هبذا القدر :يقول رشب الشائ و قلب فنجانه نالا الانصات ذلكل. و اكن اذا اكتفي الاحداث من احفاده ع

 :فقال هل .ؤه و نزل اعتباره حيث صار يرشبه الكثريونه بعض املرتفني ان الشاي ذهب هباو قال يوما عند .لنيز يغين عند  فيقر أ غزال او غ

ن محله مل يشاركك فيه احد و تكون هو املنفرد به من بني امثاكل. فاكن اخذ عن ابراهمي ب نتقتين الروبل تصيب مانك ان اخذت بعد ذكل 

ابراهمي الربساكوي و ايلاكي بن مصطفي الاشكتوي و  نيوسف الاشطي و ابراهمي بن عبد هللا الباريش و بكجانطاي ب  

 و اخذعنه اوالده هباء ادلين و عز ادلين و رساج ادلين و عيل اكرب بن عييس الكرايم و اخوه مشس ادلين

 

 دخلت س نة مخسني و مائتني و الف تويف فهيا

الرحمي بن عامثن بن رسميك بن قرمي  الاوتزمياين احلنفي رمحه هللا بقرية متش من نوايح بغلمه من مشاهري زمانه و ااكبر اوانه امحد عبد ابو  

 فضال و علام
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 يف اسفل الصفحة: كدعاء 



 

 
---و و درسا و تصنيفا. اش تغل و حصل و كتب و صنف و حرر و فصل. اخذ العلوم عن علامء بالده 

238
الاقطار و دخل الامصار و يف  

العلامء و الفضالء و اخذ عهنم و اس تفاد مهنم. و قدم خبارا يف اايم الامري معصوم و بالد الافاغنة و اكبل. و هل مناظرات و مشاجرات لقي 

 و اكن كثري .حلاج ويل ادلين البغدادي و درس و افادابعد  مع علامء عرصه و فضالء دهره و تويل الامامة ببخارا يف مسجد العطارين مدة

ر يف البدلان. و اكن يبالغ يف الاناكر عيل من عنده يشء من شلك الصليب حيت الش بابيك اليت يف كوات امي املطالعة ساحيا يدو التتبع د

البيت و روازنه و امثال ذكل. وقد الطف بعضهم حيث دعاه ايل بيته فلام خطه عيل العتبة امسكه و بقي رجهل الواحد يف خارج البيت و 

فهبت  خبطوتك هذه و رصت من صناع الصلبان مفا اذلي فاعل انت الان؟ انك احدثت شلك الصليب :قال هل الاخر صار من داخهل و

لعوام عن اداء السنن و يقول ان النفل يلزم ابلرشوع فيش تغل به ذمهتم و ال خيرجون عن عهدة الاداء لعدم او اكن فيه خسف مينع  .به

ن يهنيي عن و اك ات و ال يصيل امجلع و الاعياد معلل ابن الرشط و هو املرص غري موجود.علمهم ابلقراات و بذكل مينعهم عن حضور امجلاع

ظره يف ذكل عبد النصري رحامنقيل القزاين فاخفمه. و اكن يهنيي عن رشب لنب البقرة انقر أة كتب املنطق و احلمكة و يبغض املش تغلني هبا و 

بدع قبيحة كثرية. و العجب انه وافق الروافض يف تر  امجلع و امجلاعات و غري  ال ذكلبعد الوالدة حيت يقميوا علهيا الاغتسال. و هل من امث

و  .و اعتقاد يف نفسه و ذلكل قام عليه جريانه و سعوا يف عزهل عن معهل حيت عزل .بل برئ من عنده ذكل من املنكرات من غري تقليد هلم

 .ياخذ منثوره و اكن املتكفل ذلكل معني بن عبد الرش يد الشكر 
239
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ال حيرض امجلاعات مدة فرفع شانه ايل الامري معصوم فساهل الامري عن ذكل فقال: الين ما مسعت ابالذان منذ و حيك انه حني اكن ببخارا 

و من اغرب ما حيك عنه انه راي  .دخلت بدلمك فقال: ان املوذنني يؤذنون لك يوم مخس مرات فقال: اين ظننت ان ذكل اصوات امحلر

ابممي.  ارا مؤذان يقول الصلوة خري من النو ابسقاط املمي  عن   خره فقال هل: قل ابممي يعين مع املمي فصار املؤذن يقول الصلوة خري من النومببخ

دخل مسرقند و رمم املصحف اذلي فيه و اصلح ما غش منه و كتب ما سقط من اوراقه و تلكف يف كتابته مبثل خطه الاول. و هذا  و

جحرة من مدرسة الاحرار هبا قد تداولته الايدي و قطع الناس اوراقا منه و محلوها ايل دايرمه يتربكون به. و اهل ما وراء املصحف يف 

و اكن يتلو منه و استشهد عند تالوته منه حني وصل قوهل  الهنر يزمعون انه مصحف الامام اذلي اكن عند عامثن بن عفان ريض هللا عنه

و سال دمه. و هذا املصحف يف بعض اوراقه محرة يف لون الشفق يزمعون انه لون ادلم. و ان ااب بكر القفال  تعايل:"فس يكفيكهم هللا"

و وضعه يف   الشايش طلبه من اخلليفة يف بغداد و محهل ايل شاش و توارثه اوالده حيت انهتيي ايل الش يخ عبيد هللا حفمهل ايل مسرقند

و حاكايت مزورة ذاهبة يعرف اهل العمل بكذهبا و خسافهتا مبجرد سامعها من س ياقهتا. و املصحف  اكذبة. و يضمون ايل ذكل اخبارا املدرسة

ليس هو املصحف الامام فان ااب عبيد قامس بن سالم البغدادي احلافظ يقول: كشف يل بعض اخلزاين و رايت فهيا مصحف الامام و يف 

سورة صاد يف قوهل تعايل: " فنادوا و الحتني مناص"
240
 اخر السطر السابق و "حتني" يف يف "ال"و وقعت لكمة  "حني"صل التاء بلكمة بو  

عيل خالف سائر املصاحف  صدر السطر الالحق  
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و عيل ذكل بين هو حمك الوقف عيل لكمة "ال حني" لالضطرار عيل قر أة  .منفصةل عن "حني" اير " تقدال"ب فهيا متصةل "التاء"العامثنية فان 

" و الت" يف الوقف. و اين قد وجدت هذه اللكمة يف املصحف اذلي بسمرقند ال عيل النحو اذلي وصفه ابو عبيد فان لكمة من يتبع الرمس

مث هذا املصحف اكن يف القاهرة يف اوائل املائة التاسعة بعد زمان كثري من  .فيه "حني"متصةل بلكمة  "التاء"و ال  "حني" مل يقعا يف سطرين

ض عيل ايب عبيد ابن او البن النحاس اعرت  .بينه ابن اجلزري و غريه  القفال بل بعد زمان الش يخ عبيد هللا عيل مازمان ايب بكر الشايش

مل ينقل عن مشاخيه فقد هذا  مث الشاطيب  ابن مالاك ادلاين و. و رده ابو معر مل جند خرب مصحف الامام عند مشاخي النقل :مالاك قال

و هو ال يس تلزم عدم وجدان غريمه. و ابو عبيد امام ثقة كبري الشان حافظ صاحب اتقان و الهل  .مل جندهاملصحف و هالكه بل امنا قالوا 

خبارا و ما وراء الهنر من هذا النحو اخبار كثرية و مبالغات بعيدة عن حد الوقوع يف لك يشء. و هذا املصحف اذلي بسمرقند و ان مل يكن 
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 قد يكون: دار 
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 يف اسفل الصفحة: و حيك 
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 و يف القران: "فنادوا و الت حني مناص" 



 

 
ة مصنوعة عيل الرسوم العتيقة و اوراقه من جدل حيوان و هو عظمي احلجم و ليس فيه من احلراكت مصحف الامام الا انه من الااثر القدمي

تصانيف  و السكنات و املدات و النقط و اهلمزات و اسامء السور و عالمات الاايت يشء و هو ابخلط الكويف القدمي. و لصاحب الرتمجة

عيل كرد يف قول  ديو حتريفات و من ذكل انه حرف الكو  ها واهية ركيكة و فهيا اغالطو الرتكية لك  و حتريرات يف اللغة العربية و الفارس ية

شعرهللا اير الصويف   

------------------------------------  

و ليس الامر كام قال بل هو كودي و هو اخلرز املعروف اذلي يعرف عند  .نصف درمه و اقلهو القرع يتخذ منه الظروف قميته  :و قال

ل دايران براس اه
241
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و مهنا انه  .ما وراء الهنر ماكن الفلس يف عرص الناظم رو اكن هذا اخلرز يس تعمل يف داي .ادلود و رمبا يتخذ منه الامتمي للصبيان و ادلواب

شعرايل الفيل ابلفاء يف قوهل  حرف القيل ابلقاف  

   اكر قيل ديك ايرور مهنيي و كر قيل

 يقول احصاب الورع اكن كبريا او صغريا فانه سواء حليوان املعروف و قيل ابلرتكية الشعر يعين ان املهنيي سواءاهو و قال يف معناه الفيل  

قاف الاول ابلرتكية معناه الشعر و الثاين ابلعربية لو ليس كذكل بل لكمة  قيل يف املوضعني اب .فيه احذر عنه و اجتنب من التلبيس به

ان املهنيي و ان اكن يف نفسه صغري حقريا اكلشعر مث ان كونه مهنيا اكن مبنيا عيل القيل اي القول املرجوح و  يعين .الفعل اجملهول من قال

شعرو مهنا انه قال يف رشح قوهل  .الر أي الضعيف فهو واجب الاحرتاز عنه عند اهل الورع و ارابب التقوي  

 ---------------------------------------------------------  

بفتح الباء الفاريس مبعين  كفة املزيان و اما يف  -------فان  و ليس كذكل .ش به الناظم طريف العمربكفيت املزيان مث تلكف يف بيان مراده 

رشح ثبات  :. و من تصانيفهيعين ان الش يخ ااب يزيد البسطايم مغي عليه يف وقت ش يخوخته هذا .لنظم فهيي ابلضم مبعين الوقت حفسبا

و كتاب يف  ،و رساةل يف حل لغات املكتوابت ،و رشح ابيات مراد العارفني ،و رساةل يف حل لغات جامع الرموز ، ابلعربيةاملعارجني

و اكن اخذ عن عبد القيوم بن عبد الكرمي احلس ين حفيد . و رساةل الشفق و رساةل يف رد ما كتبه تلميذه احملقق محمداير بن عبد هللا ،التارخي

ز بن مسكني اخلوارزيم والصويف و ااتنيا  
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ه و عبد هللا عبيد هللا بن ابلته بن عبد الرمحن بن              البخاري العالانين احلنفي الصويف رمحه هللا بقراكول. اكن من مشاخي وقتو ابو 

ل القول مسموع الامر و الهنيي غري انه قرص مدته ش يخه ايب صاحل. و اكن مقبو ة عيل قدم زهاد حينه عاملا فاضال كثري العبادة ممتساك ابلس ن

و مات قبل ان يشيب . ويل خطابة جامع خبارا مدة و امامة قراكول و خطابة جامعها و اش تغل برتبية املريدين و ارشاد السالكني و الامر 

الاخالق السديدة و اكن من خلفاء وصاف امحليدة و و نعت حليل يصفه الناس ابالو بقي هل ذكر مجيل  .ابملعروف و الهنيي عن املنكر

 الش يخ ايب صاحل اخللجي

 

محمد بن            بن                     ادلاغس تاين           الشافعي الغازي رمحه هللا و هل نيف و اربعون س نة. و اكن و ابو          

ابوه صاحب قلعة قربدي. فلام اس تويل علهيا الروس و خرهبا هرب ايل اجلبل و تويل امر اجلراكسة. مث مكل بعده ابن اخته مشويل بن معر و 

كثرية مع الروس ية مث انه قتل الغزوات و الااثر اخلريية  و هل مشاهد  فاضال جماهدا كثري اكن بيهنام رجل امسه محزة تويل امرمه مدة. اكن عاملا

لامهئم يقال هل احلاج يونس بن شهيدا يف بعض احلروب بينه و بيهنم. و لقيت رجال من فضالء اجلراكسة و ع  

لعمل و الفضل و الزاكء و الكياسة و الزهد و او يقول اكن هو فوق مشويل من لك هجة يف  .يبالغ يف مدح الغازي محمد و الثناء عليه         

الورع و ادلاينة. و هو قد فعل يف 
242
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 يف اسفل الصفحة: ادلود 
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.يوش كثرية و الات من البنادق و املدافع املبيدةمدة قصرية بفئة قليةل ما مل يفعهل مشويل يف مدة مديدة و ج   

 اخذ العلوم عن الش يخ محمد الرياغي و 

 

احلسني فتح عيل بن محمد بن حسني بن فتح عيل الرتكامين الش يفي القجارو ابو 
243

. ويل بعد معه محمد شاه بن حسني س نة تسع او عرش و 

مائتني و قوي امره و اش تدت شوكته و طالت اايمه و اكن هل اوالد و احفاد مهنم ابنه مكل ارا اكن واليا عيل مازندران. و حسني اكن واليا 

عيل شرياز و حفيده عيل بن           امللقب بعادلشاه اكن واليا عيل طهران. و ملا هكل وقعت الفتنة بيهنم و لك مهنم ادعي الاس تقالل و 

طوطب ابمس الشاه و جري بيهنم حروب الا انه غلب علهيم و اابد لكهم حفيده محمد شاه بن عباس بن فتح عيل و اس تقل و ثبت قدمه يف 

 املكل. و اكن الرفض يف اايمه شائعا يف بالده ايل ان منع عنه حفيده محمد شاه

 

حدي و مخسني و مائتني و الف تويف فهياادخلت س نة   

و اكن ويل بعد وادله و مكل بعده اخوه ابو  .بقني من حمرمبن محمد بن حسني بن عيل الرتيك  الامري التونيس لتسع  حسني بن محمودابو  

 النخبة مصطفي 
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النور شاه امحد بن رفيق بن مؤمن بن حسني املزنلوي الساميك احلنفي رمحه هللا بسام  و هل مخسون س نة او انقص منه. اصهل من و ابو 

 الامامة بقرية سام  ايل ان مات هبا مث ويل ابنه صاحب الرتمجة. و اكن اهل قرية صالوج من توابع قزان انتقل ابوه ايل نوايح اوفا و ويل

بن  عاملا فاضال نبهيا اخذ عن جامعة كثرية من اهايل قزان و اوفا و ما وراء الهنر و اش تغل و حصل و برع و فاق الاقران. قال عبد اخلبري

ات الفنون ذا ابع طويل يف العربية و العروض حاواي للمعقول و املنقول عبد الوهاب  املسلمي فامي كتب ايل يف ترمجته انه اكن جامعا الش ت

رصاوي مدة يسرية و سافر ايل ما وراء الهنر. و اخذ عن مشاخي عديدة و درس و حمققا حديد اذلهن اش تغل عند العالمة ايب النرص الق

بس امي  و اخذ عنه جامعة كثرية. صار من ااكبر زماهنم و مرجع اواهنم يف العمل و الفضل و درسوا انهتيي. و ابمجلةل اكن من مفاخر اهل تكل 

النوايح و مشاهري علامهئم. هل ذكر مجيل يف عقبه و وصف حسن يذكر من خلقه بيد انه ال اراه تعدي يف املعقوالت عن جمري الرسوم و 

قرص ليايل الس نة سامها معدة التدقيقات يف جيدة و رساةل يف عدم سقوط العشاء معن ال يغيب عهنم الشفق يف ا العادات. و هل حتريرات

رصاوي و اخذ عنه قليال و اكن اخذ عن وليد بن سعيد القرغايل و عبد اجلليل بن عبد الرش يد و و لقي ااب النرص الق .التحقيقاتزبدة 

لعلمي الوهاب املسلمي و عبد و اخذ عنه عبد الفتاح بن عبد ا .و عبد الرحمي بن يوسف الاشطي و غريمه املسلمي و عبد النصري الارصايئ

البكباوي و عبد الكرمي اجملتوي و سعد بن عبد اجلليل ادلمييرتي و عبد العزيز الاورماين و عبد اللطيف الصارماين و نرصادلين    بن      

الرباي و عني الكامل بن عبد الواحد القرين و عبد هللا بن 
244
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فضل هللا الطاقطاوي و غريمه و عبد الغفور بن عبد السالم اجلقاميق   

 

يورط ابغش بن امشحمد نامحد احساق بن سعيد بو ابو 
245
زوي احلنفي رمحه هللا الحدي عرشة بقيت من ذي الال بن قل محمد البلغاري 

 كثري التدريس كثري القعدة بقزان و صيل عليه احملتسب نور محمد و دفن يف مقربهتا اجلديدة. اكن من علامء وقته و فضالء زمانه مشهورا ابلعمل

و اكن ارحتل ايل خبارا و اخذ عن علامهئا و  .التالميذ. درس بعدة قري مث قدم قزان وتويل الامامة و اخلطابة و ادلراسة يف املسجد الثاين
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يف الهامش: قل محمد بن ايش .   و2فوق ايشمحمد رمق    



 

 
اكن مراد بن احملرم الا انه اكن حمجواب بطئ الفهم. و  :يثين عليه و يقول و درس يف عدة مواضع. و اكن وادلي درس هنا  مث رجع ايل بالده

 ال يعرتف هل بفضل. و اكن اخذ عن عبد النصري بن س يف املكل اجلبيل و عابد بن عبد العزيز الارانيش و 

و عنه مراد بن احملرم و سعيد بن محيد الربساكوي و خفر ادلين بن صادق السوين و حسن بن محيد القو رصاوي و سعد ادلين بن رمحة هللا 

 ادلومسي احلاج و رساج ادلين بن الوليد الرسدوي و  

 

و ابو        مصطفي بن مويس بن اميانقول بن اميااني بن قطلع بن اورمك بن بوجاق بن الاكي القزاين الادلرميش احلنفي احلافظ رمحه هللا 

مامة هبا و بقرية حسن ويل الا شط و اكن صاحب الرتمجة   . اخو مظفر بن مويس امام منبع ةالربع بقني من ذي القعدة يوم الاربعاء حضو 

رقيق ش يخ مث ابملسجد الثالث بقزان مث ابالول هبا. اكن رمحه هللا قارئ القران و حافظ الكم الرمحن و قليل الالكم عدمي الغيبة بني الاانم 

و حصب الش يخ فيض خان مث ارحتل ايل ما وراء الهنر مث اكبل  .القلب غزير ادلمعة اخذ مبادي العلوم يف واليته عن غري واحد من العلامء

لقصاب و عبد اخلالق بن ابن خرض خان الاكبيل. و اخذ عنه رشيف بن سلامين اخلريبيوي احلاج و احلافظ نور محمد بن بيكباو بن بيكبوالد 

 عبيد هللا بن ارسالن القزاين
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. و  تقريبا يف البحر الاسود و القي فيه عايدا من مكةهللامحمد عابد بن عبد العزيز بن عييس بن         القزاين الكناري احلاج رمحه و ابو 

اكن من علامء زمانه و فضالء اوانه. تويل الامامة و اخلطابة و التدريس ارابش و قارييل و ارانش ابيش و اخذ عنه خلق كثري و مج غفري. 

واب خسيا كرميا و اكن                        يف و هو اخو فيض بن عبد العزيز القشقاري و اكرب منه س نا و اكن رجال رقيق القلب حمج

رصاوي مث اخذ صاحب و الالكم. و قد اجمتع يوما هو و اخوه الفيض و غريهام جفري بيهنم الكم و مناظرة بني بعضهم و بني ايب النرص الق

 فقال هل ابو النرص ترجل اهيا العجل ترجل فرت  الكمه و مل يتلكم بيشء شهر يف ضعف حاهل ابلعجل حني ما يدله 
246
الرتمجة يريد ان يتلكم 

امه يريد ان يقوم و يرتجل فال يس تطيع. و اكن اخذ عن بكجانطاي بن ابراهمي الربساكوي و عبد السالم بن حسن القاريل و سعيد بن 

امحد الرشداين. و اخذ عنه مراد بن حمرم املناكري و عبد النصري بن عبد الرحمي الطايسوغاين و ابو بكر بن جعفر الاكرجوي  و خفر ادلين 

.بن عبد الرمحن البختياري و حسام ادلين بن س يف هللا  

 

الفيض عبد النصري بن رحامنقيل  بن محمد قل بن عبد الرمحن بن عبد الكرمي بن بيك حافظ القزاين اجلبيل البييك احلنفي رمحه هللا و و ابو 

ون س نة يوم امخليس وقت العرص لثالث عرشة خلت من ذي احلجة. و امه صيل عليه مقصود بن قرابنعيل الكولبايش و هل ثالث و س ت

 .مجيةل بنت س بحان بن يوسف بن ارسالن البالطيس
247
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محمد اسامعيل بن عبد الغين بن امحد بن عبد الرحمي الهندي ادلهلوي احلنفي الشهيد رمحه هللا. اكن عاملا فاضال حسن الوعظ جماهدا و ابو 

تنوير العينني يف اثبات رفع اليدين و رد الارشا  و  :هل تصانيف حس نة مهنا  .فقهيا حمداث  

 

مجيل ضعيفة بنت عبد البايق بن مسمل بن مصطفي بن سلمي احلس ناوية احلنفية رمحها هللا بقرية حس ين و دفنت يف مقربهتا و صيل و ام 

و اكن وادلها  غيل و يه جديت ام وادلي. ودلت بقرية برسكةعلهيا صادق بن صاف قول و قد نيفت عيل الس بعني. و نس هبا يف بين بران

اماما هبا مث تر  الامامة للتجارة و اهما سعيدة بنت بيمك مريزا بن عيشمند بن اوراي بن ارسالن من قرية قراطاي تزوهجا جدي بعد امراته 

و اكنت صاحلة كثري الصلوات و التالوة و  .لطيفةالاويل فودلت هل اوالدا عاش مهنم وادلي و عامي عز ادلين و رساج ادلين و معيت 

.الاذاكر رمحها هللا  

 و مخسني
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 يف الهامش: فقال ابو النرص اهنض اهيا الفض اهنض  

 الغض احلديث النتاج من اوالد اسف           
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ابو محمد يف اسفل الصفحة: و    



 

 
 

و مائتني و الف تويف فهيادخلت س نة اثنتني و مخسني   

ني بن معر بن عبد العزيز بن امحد العلوي احلس ين ادلمشقي احلنفي املعروف اببن العابد بن رمحه هللا حضوة يوم محمد ام          ابو 

لس بع بقني من شهر ربيع الاخر بدمشق الشام و دفن مبقربة ابب الصغري ابلرتبية الفوقانية. و اكنت والدته هبا س نة مثان و تسعني و الاربعاء 

و هو الامام العالمة القدوة الفهامة احلسيب  :مائة و الف. قال بعضهم يف حقه  
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و حفظ القران و هو صغري جدا مث اش تغل بطلب العمل و افيت و درس و  نشأأ يف جحر وادله .النسيب اجلامع بني رشيف العمل و النسب

لعمري شعر يف مدح ش يخه شاكر بن سامل بن سعد او معل ديوان  .صنف الكتب املفيدة و اخذ يف التصنيف و هو ابن س بع عرش س نة

ال عيل مواله و السعي يف الكتاب رضاه مقسام زمنه عيل من ادلنيا التعمل و التعلمي و التفهم و التفهمي و الاقب ادلمشقي اخللويت. و اكن شغهل

ينتفع به و اكنت ترد اليه الاس ئةل من غالب البالد و  .و اتليف و افادة انواع الطاعة و العبادة من صيام و قيام و تدريس و اعادة و افتاء

 ،و ادلرية يف تنقيح الفتاوي احلامدية ،اب و العقودو حاش ية عيل رشح نبذة الاعر  ،رشح الوايف :. و من تصانيفهخلق كثري من حارض و ابد

 لهنر الفايق و عيل رشحاو حاش ية عيل  ،و حاش ية عيل رشح املنار للعالئ ،و حاش ية عيل البحر الرايق سامها منحة اخلالق ،و رد اخملتار

عقود رمس املفيت، و تنبيه الوالت و احلاكم، و حبار  ، و رشحق اخملتوم رشح قاليد املنظوممل يردا من الهوامش، و هل الرحي امللتقي الا اهنام

كبري مجع فيه من نفايس الفوائد النرثية و الشعرية و عرائس و مجموع  ،الفيض، و كتاب عيل املطول و رسائل انهزت ثالثني من لك فن

يش و كتابته عيل الاس ئةل و غريها فال حتيص. الناكت و امللح الادبية ما يروق الناظر و يسد اخلاطر. و اما تعاليقه عيل الهوامش  و احلوا

و اكن اخذ عن الش يخ سعيد احلليب و الش يخ شاكر العدوي العمري الساملي العقاد و عبد القادر و ابراهمي بين عبيد الغين بن اسامعيل 

النابليس و هبة هللا البعيل و 
248
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 و اخذ عنه عبد الغين الغنميي امليداين و 

 

ثالث و مخسني و مائتني و الف تويف فهيا دخلت س نة   

محمد فيض بن عبد العزيز بن عييس بن        القزاين الكناري احلنفي رمحه هللا  يف صفر بقشقار و قربه هبا و صيل عليه الفتح. اصهل  ابو 

ايل بالد الهند من اكبل و غريها و اخذ  مث ارحتل ايل ما وراء الهنر مث .من قرية كنار قر أ و حصل و اش تغل ابلعمل و اخذ عن علامء بالده

و تويل الامامة و اخلطابة و التدريس بقرية قشقار و  .عن علامهئا و تعمل عند فضالهئا و مكل الكتب النفيسة النادرة الوجود و عاد ايل بالده

هللا  جفاة. و عقب اربعة بنني ذاكر و عطاء. و اكن هل مرض ذات اجلنب و مات منه عنه و انتفعوا به ااجمتع عنده الطلبة من الاقطار فاخذو 

هللا انه اكن يتشأأم و حيك يل ابنه عطاء .و لطف هللا و عبيد هللا
249
من صفر شديد التشاؤم 

250
فاتفق انه دعي  .حبيث ال خيتار فيه شيئا 

ن يلبس هذه اجلبة و حيرض الولمية. و جبة و خياطة لولمية حيرض الهيا فاكن من قدر هللا تعايل انه مات قبل ا       اخلياط فيه و امره    

هادي البخاري و فيض خان الاكبيل و سعيد  رييل و عطاء هللابكجانطاي بن ابراهمي الرباسكوي و عبد السالم بن حسن القا اكن اخذ عن

 بن امحد الرشداين. و عنه ابنه عطاء هللا و صادق بن صافقل و اوحدي بن اسكندر و غريمه

 

عزيز هللا العلوي احلسيين الهندي القنويج احلنفي رمحه هللا. و اكنت والدته س نة الف و  يل بن لطف هللا بنامحد حسن بن عو ابو 

 مائتني و عرشة بقنوج.
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 يف اسفل الصفحة: و اخذ 
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 يف النسخة الاصلية: يتشام 
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سخة الاصلية: تشامن يف ال    
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دهار نمن فضالء بالد الهند اكن حمداث فقهيا واعظا جماهدا. سافر ايل بدلة لكهنو و اخذ عن علامهئا املعقول و املنقول. و اخري ايل اكبل و ق 

يد مهنم الش يخ اسامعيل ادلهلوي الشه و معه جامعة من العلامء و الفضالء  ---------و بشاور و الهور و غريها يف رفاقة الامري الس يد امحد 

و اخذ عن عبد العزيز بن امحد و رفيع ادلين .و عبد احلي  و غريهام  

 

. احد ن عبد العزيز بن امحد الهندي اللكنوي احلنفي خفر ادلين رمحه هللاعبد هللا امني هللا بن محمد اكرب بن ايب رمح بن يعقوب بو ابو 

من بيت كبري مشهور ابلعمل و الفضل و ادلراسة و التاليف و من ذرية ايب ايوب الانصاري صاحب رسول هلل  فضالء علامء الهند يف وقته

اخذ عنه ابنه عبد احللمي و صيل هللا عليه و سمل. اخذ عن                                       و  

 

النخبة مصطفي بن حسني بن محمود بن محمد بن احلسني الرتيك التونيس الامري رمحه هللا يوم الثالاثء لعرش خلون من رجب  بعد ان و ابو 

رة روضة الرسول عليه السالم فريضة احلج و زايعامل عرصه ااب احساق ابراهمي بن             الراييح املاليك املفيت يف قضاء  يبا عنهارسل ان

. و هو مكل افريقية و صاحب تونس ملكها بعد وفات اخيه حسني ابشا و اس تقل ابالمر و اكن كرمي النفس حسن الش مية زكيا ابرا رؤفا

عبان بتد أ ابالمر حيث انهتيي اخوه و اقر رجال ادلوةل عيل مراتهبم و وافاه نيشان امري الامراء من هجة ادلوةل العلية يف ش ا
251

 

 

\191a\ 

من س نة احدي و مخسني و معه س يف حمال و لبسهام يف يوم مشهود و حمفل نظمي. و هو اول من لبس النيشان من بين املويل حسني بن 

حبجر املاس و البسه وزير الامور اخلارجية و ويل بعده ابنه الامري امحد املشريعيل و اول من صاغ نيشان الافتخار و نقش عليه امسه   

 

في جالل ادلين السلطان رمحه هللا يف جامدي الثانية. و نمحمد بن عيل بن محمد شاه البابري الهندي ادلهلوي احل  ناملظفر اكرب شاه بابو  و

 اكن احملبوس يف ايدي الافرجن مث ويل ابنه رساج ادلوةل هبادرشاه و هو اذلي فتح احلرب عيل الافرجن و قاتلهم مث قبضوا عليه

 

درويش محمد بن رس مت بن          الاانبويل الوزير درويش ابشار رمحه هللا بينبع ويل امارة انطاكية و كواتهية مث ويل                وابو 

مث عزل و نفي ايل بروسا مث ويل امارة مكة و  .الصدارة لتسع بقني من صفر س نة ثالث و ثالثني مث ويل امامة الشام و كواتهية و قراحصار

ول الهيا و هل من ااثر اخلري مدرسة و عني يف دار املكل مات قبل الوص  

 

من اصهل من قرية ابلطاي           .سعيد امحد بن منلكي بن عبد هللا بن           البلغاري اجلبيل احلنفي مشس ادلين رمحه هللاو ابو 

عن علامهئا و تزوج  اخذ مبادي العلوم عن علامء بالده مث ارحتل ايل ما وراء الهنر و اخذ .اعامل تتش  
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و سكن فهيا س نني كثرية حيت شب مث خرج يريد احلج و مات. و اكن ورعا صاحلا و مل يكن عنده يشء من العمل يعتد به و صنف  ببخارا

يف قهندر يسكن رصاوي و يه يف غاية السخافة و هناية الراككة اورد فهيا ما ال يوز ذكره يف كتاب. و اكن و رساةل يف رد ايب النرص الق

 ببخارا و به اكن يعرف و اخذ عن 

 

 و اخذ عنه خفر ادلين بن مصطاي النورالطي و عبد الواحد بن عبد الرمحن البودي و غريهام

 

ائه يف احلنفي اتج ادلين رمحه هللا تقريبا بقرية امينيل يف بيت بعض اصدقردي الباشغ بن        بن           جلغلعبد هللا بن اي اجلاللو ابو 

اثناء س ياحة. و اكن كثري الس ياحة داةمها و اكن يسافر راجال و مات جفاة. طرق يف بيت صديق هل و هو عطشان و طلب ما يرشبه فايت 
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 يف اسفل الصفحة: من  



 

 
صهل من اهل رواب و اكن دخيال فهيا و الحقا يف ديوان البشاغرة. و اكن كثري نه مل يكن ااو يقال  .ه فاجاه املوتنبنبيذ عسل فلام رشب م 

الكتابة حسن اخلط جيده و اكن يس تعمل النشق. و هل كتب كثري ة كتهبا خبطه و كتب الفوائد الضيائية و ادرج فهيا احلاش ية العصامية ابن 

و رشح القصيدة القافية  ،العزيزة رشح ثبات العاجزين :كتب املنت ابملداد الامحر و مد عيل الرشح به. و هل مصنفات كثرية فاسدة ركيكة مهنا

و رشح قصيدة و غريها  ،و رشح رشوط الصلوة ،تعمل الصلوةو رشح ،
252
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 دخلت س نة اربع و مخسني مائتني و الف تويف فهيا

 وفا و صيل عليه حسن ادلينابامحد عبد السالم بن عبد الرحمي بن عبد الرمحن بن بيك محمد البغلموي العبدري احلنفي املفيت غفره هللا  ابو 

عبد الرؤف و امحد. و اكن ويل منصب الافتاء بعد  ان البالقلكويل و دفن يف يوم عيد الاحضي و عقب البننيبن مشس ادلين بن نرمي

و مكل كتبا كثرية و نسخا  . و اكن فيه بعض عمل و فضل----------الربنديق و حازه من بني اقرانه و فاز ببائزة ترشيف اخذها من هجة 

 .يف مسكنه و لباسه شديد احلرص عيل ادلنيا قد اذعن لوالكء ادلوةل الروس ية  و اعطي هلم قيادتهمتلكفا  . و اكن متوسعا يف معاشهنفيسة

حفدثت يف اايمه امور منكرة و حوادث غري مرضية ال ينجعها الرشيعة و صدر عنه ظمل عيل علامء زمانه و فضالء اوانه. و اكن اخذ عن عبد 

.الرمحن القرغايل و غريه  

 

محمود بن قلندر جان بن           بن            البخاري احلنفي رمحه هللا ببخارا. احد علامهئا درس بعدة مدارس و مات و و ابو             

. و اكن ابوه من مشاهري علامهئم يف عرصه و هو جد معصوم بن عبد احلي بن ايب اخلري السمرقندي القايض المه هو مدرس يف مدرسة قلبااب

.و صاحب الرتمجة خاهل  
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ت س نة مخس و مخسني و مائتني و الف تويف فهيادخل  

محمد بن عبد الرمحن بن حسن بن        الصديقي اخلوارزيم احلنفي الصويف العارف رمحه هللا من اهل خس يوف و احد           ابو 

 مشاخي الطريقة يف عرصه و مقدم الطائفة يف دهره

 

القايض العالمة املعروف ابلشواكين رمحه هللا يوم الاربعاء الربع بقني من جامدي  الميين الصنعايئ    عيل محمد بن عيل بن محمد بن    و ابو 

عيل كثري  الاخرة. احد اعيان العلامء ابلمين و اعالم الفضالء يف هذا الزمن يف فنون من العلوم العقلية و النقلية املشار اليه ابلس بق و التقدم

صور ابهلل عيل بن العباس س نة تسع و مائتني قضاء القضاة يف دايره و اكن يعظمه و يراعيه يف حقوق فضهل مع ممن سلف. واله الامام املن

صانيف كثرية فته يف املذهب و مات ودله الفاضل عيل بن محمد قبهل بشهر فمل يظهر عليه فزعا و مل يتغري من حاهل و حسن وقاره. و هل تل خما

يل املسائلارشاد السائل ايل دل  :حس نة مهنا
253
. و اخذ عنه عبد احلق ادلهلوي اليعمر و و نيل الاوطار رشح منتقي الاخبار   

 

الوفاء عطاء هللا بن يوسف بن هادي بن محمد امني العلوي البخاري احلنفي اخملدوم املعروف باكتب العكس رمحه هللا ببخارا و هل و ابو 

هباء ادلين نقشبند و ام وادلي من ذرية امللو  السامانية. من اعيان اهل خبارا  ان ايم من سالةل الش يخ :ست و تسعون س نة. و اكن يقول

علامهئا و اكن مشهورا ابلعمل  و احد اعالم
254
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 يف اسفل الصفحة: معروفا 



 

 
 

معروفا ابلفضل صاحب توسع يف احلفظ و كرثة يف التتبع و املطالعة و اكنت عنده كتب كثرية خبطوط نفيسة. و حيك شاه امحد بن ايب يزيد 

عنه قال: اكن لش يخي من رشوح الهداية و حواش هيا ثالث و ثالثون كتااب و املوجود عندي ثالث و اربعون كتااب و هللا اعمل به. و املايش 

اكن اكتبا حسن اخلط جمودا فهيا يتنافس الناس يف خطه و اكن يكتب بشامهل ارسع ممن يكتب بميينه و ال يس تطيع ان يكتب بميينه الا جبهد 

و اكن يطعن يف صاحب قدمت خبارا قد معي و كف برصه. . و اكن حيا حني قال انه  اكن ذكل بدعاء بعض اجملذوبنيي سلمية مع اهنا حصيحة

و الفتاوي الزبازية و ال يعمل مبا يف كتبه. و اكن يقول ال امتين الا ان يكشف هللا يل برصي فامت املصحف اذلي ابتدات كتابهتا و انفقت 

انفقت عيل لك ورقة مهنا دينارا سوي جعل خطي و الان بقي منه مثانية عرش جز أ فان يرس هللا تعايل متامه و لعيين فتاحه اوقفها عيل 

احلرمني و مل يتيرس هل ذكل. فانه اكن يف هذه الاايم ابن وحو مائة س نة و اكن يعرف بكيفية تركيب دوالب البناكمات و دوران حراكهتا يف 

    .لالمري معصوم بن دانيال و منصب الاعلمية هبا و درس يف عدة مدارس الساعات. و اكن ويل حس بة خبارا

 و اكن اخذ عن القايض عناية هللا بن صاحل البخاري و 

القرغايل و شاه امحد بن ايب يزيد بن رمحة هللا املايش و        بن        و اخذ عنه بدر ادلين ين س يف املكل بن        
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د بن عبد امحليد بن امحد بن محمد العامثين احلنفي السلطان رمحه هللا يوم                        الحدي عرشة بقيت من املاكرم محمو و ابو 

جامدي الاويل بقسطنطنية و دفن بقرب ديلكي طاش. و اكنت والدته س نة تسع و تسعني و مائة و الف و ويل السلطنة بعد اخيه 

رشة بقيت من جامدي الاويل س نة ثالث و عرشين فاكنت مدة واليته اثنتني و عرشين س نة الا     السلطان مصطفي يوم االثنني الربع ع 

 .مث ويل ابنه السلطان عبد اجمليد رمحه هللا     
255
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 دوةل السلطان الاعظم و اخلاقان الاخفم

الحدي عرشة      رمحه هللا ويل السلطنة بعد وادله يوم     هو جمد ادلين ابو اجملد عبد اجمليد بن محمود بن عبد امحليد بن امحد العامثين 

.بقيت من جامدي الاويل س نة مخس و مخسني و مائة و الف  

 

الربع عرشة بقيت من      العلوي الرويم احلنفي الرش يد رمحه هللا يوم              امحد بن عبد هللا بن عامثن بن         فهيا ابو     يفتو

اكن عاملا فاضال حسيبا نسيبا محيد  .قرئ فيه توقيع التنظاميت اخلريية يف لكخانه. و قيل يف اترخيه مات رئيس العلامءشعبان و هو يوم 

.الصفات رشيف اذلات ويل قضاء القدس الرشيف و القاهرة و صدارة اجلهتني و نقابة الارشاف و هل اشعار كثرية حيصل مهنا ديوان صغري  

 

ئتني و الف تويف فهيادخلت س نة ست و مخسني و ما  

ادلين بن قطب ادلين الانصاري الهندي اللكنوي السهايل احلنفي رمحه هللا احد فضالء بالد الهند.  محمد ظهور هللا بن ويل هللا بن نظام ابو 

 و من ذرية ايب ايوب الانصاري هو و اهل بيته مشهور ابلعمل و الفضل و ادلرس و التصنيف
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بن اندر محمد بن عبد هللا بن         الفرغاين اخلجندي احلنفي رمحه هللا ببخارا و هل وحو مثانني س نة و دفن بالكابد.  مسعود صاحلو ابو 

صل و اجهتد و برز و جنب و ويل التدريس يف عدة مدارس و قضاء ادي العلوم هبا مث قدم خبارا و حاصهل من اهل فرغانة و حصل مب

را وحو عرشة اشهر مث عزل و اعيد القايض الرشيف. و ويل هو تدريس مدرسة قلبااب مضافا ايل منصب بعض النوايح. مث ويل قضاء خبا

شهر. و اكن من مشاهري علامء خبارا يف احني قدمت خبارا يف ارذل العمر و مل يعش بعده الا عدة  ناك الاعلمية و مات و هو مدرس هبا.

و عياض بن ظهري  اكن من رشاكء عييس بن رمحة هللا نفرد من بني اقرانه وااش طويال و . ععرصه و ااكبر فضالهئا يف دهره كثري التالميذ
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 يف اسفل الصفحة: دوةل 



 

 
نه اكن الامري نرص هللا حيقد عليه و مه غري مرة ان يسطو او يف طبقهتام. و انل لك املناصب العلمية و املراتب العلية اخملتصة ابلعلامء مع 

هدر دمه يف اايم الامري معر. و اكن س بااب يش مت و يسب املعرتض عليه يف اثناء درسه و  عليه النه عيل ما يقال انه اكن ممن افيت ببغيه و

ان   و يكرثه. و قد قال هل محمد بن صفر اخلجندي مرة حني مناظرةثناء ماكملته يكرر قوهل يعين يعينو اكن يف ا رمبا رضبه و طرده من عنده

عضهم انه اكن غري حمقق يف العلوم بعيدا عن التحقيق و اكن منه مباكن حسيق و ظين يعانيك و ان بلغت مائة لكها كذب و زور. و ذكر يل ب 

بن هادي. و عنه مراد بن حمرم املناكري و سعيد بن محيد الربساكوي و  انه صادق فيه. و اكن اخذ عن اخوند جان البخاري و عطاء هللا

و عبد الغفار بن عبد امحليد التونتاري و عيل بن س يف هللا التونتاري و بن س بحان املرجاين  حسن ادلين بن بشري التونتاري و هباء ادلين
256
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رة شديد عبد هللا محمد بن حتفة هللا بن زبري بن         القزاين املامالوي احلنفي نور ادلين رمحه هللا ببخارا. اكن عاملا فاضال جيد املناظو ابو 

و ذلكل قال فيه ش يخه القايض الرشيف البخاري بعد وفاته انه اكن علام حمضا من  .د مهنا دقايقاملاكملة قد طالع كتب اهل التحقيق و اس تفا

العيشمندي و صاحل بن اندر محمد اخلجندي و محمد بن عطاء البخاري وو اكن اخذ عن عبد هللا بن حيي  .قرنه ايل قدمه  

 

 دخلت س نة س بع و مخسني و مائتني و الف تويف فهيا

 ابو الالطاف ايش محمد بن زاهد بن بيك محمد بن احملمد بن   لوش بن قولش بن تالش بن قزلباي بن اورماوحي بن جزمان بن   ايز بن  

وائل احملرم بقرية كواب  و قد نيف عيل التسعني س نة. اكن مقر أ جيد القر أة حسن ابشمت البلباي الكبايك احلنفي املقرئ احلاج رمحه هللا يف 

اخذ عنه خلق كثري و مج غفري و معر طويال و انتفع به الناس. خرج حاجا يف س نة الف و مائة و اثنتني و  الصوت مشهورا ابلقر أة قد

مدة تسعني و جح مرتني. و اقام ابلقاهرة وحو مثان س نني و اخذ القر أة عن قراهئا و صاحب فضالهئا مث عاد ايل بالده و اقام يف قلعة رنبورغ 

و عبد و اخذ يف ذكل امتيازات يف عرص املفيت محمد بن احلسني الربنديق  .اخللق و يعلمهم مرامس ادلين يؤم الناس و يقمي الوظايف و يقر أ 

و اكن هل دنيا وسعة و معامل  .السالم بن عبد الرحمي مث عاد ايل قرية كبا  و ويل الامامة و اخلطابة و التدريس و درس يف فنون و اقراء

 حافةل و ريح جيدة. و عقب ثالثة
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بنني محمد و عبد اللطيف و عبد امجليل. و ممن اخذ عنه طاهر بن س بحان الاواييس و نور ادلين محمد بن ابراهمي القزاين و عبد اللطيف بن 

.القريج س بحان  

 

د قتهل ابن معه رمحه هللا خبواقنمحن الازبيك الفرغاين اخلواقندي شري عيل خان بن حايج بيك بن محمد امني خان بن عبد الر املظفر ابو و 

يت مراد خان بن عامل خان ملا جرت الاكئنة عيل دوةل خواقند من هجة الامري نرص هللا و            قام مسلامنقل القبجايق الاعرج مع قبيل

يف دار لرتمجة عيل انفسهم خاان و اقاموه اطرد البخارية من فرغانة و حتزيوا و نصبوا صاحب  عيل خطاي و قبجاق و وجهزوا و تشمروا

.ورة و رسامص ملكل سلطاان و جهموا عيل البخارية و طردومه عن خواقند مث اس تخلصوا مماكل فرغانة ابرسها و صار هل املكل حكام و احلمكا  

 

طه ايل و اكن ابوه حايج بيك نفاه ابن اخيه معر خان بن نربو  .و اكن من ابناء ادلوةل و يسكن يف البادية يف ظهراين القراغزة و يف حاميهتم

نقل يف عساكره ايل البادية يف همم و احس به الامري نرص هللا و طلب مراد خان  ذكل املنوال مدة مث توجه مسلامدية و بقي احلال عيلاالب

بغتة عيل غفةل من اهلها و قتل و اكن يسكن عند والت كش منذ اخرجه معه معر خان فبعثه يف مجع ايل خواقند فدخل علهيا  .بن عامل خان
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بو عبد هللايف اسفل الصفحة: و ا   



 

 
 و اكن ذكل يوم االثنني و ابيعوا مراد خان و سلموا اليه الامر و بيامن مه عيل ذكل اذ عاد مسلامنقيل و دخل خواقند .ري عيل خان غيةلش

257
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اكن  و مل ميض بيهنام الا يومان مث نصب خدااير بن شري عيل خان و ابيعه ابملكل و .عنوة و قتل مراد خان و اتباعه و اكن ذكل يوم امخليس

. و تفصيل نس هبم و ما اوردته يف هذه الرتمجة و غريها من احواهلم مسعته من غري اصغر من اخيه مهل خان واذ ذا  ابن اربع عرشة س نة 

        .واحد من اهل خواقند و فرغانة و كنت اان اذ ذا  يف مسرقند او يف خبارا

 

البرياكوي احلنفي الصويف رمحه هللا يف قرية جكة من قري خوارزم. احد مشاهري رشيف بن ابراهمي بن          البلغاري البغلاموي  وابو 

زمانه و ااكبر اوانه ودل يف برياك من قري بغلمة و حصل و داب و اخذ عن علامء بالده. مث ارحتل ايل خبارا مث عاد ايل وطنه و اش تغل 

ني و الف ايل خوارزم و نزل يف قرية جكة و اقام هبا ايل ان توفاه هللا. ابالرشاد و التدريس مث انتقل بعد مدة يف حدود س نة ثالثني و مائت

البن  اترة و ارساهل اخري. رد فيه لطالبه ااب عبد العيل عبيد هللا بن ابراهمي. و هل رساةل يف سنية رفع ذنب العاممة و اكن اس تخلف يف براك

فق. و اكن اخذ عن صاحل اخللجي طريقة القومو رسالتان يف وجوب العشاء فامي ال يغيب الش .امري خان احلاج  

 

احلارث ارسالن بن بشري بن           بن          التونتاري احلنفي حسن ادلين رمحه هللا ابرض خوارزم و قد نيف عيل امخلسني و و ابو 

 قيل ان بشريا مل يكن اابه و امنا تزوج هو امه فرابه يف جحره. حصل مبادي
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و اكن عاملا فاضال مع ما هل الطيش و خفة العقل. فاكن كثري املباهات معجبا بنفسه كثري  .ده مث قدم خبارا و قر أ عيل علامهئاالعلوم يف بال

اثلثة ايل غريها حبيث ال ينقطع  ناذا اخذ يف ادلرس خرج من مس ئةل ايل اخري و م و اكن .و س هبم زدراء القرانه خيلط دروسه بش متهمالا

لك ما خطر بباهل سواء اكن هل تعلق هبذا ادلرس ام ال. و اكن حسن الر أي يف وادلي مجيل الاعتقاد يف حقه و يصفه  الكمه الا و يذكر

رصاوي مث و ما جنب و ال مكل من قدم خبارا من اهل بلغار الا الاربعة مهنم اوهلم ابو النرص الق :ابلعمل و الفضل و الزاكء و العقل. فاكن يقول

يش مث عبد هللا بن حيي العيشمندي مث هباء ادلين بن س بحان املرجاين و اما غريمه فقد عادوا صفرا خايبني. و اكن حمسن بن بيكقول الشا

و قد مسي لك واحدة مهنا  .حصورا ما تزوج و ال ترسي و اكن يريب الهرات كثري الاعتناء هبا شديد الاهامتم بشاهنا حسن القيام برتبيهتا

ن عنده عرشون هرة و وحوها. ويل التدريس يف بعض مدارس خبارا مث ان الامري نرص هللا دخل عيل املدرسة مبا يكور و  ابمس يدعوها به.

اليت يسكهنا يف جوف الليل فمل يد فهيا ضوء رساج الا يف جحرته فنظر من ثقب الباب و راه حمتبا يطالع من الكتاب و هو غافل عن جهوم 

اكرث من جراية الاويل فولهيا مدة و درس فهيا من  ع و واله مدرسة يف القرب من مسكهنا جرايهتافوقع ذكل عند الامري مبوق .الامري عليه

الاعوام عدة مع قةل املش تغلني عنده و الراغبني يف درسه. مث ان بعض املدرسني من اهل خبارا رفع رقعة ايل الامري مضموهنا ان حسن 

ادلين البلغاري ال حيسن ادلراس و ال يقر أ عنده 
258
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الناس و اان احق بتكل املدرسة و عندي من التالميذ كيت و كيت. فامره الامري مبناظرة عند محمد بن صفر احلجندي فناظره و اقطعه 

صاحب الرتمجة مث توجه اليه احلجندي ابالعرتاض عليه فقال: اي س يدي اعرتاضك وارد و القول قوكل غري اين امنا اتكفل ابجلواب 

فطاب بذكل قلبه و امرهام ابلقر أة من الكتاب و اظهار املطالعة فاخذ البخاري يقر أ من الكتاب و هو التوضيح من فصل  .االعرتاضات هذ

النه ال يليق من احلكمي و قال ال يليق من احلمك بدون شعري خالفا لال التلكيف مبا ال يطاق  غري جائز التلكيف مبا ال يطاق و قر أ قوهل

فقال ان حسن ادلين ان النقطة ال يتبعها الا  ادلين و قال: امنا هو احلكمي. فقال الرجل ان يف النسخة بدون الياء.. فرد عليه حسن الياء

فبقي مس مترا عيل والية التدريس مدة كثرية  .اجلاهل الامحق فكتب احلجندي رقعة ايل الامري اثين فهيا عيل حسن ادلين و نقص البخاري

مث نزل و خرج عايدا ايل بالده من طريق خوارزم فلام دخل ض يوق مرض و ميض عيل مرضه  و مات يف الطريق. و اكن معه كتب نفيسة 
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 يف اسفل الصفحة: عنوة 
258

 يف اسفل الصفحة: الناس 



 

 
و اكن رجال صاحلا دينا كرميا خس يا كثري الباكء قليل املنام عنده عمل و فضيةل الا انه مل يكن لس نا منطاقا حيسن التقرير و البيان و ال اكن 

سن بن بيكقول الشايش و صاحل بن اندر محمد اخلجندي و الامري حيدر وو اكن اخذ عن حم  .حيسن مراراة الاقران  

 و اخذ عنه فوارس بن عبد اجلليل المترجاين و شاه امحد بن          القارييل
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 يف شهر رمضان دلين رمحه هللااالاشرتايك احلنفي اتج  الضياء عبد هللا بن عبد الرش يد بن مرتيض بن اسامعيل بن نور محمد البغلامويو ابو 

 بقرية صاصنا و هو امام هبا. اصهل من اهل اجلبل ارحتل بعض اجداده ايل نوايح بغلمه و نزل يف قرية يقال لها اشرتا  و اس توطن هبا و ودل

بقرية صاصنا و التدريس  و صاحب الرتمجة فهيا مث ارحتل ايل قزان يف طلب العمل و دار عيل علامهئا و اخذ عهنم مث ويل الامامة و اخلطابة

و اكن شديد الاش تغال مكبا عيل التعلمي غري انه عدمي الاجادة قارص الافادة ال ينتفع منه احصابه الا قليال عيل ما  .اقام هبا ايل ان مات

اخذ عن  و اكن .مه اذلين ابعوا موضع قلعة س نرب من الروس. و هل بعض تصانيف و حتريرات حدثين به بعد تالمذته. و اكن يقول ان اابه

بن اعظم و عبد الرحمي بن يوسف الاشطي. و اخذ عنه ابنه ضياء ادلين و عيل بن س يف هللا صهره ابراهمي بن خوجش و عبد اخلالق 

 التونتاري و ذاكر بن عبد الوهاب الصاصناوي

 

 دخلت س نة مثان و مخسني و مائتني و الف تويف فهيا

 الامري نرص ان الشديد رمحه هللا خبواقند قتهلبن عبد الرمحن  الفرغاين اخلواقندي احلنفي اخلبن نربوطه بن محمد امني محمد عيل بن معر  ابو 

مكل بعد ابيه معر خان و اكن مائال ايل العرشة  .س نة              هللا صربا يف شهر ربيع الاخر حني اس تويل علهيا. و اكنت مدة واليته  

حلال  بينه و بني الامري ا ايل بدل و يكون معه جواريه و نساؤه و مل يكن ابملذموم كثريا. مث فسد و اللهو و يدور يف مملكته  يف الصيد من بدل

انه بين قلعة يف الثغور بيهنام  .نرص هللا البخاري المور اقتضت ذكل مهنا
259
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هنم يوثرون ام يراعون الرشيعة يف لك احاكهمم و و امراهئا شهرة اكذبة ابهنو الهل خبارا  .رض حرة مل يكن ملاك هل فادت ايل املنازعاتايف 

و اهل فرغانة سواذج اغرتوا بالكهمم و مالوا ايل ادلخول يف طاعة الامري خبارا عن العداةل و لو عيل انفسهم و اهنم ال يتعدون عهنا قط. 

راب من اخيه فقصد امحمود بن معر خان قدهما هو اكن ببخارا  .علهيم ملكهم النفاق بني رجال دوةل خواقند و اضطرب اخرمه و وقع الشقاق و

لالمري نرص هللا عيل صاحب  ري بني الطائفتني حروب و خطوب لكهاالامري نرص هللا خواقند و يف حصبته محمود خان يتقوي به و ج

خواقند حيت دخل الامري عيل خواقند و فاته صاحهبا مهنزما من بني يديه.  مث قبض عليه و محل ايل الامري نرص هللا فامر به و ذ ح من 

. و افسد مث ذ ح اهمام و اهل البيت لكهم صربا و مل يبق مهنم سوي ودل صغري لعيل خان محهل ايل خبارا  ساعته و ذ ح ايضا اخاه محمود خان

رة و والد و الهنب و الغاالامري يف داير فرغانة و وجرب و اكرث الفساد و هتك الاس تار و احملارم و قتل العباد و ارمال الازواج و اتيام الا

سفك ادلماء و ختريب البالد ما ال يفعهل اكفر عدو لدلين و مل يسمع مبثهل يف حني. مث اختلق اهل خبارا اخبار ا اكذبة و حاكايت مزورة غري 

واقعة يسرتون معايهبم هبا. و من ذكل ان صاحب خواقند نكج بعض خطااي وادله و فسق و جفر هجارا فمل يهنه اهل خواقند عن هذه 

فقام الامري نرص هللا مبا وجب عليه من الامر ابملعروف  هل الفاحشة فاس تحقوا بذكل للتاديب.املنكرات و مل ايمروه ابملعروف و رضوا ابفعا

الندم و لكهنم  زور و هبتان مبني غري ان اهل فرغانة انتهبوا من النوم و علموا ازةل القدم و ندموا حيث مل ينفعهم و لك ذكل .و فعل ما فعل

 اسرتجعوا مكل فرغانة 
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 و طردوا عهنا البخارية

 

الد تميور شاه. مكل اكبل ين احلنفي رمحه هللا و هو اصغر اوجشاع املكل بن تميور شاه بن امحد شاه بن سالمش الافغاين ادلراو ابو        

املكل و عذر عليه و ميض هو ايل بالد الهند و حلق ابالفرجن اذلين  و ما والاها بعد اخيه محمود شاه مدة س نتني مث اخرجه          من
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و اكن ذكل س نة مخس و مخسني و ولوه املكل  .اكنوا هبا مث عاد معهم ايل اكبل و اس تولوا علهيا و طردوا مهنا الامري دوست محمد خان

بقي عيل ذكل مث هكل يف همامجة اكرب خان عيل تكل البالد و ابالمس البعيد عن املسمي اطلقوا عليه امس الشاه ابللفظ اجملرد من املعين و 

  .و عقب بنني مهنم صفدر و حيدر و فتح و شابور و مكل بعده عيل منواهل مدة قليةل ابنه فتح شاه .اكن خرج من اكبل يقصد جالل اابد

 

دي اجلالندهري احلنفي الصويف رمحه هللا احد مشاخي الفارويق الهن       بن           عبد الرمحن بن س يف الرمحن بن          و ابو    

ينهتيي نس به ايل الش يخ امحد اجملدد بواسطة ابنه س يف ادلين. اكن فاضال صاحب الاخالق و  .و مقدم تكل الطائفة الطريقة النقشبندية

د هللا كامالت و جح و عاد ايل وطنه مث جح مرة اثنية و مات ابلهند راجعا و اكن من كبار احصاب شاه عب
260
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مكل هرات و صاحب خراسان  .امحد شاه الافغاين ادلراين الهروي احلنفي رمحه هللا ناملظفر اكمرانشاه بن محمود شاه بن تميور شاه بو ابو 

 من الافاغنة ولهيا بعد وادله محمود س نة مخس و اربعني فاكنت مدة ملكه وحو ثلث عرشة س نة

 

و ابو عبد هللا محمد بن قامس بن ديوان بن            ادلاغس تاين الرشواين احلنفي املقري رمحه هللا يف ليت قبلها ببخارا و صيل عليه عبد 

و اكن فاضال مقر أ جيد القر أة نفاه الروس و سكن قزان مدة مث ارحتل ايل خبارا و اش تغل ابالقراء و انتفع به الناس. و  .الس تار بن حسني

شاه رشواناكن جده ديوان صياصني دخل اندر   

 

من  .و مخسني س نة            امحد حسني بن يوسف بن اسامعيل بن اابن القزاين احلنفي رمحه هللا يف          بقزان و هل وحو   و ابو 

 غري اين اوردتهو مل يكن من اهل العمل  .رثوة يف قزان و هو خنت عبد هللا بن عبد السالم العيشمندي لبنته حس ينلاهل بيت معروف اب

 النه صهري و جد اوالدي

 

املظفر هللا قيل خان بن محمد رحمي خان اخلوارزيم يف شوال خبس يوف اكن ويل مكل خوارزم بعد ابيهو ابو   
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 دخلت س نة تسع و مخسني و مائتني و الف تويف فهيا

ه هللا بقرية اور السفيل و قربه هبا. و اكنت والدته عبد هللا فتح هللا بن احلسني بن عبد الكرمي بن اير محمد القزاين الاوري احلنفي رمح ابو 

و فريد دهره قد  هبا يف شوال س نة احدي و مثانني و مائة و الف. من حفول علامء قزان و احد املشاهري من فضالء ذكل الزمان وحيد عرصه

فيه يثين عليه و يصفه ابلفضل و  وادلي حسن الظن اعرتف هل كبار زمانه بعلمه و فضهل و التفرد من بني اقرانه و التقدم عيل امثاهل. و اكن

ارضابه. و اكن قد حصل مبادي العلوم يف بالده مث قدم العمل. و اكن مراد بن احملرم املناكري  خيصه ابلتعظمي و الاكرام يف احملافل من بني 

ا مث قدم خبارا مرتني. مرة يف شهر ربيع الاول ش تغل هنا  عيل علامهئا و اخذ عن فضالهئاقرغايل يف جامدي الاويل س نة مائتني و الف و 

مث خرج مهنا عايدا يف اخري شهر رمضان س نة تسع و مائتني و  .س نة احدي و مائتني و مرة يف شهر ربيع الثاين س نة مخس و حصل هنا 

 التتبع  كثري املطالعة و اكن يف دخل رنبورغ لامثن بقني من ذي القعدة و وصل ايل وطنه يف يوم عاشوراء  س نة عرشة و مائتني. و اكن كثري

كثري. تويل الامامة و اخلطابة و التدريس يف اجلامع الاول بقرية اور بعد اخيه حبيب هللا مث اضيف  ذكره من مسائل الفروع اجلزئية يشء

يل وفقه. و اكن متوسعا يف اليه احلمك فدرس و افيت و حمك و قيض. و اخذ عنه خلق كثري و اكن يف قضاايه يس ندها ايل الفقه و يرهيا ع

معاشه متلكفا يف مسكنه و مالبسه و مراكبه. و اكن منطاقا فصيحا يف الكمه و اكن يطمع يف والية منصب الافتاء بعد املفيت عبد السالم 

و اكن اهل عرصه يرون اس تحقاقه و لكن ما حصل هل ذكل 
261
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اكن فيه امنا اكن ظاهراي رمسيا تقليداي و مل يكن من لهبا واهية ساقطة الن العمل اذلي و هل تصانيف كثرية و حتارير جزئية ال حتيص و غا  

الرضيبة املوضوعة عيل  نالتحقيق يف يشء. و ال اعرف هل تصنيفا اخذ ابلصواب  و احلق فاصاب الا رساةل صنفها يف ان ما يطالب م

اذ يه يف احلقيقة موضوعة عيل  .كة الهنا ال يطالب هبا امليت بل كبار اوليائهالرجال من هجة ادلوةل  بعد موت الرجل ال تكون دينا عيل الرت 

.الاموات و ال الصغار و اجملانني فان ذكل للر أي حسن ار العقالء دونالكب الارض و وحوها عيل الارض يطالب هبا الاحياء  

و رساةل يف الارشبة املتخذة من  ،ابلوحدة العدديةاتصاف الواجب  يف و اخري ،رساةل يف سقوط العشاء عن اهل بلغار :و من تصانيفه

بلغار و قزان و نواحهيام و غري ذكل. و اكن اخذ  و رساةل يف وجوب العرش يف اراض ،و رساةل يف حل اس تعامل القندور ،احلبوب و العسل

 و سعيد بن محيد الربساكوي و صبغة القوايل       و اخذ عنه حسني بن       عن عبد الرمحن القرغايل و عطاء بن هاد البخاري و    

.هللا بن عبد القادر و حمسن بن بيكقول بن ابراهمي الشايش و حسام ادلين بن س يف هللا بن مرادم  

 

احلارث نعمة هللا بن بيكمتر بن توقاي بن اورمااني القزاين الصالويج احلنفي الصويف رمحه هللا بقرية اسرتيل ابيش يف احملرم و هل و ابو 

ان و س بعون س نة. اصهل من قرية صالوج من نوايح قزان و ارحتل جده ايل ظهراين البشاعرة و حلق يف ديواهنم. اش تغل و حصل و اثنت

 قدم قزان و اخذ عن علامهئا و قدم خبارا 
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ملريدين. و اكن عاملا ورعا زاهدا غري مرة. و اخذ الطريقة عن الش يخ ايب صاحل و الزمه مدة كثرية فاجاز هو هل ابرشاد السالكني و تربية ا

مرجع كثري العبادة عظمي الورع و الرايضة. و اش تغل برتبية املريدين و تعلمي الطالبني و ادلرس و الافادة و اكنت حصبته حمط علامء زمانه و 

من اكرب مشاخي عرصه و انبل  فضالء اوانه و اكن من معتقدي ايب النرص يدرس من كتبه و يرغب احصابه يف ذكل. و ابمجلةل اكن يف وقته

اةمة دهره و للناس فيه اعتقاد عظمي و راي حسن و صنف مجيل و ذكر كرمي. و اكن اخذ بقزان عن عبد الرحمي بن يوسف الاشطي و 

 فضل بن س يف هللا الكزيالوي و بقرغايل عن عبد الرمحن الكرماين و 

 و اخذ عنه ابناه احلارث و احلراث و

 

ئتني و الف تويف فهيادخلت س نة س تني و ما  

و قد قارب التسعني. و اكنت والدته يف نوايح محيد محمد بن ابراهمي بن خوجاش بن عبد هللا القزاين احلنفي خفر ادلين رمحه هللا ببخارا  ابو 

زان و سكن فهيا مدة مث قزان و اكن عاملا فاضال مقرئا جمودا درس و اقر أ و افيت و صنف كثريا ارحتل ايل خبارا و حصل فهيا مث عاد ايل ق

انه مل سافر ايل خبارا و سكهنا ايل ان توفاه هللا تعايل. و اكن قد طالع كتبا كثرية و مجع نسخا عديدة و مجع شيئا كثريا و مارس العلوم غري 

يف عدة مساجد خبارا و  فانه اكن ماهرا فهيا حسن الاداء جيد التلفظ ويل الامامة .يكن حمققا يف يشء من العلوم سوي التجويد و القراة

اخلطابة يف اجلامع الكبري هبا و يف غريها من اجلوامع و التدريس 
262
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رسيع الغضب يعجل ابلش مت و اللعن و السب و رمبا يقاتل و يرشع يف الرضب يف مدرسة جويبار الصغري و غريها. و اكن فظا غليظ القلب 

و  نعم،يف الاخذ عنه و القر أة عنده الا البعض و مل يل املناصب اجلليةل اليت تلهيا اقرانه.و اكن ضعيف التلكم ابلفارس ية و كذكل مل يرغب 

ليه اكرث السبب يف ذكل الغربة و كونه دخيال فهيم و الغريب حقري عندمه. و هل تصانيف كثرية و توليف شهرية لكها واهية ركيكة. و اكن قر أ ع 

شيئا من القران الامري حيدر حني اكن بنسف فاكن يراعي ذكل و يتحمل ما يصدر عنه من خرفاته. حيت حيك انه رضب عنده رجال من 

و رشح حوايش امجلال الشريازي و  ،و رشح حاش ية اجلندي ،و رشح التمتة ،رشح جامع الرموز :يواخذ عليه به. و من تواليفهحواش يه فمل 

و  يوادله و عطاء هللا بن هاد نع اخذ و غري ذكل. و اكن و قصيدة يف التجويد اخترصها من الشاطبية ،القراابعي عيل العضدية
263
  

عنه ودله عبد الرحمي و خفر ادلين بن مصطاي النور الطي و عبد الرمحن بن وليد القزاين و  و اخذ  

                                           
262

 يف اسفل الصفحة: يف  
263

 عيل الهامش: و مسعت ممن يوثق به و راي نفسه يف ما وراء الهنر رشحه عيل احلوايش القرابعي عيل حمكة العني ابن عبد الرفيع الش باكوي 



 

 
 

لعليا و دفن مبقربهتا و رمحه هللا بقرية قورصا ا احلاج عبد الرمحن  عبد اخلالق بن ابراهمي اير محمد بن اشرت  القزاين احلنفي الصويفو ابو 

صيل عليه العامل               جبنازة حفيةل و مجع عظمي
264

. و هو احد الاخوة الفضالء الظرفاء اكربمه س نا و اطوهلم معرا اخذ مبادي العلوم 

و حصل و اخذ و افاد و اس تفادعن علامء عرصه و فضالء دهره ارحتل ايل ما وراء الهنر و دخل خبارا   
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و عبد  عبد النصري خويهامث سار و سافر مع   .علامئه و دخل و سكل طريق املش يخ و حصب و الزم جملس الش يخ ينازقيل الرتكامينمن 

الكرمي ايل البيت العتيق و مدينة السالم و جح بيت هللا احلرام و ادي فريضة الاسالم و زار روضة النيب عليه السالم يف حدود س نة 

مفيت داير بكر و ش يخ القاري يف القاهرة ايب  نو الف. و اقام مدة يف القاهرة اخذ القر أة و حصح التجويد فهيا ع س بع و عرشين و مائتني

و قام برتبية املريدين و ارشاد السالكني فهيا و فيه اعتقاد للناس  .السعود مث رجع ايل بالده و تويل الامامة و اخلطابة و التدريس بقرية قوصا

الرتكامين اخللجي و   عرصه و شان جليل يف دهره. اخذ الطريقة عن الش يخ ايب صاحل يناز قيل بن شاه يناز اخلراساينو شهرة عظمية هل يف  

 و اخذ عنه خلق كثري و مج غفري مهنم ختنه حسن بن محيد و حسن بن سلمي الادلرميش و

  

 

احلنفي الصويف الاعرج رمحه هللا. اكن من ش يوخ وقته حصل و  رحمي بن امري بن جعفر بن          القزاين الطارش ناويلمحمد عبد او ابو 

خلطابة و التدريس يف قرية طارش نا و اكن صاحب نفس و اقر أ عيل علامء بالده و ارحتل ايل بالد ما وراء الهنر و رجع و تويل الامامة و 

فيه حسن  بن رحامنقيل القزاين عظمي الاعتقاد و اكن عبد النصري .دعاء اذا ريق املريض شفي من مرضه و جعل شفاؤه و برئ من ساعته

ه اكن نحملافل و يقال ااالر أي و اكن يكرمه يف 
265
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ي من عدم ابيعه و هل يف اصابة النفس و افاقة اجملانني من رقيته اخبار كثرية و حاكايت شهرية. و ذكر املاميش انه شاكه مراد بن احملرم املناكر 

عاء يف ذكل  فدعا هل فودل هل ابنه النجيب. و اكن اخذ التصوف عن ايب صاحل اخللجي و لودل اذلكر و المتس منه ادلا  

 

املظفر محمد بن عطاء هللا بن الهادي بن         البخاري احلنفي القايض الرشيف املولوي رمحه هللا يوم        خلون من شوال ببخارا و ابو 

معروف ابلس يادة و الرايسة و العمل و الفضل و  .ا و اعالم فضالهئا و من اهل بيت فهياو قد نيف عيل امخلسني و اكن من اعيان اهل خبار 

و عندي انه اكن اكرث منه فضال و اوسع اطالعا و تصانيفه احسن  .يف ادلرس و اكن من اقران اخملدوم عبد العزيز و من رشاكئه .ادلراسة

مهنا يف مؤلفاته شيئا كثرية و طالع كثريا من كتب  احملققني و قد اختلس و اكن هل نظر يف كتب .من تصانيف وادله و اجود منه بكثري

و ويل املناصب اجلليةل  .ففاق يف العمل عيل اقرانه و تقدم ابلفضل عيل اخوانه و حاز قصبات الس بق من بيهنم .املتقدمني و مشاخي الصوفية

موره مريض اواكن معمل الامري نرص هللا يف اايم صبائه و اكن يتحري يف  .و انل الرتبة العلية يف بدله و اش هتر ابلفضل و العمل و بعد صيته

خملتار. و حيك يل عطا احيت اش هتر عنه بل تواتر انه افيت هل ابن نساء زماننا يفء اخذا من ادلر  .ه بلك امر نكرياذكل الامري و يساعد هو 

د املدرسني يف خباراحدثين ش يخي يناز بن بنيامني البلخي اح :بن فيض الكناري انه قال  
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نه قال قلت للقايض يف ذكل: اي س يدي انه صدر منك امر فضيع لو صدر ذكل عن امثالنا  اكن الواجب عليك او القاةمني هبا ابالفتاء 

الصبح و يقرص  وةرمبا يطلع الشمس و يكون هو يف صلو اكن مساهال يف امور دينه و  ؟املعاقبة علينا و املؤاخذة به فكيف وانت ارتكبته

فهيا جدا. و اكن كثري الزواج كثري الاوالد و اجلواري ذا سعة يف دنياه حصب امال  و عقارات و بساتني. و اكن قد مجع من الكتب 
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عرشة  النفيسة و املصنفات الغريبة النادرة الوجود شيئا كثريا و درس يف عدة مدارس و ويل قضاء خبارا وحو            س نة مل يعزل فهيا الا

ني ما عصام و ويل دراسة مدرسة قلبااب حو اكن اول واليته س نة بعد ايب احلسن بن  .مث اعيد عليهاشهر بصاحل بن اندر محمد اخلجندي 

يبكر و يئ و اكن يف هذه املدة مكبا عيل التدريس ال ميل عن ادلرس حيت اكن  .عزل عن القضاء منضام ايل دراسة املدرسة الرشيفية

و اكن عيل هذا حاهل مدة واليته  .س تني يف الصباح و ال يزال علهيا ايل وسط الهنار مث يذهب ايل املدرسة الاخري ايل العشاءاحدي املدر 

التمكةل حاش ية عيل التمتة و  :لتدريس املدرس تني. و من تصانيفه  

 و اكن اخذ عن وادله و 

 و عنه خلق كثري

  

هياو مائتني و الف تويف ف دخلت س نة احدي و س تني  

براهمي القزاين  الكزيالوي اعيل رمحة هللا بن عبد السالم بن جعفر ابن  ابو 
266
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و اكن اماما يف  .شاخي زمانه و علامء اوانه. احد م احلنفي الصويف رمحه هللا يوم الثالاثء             من شهر ربيع الاول بقرية كزيالو و قربه هبا

و ان اكن اصغر منه س نا. اش تغل مدة برتبية  عبد اجلبار الامليت و انبل من اخيه نعمة هللا و اوسع علام القر أة مقدما فهيا و اكن اقر أ من

و اكن اخذ عن وادله و تفقه عيل عبد الرمحن القرغايل و قر أ عيل ويل ادلين البغدادي و غريمه و اخذ عنه  .املريدين و التدريس و الاقراء

.خلق كثري  

 

وائل شهر ربيع الاول  و هل وحو اخرا يف ابن عبد النصري بن عييس بن           القزاين الرشيفي احلنفي رمحه هللا ببجعفر عطاء هللا و ابو 

 بن حيي العيشمندي مث هللااربعني س نة اش تغل و حصل و درس و اعاد و عمل و افاد من غري والية التدريس ببخارا. و اكن اخذ عن عبد 

ي و حسن بن خال البخاري و عن صاحل بن اندر محمد اخلجند  

  

. اكن احد اجملد اتمشحمد بن ندر محمد بن            بن          البخاري البس تاين احلنفي رمحه هللا يف شعبان اايم الوابء ببخاراو ابو 

درس يف عدة مدارس و مات و  عروفا ابلزهد مشهورا ابلورع افيت وعوال عليه يف هذه الصناعة و اكن ماليه م ااملدرسني يف الفقه هبا مشار 

هو مدرس مبدرسة كوشان. و اكن مفرطا يف التقليد ذا صالبة فيه متعصبا. حدثين احلسني بن محمد القرغايل ان صاحب الرتمجة اكن ال يقتدي 

 الش يخ ااب صاحل اخللجي حني اكن
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و اخر من اقرانه دخال عيل جملس ذكل الش يخ فلام راهام  و حيك انه .رصاويو خطيبا يف اجلامع و يقول انه يري اعتقاد ايب النرص الق

حيرض فيه املبتدعون. و اكن اخذ عن  الش يخ امر ابخراهجام من جملسه و قال جمليس ال  

 

التبيازي احلنفي رمحه هللا يف اواسط شهر رمضان بقرية قشقار و صيل عليه صابر بعقوب بن حيي بن جعفر بن            القزاين  ابوو 

ه عبد الرحمي بن بكجانطاي الرباساكوي و هل وحو مخسني س نة. اكن من فضالء وقته اش تغل و حصل و قدم خبارا و اخذ عن علامهئا و صهر 

قشقار  عاد ايل بالده. و صاهر الش يخ عبد الرحمي عيل بنته فويل الامامة و اخلطابة و التدريس يف قرية برسكة مشاراك هل مث ارحتل ايل قرية

يض بن عبد العزيز الكناري و درس فهيا وحو عرش س نني. و اكن حسن اخللق متواضعا و اكن اخذ عنبعد وفات ف   

  

 و عنه امحد بن عبد القادر بن س يف املكل بن جعفر القوايل و يعقوب بن نعمة هللا

 

                                           
266

 يف اسفل الصفحة: احلنفي  



 

 
خر خوانني القزاق يف البادية من ذرية املظفر هجانكري خان بن بواكي خان بن نور عيل بن ايب اخلري خان ادلش يت احلنفي رمحه هللا او ابو 

لويل بن بشري امنعام هلم كثري اخلري و الافضال. و قدم قزان و جالس علامهئا و اراد ان يصاهر عبد  جويج خان. اكن صاحلا دينا حمبا للعلامء

خوطب هبذا العنوان و امحد و عبيد من اغنياهئا يف ابنته و مل يمت.   و عقب بنني اكربمه صاحب زاده و اطلق عليه بعده امس اخلان و 

هللا.
267
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 دخلت س نة اثنتني و س تني و مائتني و الف تويف فهيا

و عبد هللا عبد الرحمي بن بكجانطاي بن ابراهمي بن       القزاين الربسكوي احلنفي رمحه هللا بقرية برسكة و قربه هبا. احد فضالء عرصه  ابو 

ياه هل وجارة و معامل نسج. ويل الامامة و اخلطابة و التدريس ماكن وادله و درس مدة كثرية و اكن عدمي علامء دهره و اكن ذا سعة يف دن 

و اكن اكرث ما يدرسه الفقه و العربية و اكن كثري التالميذ. و اكن اخذ عن واده و                                .التلكف يف الكمه و درسه

         و اخذ عنه خلق كثري مهنم وادلي و سعيد بن محيد الربسكوي و ابنه هباء ادلين و سعد بن عبد الرش يد الكيش يت و 

 

محمد عبد هللا بن عبد الرمحن بن مرادم بن هجان محمد القزاين البختياري احلنفي خفر ادلين رمحه هللا يوم الاحد لس بع بقني من شهر و ابو 

فان جده هجان محمد هو ابن   ق محمد بن ايرمحمد بن نظر  .كجوي شارح الرساجيةااني الاكن من ذرية يونس بن ايو  رمضان بقرية خبتيار. و

 بن يونس و امه رشيفة بنت مؤمن بن حمسن بن سفر بن يونس. ويل الامامة و اخلطابة بقرية ابيالانر مث يف خبتيار فدام علهيا مدة معره. و

ه من القائلني بسقوط العشاء. و كتب ايل الامري حيدر بن معصوم مس تفتيا يف رم املناكري و غري مناقشات و منازعات مع مراد بن احملهل 

 ذكل و رد جوابه عيل وفق مراده. و اكن اخذ عن عبد الرحمي بن يوسف الاشطي و عابد بن عبد العزيز الكناري و 
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الصويف رشف ادلين رمحه هللا يف شعبان بقلعة اسرتيل و  الكامل محمد بن زين ادلين بن ابراهمي بن جاوقاي البلغاري الاسرتايل احلنفيو ابو 

هل س بع و س بعون س نة. احد مشاخي عرصه و فضالء دهره قد شار  ااب احلارث فامي مر من الفضائل و الكامالت و فاق عليه يف العمل 

و  .بن صباي بن جامي بن نوغاي خانالظاهر فامي يقال. و قومه يرون نس هبم هكذا و يقولون ان جدمه جاوقاي ابن اويباقيت بن منكش 

يف النويح و  مث تشتت اوالده .خان و ابنه صباي ايل كرمان يزمعون ان جدمه نوغاي خان من خوانني القرمي ارحتل مهنا جامي بن نوغاي

 ،نعم .ه نوغاي خانيعرف يف خوانني قرمي من امس و لكن ال ،هذا ي.نوغاالاضالع و تفرقوا يف قالع ش يت و بقاع لكهم يمعهم كنية بين 

و اكن قدم خبارا و الزم حصبة الش يخ ايب صلح و  من يسمي هبذا العنوان و هللا اعمل حبقيقة احلال.  خوانني الربية و خوانني اشرتخاناكن يف

يف هللا الكزيالوي حصل هل الاجازة ابالرشاد و عاد ايل بدله و اش تغل ابدلرس و تربية املريدين ايل ان توفاه هللا. و اكن اخذ عن فضل س  

 و عبد الرحمي بن يوسف و غريهام. و اخذ عنه ابنه كامل ادلين و حسام ادلين بن عبد الكرمي التاوبزي و عناية هللا عامثن 

 

 املظفر رحمي قيل خان بن هللا قيل خان بن محمد رحمي خان بن عوض اخلوارزيم اخليويق غفره هللا. ويل بعد وادله و مل يطل مدته وو ابو 

اكن ظاملا سفااك مث ويل اخوه محمد امني خان 
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و ابو احلسن محمد بن مصطفي بن رمضان بن اشنياز القزاين الاش نيك احلاج اتج ادلين رمحه هللا غريقا يف حبر القازم بقرب ينبع و جبل 

هو اخو احلاج خفر ادلين اش تغل و حصل مث حسان ومعه ابن هل. و هل اثنتني و س تني س نة و هو مفيت تفليس. اصهل من قرية اش نك و 

مث ويل منصب الافتاء مبدينة تفليس و تكل النوايح و اكن توليته معل الافتاء مبدينة تفليس من هجة الروس  .ويل الامامة بقرية جاكانس

س نة مخسني و مائتني و الف و عرف به و امتاز من اقرانه و حصل اليه من هجة ادلوةل الروس ية رساغيج و بوايز مباهات. و توسع دنياه 

كثري املطالعة فهل نظر يف احلسابيات و حصل اموالا مث عزل وتوجه ايل مكة يريد احلج مث رجع و مات يف رجوعه غريقا. و اكن كثري التتبع 
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فاخر و انتحال الكم غريه يف لك و الوقف و غري ذكل من العلوم الغريبة الا انه مل يكن حمققا يف يشء من العلوم و امنا اكن امره التقليد و الت

ملعرفة و هل عدة تصانيف. و ااكن هل فرط الرغبة يف حتصيل العمل و  ،ما صنف و مجع من غري تعقل املعين و الوقوف عيل حقيقة الامر. نعم

 اكن اخذ القر أة عن طاهر بن س بحان اجلبيل و اجاد فهيا و اخذ سائر العلوم عن مراد بن حمرم املناكري و

 

لعرش بقني من          لعمري الرسهندي احلنفي رمحه هللا يوم         االفضل فيض خبش بن عبد القدوس بن          بن         و و اب

ن منحرفا عن الش يخ خليل بن غفران الرسول و امحد الرسهندي العارف رمحه هللا. و اك شوال بقزان يف اايم الوابء. و هو من ذرية الش يخ

ان اثبت منك نس با و احص انتسااب للش يخ امحد اجملدداينازعه و يقول ال يداريه بل   
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 عبد هللا عبد الغفور بن عبد املنان بن         بن         القزاين           احلنفي رمحه هللا يف شهر رمضان جفاة بعد املغرب بقلعة وابو

رصاوي و قدم خبارا مث و و يقال انه اخذ عن ايب النرص الق .ءو لقي العلام و اكن من علامء زمانه و فضالء اوانه اش تغل و حصل .جيصطاي

 رجع و تويل الامامة و اخلطابة و التدريس بتكل القلعة بعد احساق بن سعيد و درس مدة يف قرية ش يطان يلفه و قبهل بطويلكدي 

 

 و اكن اخذ عن 

ارسالن  نين بن عبد الرش يد بن محمد الشكري احلنفي و خفر ادلين بو عنه عبد الغفور بن س يف هللا بن عدلشه البالتايج و معني ادل

 البواكيل و 

 

اخلجندي احلنفي املعروف ببايطل رمحه هللا يوم السبت لعرش خلون من ذي القعدة الزبري عامل بن عيل شاه بن        بن          وابو

به من س نة تسع و اربعني ايل س يف عدة مدارس و ويل منصب الافتاء ببخارا. و اكن من مشاهري علامء خبارا و سادات الفضالء هبا. در 

مع انه  .لصغار و الرتب النازةلب و امنا دار عيل تدريس املدارس غري انه مل يتقدم يف املناصب و الرت .حني وفاته و تويل غريها من الاعامل

ما مسعت مدة معري من محمد بن صفر الكما يعجبين و يطيب به  :قولاكن فامي يقال اوسع علام من محمد بن صفر و اكن بيهنام نفاسة و اكن ي

قليب الا مرة واحدة و يه اان اجمتعنا يف املسجد اجلامع و معنا 
269
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مما يليه و محمد بن صفر من شامهل و رمحن بردي بن يناز بردي الرتكامين مما يليه فتلكم صاحل  الامري و صاحل اخلجندي من ميينه و اان

 .اهيا الش يخ ان النوبة ما وصلت اليك :جندي و تلكم عليه رمحن بردي و جري بيهنام الكم. فاخذت اان اتلكم فبادر رمحن بردي و قالاخل 

الكم لنوبة تصل ايل الاحداث مثكل و ال تصل اليه. و هو من ش يوخ العلامء و اكن صاحب الرتمجة مر الافقال محمد بن صفر العجب ان 

حيت حيك بعضهم قال  .حيت عيل وادلمه ة الالكم و خشونة اخلطاباء كثرية لكهم عيل منواهل يف بذايف الناس. و اكن هل ابن بذاي كثري الوقيعة

و لقب ابلبايطال النه خرج مرة يس تقبل الامري عيل رمكة مث ابنه اتخر  ؟انك ال تس تطيع ادلراسة فمل تلكف نفسك هبا :هل يف اثناء درسه

ال عيل بصاحب الرمكة فذهب هل هذا الامس و لزمه مث حذف منه اجلزء الاول و قيل هل البيطال. و روي انه حرض منه فطلبه الامري و ق

احملرض فان حفول العلامء  نافقال هل صاحب الرتمجة اعط  الرجل ان يناول احملرض عيل واحد مهنمرجل عيل جملس جامعة من مفيت خبارا و اراد 

فضحك من يف اجمللس و  ؟املقابل هل خفر ادلين القزاين فقال هل: ا تقول ذكل و انت البيطل و وحن الفحول يف هذا اجلانب و اكن يف اجلانب

جخل
270
و اكنت مقالته هذه نظام ابلعربية و تركنا ذكره لراككته و عدم سالمة وزنه. و اكن اخذ عن .هو   

 

و ابو الفضل عباس بن محمد بن مكل محمد بن محمد الرشواين الباكوي رمحه هللا يف طريق احلج احد فضالء العجم من سالةل خوانني ابكو 

مبحمد خان الثاين مكل ابكو من هجة ملو  الايران. و صاحبجبزيرة رشوان. و اكن ابوه يعرف   
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ل. و معين جخل يف النسخة الاصلية: جح   



 

 
ه ارسار امللكوت و جعهل الرتمجة اكن فاضال هل نظر يف الهيئة اجلديدة و حظ من العلوم العقلية و النقلية صنف يف الهيئة اجلديدة كتااب سام

هدية للسلطان عبد اجمليد العامثين حني قدم فسطنطنية حاجا س نة اثنتني و س تني. فقوبل ابالحسان و رشحه مرتجام ابلرتكية الس يد رشف 

 الثنيت عرشة يف جملسه يوم االثنني كنت :ادلين خليل بن امحد املرعيش املعروف اببن احليايت سامه افاكر اجلربوت و قدمه للسلطان. قال

خلت من شوال و حصبته وحو ثالث ساعات و فاوضته اترة يف الاشعار و اترة يف سائر العلوم. و اكن من حفول العلامء و اجةل الفضالء 

كبري الاطوار رشيف الشعر و شاهدته صاحب العمل و الفطانة اكمل املهارة. و مخنت س نه يف مخسني و زايدة مث بلغ خربه انه مل يرجع من 

.سفره و تويف فهيا ايل رمحة هللا تعايل. و رايت هل رساةل اخري يف الهيئة اجلديدة ابلفارس ية احسن من العربية  

 

احد اعيان العلامء املتاخرين يف ادلوةل العامثنية و  .محمد مصطفي بن محمد بن خليل بن         الرويم احلنفي ابن امليك امللقب بعامصبو او 

املش يخة الاسالمية اريض من فهيا. ويل 
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 دخلت س نة ثالث و س تني و مائتني و الف تويف فهيا

الر الفيض عبد الغفار بن عبد امحليد بن اوتاكن بن اير محمد البلغاري التونتاري احلنفي رمحه هللا يوم االثنني لتسع خلون من احملرم بتاز ابو 

اصهل من قرية تونتار من رهط عيل بن س يف هللا و  .وي و هل وحو            س نةورمانال اجلديدة و صيل عليه صهره محمد امني بن حمسن 

و ام يف  .اش تغل و حصل و قدم قرغايل و اخذ عن علامهئا و درس عيل فضالهئا مث قدم خبارا و اخذ عن جامعة مث عاد ايل بالده ابن معه.

زمان و اكن مقر أ جيد اعامل قزان و درس فهيا مدة من المن  اجلديدة قرية صالوج مث ويل الامامة و اخلطابة و التدريس يف قرية اتزالر

عن احلاج ويل ادلين البغدادي و الفقه عن عبد الرمحن القرغايل و التصوف عن الش يخ  و اكن اخذ القر أة القر أة حسن الاداء حلو التالوة.

ظهري اخلواقندي و شري اخلواقندي و صاحل اخلجندي.  و اخذ عن عطاء بن يوسف البخاري و عياض بن .عبد القادر بن امحد الرسهندي

.و اخذعنه ابنه فيض الرمحن و فتح هللا بن بكجانطاي القوايين و نعمة هللا بن عبد الرش يد الطالقيش  

 

و ابو جشاع اكرب خان بن دوست محمد خان بن رسافراز خان بن ابينده خان الهندي الاكبيل احلنفي رمحه هللا يف صدر الس نة باكبل و محل 

اتبوته ايل بلخ و دفن يف مقربة يقال لها شاه مردان يف جوار تربة عيل بن ايب طالب يف زمعهم و اكن ذكل بوصية منه. و هو اكرب اوالد 

فاغنة و مجع مجوعا فلت ايل طرف العجم حني دخل الافرجن عيل اكبل مث دار يف بالد الاالامري دوست محمد خان و اكن   

\207b\ 

جهم عيل الافرجن و طردمه من اململكة و اس تخلص اكبل و تكل النوايح و اسرتجع املكل مث فك اابه من الارس و رجع حاهلم  و احتال و

 ايل الاس تقامة و 

 

 

بخارا. البخاري الزرخبري احلنفي املعروف ابملنجم رمحه هللا يف شهر ربيع الاخر ب           نمحمد امني بن عارف بن            بو ابو        

ر و اكن عاملا فاضال هل معرفة ابحلساب و اجلرب و املقابةل و اكن قد طالع كتبا من تصانيف املتقدمني و كتب مهنا خبطه نسخا حيت يف اواخ

ب معاين كتبه كتاو مما  .معره و هذا الامر غري معتاد يف اهل ما وراء الهنر فاهنم ال ياوزون عن الكتب اليت جرت العادة بيهنم ابالس تعامل

اوسع علام و اكرث اطالعا من مشاهري علامهئم اذلين يعدوهنم من  الاخبار بيده و خطه متوسط الا انه حصيح ال خطا فيه. و ابمجلةل اكن

و لكنه ما تقدم عندمه و مل ينل املناصب اليت يلوهنا و ال انل الرتب اليت ينالوهنا لكونه عيل الاسلوب الغريب ال عيل جماري  .الفحول

عناية هللا البخاري. رسوهمم. و اكن اخذ عن عطاء هللا بن الهادي و عنه القايض  

 

احلج رمحه هللا بقرية قروج من مقاطعات رونربج و هل نيف و س بحان بن           بن         القرويج  نعبد اللطيف بو ابو         

لقي مشاخي و اكن عاملا فاضال ورعا زاهدا. جح و طاف البالد و  .مثانون س نة
272
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و اكن يلقن  .ها عنه خلق كثري و مج غفري و اش هتر هباقد اخذ د و احزاب جيد القر أةو سكل هذا املسكل و اكن صاحب اوراالطريقة 

علمي القر أة و اكن جمازا يف تربية املريدين و ارشاد السالكني و ت .اذلكر لذلكور و الاانث و لكن للعجايز من وراء السرت و للشواب ابلكتابة

 من ش يخ ايب صاحل اخللجي و

 

 النظام رمحة هللا بن عبد الرحمي بن          بن           البخاري احلنفي القايض رمحه هللا يوم االثنني  لثالث خلون من رجب ببخاراو ابو 

غري مرة. و اكن هو و محمد بن صفر  و قضاء النسفو قد قارب امخلسني. اكن عاملا فاضال حمققا زكيا كيسا ويل التدريس بعض املدرس 

اخلجندي يتعاقبان و قضاء قراكول. و اكن معتقدا يف ايب النرص القورصاوي يصفه ابملهارة يف العلوم و االتقان و كرثة التحقيق. و يقول انه مل 

يكن ببخارا يف هذه الازمنة مثهل. و الكمه اكن مما يعلو عن فهم العوام و خارجا عن طور املرسوم و ذلكل انكروا عليه. و اكن صاحبنا نظام 

و هل اشعار لطيفة  .هو اتقن من املشاهري و اوسع علام مهنم غري انه ما متكن من ادلرس و ميض معره يف القضاء :ادلين يثين عليه و يقول

 ابلفارس ية ظريفة.

 

ابملولوي رمحه هللا خبواقند  واقندي القايض احلنفي املعروفين اخلااجلالل عبد اللطيف بن شاه امني بن            بن            الفرغو ابو 

و حصل و  .او يف الس نة اليت تلهيا. اصهل من اهل اجلبل ارحتل ايل اكبل و غريها من بالد الهند و اش تغل عيل علامهئا و اخذ عن فضالهئا

 برز و فاق عيل الاقران و تقدم
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ه و دخل فرغانة و اسوطن خواقند و ويل التدريس  و اجمتع عنده الطلبة و انترش خربه و و مكل و جنب مث عاد ايل وطن عيل الاخوان 

خبارا و اس توطهنا و بقي مث ارتفع رتبته و ويل قضاء خواقند س نني ايل ان دخل علهيا الامري نرص هللا فاخشصها ايل  .اش هتر ذكره و بعد صيته

ذ عنه خلق كثري مث عاد ايل خواقند و سكهنا ايل ان توفاه هللا  س بحانه. و اكن و ويل التدريس ببعض مدارسها. و درس و اخ فهيا مدة

 عدمي التلكف متوسطا يف معاشه حسن اخللق مجيل الصحبة.

 

 دخلت س نة اربع و س تني و مائتني و الف تويف فهيا 

املعروف ابلش يخ الشافعي رمحه هللا بكش. و ندي العظمي   ابدي الصوم الشهيد ه امان هللا بن فيض هللا بن نياز ال احلسن رحمي هللا  ابو

اكنت والدته بسهبرسام و امه قامسه بنت ذي الفقار بن شاه بيك من قبيةل برالس من رهط تميور الاعرج و ابوه من قبيةل ارالت ارحتلوا 

. اكن اابدي يف خدمة سالطني ه هلممن ما وراء الهنر ايل داير الهند و سكنوا فهيا و اش هتر بدرويش محمد و عرف به لصحبته اايمه و خدمت

خبدمة املرشد الاكمل و الش يخ  هو عليه و احلق االهند و اكن هو عيل تكل الطريقة مدة اربع س نني مث جذبه التوفيق الغييب  و تر  م

و من الاعوام عدة  و اكن هو اذ ذا  امت تسع عرشة س نة و دخل يف سن العرشين فلزمه مدة و حصبه .الفاضل شاه عبد هللا مبدينة دهيل

و الكربدية و ابيعه و حصل هل النس بة الباطنة و لبس اخلرقة و الاجازة يف الطريقة الس تة النقشبندية و القادرية و اجلشتية و السهروردية 

 .املدارية
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د و غري ذكل. و دخل بغداد و اقام فهيا قطار ادلنيا من بالد الهند و خراسان و فارس و العراق و بالد الاكرامث دار عيل اطراف العامل و ا

و حصل هل فهيا احصاب و احباب مث  .مدة و زار املشاحد املتربكة و لقي املشاخي و اهل املعاين و اخذ عهنم و اخذوا عنه و اس تفادوا منه

يل ان توفاه هللا س بحانه شهيدا. دعاه اوحدر ايل بالد ما وراء الهنر و اقام بفرغانة مدة مث دخل مسرقند و خبارا و نزل يف كش و اس توطهنا ا

و ايمره ابملعروف و يبلغ اليه يف و اكن ينكر عليه ما يصدر عنه من املنايه و سفك ادلماء .الامري نرص هللا ايل خبارا فمل يبه يف ذكل
274
 

مري من يغيهل و الا دس عليه ذكل ما يوغر صدره من الالكم اخلشن و ينعي عليه ش ناعة افعاهل و فضاعة احواهل و مل يزل عيل ذكل حيت
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و املشهور يف افواه اخللق انه اكن حنفي املذهب فتحول  .مره ابلسعادةاحيمل راسه اليه فمت هل ذكل. و اكنت خامتة معره ابلشهادة و حامكة 

نمك كونوا اثبتني عيل و اين و ان كنت شافعي املذهب و لك  :با الوالدهيف مجةل وصيته خماط  و هو املذكور يف وصاايه حيث قالفعيا اش

مذهب ايب حنيفة راخسني يف عقيدة اهل احلق و طريقة الس نة هذا. و لكن القايض ااب سعيد السمرقندي يقول انه مل يكن عيل مذهب 

ته و ذلكل الشافعي و لكنه اكن يمع بني املذاهب و يتحري ذكل و يراعي قول اخملالفني و رمبا مال ايل قول واحد مهنم لقوة دليهل و ثبوت جح 

انه عيل مذهب الشافعي و الا فهو اكن عيل مذهب ايب حنيفة رمحه هللا هذا الكمه. و اكن القايض ابو سعيد رمحه هللا  سااش هتر بني الن

انه مجيع الفنون.ظاهرة و الباطنة و يثين عليه يف اتقيغايل يف حمبته و يبالغ يف وصفه ابملهارة يف العلوم العقلية و النقلية و التبحر يف العلوم ال  
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مل يدخل بالد ما وراء الهنر مثهل بعد الش يخ مويس بن عييس ادلهبيدي يف املعرفة و الثبات عيل الطريقة و مجعه للكامالت الظاهرة  :و يقول

و يكرث اس تعامهل  و الباطنة. و هل مكتوابت عيل اسلوب ماكتيب مشاخيه تدل عيل ذكل و تشهد هل يف هذه ادلعوي. و اكن يس تعمل النشق

ابن الامري ال  :و ال يسرت ذكل عن احد و ال يعده من العيوب اصال. و اكن فامي كتب ايل الامري نرص هللا معتذرا عن عدم اجابة دعوته

هباء  لش يخاللواء اذلي عيل مرقد ول امري ان دخلت خبارا يكون كرسايريض عين و عن ما يصدر مين و ال علامء بدله و فضالء امده فان ا

 ادلين مث احلق به غريه و انكر عيل الزوار و حراس الاوالد لك ما يرتكبونه من املناكر و املبالغات.

و اكن اخذ عن علامء الهند و مشاخيها مهنم الش يخ عيل بن عبد اللطيف ادلهلوي و عبد العزيز بن ويل هللا ادلهلوي و غريهام. و اخذ عنه 

و محمد املرغيناين و اتج ادلين بن امحد القزاين          ضل محمد و ابو عيل نقشبند و صهرمه مشس ادلين    اوالده ابو محمد احلسن و ابو الف

 ال يداري و محمد القراتيكين و عبد الرحمي اخلوارزيم و عبد الرش يد املفيت و خلق ال حتيص.

 

و هل وحو مخسني س نة ويل   بقزان و دفن يف املقربة اجلديدةامحد وفا بن فضل بن س يف هللا بن حبيب هللا القزاين احلنفي رمحه هللاو ابو 

و  الامامة و اخلطابة يف اجلديدة بعد امري خان مث شاركه مراد بن حمرم مث توجه ايل اوفا حبمك الامتحان من قزان عضوا للمحمكة الاسالمية

عن محمد امني بن س يف هللا النالساوي و  و اخذ بقزانخبارا و حصل هنا . عاد بعد ثالث عيل جمري املرسوم مث ويل احلمك و اكن قدم 
275
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عبد الرمحن بن صديق بن          بن            النسفي احلنفي الصويف رمحه هللا احد مشاخي الطريقةو ابو                 

 

و ابو الفتوح ابراهمي ابشا بن محمد بن عيل بن ابراهمي الرتيك املرصي احلنفي رمحه هللا ابلقاهرة. مكل ادلاير املرصية و الاقطار الشامية و 

البطل اهلامم و الهرير السالب الرضغام. ويل مكل مرص بعد ما حرف وادله و اختل عقهل حبمك الاس تحقاق و تقدمي دار السلطنة فمل يطل 

مل بتدبري العساكر و وجهزي اجليوش حسن الس ياسة و اكن جشاعا عقال فاضال اديبا زكيا نبهيا و اكن مباكن عظمي من الع مدته و مات قبل ابيه.

ابهرة احلكومة ذا مكيدة يف احلروب. هيأأ جندا عظامي جيد التعلمي و نظمه عيل ضوابط و رتبه عيل روابط و قاتل الوهابية و طردمه عن 

ارض احلجاز بعد ما عظمت قوهتم و قويت شوكهتم و اهنزم مقدهمم من بني يديه كسريا مث حصل يف يده اسريا. و اس تويل عيل بالد الشام 

اذ انبسط يف الاقطار و تسلط عيل  .و غلب عيل   ل اجلزر و ارس عبد هللا بن امحد و فتح مدينة عاك و اخاف الرت  و طوائف الافرجن

بن عيل اكبرا  دال محميدها يف سكندرية عيل رشط ختل الاالامصار حيت تعاقدوا عليه و ردوه ايل والية مركزه الاصلية من والية القاهرة و 

للبناين الاكتب فيه قصيدة غراء اكثرية و قصايد شهرية و لالديب نصيف  فيه مداحي عن اكبر حتت حمك السلطان من ال عامثن. و للشعراء

 يف فتح عاك صدرها ببيتني قد مضن لك شطر مهنام اترخيني 
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حرف الثاين عيل اوائل املدحي و ذكل انه ملا فتح عاك اقرتح الامري بشري بن     و وزع احرف البيت الاول عيل اوائل ابيات الغزل مهنا و ا

شعرالشهايب صاحب جبل لبنان من نصيف ان ينظم اترخيا للفتح فنظم قوهل       
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 يف فتح عاك برد انر معاطب             دار اخلليل و لدلاير به الباك

مع الف فبار  ربك راس الامثن و اربعني بطيه              مائتان  

 

هممل لك شطر مع  نه و ملك شطر مهنام و من هممل لك بيت مهنام و من معجم نو هام تضمنا مثانية و عرشين اترخيا حبساب امجلل م

ابراهمي ابشا ارسل اليه  معجم لك شطر و ابلعكس صدر الصدر جعز العجز و ابخلالف و هذا سوي التارخي الناطق لفظا. و ملا بلغ ذكل

لب منه قصيدة عيل نسق قصيدة الس يد شاكر اخلالوي يف مدح عبد الغين النابليس العالمة فامتثل امره و نظم مطلوبه اما البيتان فهام يط

شعرقوهل   

 انت اخلليل و يف الاطالل برد لظي       اطالل عاكه فرضا مسقط اخلرض

 كن ابلغا اوج سعد – ما --  به رضر             او غالبا مل يواصل اول الظفر

 

شعر  و اما القصيدة فهيي  

 

 الزهر تبسم نورا عن اقاحهيا               اذا بيك من حساب الفجر ابكهيا

 نور الاقايح اذلي-- ابحلياء به            من حصة و صفاء عز منش هيا 

 تكل الرجوع للييل اين مرجعها            عن قصده و س يوف العرب حتمهيا

 اوماء وجين عيل الاكباد مصلية           تبار  هللا ما احيل وج نيحا

 لييل ويل شوق قيس يف جمتهبا            فشعره جمنون شابه فهيا

 خال لها معه ورد بدا حرما                يف وجنة محيت معن يدانهيا

 هلل مقلهتا السوداء صائدة                    قلوب عشاقها و القرط راعهيا

من نواحهيا رويدا قد سقمت هوي         فقلت همال شفايئيقول قويم   

 لعل صايف نس مي من خاميلها               ايت هيب عيل رويح فيشفهيا

 و يب رقاق ليال يف النقاء وفت           بيض اللقاء مفا اهين ليالهيا

يف جنة حورها 
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يصفو خلود يف روابهيا تزهو بنا و هبا            او اكن                    

 هيزين ذكرها وجدا فاعلمه               جرحا و رويح تراه من جمانهيا

 اسات كمت الهوي و الصب كيف هل      و ادمعه قد هل و اش هيا 

 ليس الهوي خبفي عند رادعه            فكيف انرشه يطويه متوهيا

ن لست امحهيااس تودع هللا صربا ما امارسه            و همجة عن حسا  

 

تربية الاكرب ابراهمي ابشا جنهل  بيقني و حس به انه احسن تربية هو جدير ابن يعد من عظامء ملو  ادلنيا :قال رفاعة البدوي يف ذكر ابيه

روا يف القدمي عسكرية حيت شهد هل ابلفضل احلريب مجيع امراء جيوش ادلول الاوروابوية. و ايقنوا مجيعا انه من كبار قواد اجلنود اذلين اش هت

و  و احلديث و انه اول امري من امراء اجلنود يف ادلوةل الاسالمية من القرون الاخرية. و اما يف الس ياسة امللكية فاكن من كبار املدبرين

امعيل ادارته اخلصوصية اعدل شاهد عيل انه لو طال معره بعد توليته لاكن من اعظم املعمرين و قد اقتضت حمكة احلكمي ان وضع يف اس

 رس ابراهمي  
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عبد هللا بن عبد الرمحن بن معر بن         امليك احلنفي العالمة رساج ادلين رمحه هللا مبكة بعد مومس احلج و هو مفيت و ابو             

العربية و الادبية و غري ذكل  مكة و عاملها و ش يخ احلنفية هبا. وحيد زمانه و فريد اوانه يف الفقه و الاصول و التفسري و احلديث و فنون

شار اليه يف عرصه و املعول عليه يف دهره يف معرفة املذهب و سعة العمل و كرثة الاطالع عيل العقلية و النقلية. و اكن هو امل من الفنون 

كتاب يف عدم سقوط عديدة و اخذ عنه خلق كثري و مج غفري. و هل يف احلرم الرشيف و افاد الناس س نني  اخلالفيات. درس مدة مديدة

جع مزاج اهل البصرية و نلس نة اجاد فهيا و ساق الكمه مساق اهل التحقيق عيل وجه ي اال يغيب عنه الشفق يف اقرص ليايل  نالعشاء مع

اكن صنفه حتريفات من النساج. و  و انترص فهيا البن اهلامم و رد عيل من خالفه و بني فساد اعرتاضاهتم. غري انه وقع يف عباراته .التدقيق

التصانيف و الااثر نابلامتس جامعة من اهل بلغار وردوا مكة حاجني و هل غري ذكل م  

 

 .عبد هللا خداي بردي بن عبد هللا بن         بن         البايسوين احلنفي احلاج رمحه هللا ببخارا من فضالء عرصه و علامء دهرهو ابو 

ايل بالد الهند و دخل عيل شاه هجان اابد و غري دكل يف هذا القطر من املامكل و البالد. و اخذ هئا مث ارحتل قدم خبارا و قر أ و اخذ عن علام

عن علامهئا و الزم حصبة 
277
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مشاخيها و اخذ الطريقة مهنم و اجازوا هل. مث ارحتل مهنا و قدم مكة و جح جحة الاسالم و زار روضة الرسول عليه السالم مث عاد ايل ما 

طريق قسطنطنية و اجتاز من بالد بلغار و الروس مبدينة النقيب و درس هبا س نني ايل ان مات. و اكن محل من بالد الهند  نر موراء الهن

 و داير العرب و مماكل الروم كتبا نفيسة و نسخا غريبة اندرة الوجود. و اكن اذا رد عليه القارئ عنده الكمه ال يمتكن من رفعه و ال من

ان كنت تعرتض فاعرتض عيل صاحب كتاب كذا و القائل هبذا القول هو. و اكن اذا  :ا اكن حييل ايل الكتب و يقولتشويش قوهل و امن

دون هللا تعايل  اي ش يخي هباء ادلين عيل ما هو عادة اهل خبارا فاهنم يذكرونه و يس متدون منه احلواجئ  :وقف عيل اببه السائل و اندي

فيتعجب منه السائل جدا لصدور مثل  .اتعرف ان هباء ادلين قد خرج عن ادلنيا ساملا اميانه !و لهباء ادلينتنح عين اي شقي مايل  :فيقول هل

ان اهل بالدان هذه يقولون ابلوهية الش يخ هباء ادلين مضنا و لزوما فاهنم ال حماةل  :الغض من مثل هذا الش يخ مث يقول  هذا الالكم

وج و ما ترسي و مات من غري ودل. و اكن اخذ عن ايب سعيد بن صفي القدر الهندي و يرصحون هبا بعد س نني. و اكن عزاب مل يزت   
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 دخلت س نة مخس و س تني و مئتني و الف تويف فهيا

   ابراهمي بن          الرتيك املرصي احلنفي رمحه هللا ابلقاهرة يف جامدي الثانية و قيل منتصف شهر رمضان و هل  نبكر محمد بن عيل بابو  

و اكن ويل مرص س نة اثنتني و عرشين و مائتني و الف من اول الس نة و اقره السلطان و وصل اليه املنشور بعد ثالثة اشهر  .س نة      

و هو اول من ويل مرص من هذا البيت و اكن هو احلادي و امخلسون من والت مرص يف  .فاكنت مدة واليته مخسا و اربعني س نة واشهرا

ة سوي الافرجندلوةل العامثنيا  

 

 

عة و سلطاهنم املس تقل يف امالكه الواسالغالب محمد شاه بن عباس بن فتح عيل بن محمد العجمي الطهراين غفره هللا مكل بالد العجم و ابو 

الكثرية الباسطة. ويل بعد جده و غلب عيل اعاممه و سائر رشاكء ادلوةل و قهرمه و دمرمه 
278
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 .قدمه. و يقال انه مات اتئبا من الرفض متسننا ممتساك بطريقة الس نة يف مهة الش يخ خادل الشهرزوري رمحه هللاو اس تقل يف املكل و ثبت 

هذه مث ويل بعده ابنه نرص ادلين مث ذكر يل من اثق بقوهل بعد اثبات هذه الرتمجة انه ر أي يف حصيفة الاخبار انه منع الناس من الرفض فصار 

 .ايل اصل الرتمجة بعد س نتني عجم بعد ما ويل محمد بعد ما اكن شايعا فهيا يف اايم جده فتح عيل فاضفت هذا القدراذلممية ممنوعة يف بالد ال
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و رايت ايضا يف رساةل صنفها بعض اهل الفارس ما هذه مجلته ان الرفض  و ان اكن موجودا من قدمي الا انه اش تد فظهر يف الايران يف 

هو عن ذكل القتضاء  -------فتحعيل شاه و قد  اندر شاه الافشاري  مث ظهر بعده بعض الظهور  يف اايم املكل هادلوةل الصفوية مث منع عن

و يف هذا الوقت ال يس تطيع احد ن يتلكم بلكمة من هذا  .مث منع عن ذكل قطعا حفيده محمد شاه و الامر عيل ذكل ايل هذا الامد .الوقت

لر أس املنكوس و ادلماغ امليؤسامحل ثقل ذكل  الامر القبيح و لو تلكم احد خلفف بدنه من  

 

صاحب كري خان بن هجانكري خان بن بواكي خان بن نور عيل خان القزايق رمحه هللا يف شعبان شااب و اكن ويل خانية و ابو           

امس اخلان و مل يطلق ت و به ذهب الربية عيل طائفة بواكي حبسب الامس دون املسمي و الرمس دون املعين بعد وادله فمل يطل مدته ان ما

العنوان  ملن بعده هذا  
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رمحه هللا يوم االثنني لثلث عرشة بقيت من شعبان  ز بن        اخلوارزيم احلنفي القارئ نرص ادليناي نجعفر عبد هللا بن عوض ب ابوو  

بعض اجداده ايل قراكول فاس توطن هبا يف  صهل من خوارزم ارحتلا .ببخارا و هل وحو ثالثني س نة و محل اتبوته ايل قراكول و دفن يف مقربهتا

جوار الش يخ حسان ادلين اخليويق. اكن رجال صاحلا حافظا للقران جيد القر أة حصيحها حسن الاداء و اكن تتبع كتب القر أة و التجويد و 

ملنطق و قر أ قسمي الهتذيب مع رشحه و حمكة و اش تغل عندي وحو مثان س نني يف الرصف و النحو و اتقهنا مث يف ا .وقف عيل احاكهما

رمحه هللا و رمح وادليه و العني و غري ذكل و اكن خيدمين كثريا و حيسن اخلدمة و يعينين عيل حوايي. و اكن لوادله ثروة و سعة حال 

اسالفه. و اكن نعم العون يل يف التحصيل لقيامه مبا احتاج اليه يف معايش و توفاه هللا ش با قبل وادليه. و اكن اخذ القر أة عن خفر ادلين 

و قر أ الفقه عند فضل بن عشور الغجدواين و املعقوالت عند عبد املؤمن بن اوزبك البخاري  .القزاين و غريه  

 

املت القدمية.  محمد عبد اجلبار بن عبد الكرمي بن عبد املنان بن           القزاين الامليت احلنفي املقرئ رمحه هللا يف شهر رمضان بقريةو ابو 

اكن فاضال جيد القر أة و درس قليال و اكن يش تغل ابالقراء و يمتع عنده خلق كثري الجل القر أة. و اكن اخذ القر أة عن احلاج ويل ادلين 

 البغدادي 

و و الفقه عن عبد الرمحن القرغايل
279
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ندي احلنفي القايض رمحه هللا يوم الاربعاء الربع عرشة بقيت من سعيد عبد هللا بن عبد احلي بن ايب اخلري بن ايب الفيض السمرق بو او 

اصهل من اهل فلغر و ارحتل جده ابو الفيض ايل كش و  .اس تاذ زمانه :شوال بسمرقند و قد نيف عيل الس بعني. و مما قيل يف اترخي وفاته

حفول علامء ما وراء الهنر يف عرصه و معدة الفضالء يف  و هو احد .خلري و وادله عبد احلي بسمرقندااس توطهنا و قربه هبا و قرب جده ايب 

فوايد كثرية و  قد طالع شيئا كثري من كتب احملققني و زبر املتقدمني و حصل مهنا .دهره و اكن عالمة وحريرا حمققا مدققا ذا بصارة يف الامور

جلرب و املقابةل و املساحة و الهيئة و اجلغرافية و غري اا ابحلساب و حتقيقات مجة غفرية. و اكن عاملا ابلتوارخي و اايم الناس و احوال العامل عارف

فانه مل يكن يعمل مهنا شيئا و ما نظر فهيا قط. و اكن متواضعا كرميا جوادا مفرط  .ذكل من العلوم العقلية و الفنون النقلية سوي الفرايض

يعرتف للك ذي فضل بفضهل و يزنل لك ذي مزنةل  .اف عظمياجلود و السخاء حسن الاخالق طيب اجملاورة لطيف املاكملة صاحب انص

الاجعاب بنفسهم و فرط املفاخرة و تنقيص غريمه. و من تواضعه انه اذا  ------فان  .يف مزنهل و ذكل امر عدمي الوجود يف اهل ما وراء الهنر

لعمل و لو اكن قليال قام من ااو من عنده يشء من  زاره احد ممن يدعي الس يادة و ينمتي يف نس به ايل عيل بن ايب طالب و ان اكن جاهال

 مقامه و اجلسه يف جنبه او ماكنه و تواضع عنده و ابلغ يف اكرامه و تعظميه. و اكن هل امام قد شاب يف حصبته مدميا عيل امامته يقال هل

لبساتني و عيل و اكن رمبا حيرض الصلوة يف ا .لطف هللا فلام رصت عنده اختذين اماما مدة اقاميت بسمرقند  
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الطريق الهيا فنزنل لها فرمبا ال يوجد السجادة و ال يكون عليه الا جبة ذات طاقة واحدة فيزنعها و يلقوهنا اليه فيقول: ال بل الاحق ذلكل 

الامام فيلقوهنا ايل فاصيل علهيا و هو يصيل عيل الارض. و قد ابلغ حلامك مسرقند يف مديح و وصفي ابملهارة يف العلوم حيت قال هل ان هذا 

و اكن مع ذكل الزم  .الشاب اعيل كعبا يف العمل من احصاب التصانيف السابقني. و اكن هل كتب كثرية من لك فن ال يوجد اكرثها يف غريه

اكن معتقدا يف مشاخي كتااب ما ليس منه نسخة يف خزنته اخذه بنصف قميته. و  بياع الكتب يف بدله ان ال يبيعوا كتااب حيت ينظر فيه فان اكن

الصوفية و اهل الطريقة خصوصا الش يخ الشافعي. و اكن اذا حرض عنده غريب من س ين او ش يعي احسن اليه و اضافه و ساهل عن 

 فذلكل اكن هل اطالع عظمي عيل احوال ادلاير و مشاخي .احوال بالده و علامهئا و مشاخيها و شعراهئا و ادابهئا و ملوكها و كيفية احواهلم

يف بلخ و اكن يف حصبته العالمة حسني بن محمد اكرب  الامصار و علامء الاقطار و اكن يقول ملا ورد تميور شاه مكل الهند خراسان ونزل

ايليت :ملعروف برئيس العلامءاالاكبيل 
280
اليه و اخذ منه شيئا من علومه فمل يتيرس يل ذكل ان مات قبل ارحتايل اليه فلزم عيل ان اذهب  

دلين البلخي من او قد حيك الش يخ مشس  .مل يكن يف ما وراء الهنر من يساويه او يقارنه يف يشء من العلوم :ذلكل. و اكن يقول الكفارة

لو ثبت الامري معصوم فامي رامه من بعثة ش يخ  :و اكن حييك عن وادله انه اكن يقول .همارته يف العلوم ما يدهش السامع و يسكب املدامع

 البخاري رسوال ايل تميور شاه الفتضحنا و اكتشفت عوراتنا و ذكل لقةل فضهل و راككة علمه ابلنس بة ايل الاكبيل و غريه الاسالم عطاء هللا

من علامء الهند مع اش هتاره به و علو رتبته عند اهل ما وراء الهنر. و اما مشس ادلين البلخي 
281
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الهندان يف دايران من هو اكرث منه علام و اوسع اطالع. و اكن لوادله القايض عبد  اهل فعيس ان يظن فمل يكن يف شهرته و ال يف علو رتبته

نقهل عنه. و اكن لوادله عقارات اراد ان يقفها عيل  ا تكل الكتب و اريين ميناحلي تصانيف قد نقل فهيا عن ودله هذا بعض اقواهل و اعار

فامتنع و ملا مات وادله خرج من تركته و مل ايخذ منه شيئا و امنا قسمت  ؟خلصومة بذكلا تريد ان تلقي بني اوالد  ا :اوالده مفنعه منه وقال

رس بسمرقند و ويل احلس بة فهيا ومنصب الاعلمية هبا مث ويل قضاهئا بعد وادله س نني مديدة و مل امد و اكن درس يف عدة اوالده.بني سائر 

الية تدريس مدرسة شري دار هبا. و اكن هل امال  كثرية و ارايض و عقارات يعزل عنه الا وحو س نتني مث اعيد و مات عيل قضاهئا و و

و ذكل  .ن ماتاواسعة و بساتني متعددة ومع ذكل اكن ال ينفك عن ادليون العظمية بل ال يزال يزداد عليه ديونه و يكرث عليه غرماؤه ايل 

اميت بسمرقند و قد كتبت مهنا شيئا كثريا مما ال يوجد يف غريه و اكن من خسائه و احسانه عيل الغرابء. و كنت اس تعري منه الكتب يف مدة اق

ر يف اتعد و ال تس تقيص و مل  هو اول سبب عيل نظري يف التوارخي و مطالعة الكتب املصنفة فهيا. و ابمجلةل حماس نه ال حتيص و ماكرمه ال

ه و انصافه. و رضبه رجل جمنون يقال هل اخملدوم البخاري حيت اوهنه مثهل يف سعة علمه و كرثة فضهل و اتقانه و فرط حلم بالد ما وراء الهنر

يف اصول الفقه و غري ذكل. و  و رساةل ،رشح الرساةل اجلديدة اجلاللية :و من تصانيفه ه بيشء بل احسن اليه و اكرمه. هذا،مفا تعرض علي

و محمد زمان السمرقندي و عابد الكواليب و خلق كثري هرعن وادله و عطاء هللا البخاري و غريهام. و اخذ عنه ودله ابو طا اكن اخذ  
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مؤمن بن مسمل القزاين املناكري احلنفي رمحه هللا يوم الثالاثء لامثن بقني من شوال بقزان وهل ثالث و س تون  ند بن حمرم باالنجيب مر و ابو 

 العلامء يف قزان و من ااكبر فضالء هذا الزمان عالمة عرصه س نة و دفن يف املقربة اجلديدة و صيل عليه حسني بن امري خان. احد مشاهري

رحتل ايل ما وراء الهنر عيل جماري الرسوم و اش تغل و حصل و جنب و مكل و امث  .و فهامة دهره حصل عيل علامء بالده مبادي العلوم

قرية ممسه و بقي علهيا س نني مث ارحتل ايل بدلة قزان و وانه مث عاد ايل بالده و ويل الامامة و اخلطابة و التدريس با نه و افيداصار اوحد زم

و اكن كثري التالميذ و اخذ عنه خلق كثري و مج  .الك املوضعني مكبا عيل الافادة و التعلميويل هذا املنصب يف اجلديدة مهنا و درس يف 

تصانيفه حل املعاقد و رساةل يف مس ئةل العشاء و  التجارة و املشاغل و النظر يف امور النسجة و مصاحل املعامل. و من نغفري مع ما هل م  

 

و اكن اخذ عن عابد بن عبد العزيز الكناري و صاحل بن ندر محمد اخلجندي و عباس بن عبد الرش يد الكوشاري. و اخذ عنه عبد الكرمي 

ن البووي و عبد هللا بن مصطفي املنديش بن ايش باي الكرماين و اتج ادلين املفيت و خري ادلين بن محزة اجلبيل و عبد الواحد بن عبد الرمح

 احلاج و اخوه عبد الرمحن احلاج و عبد الويل بن حبيب هللا 
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النسخة الاصليةحرف ايء ساقط يف    
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 يف اسفل الصفحة: فمل 



 

 
عبيد هللا بن          بن            بن        الرويم احلنفي الصويف رمحه هللا يوم عرفة مبكة و هو احد مشاخي الصوفية و اعيان و ابو 

الطريقة و كبار 
282
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رحتل ايل الشام و طاف بالده و زار املشاهد املتربكة و اخذ عن ايف العلوم الظاهرة و الباطنة. اصهل من الثغور و اهل العوامص و  الفضالء

علامهئا و قر أ عند فضالهئا و خدم مشاخي الطريقة و جالسهم و تريب عندمه مث ارحتل ايل مكة و جاور فهيا وحو ست عرشة س نة ارحتل الهيا 

خلق كثري مهنم ابو احلسن فتح هللا بن صفر القزاين القزاقالري و  عنه الش يخ العارف خادل الشهرزوري. و اخذ بوصية ش يخه  

 

 دخلت س نة ست و س تني و مائتني و الف تويف فهيا

 ابو نعمي عبد اجلليل بن بريمعيل بن مرتيض بن مراد عيل بن منكش احلافظ اجلبيل احلنفي الصويف رمحه هللا ش يخ وقته و اكن قدم خبارا و 

 الزم حصبة الش يخ ايب صاحل اخللجي فاجازه ابالرشاد

 

وابو محمد عبد هللا بن عبد النيب بن         بن          الرشواين ادلهنوي احلنفي الاعرج رمحه هللا. اكن من علامء عرصه و فضالء دهره و 

 هو اس تاذ محمود بن محمد الرشواين و 
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محد بن شاه روف بن        بن           اجملددي الهندي احلنفي الصويف اخلطيب رمحه هللا يف جامدي الاخرية ببدلة الفضل شاه او ابو 

اكن حلامي خسيا جح مرافقا البيه مث عاد ايل بالده  .اذا ملن املقربني :هبوابل. و مما قيل يف اترخيه هو  

 

القزاين املنديش احلنفي احلاج رمحه هللا جبدة. اكن رجال حس نا عنده عمل  ممتاي د بن مرتيض بن محم نعبيد هللا عبد هللا بن مصطفي بو ابو 

سالم و زار روضة الرسول عليه السالم و جاور س نني. و اكن اخذ عن مراد حمرم الارحتل ايل احلرمني و جح جحة او فضيةل قدم خبارا مث 

 املناكري و

 

بن           احلنفي الصويف رمحه هللا مبكة و ش يخ احلرم و امام الطريقة فهيا. قد           عبد الرحمي محمد جان بن          بن  و ابو 

اش هتر امره يف قسطنطنية و اضالع بالد احلرم و اعتقد الناس فيه و اش تغل برتبية املريدين و ارشاد السالكني و اكن كبار احصاب شاه 

 عبد هللا ادلهلوي و 

 

من ذي احلجة بقزان و           يوم  البييك احلنفي رمحه هللا  بن رحامنقيل بن محمد قل بن عبد الرمحن اجلبيلعبد الرمحن حبيب هللاو ابو 

و صيل عليه احلاج عيل اكرب بن حيي و دفن ابملقربة اجلديدة مهنا و امه  .هل نيف و مخسون س نة
283
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بيك اويل من قري جبلس تان مث ارحتل و تويل الامامة و اخلطابة بقرية مجيةل بنت س بحان بن يوسف بن ارسالن. اكن عاملا فاضال درس 

عبد النصري يف ماكنه ابملسجد الاحرض و درس فهيا اكرث من عرشة س نني  ايل قزان و تويل الامامة و اخلطابة و التدريس بعد وفات اخيه

اكن اعمل و اوسع اطالعا من اخيه عبد النصري  من وادلي انهو عقب ثالثة بنني غياث و اسامعيل و محمد. و كنت امسع  .ايل ان توفاه هللا

القرغايل و  الا ان ذكل اكن اشهر و اقر أ منه و اكن هل اجازة يف القر أة من الش يخ ويل البغدادي و اكن قر أ عليه و تفقه عيل عبد الرمحن  
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 يف سفل الصفحة: الفضالء 
283

 يف اسفل الصفحة: مجيةل 



 

 
 دخلت س نة س بع و س تني و مائتني الف تويف فهيا

اصهل  .اخلجندي احلنفي رمحه هللا يوم الاربعاء لليةل بقيت من صفر ببخارا و قربه هبا      بن                 عبد املنان محمد بن صفر بنابو  

و تقدم  .و اش تغل و جنب و مكل و صار من اعيان علامء خبارا و اعالم الفضالء  هباايل خواقند و حصل مث ايل خبارا من جخند و ارحتل 

معجبا بنفسه متكربا ال يري احدا لنفسه كفوا. و اكن كيسا زكيا نبهيا فصيح الالكم  .لشفاعة مسموع القولعند الامري حيدر و صار مقبول ا

و قضاء جغدوان و حس بة خبارا وحو س نة و نصف  ال يوجد يف ذكل نظريه. ويل قضاء نسف غري مرةو اكن متلكفا يف مالبسه و مراكبه جدا 

ه مث طلق .و لكفه هبدم دوره و منعه من ادلرس حيت يف بيته و عن اخلروج ايل الصلوات هدر مث غضب عليه الامري نرص هللا و عزهل و صا

 و واله 
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 نمرة م و درسوا عنده .و اكن رمبا يعرض  ابفعال الامري يف اثناء الكمه و اثناء ادلرس فيبلغ منه ذكل اليه .التدريس و اعاده ايل اعامهل

يوز الريم الهيم بنية الكفار دون املسلمني ان خيف من غلبة الكفار يف تر  ا ترتسوا ابساري املسلمني كتاب التوضيح و فيه ان الكفار اذ

 حيث اكنوا ال يوز الريم الهيم الا بنية الكفار نيماكنوا مكرمني حمرت  فقال يف ذيل ذكل: و العجب ان املتقدمني من اهل الاسالم .لريما

هذا الزمان فليس هلم حرمة و قدر مثل حرمة اذلابب و قدره يعرض بذكل لالمري  يف سفكه ادلماء.  عند خوف الغلبة. و اما املسلمون يف

و القايض ايب سعيد السمرقندي و غريمه. و اكن هل يد يف املناظرة و و اكن هل مناظرات مع صاحل اخلجندي و القايض الرشيف البخاري 

ل اراكهنا و يراعي حقوقها. و اكن اذا مل حيرض امام املسجد يبادر ابلتقدم ايل و اكن حسن الصلوة يعد طالقة اللسان و حسن البيان.

خالف العادة يف ما وراء الهنر فان كبار علامهئم يتنفرون عن الامامة الن  اهذ ه مع التالمذة فال يؤمه غريه والامامة. و اذا صيل يف بيت

جامع قلبه  و وقع منه مباكن رفيع سامه محمدا و لام اتصل ابالمري حيدر و اخذ مبحايج ابي فغالب اةمهتم احلفاظ اجلهالء. و اكن امسه اوال 

 عرف به الا انه مل هيجر امسه الاول بل اكن هو الاعرف عند الاكرثين. و اكن هل بعض وقوف عيل دقة الكم ادلواين و الهروي و امثاهلام و

غري انه ال و اكن يري وجوب صفات الواجب  .يثين علهيام و يصفهام ابلنباهةاطالع عيل ان الكهمم يعلو من افهام غالب املتفلسفة و اكن 

اهية و يقول ان توقف فعل الانسان حيصل حقيقة ذكل و امنا حيتج بالكم ظاهري و يعمتد عيل امثةل و 
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\218a\ 

عيل يده و مش يد عيل قدمه ليس من الاحتياج يف يشء. و اكن هو من رشاكء عبد هللا بن حيي العش مندي و اكن يثين عليه. و هل رسائل 

و خمترصات يف فنون ش يت. و اكن اخذ عن يعقوب اخلواقندي الاس تاد و ايب عبد هللا الاسرتدش ين و عبد الرمحن بن            البخاري 

 الاعمل و مري  البخاري و غريمه. و اخذ منه اسامعيل اخلجندي و رفيع اخلوافندي و

 

اث بن جزي بن          القزاين احلنفي كامل ادلين رمحه هللا يوم الثالاثء الربع خلون من شهر ربيع الاخر بقزان عبد هللا محمد بن مري و ابو 

و صيل عليه امحد بن سعيد الرشداين و هو ابن مخس و س تني س نة و دفن ابملقربة اجلديدة. و اكن رجال صاحلا ويل امامة العسكرية بعد 

ن و بقي علهيا  عدة س نني و ام مسجد بين يونس مدة من غري منشور اول ما فتح بعد متام بنائهصهره فتح هللا بن ايب ذر بقزا  

 

 عرشة الفضل محمد امني بن حمسن بن عيل بن           القزاين النورماوي  احلنفي القايض رمحه هللا بقرية نورما يوم امخليس الثنيتو ابو 

صيل عليه عبد الويل بن عبد الرحمي. ويل القضاء يف اجملمع وحو ثالث س نني و هو اعمل  خلت من شهر ربيع الاخر و هل وحو مائة س نة و

وافر الفضل. و من ويل يف امجلعية هذا املنصب و اكن هو املراد اذا اطلق امس القايض يف حياته.  و اكن كثري الاطالع جيد الوقوف 

قلبهدخلت عليه حني قدمت خبارا و هو يف ارذل العمر فرتحب و طاب   
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يعينين عيل ركوب العربة و هو ابن مائة س نة و اان ابن ثلثني س نة و بيك و اكرث  هو بيك و احرتمين و اكرمين حيت انه دخل حتت ابطي اكن

 الباكء م مرسته
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 يف اسفل الصفحة: عيل  



 

 
بن س يف املكل بن مظفر القزانية الاشطية احلنفية رمحه البنني عائشة بنت عبد النصريو ام 

285
و صيل  .حمرم بقرية كمييهللا           من   

و يه خاليت و اصغر اوالد وادلهيا.  و اكنت يف ناكح فضل بن ابراهمي  .علهيا اخوها عبد البصري و دفنت يف مقربهتا و لها وحو ثالثني س نة

  .الكميوي و ودلت هل اوالدا بقي مهنم صبغة هللا و عناية هللا

 

و ابو عبد هللا عبد القهار بن عبد الس تار بن سعيد بن امحد الرشداين احلنفي رمحه هللا لثالث بقني من شعبان بقزان و صيل عليه معه 

يف جغدوان من اعامل خبارا و مات و هل وحو اربعني س نة. قدم قزان بطلب وادله و هو مراهق و اكن حيسن و اكنت والدته  .امحد بن سعيد

و اكن اخذ عن وادله و جده  .يابة من معه و احلمك يف قزانالفارس ية و يتلكم كواحد من اهلها. ويل الامامة عيل سبيل الن   

               

 و ابو الفتح فيض هللا بن مرتيض بن محمد قل بن ممتاي بن طوي تيك القزاين املنديش احلنفي املعروف ابملنجم رمحه هللا بقرية مندش بعد 

ن ال يسمع الا ابجلهد و هو و اكن قد عرض عليه الصمم فاك .اخيه س يف هللا و هل وحو س بعني س نة
286
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و اكن عاملا فاضال امام زمانه و  احد الاخوة الاربعة الفضالء القايض س يف هللا و احلاج مصطاي و سعيد الاسرتخايل و وليد الشبشقي.

ن عارفا بصناعة الس بك من الفضة و مقدم اوانه يف العلوم الرايضية و احلسابيات مع املشاركة احلس نة يف الفقه و الاصول و العربية. و اك

و الصفر و مل يكن هل نظري يف هذه الاعامل  يف عرصه. قد صنع من الاسطرالابت و الكرات و سائر الاالت الرصدية اش ياء كثرية  سالنحا

ارات و املقنطرات و توجد يف ايدي الناس. و عندي مهنا كرة و اسطرالب صانعهام من النحاس و اثبت فهيام الربوج و الكواكب و املد 

 املطالع و املغارب و بعض الس يارات و غري ذكل. و يوجد هل تقوميات قد طبعت بعضها. و اكن اخذ هذا العمل عن محزة بن محمود الربازاوي و

 اخذ عنه ابو احلسن عطا بن محمد القاليج و 

 

و ابو عبد هللا عامل هبادر شاه بن ابدشاه بن             الاسرتدش ين احل نفي رمحه هللا ببخارا و قد انهز املائة. احد اعيان علامء ما وراء 

الهنر و من اعالم الفضالء يف هذا العرص. اكن عاملا ابلفقه و الاصول و العربية و احلديث و التفسري و املعقول. عاش طويال  و انقرض 

ُاِخذ س نه و ضعفت جوارحه  يه مدرسة قلبااب و اكن قديس ف اقرانه و ويل عدة اعامل و درس يف عدة مدارس. و اكن اخر ما ويل التدر 

ابلقر أة عنده. و اكن خسيا كرميا جوادا مفرطا  فاكن حيمل ايل املدرسة عيل اعناق الرجال يف التابوت و ال يقر أ عليه الا الاقلون و يتربكون

 يركب عليه ادليون ذلكل و ال يوجد عنده ما خيرج عهنا. و هو اذلي
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ن خال البخاري و حبسه يف اصطبل داره و ربطه يف مقام حامره حني جاءه متقاضيا. مث ان خصمه مجع احصابه و قصد رضب حسن ب

 نفازدمحوا عيل اببه و ارادوا قلعه لياخذوا منه اثرمه و س بوه و ش متوه و لعنوه مفا ردمه ع الهجوم عليه فاحس بذكل و غلق عيل نفسه الباب

كبري احلجم و اكن حيملها لك يوم  حاش ية عيل تفسري البيضاوي :م املعادات ذلكل ايل ان ماات. و من تصانيفهو اس متر بيهن .ذكل الا العسس

جامعة مهنم شري محمد اخلواقندي و  نو اكن اخذ ع ايل املدرسة و ال ادري هل تعددت نسخته و لكن الاصل مهنا محل ايل بالد بلغار.  

 

رحامنقيل بن محمد قل القزانية احلنفية رمحهاحلسن فاطمة بنت عبد النصري بن  و ام
287
هللا يوم الاحد   

 

 دخلت س نة مثان و س تني و مائتني و الف تويف فهيا
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 الاحص من س ياق امجلةل: رمحها هللا 
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 يف اسفل الصفحة: احد  
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 الاحص من س ياق امجلةل: رمحها هللا 



 

 
محمد قل بن         البووي احلنفي رمحه هللا يوم الاحد لثلث بقني من جامدي الثانية بقلعة  لصمد عبد الواحد بن عبد الرمحن بنعبد ا ابو 

ملعاين و اة. و اكن رجال صاحلا دينا تقيا ورعا زاهدا و اكن هل معرفة حس نة ابللغة العربية من النحو و الرصف و بوي و هل وحو اربعني س ن

البيان و التبديع 
288
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لهنر و سكن خبارا مدة مث ارحتل ايل نسف و او اكن عاملا ابلفقه و الفرايض و الاصول مع مشاركة جيدة يف املعقول. قدم بالد ما وراء 

ب الش يخ عبد الرمحن و حصل هل منه الاجازة ابالرشاد مث رجع ايل وطنه و ويل الامامة و اخلطابة و التدريس بعد حسني بن حسن حص

و درس فهيا س نني ايل ان مات. و اكن هل مصنف يف املصادر. اخذ عن مراد بن حمرم املناكري و صاحل اخلجندي و القايض  اادلين بقلعة بو 

لخي و الرشيف و نياز الب  

 و اخذ عنه امحد بن محمد شاه بن اخمت الصوقصوي و امحد بن الياس القاينلقي و 

 

و ابو عبد هللا صادق بن صافقول بن قطي بن كيلمك القزاين املنكري احلنفي رمحه هللا بقرية حس ين  يف ذي احلجة. اكن فاضال حسن 

و اكن اخذ عن ابيه و فيض  عبد هللا بن         و درس قليال.س ين بعد اجمللس طيب الالكم ويل الامامة و اخلطابة و التدريس بقرية ح 

 بن عبد العزيز و غريهام 

 

واخر ذي احلجة و هو صهر عيل بن س يف افي رمحه هللا يف نسعد عبد الغفار بن عادلشاه بن خليل بن توقاي القزاين البالطايج احل و ابو 

 هللا التونتاري. اخذ عن سعيد بن امحد الرشداين و 

 

\220b\ 

رمحه هللا ببخارا و صيل عليه وادله و هل  عبد الصمد فضل اهل بن عبد القادر بن نياز امحد بن صفر امحد الهندي البشاوري احلنفيو ابو 

 وحو س تني س نة و اكن اكرب اوالد الش يخ فضل قادر. مات قبل وادله حفزن هو عليه و اكنت والدته يف داير الهند و مل يسكن ببخارا الا

و اكن شبيه ابيه يف مجيع اوصافه الظاهرة حبيث ال ميزي بيهنام احصاهبام الا بعد التامل. و ظين انه اكن ال حيسن التلكم بلسان اهل  .مدة قليةل

 خبارا بل اكن يتلكم ابالفغانية او بلغة غريها.

 

و هو وزير اكمرانشاه بن  .الوزير ظهري ادلين رمحه هللا هبرات محمد اير محمد بن            بن            بن          الهروي احلنفيو ابو 

.الغدرة مبخدومه و اكن يعرف ابلوزيرمحمود شاه اس تقل يف ادلوةل عيل   

 

 

 دخلت س نة تسع و س تني و مائتني والف تويف فهيا

 يوم الثالاثء لتسع خلون من صفر ببخارا و هو جنل الفتح عبيد هللا بن نياز قيل بن شاه نياز بن ابلته الرتكامين البخاري احلنفي رمحه هللا ابو 

يف  الش يخ ايب صاحل رمحه هللا و افضل اوالده. ويل الامامة يف خانقاه وادله و التدريس يف مدرسة و اكن جمازا برتبية املريدين و اكن امره

الطريقة من خليفة وادله ابزار السغدي و اخذ عنه حارث  سفال و ضعف حال. و اكن اخذ 
289
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 بن نعمة هللا البلغاري و فوارس بن عبد اجلليل اجلبيل و عبيد هللا الرتكامين 
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 يف اسفل الصفحة: و اكن  
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 يف اسفل الصفحة: بن  



 

 
رمحه هللا يوم امجلعة الثنيت عرشة خلت من شهر  احلاج احلنفي احلسن فتح هللا بن صفر بن احلسني بن           القزاين القزاقالريو ابو 

فظ و دفن يوم الاحد و هل وحو مثانني س نة. اصهل من البشاعرة من قرية مناوز و اكن عيل ربيع الاول و صيل عليه جنم ادلين بن رشيف احلا

قدم قزان و اش تغل و اخذ عن علامهئا الاصول و الفقه و العربية و املعقول و جنب و نشأأ عاملا فاضال مث ويل الامامة و التدريس و ديواهنم. 

عيل ادلرس. مث ويل احلمك يف اعامل قلعة كوكشاي مث جح بيت هللا احلرام و لقي علامء مرص و  اخلطابة بقرية قزاقالر و اكن كثري الطلبة مالزما

عزل به عن الامامة و اخلطابة و التدريس و بقي محوال ايل  امر الروم و اخذ عهنم و اس تفاد مهنم.  مث عاد ايل بالده و وطنه مث حدث هل

خذ التصوف عن عبد هللا الرويم. و اخذ عنه ابنه حسن و حسن ادلين بن معر ان مات. و اكن اخذ عن صاحل بن سعيد القزاين و ا

الصوقصوي و اخوه خمتار بن معر و سعيد بن محيد القوايل و زبري بن احساق الايبايش و زاهد بن رحمي اليورطيش و حامد بن خادل 

 الصالوي و خفر ادلين بن مشس ادلين القرمتين

 

اورازاي بن عايد خواجه بن مشس خواجه الفارويق الرسدوي احلنفي تاكن بن ندر بن س بكه بن سفر بن او  ن بهللاعبد هللا س يف و ابو 

 رمحه هللا بقلعة 
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اكن من مشاهري علامء زمانه  و فضالء  قزيلجار ليةل السبت لامثن بقني من ذي القعدة يف وقت العشاء الاخرية و صيل عليه              .

والد كثرية. درس بقرية رسدة العليا من اعامل قزان و غريها مث ارحتل ايل قزيلجار و تويل الامامة و اخلطابة هبا و درس فهيا اوانه و اكن هل ا

ذرية معر بن اخلطاب ريض هللا عنه.و طال معره حيت رد ايل ارذل العمر و انقرض اقرانه. و هو و قومه يزمعون اهنم من   

 

ن عبد هللا بن حمسن بن          القزاين االتنوي احلنفي رمحه هللا يف جامدي الاويل بقرية اتنة الكربي اماما عبد احلكمي عبد الرش يد بو ابو 

 هبا. و اكن من ازكياء وقته واقفا عيل قوانني اململكة مطلعا علهيا ذا بصارة فهيا 

 

ويف رمحه هللا يوم الاحد لست بقني من جامدي الاخرية بقرية اخلري نعمة هللا بن عبيد هللا بن جعفر بن ابراهمي القزاين الامليت الصو ابو 

 و املت و دفن يوم االثنني و صيل عليه ابنه عطاء هللا.  احد مشاخي الطريقة  يف وقته ومن مشاهري زمانه و ااكبر اوانه. و اكن قدم قرغايل

دريس يف قرية املت اجلديدة ماكن ابيه و اش تغل فهيا ابدلرس و اخذ عن علامهئا و مشاخيها مث عاد ايل بالده و ويل الامامة و اخلطابة و الت

تربية املريدين. و اكن اخذ العربية و الفقه و الاصول عن عبد الرحمي بن يوسف الاشطي و عبد الرمحن القرغايل و قر أ القران عيل ويل 

عن وادله و ادلين البغدادي و اخذ التصوف   

فر الرباوي و و اخذ عنه ابناؤه و عبد اجلبار بن جع
290
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لست خلون من              عبد هللا عبد الرحمي بن عبد الرمحن بن عيل بن            الشييب احلجيب امليك احلنفي رمحه هللا يومو ابو 

 شهر رمضان مبكة و هو احد ش يوخ احلرمني

 

دخلت س نة س بعنب و مائتني و الف تويف فهيا
291

 

دوست محمد بن ابغش بن ايوش ش يد بن امحد بن شكر بن حسن بن حسني بن قطلع محمد بن ايشمحمد بن عطاء عباس بن عبد الر ابو  

بقرية كوشار و هل وحو تسعني س نة. و اكن من فضالء عرصه و اكن مزاحا لطيف املزاج كثري اللطايف و القزاين الكوشاري احلنفي رمحه هللا 

لتلكف يف لباسه و مسكنه ال يعتين به قط. و اكن غالب طعامه حلم ادلجاج و مرشوبه هل يف ذكل اخبار و حاكايت كثرية. و اكن عدمي ا

سكن يف بيت ي جال و ما لبس الرساويل. و اكن يبارش حوايه بنفسه و اكن او اش هتر عنه انه ما مر عيل قنطرة الا ر  الشاي الاخرض.
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فل الصفحة: و ابو عبد يف اس   
291

 عيل الهامش: ترمجة العامل عباس الكوشاري 



 

 
ضيف  و اكن اذا طرقه .ت به و اتلفت فاكن ال يرت  الهرة يف دارهوالده بل يكون عنده عدة حاممات انساوحده ال يدخل عليه اههل و ال 

خرج يطلب ادلجاج ليشرتهيا فيذحبها و يطبخها فان مل يد حطبا
292
خشبته و كرسه و جسر هبا التنور و املدخن و ان اكن  قلع من احلائط 

    .ن مكة بل امنا وجلب من غياض هذه اململكةاحلائط جديدا. فاذا قيل هل يف ذكل قال: هذه اخلش بة ال وجلب من املدينة  و ال م
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ن اذا احتاجللمرتفني يف وقته اعتقاد فيه و حسن ظن به يكتفون هل يف حوايه اذا هدم حائطا او بيتا يبنون هل اخر و اكو اكن 
293
ايل يشء  

مس املكتوب اليه و وصفه و ات يف زواايه الاربع من الشاي او غريه كتب الهيم يف قرطاس كبري اتم ال يكون يف متام الصفحة الا اربع لكام

و حيك انه اكن هل خصومة مع بعض الاغنياء يف عرصه ادعي عليه مرياث من اخت هل ماتت حتته و طال الزناع بيهنام و قال  الشاي و قدره.

هذا امرال يعرفه العجل اليتمي للبقرة  :هلهل يف ذكل مشس ادلين بن عبد الرش يد القشقاري ان خصومة الاغنياء مما ال يصلح للعلامء. فقال 

حد مهنم يف مثان اليس هبني و لو اكن هينا ملا بقي احد من اهل قريتنا كوشار و امنا تروس الو  العوراء. و من لكامته املضحكة ان الرتوس

 ابنه عطاء هللا بذكل. و اكن اخذ قال ذكل ملا تلكم الناس يف بدلة قزان. و عرشة س نة مع تعب و هجد يعرض به لرجل مهنا اكن يسكن يف

  القرغايل و جعفر بن عابد الارسالين عن عبد الرمحن

حمرم املناكري و  نو اخذ عنه عبد الوهاب بن امامقيل الرجيب و عبد السالم بن عبد الرحمي املفيت و مراد ب  

 

الالويس احلنفي املفرس شهاب ادلين رمحه هللا حضوة يوم السبت الثناء محمود بن عبد هللا بن           بن           العلوي البغدادي و ابو 

مخلس بقني من ذي القعدة و هل مخس و اربعون س نة. اصهل من قرية الوس من قري بغداد عيل شط  الفرات ينهتيي نس به من هجة امه ايل 

ابرعا يف الفقه و الاصول و التفسري و احلديث  س يدة النساء فاطمة الزهراء ريض هللا عهنا. و اكن اماما يف العلوم العقلية و النقلية
294
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العربية و هل يد ابسطة يف النجوم و احلساب و الهيئة و اجلرب و املقابةل و التوارخي و اايم الناس و  و املعقول ذا ابع طويل يف الفنون

اد. صنف تفسريا كبريا يف مدة اثنيت عرشة س نة و اجاد فيه اجلغرافيرت. و اكن نري القبس عرايق النفس و اكن مفيت احلنفية مبدينة السالم بغد

فعرضه السلطان عيل علامء بالده و فضالء دايره فاس تحس نوه و اثنوا عليه و اعرتفوا هل ابلفضل و و اهداه ايل السلطان عبد اجمليد العامثين 

اكرث و ارسل اليه هدااي فاخرة و حتفا ابهرة من اجلواهر و  لكامل و الرباعة و قالوا قد قطع بذكل الس نة املفرسين. فانعم عليه السلطان وا

اللئايل و اليواقيت و بناكمة صغرية ال يوجد لها نظري. مث دعاه ايل احلرضة فاجاب جفمع علامء العرص و فضالء ادلهر و جري بيهنم مناظرة  و 

وم الباطنة و فنون املاكشفات. مث ان السلطان قابل قدومه ماكملات فاس تحس نوا فضهل و اعرتفوا ابملهارة هل. و اكن هل حظ وافر من العل

. فاكن من قدر هللا س بحانه ابالحرتام و ابلغ فيه ابلتعظمي و الاكرام و اقطعه من ارض العراق عقارات و بساتني كثرية الرابع و رده جبميل

بغداد عيل ما حاكان ذكل غري واحد من السواح يف ان ادركه اجهل عيل منت الطريق فاجاب ربه و قيض وحبه قبل املعاد و الوصول ايل 

اين اضالع العامل ما بني عرب و جعم. مث وقفت بعد ذكل عيل ترمجة خمترصة فيه لودله الس يد عبد البايق ذكره فهيا و ان امس تفسريه روح املع

 و هل كتاب نزهة الالباب. و اكن اخذ ببغداد من الش يخ عيل العمري املوصيل و 

ودله الس يد سعد ادلين ابو المين عبد البايق  بن محمود احلسيين و و اخذ عنه   

 

\223b\ 

 ابراهمي محمد بن زبري بن جعفر بن            القزاين الربانغي احلنفي احلافظ مشس ادلين املعروف ابليتمي رمحه هللا يوم امخليس لليةلو ابو 

هل من قرية برانغ عيل وحو ثلث مراحل من قزان. اش تغل يف طلب العمل و حفظ بقيت من ذي القعدة بقزان و دفن يف املقربة اجلديدة. اص

حيت ويل الامامة و اخلطابة يف املسجد الثالث بقزان ايل ان مات. و اكن اخذ عن حبيب هللا بن احلسني  القران و جري عليه امور

 الاوري و صاحل بن سعيد الكناري و عبد الغفار بن سعيد الرشداين و غريمه و 
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 يف النسخة الاصلية: خطبا 
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 يف النسخة الاصلية: خيتاج 
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 يف اسفل الصفحة: و املعقول 



 

 
 دخلت س نة احدي و س بعني و مائتني و الف تويف فهيا

البخاري الغجدواين احلنفي رمحه هللا ببخارا. و هو احد علامء خبارا يف وقته        بن           عبد املؤمن فضل بن عشور بن      ابو  

اية و ام يف عدة مساجد و مل يكن قارئا بل درس يف عدة مدارس مهنا و اكن غالب درسه من التوضيح و رشح الوقاية و خمترصها و الهد

جدا. و اكن كثري الاجعاب مبرامس بالده غري انه اكن رجال صاحلا عدمي التلكف ساذجا ال اييت ابب الامري و يقنع ابلكفاف.  اكن ضعيف القر أة

تاذي عييس بن رمحة هللا ش يخي و اس  يح و يقول امرين حبفظها و اكن حيفظ من القران كثريا  من اايته املذكورة يف الهداية و التوض 

 اخلواقندي. و اكن اخذ عنه و عن عياض بن ظهري و 

و اخذ عنه فوارس بن عبد اجلليل الرتجامين  و نرص ادلين بن عوض اخلوارزيم  القاري و مجعة بن لطف هللا  الرتكامين و كامل ادلين 

اخليويق و 
295
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بن محمد بن عيل الرتيك املرصي احلنفي احلاج رمحه هللا عباس ابشا بن طورسون و ابو            

 

و ابو
296
محمد بن ابراهمي بن          ادلارندي الوزير عزت ابشا رمحه هللا يوم الاربعاء لثالث عرشة بقيت من جامدي الاخرة و          

عامل اجلليةل و املناصب الرفيعة من حمافظة ادلروب دفن يف جوار ايب ايوب الانصاري. و اكنت والدته بدارنده س نة س بع و مائتني ويل الا

و اربعني  مع والية كواتهية. و هل ابتالء حسن يف مقع الطائفة الانكشارية و و الثغور و انل الوزارة يف اوائل شهر ربيع الاول س نة احدي 

دي و اربعني. مث ويل حمافظة الرشق و تدبري صائب و اكن قتلهم عيل العموم  يوم امخليس الحدي عرشة خلت من ذي القعدة س نة اح

الادارة البحرية مث ويل الصدارة العظمي الحدي عرشة من شهر ربيع الاخر س نة اربع و اربعني مث عزل عهنا و نفي لامثن بقني من رجب  يف 

هذه الس نة مث عفي عنه و اعيد ايل والية عدة بالد. مث ويل اايةل عاك مع مض بريوت و صيدا و طرابلس مع زعامة اجليوش يف برية الشام. و 

 ابمجلةل اكن صاحب دراية و صداقة مس تقامي وفورا جراي و جسورا و ويل الصدارة مرة اخري و فيه يقول نصيف 

\224b\ 

شعراللبناين الاكتب   

  

 اعطي محمد عزة من فضهل              رشفا لساحتنا بوطاءه نعهل

نه و اعطي عزة حملهل قسم امسه السايم فنال محمدا            م   

و خليفة هللا العيل و ظهل     هذا الوزير وزير سلطان الوري      

 اخفيت عن داري بشارة وفده             يك ال تصفق ابلرسور الجهل

 اي زائر بييت ارا  فتنته                   فعليك بيت غريه من مثهل

مل اكن من اههلاجللته عين فرصت اهابه                 حيت اكين   

 

بالد خرسان يف حرب اكن بينه  نمحمد امني بن هللا قيل بن محمد رحمي بن عوض اخلوارزيم  اخليويق احلنفي رمحه هللا  برسخس مو اخلان 

 و اكن ويل بعد اخيه رحمي قيل خان و قصده الامري نرص هللا صاحب خبارا و اخذ بعض قالع من ممالكه مث .من الرتكامن و بني طائفة

حارصه يف خيوق مث رجع خايبا الا انه افسد عليه ترامكة مرد و رسخس فبغوا عليه و قتلوا الوايل اذلي اكن من هجته. مث انه ملا ضعف امر 

الامري نرص هللا  و ضاق حاهل اخذ يف حماربة الرتامكة اخلارجني من طاعته و رد كثري مهنم ايل الانقياد مث توجه ايل رسخس يف عسكره و 

فرق هم يف اطراف رسخس و همث يف املعارة و بقي يف رشذمة قليةل من احصابه. فاحس بذكل الرتامكة و جهموا عليه و ارسوه. مث صاحلهم عيل 

قام  ان يعطهيم ذهبا يف وزنه فوقع بني شعبني من الرتامكة نزاع و ادعي لك مهنم انه هو اذلي ارسه و ظفر به و خيف القتال فعند ذكل
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 عيل الهامش: و هذه الرتمجة اكنت يف احلاش ية ادرجهتا ابلظن           مبيض ش باكدي 



 

 
و قال امنا حدث اخلصومة بسببه فسكنت مث وقع الاختالل يف مكل خوارزم و اشفي عيل   .ب اخلان ابلس يف و قطعهواحد مهنم و رض 
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الامضحالل. و ولوا ماكنه عبد هللا بن قطلع مراد و مسوه اخلان و ختلف مهنم  الرتامكة و ولوا عيل انفسهم رجال يقال هل اات مراد و قبيةل قرا 

ال هل جارلق توره و اطلق علهيام امس اخلان و كذكل تشتت احواهلم و اختلفت لكامهتم و جار علهيم الزمان. و اكن صاحب قلباق رجال يق

حس نة الرتمجة من احسن والت خوارزم سرية و تدبريا و اكرثمه مهة يف تعمري البالد و تروجي اهل العمل. و قد بين يف خيوق مدرسة عظمية 

يعة غرياهنا ما متت و اصابه عني ادلهر و تيل عليه اية الهال  ابجلهر اان هلل و اان اليه راجعون.حممكة البناء و منارة رف   

 

صاحل بشري بن مجعة قيل بن            بن            اجلبيل احلنفي الصويف رمحه هللا و هو زوج معة وادلتنا مرمحة بنت س يف املكل و ابو 

و تالميذ يعتقدون فيه. و اكن اخذ عن عبد النصري بن س يف املكل و ماتت مرمحة املذكورة هبا  و ش يخ اجلبل يف وقته و اكن هل احصاب

 س نة مائتني و الف 

 

املكل نيقوال بن بولس بن بطر بن فيدر الرويس النرصاين مكل الروس و سلطان بالد املسكوب. ويل بعد ما خلع اخوه قنسطنطني و  و

و بني ادلوةل العامثنية  مث حدثت بيهنا .كل و قويت يف اايمه شوكة ادلوةل الروس ية و بلغت عيل الغايةطالت اايمه و اس تقامت احواهل يف امل

نزاع و خصومة و جري بيهنام حروب كثرية و اكنت وقايع شهرية ايل ان مات صاحب الرتمجة يف بدلة بطرس برج يف جامدي الاخرة يف اثناء 

   .احملاربة و قام مقامه ابنه اسكندر
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الرسهندي احلنفي الصويف املعروف اببن الصاحب رمحه عبد هللا عبد القادر بن نياز امحد بن صفر امحد بن         الفارويق الهندي و ابو 

ري. و هو احد مشاخي الصوفية و امام ابقيتا من شوال ببخارا و صيل عليه اخلطيب سلطان بن عبد هللا البخ هللا يوم امخليس لليلتني

نه و اكن كثري الزتوج كثري اة يف عرصه و اكن مشهورا ابلزهد و الورع و تربية املريدين و ارشاد السالكني. طال معره و انقرض اقر الطريق

رض الاوالد و الاحفاد و اكن ال يعرف اكرثمه. و اكن مكرما ببخارا حمرتما عند اهلها حيت اكن الامري نرص هللا رمبا ايخذ هل راكبه حني حي

و اللباس البيض و يكون عليه الرداء عيل ما هو  نايز و رمبا محهل املريدون عيل اعناقهم عيل الرسير. و اكن ال يلبس الا الصوفلصلوة اجل 

داهبم. و اكنت هل جنازة حافةل حرض فهيا خلق كثري و مج غفري حيت كتب الش يخ خليل بن غفران من الشاش ايل قزان انه اجمتع للصلوة 

عليه وحو مخس مائة الف انسان يف ختمني احصاب البصارة. و ذكل امر ال يكون حصيحا و ال قريبا منه بل ال يكون عرش ذكل و ال ما 

نعم ان اكن عرش الاف فرمبا يوز العقل السلمي ان يمتع فهيا هذا القدر يف جنازة مثهل. و اما اذلي كتبه فليس ببخارا ميدان يسع   يقاربه.

جلازة و لكن هلم من امثال ذكل افهيا هذا القدر من النفوس فكيف ابلرجال الاحرار البالغني اذلين حيرضون لصلوة فيه ذكل املبلغ و ال يوجد 

خارجة عن قياس العقل كثرية و هللا اعمل حبقيقة احلال. و اكن اخذ عن وادله و  مبالغات  

هللا التنتاري و عبد الغفار و اخذ التصوف عنه خلق كثري و مج غفري ال يعد و ال حييص. مهنم عيل بن س يف   

بن عبد امحليد و عبد الرش يد الكناري و شاه امحد بن ايب يزيد و 
298
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 دخلت س نة اثنتني و س بعني و مائتني و الف تويف فهيا

.د خراسان و افغانمحمد بن اير محمد بن           بن        الهروي الوزير ظهر ادلين صاحب هرات و ما والها من بالابو              
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 يف اسفل الصفحة: دخلت 



 

 
 محيد بن سلطان بن         القزاين الربسكوي احلنفي يوم االثنني لست بقني من رجب بقزان جفاة و دفن يف املقربة نمرة سعيد بو ابو 

ء الهنر و رحتل ايل ما وراا. اصهل من اهل برسكة قرية عيل مرحلتني من قزان. اش تغل عيل علامء بالده مث سة اجلديدة و هل بضع و س بعون

ر مث رجع د بلغار و سكن قلعة قزيلجار يتجسكن خبارا  و اخذ عن علامهئا و تزوج هبا و ودل هل اوالد مهنم ابنه حمي ادلين. مث رجع ايل بال

رد مث تر  منصبه ابختياره و  .ايل قزان و ويل الامامة هبا و اخلطابة و التدريس يف اجلامع الاول بعد وفات مصطفي بن مويس احلافظ

املنثور ايل ادليوان س نة مخس و س تني و سافر ايل قسطنطنية و جح و زار ال عن طوع و رغبة و قصد ثواب و اقامة قربة بل للتقدم عيل 

رام الامثال و املباهات و تنويه احلال. و اكن ظنه انه ينفق سوقه يف داير الاسالم و ينتظم انموسه و ينخرط يف سكل العلامء و موالهيا الك

   راي انه مل يصدق هل هذا الامل و مل يصب يف اختياره هذا العمل  عادفلام
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و كنت اذ ذا  وليت منصبه و حصدت مقصبه و  .خري مقدم و ندم عيل ما فعل حيث مل ينفعه الندم ايل ما جهره من البالد و قدم قزان ال

خمصبه فنصب عيل العداوة بسببه و اختذ ثليب اكنه ورد يتقرب ايل الش يطان به. و جعل يس متيل قلوب الاعوام اذلين مه اكالنعام هبذايانت 

اخرتعها و ترهات ابتدعها و متحض للفخص
299
يس ئل لك من يدجل عليه و تفرغ لنبش خباايمه و ارسارمه  .عن احوال الناس و اخبارمه 

من الوقايع و احلوادث و يرشع يف البحث عن الناس و فيه مباحث فيا لهفي عيل اضاعة بضاعة اوقاته بني حديث عث و الكم رث متجه 

نفس السامع و تتلوث به املسامع. و بني تدبري الالك و الرشب و احلال انه يكفي لالنسان لقمة تقمي الصلب و اكن احليوة عنده  ما خلقت 

ما وضعت الا للس نة و النوم و  و ان ساعات الليل و اليومالا للرشب و الالك و ان الانسانية ليست الا عبارة عن الهيئة و الشلك 

مش يه بشق مائل و اذ سولت هل نفسه اخلبيثة  شيئا دخل يف ذكل جحر ضب حرب و ملتواضع الفاضل و يتبخرت يف اشانه ان يتكرب عيل 

يف است لكب جرب و يروم تفضيل نفسه بتنقيص شان الافاضل و يومل هبذا السبب حسن ذكره يف الناس و هو خامل هيات و اين 

نه و اخوانه  او اكن يواظب عيل جملسه يف خوانه من ادابش البدل اخد .رثاي من يد املتناولال  

 
300
 و ابو        يونس بن جعفر بن          بن         الازربيجاين الرشواين احلنفي رمحه هللا 
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ع خلون من شهر رمضان. اصهل من ه هللا يوم الاحد لس بعبد هللا اسفنداير  بن ابراهمي بن يوسف بن ايطوغان القزاين احلنفي رمحو ابو 

. شاغرة من قرية قالي و سكن قزان و تويل الامامة هبا يف احملةل احلادثة يف معامل الصابون. و هو صهر عبد الويل بن عبد الغفار اببنتيهالب 

ملو اكن معدودا من اةمة قزان و ذلكل اورد يف هذا املقام و ان مل يكن هل شان يف الع  

 

تويف فهيا دخلت س نة ثالث و س بعني و مائتني و الف  

املظفر يوسف بن         بن فريوز بن تميور شاه الافغاين ادلراين الهروي احلنفي رمحه هللا ابو    
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ثنني  مع غروب الشمس العالء محمد بن س بحان بن عبد الكرمي بن عبد التواب القزاين املرجاين احلنفي هباء ادلين رمحه هلل يوم االو ابو 

رية طاشكجو و مخلس بقني من شهر ربيع الاول و صيل عليه عبد البصري بن عبد النصري و دفن ابملقربة اجلديدة عيل قدم وادليت يف ق

ن والدته كتب فيه امسه و امس وادليت و اترخي وفاهتام و هو منصوب بني القربين و ليس بيهنام فاصةل غري ذكل. و اكوضعت عيل قربه جحرا 

 ليةل الاحد و قت السحر غرة شهر ربيع الاخر س نة احدي و مائتني و الف بقرية جيك الكربي و امه ضعيفة بنت عبد البايق  بن مسمل

ال وهو عالمة الاانم و فهامة الاعالم وحيد دهره و فريد عرصه املش هتر بصيت الفضل و العمل من بني بن مصطفي بن سلمي الربساكوية.  أ 

قصبات الس بق عيل امثاهل بل هو جشرة املعارف الطيبة الاساس و الاصول الزكية الغصون الوافرة الريع و احلصول. و  و التفوق حبيازةاقرانه 
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 يف اسفل الصفحة: و  



 

 
اكن قدم خبارا و نسف و لقي علامهئا و جالس فضالهئا و اخذ عهنم و اس تفاد مهنم. و سكن يف املدرسة التورسونية ببخارا وحو اثنيت عرشة 

م عند الامري حيدر بن معصوم فاراد ان يولهيا التدريس و الافتاء و اعامل احلس بة و القضاء و ان يزوجه فايب عن ذكل و تعلل س نة. و تقد

خفرج مهنا عايدا س نة تسع و عرشين و مائتني و الف و قدهمام  .فاذن هل يف الرجوع .ابن وادليه عيل شغف عوده الهيام ينتظران وفوده علهيام

يف شهر رمضان من الس نة فزتوج ايم اول يوم من ذي احلجة س نة احدي و ثالثني مث ويل الامامة و اخلطابة و التدريس بقرية ايبنجي و 

قدهما يوم          الحدي عرشة خلت من شهر رمضان س نة اثنتني و ثالثني 
301
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نة س بع و ثالثني و تويل هبا الامامة و اخلطابة و التدريس و مث انتقل مهنا ايل قرية طاشكجو منتصف شهر ربيع الاول س   .و مائتني و الف

و  اخذ املنثور ذلكل و بقي علهيا ايل ان توفاه هللا س بحانه. و تزوج خباليت حبيبة بنت عبد النصري بعد ايم لثلث خلون من احملرم س نة تسع

مهنم صدر ادلين امحد و عالء ادلين محمود و فاطمة و عاش  اربع ثالثني  بعد مخس و عرشين يوما من وفات وادليت. فودلت هل ثالثة بنني و

و اكن رمحه هللا ربعة ادم معتدل القامة مجيل الصورة حسن الهيئة شديد سواد  .انهمات قوام ادلين عبد هللا و ورد و س يدة و ساجدة

ده كتبا كثرية و حرر يف حواش هيا اش ياء نفيسة . قد كتب بيحصيحهجيد الكتابة جيل اخلط اللحية و الشعر ليس خبفيفه و ال كثيفها. و اكن 

يق اللسان بديع البيان. و قد ارسل اليه الامري حيدر بن طل رس ية يتلكم كواحد من اهلها و ال يتلعمث. و اكن اانس شديد ابللغة الف و اكن هل 

معصوم من خبارا جبة بنارس ية تذكرة هل و هدية منه. فاكن يلبسها يف اايم الاعياد و الوالمي و اكن يقول: قد محلها الوزير حكمي قوشبييك 

فسلمها ايل واحد من التجار  .قزان و بالد بلغار و سائر الغرابء الواردين علهيا من اهايل تكل ادلاير اليت يسكن فهيا وجار بنفسه ايل اخلان

ان ادلار الاخرة لهيي احليوان  و املوت امر الزم و يشء و العمر و ان طال مفأ هل الانرصام و  ،هذا .العايدين ايل قزان مع القافةل ليسلمها ايل

مبني قد جري به القدر و س بق القضاء و كتب عيل اجلبني طيب هللا س بحانه بفضل منه رمسه و طرب ابلبرشي و الكرامة و الزلفي يف 

 عامل القدس نفسه مبا امن و معل صاحلا و اتقي نزال من عند هللا و ما عند هللا خري و ابقي.
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و اكن اخذ عن وادله و بكجانطاي بن ابراهمي الرباساكوي و ابنه عبد الرحمي و جدي عبد النصري بن س يف املكل و عييس بن رمحة هللا 

اخلواقندي و صاحل اخلجندي و غريمه. و ممن اخذ عنه عبد البصري  بن عبد النصري و عبد املصور بن عبد الغفار العامثين  و سعد بن احمت 

وي و خفر ادلين بن ايب يزيد النالساوي و فتح هللا بن برخيا الش ميرزاوي و اتج ادلين بن عبد اجلليل الاليازي القاري و امحد بن ذي البو 

 احلجة و امحد بن عبد اجلليل و اخواه فوارس و محمداير المترجانيون و قرابن بن محمد اجلبيل 
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 عيل الهامش: و ابو احلسن محمد بن رساج ادلين بن زين العابدين بن ايب حشمة بن عبد الرزاق بن دوست محمد بن احملمد القرديج احلنفي نظام ادلين رمحه هللا تقريبا ببغداد عيل ما  

محمد شبن اي الثني و مائتني او س نة اربعني. و امه منور بنت عبد الواحد بن سلمي . و اكن فيه انه ودل س نة تسع و ثكتبه ايل خاهل عني الكامل احلاج نقال عن بعض السواح و هللا اعمل به

يف   قي قاضهيا و ش يخ الاسالم هبا و فاوضهامالقرين. رحل ايل خبارا ابجازة من امه س نة تسع و مخسني و مائتني مث خرج مهنا لقصد بيت هللا احلرام و ورد هرات و بقي هبا مدة. و ل

قد اخرتع بعض املتعصبني عليه اخبارا يف وفاته ال شك يف كذهبا و اكن معه كتابنا  ،مل يدر اثره. نعمالعمل و ذكل س نة مخس و س تني و مائتني مث توجه مهنا ايل بالد الهند خففي عنا خربه و 

فتح الترصيف عندي س نة تسع و اربعني و مائتني و مل ميض مخس اشهر الا و قد افتتح كتاب (ا)و قال خاهل  .رشهحا و عرضها عيل علامء هرات فاس تحس نوا ن عزمه الطريقة املثيل و م

دلرس عندي  بل رصت اس تفيد منه. و اكن من حمفوظاته تلخيص امنوزج عيل جمري العادة. و اكن حيفظ لكام قر أه. و بلغ س نه عرشون س نة و هو صاحب مطالعة اكمةل يس تغين عن الا

ا عن ادلرس و اجلدوي. و بقي عيل هذا العمل مدة ثالث س نني تعطل فهياملفتاح و الاكفية و التنقيح. مث انه عني ابالنتخاب لعمل التلقيح البقري املوضوع لصيانة الاطفال من افات 

املطالعة مث اس تعفي عنه فعفي و عني يف ماكنه اخوه الاكرب منه برهان ادلين و توجه ايل اسرتيل و مهنا  ايل خبارا. هذا الكمه و اكن بينه و بيين ببخارا مصاحبة و ومودة اكيدة. و اكن 

نوادره اللطيفة انه ذكر عنده ان خفر ادلين القزاين قال يف بعض مصنفاته ان  نيا حديد اذلهن جدا رسيع الفهم حسن التعقل سهل احملافظة و الادرا  ذا بصرية. و ممزاحا لطيف احملاورة زك 

ابب الاجهتاد و ان اكن مسدودا يف عرصان لكن ابب املطالعة مفتوح فقال سيسري ابب املطالعة عيل ابنك. و كتب ايل من هرات. و اكن فامي كتبه ان اهل هذه البدلة رجال سواذج ال 

فقه و لو ال يعدوهنم يف العمل شيئا  و ال يعرتفون هلم بفضيةل و ال معرفة. و هلم معرفة اب -------اهل ما وراء الهنر  --------يدرون احليل و اجعاب النفس و املباهات اليت يه حال  

بن  فسري. و لصاحب الرتمجة حتريرات يف العلوم و رشح لبعض رسائل ايب النرص. و اكن اخذ عن خاهل و شاه امحد بن رفيق الساميك و عبد املؤمنالاصول و احلديث و العربية و الت 

اوزبك و رمحة هللا بن عبد الرحمي و حسن بن خان و غريمه. و اكن راي يف منامه و هو ببخارا اكنه سال رجال ---------- رحال الغيب عن احو ال نفسه و احوال غريه يف الاخرة فشهد 

هل ابخلري و حسن اخلامتة غري انه نعي بقصار العمر و انه مل يبق من معره الا س بع س نني. و اكن يقول ان صدق يف لكه و ال اابيل بقرص معري. و مقتيض ذكل الرؤاي ان يكون وفاته قبل 

 هذا التارخي و هللا اعمل به. و اكن كتب ايل من انحية جيحون و هو عيل جناح السفر ايل الهند قبل ورود -----------                 



 

 
بقيتا من جامدي الاخرة و  د امني بن اير محمد بن مامش القزاين رمحه هللا يوم السبت لليلتنيعبد هللا عبد الغفور بن محمود بن محمو ابو   

صيل عليه ختنه حسن ادلين. و هو احد علامء قزان تويل الامامة و اخلطابة و التدريس ابملسجد  الاوسط من اجلديدة مشاراك البيه مث 

   يوسف الاشطي و عبد هللا بن حيي و قر أ القران عيل طاهر بن س بحان   اس تقل مث شاركه ختنه. و اكن اخذ عن عبد الرحمي بن 

  

و هو من اقوي ملو  الاسالم يف  .محمد بن سعيد بن امحد بن         العامين رمحه هللا و اكنت مدة واليته وحو مخسني س نةو ابو          

و بين عدة قالع و مرايس و قويت شوكته و اتسعت يف اايمه  عرصه و هل فتوحات كثرية و مقامات شهرية. ضبط البالد و سد الثغور

دولته  و سار يف البحر 
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 من بالده ايل بالد زجنبار و فتحها و ضبط امورها و حفظ ثغورها. و ملا مات بقي ابنه الاكرب عبد اجمليد يف مسقط و ابنه الاخر خرض

زجنبار  يف  

 

  بن          امليك احلنفي رمحه هللا هبا و هو مفيت مكة و ش يخ احلنفية هبا       عبد هللا بن محمد بن    و ابو        

علامء خبارا درس  اية هللا بن نعمة هللا بن          بن            البخاري احلنفي القايض الرضير رمحه هللا ببخارا. من مشاهرينمحمد ع و ابو 

نيد هللا بن اسد هللا العلوي مث قضاء خبارا بعد القايض الرشيف و بقي عليه ايل ان يف عدة مدارس و ويل قضاء العسكر بعد القايض ج 

مات. و اكن عاملا فاضال هل نظر يف النجوم و  ان و تقدم عند الامري نرص هللا و اس متر عيل حاهل من غري تبدل والية و تغري حاهل ايل .مات

غري ان حامد بن خادل السالوي اكن يذكر اان قراان عنده كتاب خالصة احلساب  .ئنيمعرفة ابحلسابيات  من اجلرب و املقابةل و حساب اخلطا

جدا و ال فائدة يف فهمها يعتد هبا فامسكنا عنه. و اكن اخذ  فلام بلغنا ايل معل الكسور امسك عن ادلرس و قال ان هذه الاعامل مشلكة

 عن وادله و محمد امني بن عارف الزرجنري و 
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احلق حسن بن خال بن         بن           البخاري احلنفي الرضير رمحه هللا ببخارا. هو خباري الاصل من اهل القري اش تغل  عبدو ابو 

الافتاء. و  مدرسة قلبااب مضموما عيل ذكل معل و حصل و درس مدة مديدة و معر معرا طويال و ويل التدريس يف مدارس عدة اخرها

و ااكبر فضالهئا مقبوال عند اهلها معروفا بكرثة التالميذ فهيا. و اكن رضير النظر رث اللباس دممي الهيئة خبيال اكن من مشاهري علامء خبارا 

ايش غاية البخل غري حمسن لصالته مع كرثهتا و ال مراع لسنهنا و اداهبا. و اكن ال هيمت الا ابدلرس و مجع املال و اكن اكرث دروسه من احلو 

و اكن يمتع عنده من غاغة الطلبة خلق كثري و هونظري شري اخلواقندي يف وقته . و اكن ضعيف   .فاء من املتاخرينالركيكة و تصانيف الضع

ز ان يكون بعض الصوت ال يسمع جليسه  اكرث اقواهل الا من حصبه زماان طويال  و مارس الكمه. و مما اش هتر و حيك عنه انه اكن يو 

اخ و اكن مكبا عيل مجع املال ابالرتباء عيل احليل اليت يتداواوهنا فامي بيهنم من رهن كتاب رخيص. رمبا اليشء اكرب من لكه ابلورم و الانتف

     يكون صغريا ال قمية هل فياخذون ما رشطوه عيل الناس من الربوا عيل انه اجرة احلفظ هذا الكتاب. و اكن من خبهل انه                  

و حيك انه اعطي فلسا واحدا لبعض تالميذه و امره ان يتخذ به طعام الارز فقام يل الندرة مع رخص القمية. يف داره الاع                

فلام وضعه بني يديه الك منه حيت ش بع مث قال: ان السعر يف البدل اكن غري  .الرجل و صنع طعاما ال ميكن بتسويته الا بدرمه او وحو ذكل

يف الناس. و من اغرب ما حيك عنه يف احلرص و حب  س واحد فقط. و قد ضاع هل اموال كثريةغال حيث قام مثل هذا الطعام عيل فل

املال انه ملا عزهل الامري عن معل الافتاء و طلب منه خامتة ليكرسه عيل ما هو العادة 
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 يف اسفل الصفحة: من  
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 يف اسفل الصفحة: عندمه  



 

 
مدرسة صغرية عند داره و وقف علهيا  شيئا فاكن  عندمه فقال ملن جاءه ال اعطيه اخلامت حيت يعطيين قمية الفضة و اجرة العمل. مث انه بين

  يدرس فهيا ابنه عبد احلق. و اكن اخذ عن

و اخذ عنه خلق كثري و مج غفري مهنم ابنه عبد احلق و شاه امحد بن ايب يزيد املايش و حارث بن نعمة هللا الصالويج و كامل ادلين بن 

ق و امحد بن همدي و نظام بن سلمي الابروي و جامل ادلين بن س بحان و رشف ادلين و اسامعيل بن مويس و صالح ادلين بن احسا  

 

بكر عبد هللا بن جعفر بن يعقوب ادين قول البلغاري الاكرجوي احلنفي رمحه هللا يوم االثنني مخلس خلون من رجب و دفن يوم و ابو 

بوه ايل قرية اكريج فويل الامامة هبا و خلفه ابنه ابو بكر. و اكن الاربعاء. اصهل من قرية مول يف نوايح كينه. و اكن جده اماما هبا و انتقل ا

غري انه طلب منصب الافتاء و سعي يف حتصيهل  .و تقويعاملا فاضال زكيا نبيال صاحب فطنة و طالقة لسان و نباهة شان مع ورع و زهد 

الربسكوي و ابيعاه عيل ذكل و كتبوا يف حمرضه لكن ااب  بعد املفيت عبد السالم و ريض يف ذكل مراد بن احملرم املناكري و سعيد بن محيد

لنرص ااكتبا و هل مراسالت و ماكتبات مع ايب  اخلط حسن التقرير جيد التحريرعن ذكل غريهام من علامء قزان فمل يمت امره. و اكن حسن 

 و اكن قدم قرغايل و اخذ عن علامهئا مهنم عبد مة و اخلطابة و التدريس و احلمك بقرية اكريجارصاوي و اكن هل فيه اعتقاد. ويل الامو الق

 الرمحن القرغايل و عابد بن عبد العزيز الكناري و 
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دخلت س نة اربع و س بعني و مائتني و الف تويف فهيا     

فهم مس تقمي الطبع سلمي القلب عبد هللا محمد بن ذاكر بن محيد بن          اجلبيل اجلركين احلنفي ركن ادلين رمحه هللا شااب. اكن سديد ال ابو  

اش تغل عندي مدة و طالع من التصانيف احملققني عدة و حصل مهنا شيئا كثريا و اس تفاد من ادلقايق جام غفريا. و لو عاش لاكن هل شان يف 

وحوه. و مات اخوه و مات بعد ما وصل ايل بيته بيوم او  درسة اايما و توجه بعدها ايل قريتهالعمل الا انه قرص مدته ان مرض يف امل

.الاصغر منه جامل ادلين يف املدرسة بعد يوم منه و اكن ساملا حني شايعه اخوه و حزن بذكل ابوهام حزان شديدا  

  

د بن عون بن          بن          العلوي احلسيين العبديل امليك الرشيف رمحه هللا مبكة. و اكن ويل الامر يف النوبة عبد هللا محمو ابو 

بعد عبد املطلب بن غالب مث و يف الثانية ويل بعده ابنه الامري عبد هللا ويل امارة مكة مرتني قبل عبد املطلب و بعده. و مل يكن  الاويل

 هو من اهل بيت الامارة و ان اكن رشيفا س يدا حصيح النسب خليقا لالمارة بل اكن من خدام الرشفاء و من رعات عبد املطلب

 

د بن معر بن             الكرماين احلنفي منري ادلين املعروف ابلساعايت رمحه هللا يوم امجلعة لثلث خلون من الرشف حسني بن محمو ابو 

و دفن عند قرب ينسب ايل الش يخ حسن البلغاري. اصهل من حصن كرمان ارحتل شعبان ببخارا 
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ا. فقر أ و حصل و تعمل اخلط و اكن حسن اخلط يعرف منه انواعا و بعض اابئه ايل سعيدية قرغايل فاس توطهنا و ودل صاحب الرتمجة هب

مجع كتبا كثرية من لك فن و حصل نسخا نفيسة  و كتب عيل حاشيته لك مهنا خيرتع من عند نفسه اجناسا. و اكن كثري التتبع دامي املطالعة 

يكن مهنا اثر عند امثاهل. و هل اجازة يف القر أة من الش يخ ويل حتريرا من عند نفسه. و اكن هل يد يف الكتابة و معرفة هبذه الصناعة و ان مل 

ال مع  ادلين البغدادي كتب ايل خبارا من قرغايل. و اكن اس توطن خبارا و اتهل فهيا و ودل هل اوالد هبا و اكن ال يتلكم معهم الا ابلفارس ية و

ل فوق اهلها و مل يكن هل نظري يف العمل برسوم اهل خبارا و عوايدمه. و و اكن فهيا كواحد من اهلها ب .غريمه الا عند الرضورة مع غاية الندرة

حني اجتاز خبارا حاجا س نة احدي و ثالثني و مائتني و الف لش يخ العارف احلاج س يف ادلين اللمغاين البشاوري ااكن هل اجازة من هجة 

ويل الامامة مبسجد العطارين ببخارا مدة و غري ذكل من املساجد و  ابقرتاح عبد العزيز بن عبد الغين واكن هل نظر يف التارخي و اايم الناس.

حيت انه كتب بيده منثورا ابمامة بعض املساجد و عرضه عيل  .مل يل التدريس و اخلطابة و القضاء و الافتاء مع تقربه من الامري نرص هللا

 فرسه ابنه رشف ادلين و هو غالم مراهق و هذا امر ال يقع لطريق فامضاه و خمته عيل فرسه و حيت انه صاحفه عيلاالامري و هو مير عيل 
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 يف اسفل الصفحة: بعض 



 

 
و اكن فيه قوة ادلرس عيل جماري العادة و طبع الشعر و هل بعض اشعار عربية و تركية و فارس ية و قد انتفعنا  .الا للكبار املقبولني عنده

و هل تصانيف مهنا: مرصد . ابس تعارة كتبه النادرة الوجود و اس تفدان مهنا ش يأأ كثريا و كذكل احصابنا بعدان  
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التصانيف ايل الوف صنوف التواليف مثل كتاب كشف الظنون و كتاب معاقد املرجان خمترص مساند النعامن. و اكن قر أ عند ويل ادلين 

 البغدادي. و اخذ عن عبد الرمحن القرغايل مث ببخارا عن عبد العزيز بن عبد الغين البخاري 

 

يب رمحه هللا يوم الاحد سامعيل بن عبد الرمحن بن عبد هللا بن        الرتيك اخلطاي احلنفي املعروف ابلتناكين الطب لقادر ااعبد و ابو 

و اكن عيل خروجه من مسكنه  .هللا  من شهر رمضان و هل وحو س بعني س نة ببايقيبايش و صيل عليه امامه نظام ادلين بن فيضالربع بقني

ال ينطلق ابلرتكية لسانه و ال يفهم الا ابلرموز و الاشارات مراده. اكن كثري التلكم حييك احواهل فال يفهم من وحو اربعني س نة و هو مع انه 

صاحلا خسيا كرميا مفرط اجلود و املالحظة. و اكن رجال الكمه الا اسامء الناس و بعض اسامء البالد و قليل من غري ذكل بعد التامل و 

لطب و حسن معرفة به. و تزوج بقزان و جح غري مرة و زار امنه الا اخلري و الصالح. و اكن هل يد يف يالزم امجلاعات و اكن ال يعرف 

روضة الرسول عليه السالم و التحية و سكن بقسطنطنية مدة و سكن بقزان س نني مديدة مث توجه ايل مشي مث خرج يريد قزان و مات يف 

رمحه هللا و اكن رجال صاحلا جدا.  الطريق
306

 

 

\232a\ 

لت سة مخس و س بعني و مائتني و الف تويف فهيادخ  

منتصف صفر بقزان                            نور محمد القزاين احلنفي رمحه هللا يوم  بن مرتيض بن لوهابااحلسن عبد السالم بن عبد  ابو 

مامة و اخلطابة يف مسجد املريس س نني كثرية بعد وادله. جلديدة و هل وحو مثانني س نة. اكن زاهدا ورعا دينا صاحلا ويل الااو دفن يف املقربة 

 اصهل من قرية ادلرمش من رهط محمد بن محيد و سكن قزان ايل ان مات

              

لتسع بقني من                 محمد بن امني بن مرشب بن             الرويم الاسالمبويل احلنفي العارف رمحه هللا يوم و ابو           

و اكنت والدته  س نة ست و مائتني و الف. اكن عاملا فاضال دينا صاحلا ويل نظارة الاوقاف و قضاء  .جامدي الاويل و دفن بباب ادرنة

و رتبة الصدارة الرشقية و الغربية مث الصدارتني ابلفعل يف س نة ثالث و س تني مث مش يخة الاسالم القدس و رتبة مولوية مكة و قسطنطنية 

ء لتسع بقني من جامدي الاخرة س نة س بعني  و يقي علهيا ايل ان مات. و بذل مهته يف تسوية الامور الرشعية و سائر املواد يوم الثالاث

 الرشعية  عيل مخسة اصناف. و نصب انظرا 
307
املتنوعة يف ادلوةل و ابقي ااثرا انفعة و كتب مكتبا لتعمل الفقه و الفرايض و جعل احلاكم

و وضع للفتوي جملسا يرتكب من عدة ذوات  يتامالامس تقال الموال   
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الظريف عبد الويل بن عبد الرحمي بن رشيف بن مسمل بن احملمد القزاين النورماوي احلنفي رمحه هللا يوم امجلعة ست خلون من بو او 

شعبان جفأأة بعد املغرب و صيل عليه ضياء ادلين بن اتج ادلين الاشرتيك. اصهل من قرية نالصه. اش تغل و حصل و صار من علامء زمانه و 

فضالء اوانه ويل التدريس و الامامة و اخلطابة  بقرية ميجا ابيش مث ارحتل ايل قرية نورما بعد ابن حمسن القايض و درس فهيا و مل يطل 

 مدته هبا. و اكن من اجل تالميذ عبد هللا بن حيي و اكن اخذ عنه. و اخذ عنه اسامعيل بن مويس و
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  1275دخلت س نة   
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 قد يكون: الاحاكم 



 

 
في املعروف ابلعارف رمحه هللا ليةل الاحد منتصف نملعارف امحد بن ابراهمي بن اسامعيل بن ابراهمي العلوي احلسيين البغدادي احل او ابو 

م و و هو احلرب احملقق و النحرير املدقق عالمة العامل اس تاد اعالم بين   دم حبر املعارف و العلو  .شعبان ابسكدار و دفن يف جوار ابب نوح

شعر حلمك و الارسار و سفينة املدار  و الانظار. و هو كام قال بعضهماة علامء الروم و خزان خفر اماثل  

  

فا من الكتبلالفت يف مدحه ا      و اكن يف اببه للفضل مفخرة        ل  

 لكنه البحر يف لك العلوم مفا                اهداء در ايل حبر من الادب 

   

ن مع الزهد و الورع و العدل و ةل العامثنية من نقابة الارشاف و مش يخة الاسالم و الصدارة و قضاء اهمات املدويل الاعامل اجلليةل يف ادلو

 خللق و بشاشة الوجه. و اكن اببه ملجاء الافاضل و مالذ الاماثل و مقصد الوفود و قبةل الامال و من شعرهاخاء و الكرم و حسن الس

  شعر

 

ملعارفاتلوح ابفقها مشس           امل تعمل ابن سامء فكري  

 
308
  تونس وادلي يف املزااي          فيوم ودلت لقبين بعارف    
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بن سلامين القزاين اجلرتويش احلنفي رمحه هللا يوم الاربعاء الثنيت عرشة بقيت من  الضياء عبد هللا بن حيي بن محمود بن مقصودبو و ا 

شعبان بقرية جمكرا. و اكن اصهل من قر ية جرتوش من نوايح جيسطاي و حلق البشاغرة و اكن يف ديواهنم بعدما عاد من خبارا. و اكن رجال 

 طويال عظمي اجلثة كبري اللحية عاش وحو تسعني س نة. و اكن اخذ عن علامء بالده مث ارحتل ايل ما وراء الهنر و حصل هنا  و اش هتر ابلعمل

و درس مكبا عيل الاش تغال و كرث عنده التالميذة و ارحتل اليه الناس من  .ن صهرهو عاد و ويل الامامة و اخلطابة و التدريس ماك

البعيدة حيت يقال انه خرج من عنده الف مدرس. و اكن ال يدرس الا يف املعقوالت و ال حيسن شيئا من العلوم غريها. و اكن محمد  الاقطار

لنرص يف املهارة اعن ش يخه عبد الرمحن انه اكن يقول انه ياكد حيذو حذو ايب  بن صفر اخلجندي من رشاكئه يصفه ابلعمل و دقة الفهم و حييك

يف العلوم. و اكن اخذ عن صهره عبد الرحمي بن يوسف الاشطي و صاحل بن سعيد الكناري و عبد الرمحن الاعمل و مريكجان البخاري و 

س او عبد الويل بن عبد الرحمي النورماوي و ابو عبد الرمحن عبغريمه. و اخذ عنه خلق كثري و مج غفري مهنم جار هللا بن محمد الاش نيك 

بن معر بن نوروز بن مسمل ادلومسيت و عبد الكرمي بن عبد الرحمي التكنيش و عني ادلين بن زين البرش بن نذير التونتاري  و اسامعيل بن 

 مويس و حسن بن محيد بن اسامعيل  املسلمي و عبد اجلبار بن مس تقمي القايبجي و اخرون

 

 

 

 

 

 

\233b\ 

 دخلت س نة ست و س بعني و مائتني و الف تويف فهيا

الفضل عبد الرمحن بن هشام بن         العلوي املغريب الفايس السلطان            رمحه هللا يف صفر و هل اربع و مثاون س نة و مدة  ابو 

سلامين بوصية منه فرفع اوالده و اس تقل و ضبط بالده و مكل و اكن ويل الامر س نة تسع و ثالثني بعد معه  .دولته س بع و ثالثون س نة

     بعده ابنه الس يد محمد 
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 يف اسفل الصفحة: و ابو الضياء  



 

 
اتراق يف بيت ابراهمي امحد بن محمد بن عبد الرزاق بن ايشمحمد بن تميي القزاين احلنفي الصويف رمحه هللا يف شعبان غريبا ابرض و ابو 

و طاف صاحب الرتمجة و لقي العلامء و  .و اكن ابوه اماما يف املسجد الاخرض و غريهاز التاروي. اصهل من اهل قزان ختنه رمحة هللا بن ني

زان مشاخي الطريقة و قدم قرغايل مث ارحتل ايل خبارا مث عاد ايل بالده و اس توطن قلعة مشي و تويل الامامة و اخلطابة و احلمك هبا و قدم ق

ون اليه يف الطريقة و مل يكن يدرس. و طال معره و اس تقام امره يف سعادة حاهل و حاجا غري مرة و جح يف لك مهنا. و اكن هل احصاب ينتس ب

طيب اايمه ايل ان مات و بقي منه اوالد. و اكن اخذ عن عبد الرمحن القرغايل و ويل ادلين البغدادي  و وليد بن امني القايبجي و 
309
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القزاين احملتسب نور ادلين رمحه هللا يوم امخليس لثالث خلون من ذي القعدة بقزان   الفخر محمد بن ابراهمي بن خوجش بن          و ابو 

و صليت عليه و دفن يف املقربة اجلديدة و هل وحو مخس و س بعني. و مل يكن عاملا و ال ممن يعد من العلامء بل اكن يتجر و اكن هل وجارة 

جيدة مث سعي يف والية احلسبته و ولهيا مث اضيف الهيا الامامة يف اجلامع الاول عيل سبيل النيابة من الاصيل مث ويل امامة العسكرية  بعد 

و  كامل ادلين بن مرياث. و اكن غالب احواهل ايقاظ الفنت و هتييج اخلصومات بني الاةمة و ابتالؤمه ابملرافعة ايل امجلعية و عرض فرطاهتم

املهمة و قد اتلف امواهل لكها يف ذكل حيت مات يف ضعف حال و ضيق معيشة. مساهالهتم و عرثاهتم الصادرة مهنم دون القيام ابالمور  

 

محمد امني بن سعيد بن اسامعيل بن          الرويم الوزير رؤف ابشا رمحه هللاو ابو             

رجال عاقال متبرصا طويل القامة لامثن خلون من ذي القعدة و دفن يف جوار ايب ايوب الانرصي و قد جاوز الامثنني. و اكن        يوم     

جلليةل و فاز ابملناصب العلية مهنا الوزارة او اكن هل يد بيضاء يف الانشاء و الكتابة. ويل الاعامل  .حسن الصورة حضو  اللسان ذليذ الالكم

. و ويل لسلطان عبد اجمليدلصدرة العظمي ولهيا مخس مرات وبقي علهيا مدة مخس عرش س نة يف اايم السلطان محمود و ابنه ااالكربي و 

امارة احلاج ثالث مرات و امارة دمشق و القدس الرشيف و حلب و قدم الايران يف الرساةل و سعد يف امر املصاحلة فهيا و اصاب يف 

ف ذكل من العزل لاثناء والية هذه املناصب ما خيا  
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غري انه اكن غالب احواهل يف سعادة و اموره يف رشد و  .الاكدارو احلبس و الاجالء من الوطن و الزنول م املراتب و غري ذكل من 

 اس تقامة

 

لطائفة فهيا االس تار بن حسني بن يونس بن          البخاري احلنفي الصويف رمحه ببخارا و اكن ش يخ الطريقة و مقدم  عبدو ابو           

ية املريدين السالكني يف اخلانقاه و راج امره و دام يف سعادة حال و رفاهة بعد وادله و اكن عنده بعض عمل و معرفة ابلقر أة. خلف اابه يف ترب 

و اكن اخذ عن ابيهابل   

 

از بن بنيامني بن          بن           البلخي احلنفي رمحه هللا يف ذي القعدة ببخارا. و اكن عاملا فاضال هل معرفة ابلفقه و عييس نيو ابو 

مث مض اليه معل الافتاء ببخارا و اكن هل انس يف الفقه و الاصول. و اكن صاحلا دينا ورعا عدمي  رسادرس يف عدة مد .الاصول جيدة

 التلكف. و اكن اخذ عن القايض الرشيف و الش يخ ايب صاحل اخللجي و 

بن هباء ادلين  و اخذ عنه خلق كثري من اهل بلغار و غريمه مثل عطاء بن فيض الكناري و امحد بن خادل املناكري و صدر ادلين امحد

 املرجاين و اسكندر بن مقصود و امحد بن همدي الاوجبوالوي و نظام ادلين بن سلمي الابروي و 

 

 دخلت س نة س بع و س بعني و مائتني و الف تويف فهيا

اسامعيل بن            بن              بن     الارميين الاحسقاوي           ابو 
310
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 يف اسفل الصفحة: و ابو الفخر 
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: احلنفي يف اسفل الصفحة   
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احد علامء الروم املربزين يف املعارف و العلوم .حملرم بقسطنطنيةاريج رمحه هللا يف احلنفي املعروف ابلك  

 

يوم امجلعة اتسع جامدي الاويل  احلسيين الهندي القنويج احلاج مشس ادلين رمحه هللا امحد بن حسن بن عيل بن لطف هللاو ابو          

و هل وحو ثالثني
311
شهر رمضان س نة الف و مائتني و ست و اربعني. من  نعرشة بقيت م و اكنت والدته يوم السبت الحديس نة.  

فضالء اهل الهند و علامهئم روي حصيح البخاري عن ش يخه عبد الغين بن ايب سعيد الفارويق اجملددي عن الش يخ عابد الس ندي عن صاحل 

عمري الفالين عن الش يخ امحد العجل عن قطب محمد بن س نه ال نيف الشهري ابلفالين عن ش يخه املعمر محمد بن محمد ببن محمد العمري املسو  

 ملعمر املشهور بهامحمد الهنرواين مفيت مكة عن ايب الفتوح امحد بن عبد هللا بن ايب الفتوح الطاويس نور ادلين عن يوسف املهروي 

صدساهل عن ايب عبد الرمحن محمد بن شادخبت الفرغاين عن ايب نعامن حيي بن عامر بن مقبل بن شاهان احلثالين املعمر عن محمد بن يوسف 

فيكون بيين و  :بن مطر بن صاحل بن برش الفربري عن ايب عبد هللا محمد بن اسامعيل عن الش يخ عابد بن عيل. و حيك الس ندي انه قال

هنام مبرص و مل تصل ايل بني البخاري تسعة انفس و يقع يل ثالثياته بثلثة عرش نفسا و هذه الطريقة مل تقع البن جحر و ال الس يوطي لكو 

 احلرمني الا مع اش ياخ اش ياخ مشاخينا اكلش يخ املعمر عبد هللا بن سعد الالهوري 
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شهر ربيع  ننرص هللا بن حيدر بن معصوم بن دانيال املنغودي البخاري  الامري املعروف بهبادرخان ليةل امجلعة الربع خلون م املظفرو ابو 

وادله و قد نيف عيل الس تني. و اكنت واليته س نة اثنتني و اربعني يف شهر رمضان و طالت اايمه وحو مخس و  الاخر ببخارا و دفن عند

بتااك مرسفا يف سفك ادلماء و ذ ح الابناء و اس تحياء النساء و مصادرة الاموال مل يبق من اخوته ثالثني س نة. و اكن غشوما جبارا سفااك 

مية بل هللا تعايل. و اكن يقتل ابدين جر  ال حييص من قتهل من دوهنم الا و و اابدمه عن بكرة ابهيم و اهل بيته الا قد قتلهم عن اخرمه

و قد قتل من اهل فرغانة و خواقند و جخند و شاش خلقا ال يعد وال حييص. و قتل صاحب  .بصغرية تصدر من ذهول او سهو او غفةل

خواقند و اهل بيته لكهم من رجال و نساء و كبار و صغار. و هذا مما ال ياكد يصح يف عرف امللو  روس من يقتل الش يخ الشافعي و 

 كش. و اكن هو السبب يف اختالل و كذكل جنيد بن اسالم الهروي الشاعر و اكن هرب منه ايل .ارسل يف ذكل مرات حيت قتهل ابالخرة

و اكن به فرط الش بق و الغالب عليه ان يقيض وطره يف مكل خوارزم و وقوع الاختالف بني اهلها.  وةل خواقند و امضحاللها و اضطرابد

غالم الا  سمع ابمرة و الي دغارة و ما خلص منه من اهل خبارا نساهئم و ابناهئم الا من حفظه هللا س بحانه بلطفه و قليل ما مه. فاكن ال 

ابنا هل غالما فايب من ذكل و لعب به يطلب منه و ارسل ايل الامري دوست محمد خان الافغاين حني قدم خبارا  .طلبه اليه و ابت هبا و به

مهه قهره و طرد منه احصابه اامحلية الافغانية و الانفة و الغرية حيت مه ان هيجم عليه يف رسايته مع احصابه  و ملا احس مب  

و رجاهل و برد  
312
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ما جري. و حيك يل  عليه ش و ميض ايل بلخ و جرييل كامشهل و ضيق عليه سبيهل و اخذ ماهل حيت خرج من خبارا مس تخفيا و هرب 

عطا بن فيض الكناري  انه اش تيك اليه زين القشقاري ادلالل من طلب امر أته و دعوهتا ايل رسايته و مل يكن فهيا ما يرغب الا اهنا اكنت 

قبض عيل صاحهبا الرشيف صاحل        اكن هل بعض اقدام و جشاعة عرب من جيحون مرتني. مرة ايل بلخ و دخل علهيا عنوة و ،نعم .مسينة

    العلوي و محهل ايل خبارا و عذبه فهيا. و مرة ايل امل الشط و ميض ايل خيوق و حارص اهلها فهيا مث انه جهم عيل خواقند و دخلها عنوة 

ما وراء الهنر وان مل تكن  بذكل  . و هذه لكها امور عظمية ابلنس بة اليه و ايل امثاهل من والتو اس تويل علهيا و احتال عيل كش و فتحها

و مل حيصل منه الا الفساد من اس تحالل  .ابلنس بة ايل امللو  الكبار الا انه جعز عن ضبطها و تدبرها و اصالح امورها و سد ثغورها

  . ال حيب الفسادالفروج و هتك احلرمات و قتل العباد و احراق الزروع و تدمري البيوت و ختريب البالد و اهال  احلرث و النسل و هللا
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 يف النسخة الاصلية: ثلثني 
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 يف اسفل الصفحة: مشهل 



 

 
 احساق ابراهمي محمد بن          املرصي الشافعي املعروف ابلباجوري رمحه هللا يوم امخليس لليلتني بقيتا من ذي القعدة ابلقاهرة و قدو ابو 

  .ويل رايسة اجلامع الازهر. اكن من اعالم علامء مرص عيل مذهبه و من مشاهري دهره نانهز الامثنني بعد ا
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 اجملد عبد اجمليد بن محمود بن عبد امحليد بن امحد العامثين الغازي السلطان جمد ادلين رمحه هللا يوم الثلثاء لثالث عرشة بقني من ذي ابو

 سلطان سلمي و هل تسع و ثالثون س نة. و اكنتبرتبة اخملصوصة يف جوار جامع ال  احلجة بقسطنطنية و صيل عليه               و دفن

الحدي عرشة     ـو ويل السلطنة بعد ابيه السلطان محمود يوم     .ه الربع عرشة من شعبان س نة مثان و ثالثني و مائتني و الفوالدت

         س نة مخس و مخسني و مائتني و الف من الهجرة. فاكنت مدة واليته اثنتني و عرشين س نة و نصفا و   بقيت من جامدي الاويل 

احلجاج انه صيل عليه ابملدينة صلوة الغايب يف مجع عظمي تقبل هللا مهنم و خلع عيل اخلطيب مبكة  يوما و اخربان        
313
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 دوةل السلطان الاعظم و اخلاقان الاخفم

د اخيه السلطان هو ضياء ادلين ابو احملاسن عبد العزيز بن محمود بن عبد امحليد بن امحد العامثين اانر هللا برهانه. ويل السلطنة الكربي بع

عبد اجمليد يوم الثالاثء لثالث عرشة بقيت من ذي احلجة س نة س بع و س بعني و مائتني و الف من الهجرة النبوية عيل صاحهبا افضل 

  .الصلوة و التحية

 

 دخلت س نة مثان و س بعني و مائتني و الف تويف فهيا

 ابو عبد النافع عبد املؤمن بن فيض بن امحر بن         القزاين امليشاابيش احلنفي رمحه هللا. اكن عاملا فاضال ام بقرية ميشاابيش من 

مضافات ممادش. و اكن من تالميذ ايب النرص القورصاوي و اكن يعرف اصابته و عنده يشء من حتقيقاته و حيفظ امورا من اخباراته و مل 

  .حسن حاال مهنم يف الفضل و الرتبةيكن من املعروفني ابلعمل عند العامة و املشهورين ابملعرفة و ان اكن ا

 

حسن بن محمد بن         بن         العلوي القربيس احلنفي احلاجو ابو       
314
رمحه هللا يوم الاحد الحدي عرشة خلت من صفر و  

فا متورعا حسن اخلط بلققويش من جزيرة قربس. اكن من اعيان علامء الروم فاضال عفيدفن يف جوار ايب ايوب الانصاري. و اكنت والدته 

   و هل اشعار حس نة وااثر مس تظرفة   .جح و سكل الطريقة. و ويل نقابة الارشاف و صدارة اجلهة الغربية
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محمد مةل خان بن شري عيل خان بن حايج بيك بن محمد امني الفرغاين احلنفي رمحه هللا خبواقند قتيال و اكن اكرب س نا من اخيه و ابو 

خلواقندية يف هذا الوقت لغيبته و النه اكن اطوع لقيادته و اقرب ايل مساعدة هوائه. و انه عدل عنه مسلامن قل مدبر ادلوةل خدااير الا ا

اكن صاحب الرتمجة يف ذكل الزمان عيل نيابة شاش مث وثب عيل ادلوةل و طرد اخاه عن املكل س نة مخس و س بعني و اس تقل و طلب 

و ميدحونه  و يصفونه ابلعدل و الاحسان و  قتل و اهل فرغانة يثنون عليه ----جمليد حفصل هل ذكل املنثور من هجة السلطان عبد ا

اقام بسمرقند مدة و اكن معيش ته من كتابة املصاحف و اكن  .الاس تقامة يف الرشيعة و قةل الظمل و العدوان. و اكن حسن اخلط جمودا فيه

  .خلشخاش مث ويل ابنه سعيدفيه ابتالء ببعض املعاجن و احلبوابت و رشاب ا

 

ز البلغاري الاش نيك احلنفي احلاج خفر ادلين رمحه هللا بني مكة و املدينة او يف اليت قبلها اين عبد هللا محمد بن مصطفي بن رمضان بن و ابو 

 و هل وحو س تني س نة و هو اخو اتج ادلين مفيت تفليس. ام بقرية اكريج و درس فهيا و اكن عنده فضل و معرفة و داينة و صالح و روبة 
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 يف اسفل الصفحة: دوةل 
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 عيل الهامش: حتسني 



 

 
 

الرساتويب املس تايق احلنفي رمحه هللا يوم الثالاثء عيد الفطر و صيل عليه عبد           سعد بن فيض بن اوتيش بن         و ابو     

الغين بن صاحل و دفن يف املقربة اجلديدة بقزان. اكن من امليشارية 
315
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حصل شيئا قليال مث ويل تعلمي الصبيان يف مكتب بين يونس فتوسل بذكل ايل والية الامامة ابملسجد قدم من بالده و سكن يف املدرسة و 

 اذلي بنوه يف سوق العالفني و مل يكن عنده فضل و ال عمل يس تحق ذلكل و اكن من تالميذ عبد الكرمي بن عبد الرحمي اتاكنيش

 

دخلت س نة تسع و س بعني و مئتني و الف تويف فهيا
316

 

من صفر بقلعة اوفا و              الاربيش  احلنفي املفيت يوم            الرشف عبد الواحد بن سلامين بن صعلو  بن عبد اخلالق     ابو  

 وجارةعاملا بيشء و امنا اكن هل بعض  صيل عليه                     و قربه هبا. و اكن ويل منصب الافتاء بعد املفيت عبد السالم و مل يكن

فويل امامة املسلمني  هبا بطلب التجار اذلين اكنوا معه ملاكن وادله يف احلمك مث ويل الافتاء هبذا السبب  .تلف ايل دار املكل بطرسربجخي 

لطب حبيث يعرف كثريا من اسامء العقاقري. و اكن يف اس نة مخس و مخسني و مائتني و بقي عليه ايل وفاته. و اكن هل بعض تتبع و نظر يف 

      يدور مع الامثان عيل وفق اهواء الاغنياء يف هذا الزمان و اذا حصل هل ذكل فال يبايل مبا يفعل و ال ميتنع مبا خيطر ابلبال    احاكمه

 

محمد بن عبد الرمحن بن            بن            العلوي املدين املعروف جبمل الليل رمحه هللا كبسه الاعراب يف بس تانه و و ابو          

 قتلوه و اكن 
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.ااكبر السادات العلوية صاحب امال  و بساتني و عقارات و جواري و عبيد ناحد ارشاف املدينة و م  

 

 س نة و هو ة رمحه هللا ببغداد  و هل وحو مثاننيالعالمالعمري البغدادي احلنفي      بن              بن           محمد عبد البايق بن   بو او 

بن اخلطاب ريض هللا عنه. اصهل من املوصل و سكن يف دار اخلالفة و هل دار و وطن يف البدلين و اكن هل ثروة واسعة و  ودل معر من

قدمت بغداد س نة تسع و س بعني خبط وس يةل ايل الش يخ  :امال  و عقارات و بساتني. حدثين ابو النور حسن بن عبد هللا املدين انه قال

فت انه مات قبل ورودي ابايم و لقيت ابنه الش يخ محمد و ادخلين يف داره و حصبته مدة و سكنت يف دار محمد عبد البايق العمري فصاد

الش يخ عبد الغين البغدادي. و اكن صاحب الرتمجة من ارشاف العراق و اعيان اهل بغداد مشهورا ابلفضل معروفا ابلعمل يف سائر البالد و 

الش يخ محمد كذكل الا انه اكن دونه. و اكن عاملا فاضال فقهيا اكمال عالمة وحريرا حمققا متبحرا يف  و اكن ابنه .لكنه مل يل القضاء و الافتاء

و ااثر منيعة مدح داود ابشا وايل  هل قصايد و اشعار بديعة و تصانيف  .النقلية شاعرا بليغا فصيحا اكتبا ابرعاالعلوم العقلية ماهرا يف الفنون 

شعراخلال يف قوافهيا و مطلعها قوهل  الزتم لفظ العراق بقصيدة طنانة غراء. و  

 ايل الروم اصبوا لكام اومض اخلال            فاسكب دمعا دون تساكبه اخلال

شعر و هل قصيدة يف مدح نصيف اللبناين الاكتب مطلعها  

 

زادت حام  بلك بكر اكعب 
317
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بدر الح بني كواكبو بدت ك                                                    
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 يف اسفل الصفحة: قدم  
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 عيل الهامش: ترمجة املفيت الثالث عبد الواحد 
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 يف اسفل الصفحة: و بدت 



 

 
 

شعر ايل ان قال   

 

ابيل النوي جسدي النحيف اكنين            قمل بدا بيدي نصيف الاكتب   

 حرب حال يف حربه قرطاسه                   اكلترب ملا الح فوق ترائب 

 فسطوره و طروسه يف حس هنا               حاكت سامء زينت بكواكب

حسائب ي ما بني مخسبرق رس                      و اكمنا اقالمه و بنانه       

عا برياعه                       و بكتبه فل جيش كتايب  فلمك افاد مرو 

 و لمك بعمل النحو اوحض مهنام               اغين اللبيب به عن ابن احلاجب

من لك فن قلبه                    فاكن فيه حمارضات الراغب فطن حوي  

ابن عباد الوزير الصاحب  فة شعره و اس تعبدت                رقرقت لطا  

 لو اكن يريق املرء يف الشعر العيل        لعيل عيل الشعري بعرش مراتب

 لو مقت طول ادلهر انشد مدحه              بني الاانم فمل امق ابلواجب

تبو مبدحه العمري   ب مورخا                 ترتيب مديح يف نصيف الاك  

و لنصيف اللبناين  .و البيت الاخري يفيد اترخي الانشاء فالهجري من املرصاع الاول عام اربعة و س تني و الثاين امليالدي س نة مثان و اربعني

شعريف مدحه قصايد كثرية مهنا ما مطلعه   

 

لك حرب قامت عيل لك ساق           بني قلب احملب و الاحداق         

 

شعر و قال  

  

القريض ابلشام حيت                ساقين وحوه امام العراق و تركت  

روق يف نسبته و يف اخالق                  عمل ينمتي ايل معر الفا       

ذلكر سار يف الافاقاشايع الفضل خشصه حل يف الزد           راء و   

و هل يف الاذان من عشاق  مك هل يف العيون من حسدات                 

بسمط من املعاين ادلقاق  ر ينظم الاليل من اللفظ                 شاع  

فتنتنا بسحرها املصداق  ما وثقنا بسحر اببل حيت                      

ااتين اكلطوق يف الاعناق  مل اكن شاعرا فرصت بتقريظ               

يق امام القريض عبد البا                  ان ذا  القليل غري قليل من  

 اهيا الس يد الكرمي لقد ابدعت                 حيت يف 
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الرفق بني الرفاق                                                                       

ذا  عندي عليك غري مطاق تس تطيع الثناء عيل و لكن                    

ركه لو ركبت منت الرباق   فاتين شاد  البعيد مفا اد                    

فاختذه حصيفة امليثاق   ان هذه حصيفة الشوق مين                

 

شعر و قصيدة اخري مطلعها  

 

وحيك حارضا اكلغايبقد رصت        اي اهيا اخلفوق جبانيب                   



 

 
 احلق ابهكل يف العراق و خلين            ابلشام يف اهيل فلست بصاحيب 

رمي كرامة حملبه                    و نباهة املطلوب جمد الطالبحب الك  

شاقك العمري قطب زمانه              متباعدا يف صورة املتقارب قد  

 هذا الامام يف الاةمة ذكره                  قد شاع بني مشارق و مغارب

اسبو لنئ اتخر يف الزمان فانه                عقد بيل الاحاد عند احل  

 احببت زوراء العراق الجهل              و الجلها اطراف ذا  اجلانب 

 

 و فيه يقول املعمل كرامة امحليص يف قصيدة هل مطلعها شعر

 

املدامة ابملرسة الق                      و اقرن مع الصهباء رضاب السايق الق   

  عرايق غين  العراق و قد عرضت به الصبا        فغدوت اصبوا وحو لك

   در جبيد  ام ح با  قاليدا                 من شعره العمري عبد البايق

 

ن بن اجلبيل الرساتويب القوالتقيين احلنفي الصويف الامعي رمحه هللا يوم السبت مخلس خلون م       محمد جعفر بن صاحل بن    و ابو 

ش يخ اجلبل يف عرصه و امام الطريقة يف دهره و اكن عاملا فاضال كثري  و هو .و هل وحو مثانني س نة رجب بقوالتقني من اعامل رساتوب

املعارف قدم بالد ما وراء الهنر  و سكن خبارا و نسف مدة مث رحل و قدم بغداد و بالد الشام و مرص و جح مث عاد ايل بالده. و اكن 
318
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عبد اللطيف بن هيودا و عبد اللطيف بن خادل البدنيك و الش يخ عبد اخلالق البلغاري البالكويل و غريه و اخذ عنه  اخذ عن  

البووي الصوقصوي احلنفي رمحه هللا يف رجب ببخارا و قد نيف عيل الثالثني. و اكن           جعفر امحد بن محمد شاه بن احمت بنو ابو  

ققني و زبر املدققني و تواليف الاةمة القدماء و عاملا فاضال وحريرا دقيق النظر صايب الفكر طليق اللسان. اش تغل عندي و طالع كتب احمل

ة تصانيف احلكامء فوافق طبعه و اجنع مزاجه فربع و برز و مكل الا انه مل يطل معره و لو طال لاكن هل شان يف العمل. و اكن دامي املطالع

ير جزئية. و اكن اخذ اوال عن عبد الواحد بن عبد وافر الاطالع قدم خبارا و اش تغل فهيا مكبا عيل املطالعة و الفكر و املالحظة و هل حتار 

و جامل ادلين بن عبد اللطيف و امحد  ري و غريهام. و اخذ عنه حيدر بن امني الطناوياالرمحن البووي مث عن عبد املؤمن بن اوزبك البخ

 بن فتح هللا القوايين و 

 

ي احلنفي رمحه هللا يف           مبرص و هو وايل مرص بعد ابن اخيه سعيد ابشا بن محمد بن عيل بن ابراهمي الرتيك املرص و ابو          

عباس ابشا ولهيا س نة            ومائتني و الف فاكنت مدة واليته          و قدم قسطنطنية س نة مثان و س بعني يف اوائل اايم السلطان 

 عبد العزيز
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 دخلت س نة مثانني و مائتني و الف تويف فهيا

عبد الغين بن عبد امجليل بن         بن                   البغدادي احلنفي العالمة رمحه هللا ببغداد احد علامء بغداد يف عرصه            ابو

ل ابو النور املدين ملا قدمت بغداد لقيت الش يخ عبد الغين و نزلت يف داره و امقت عنده ثالثة او من فضالهئا املشهورين يف البالد. و ق

مث اين ملا رجعت ايل املدينة بلغين ان الش يخ عبد الغين توفاه هللا من بعدي .هراش   

 

املنصور دوست محمد خان بن رسفراز خان بن ابينده خان بن جامل الافغاين الاكبيل احلنفي الامري رمحه هللا و هل وحو تسعني س نة. و و ابو 

و اكن هميبا بقي  .ان رايته ببخارا حني قدهما مهنزما من الافرجن س نة ست و مخسنيو ا .اكن رجال طويال مجيال كبري اللحية خيضهبا ابلسواد

و كفل الامري نرص  .و مه بقتهل خفرج يريد احلج ري بهازد ويف خبارا مدة مث تغري احلال بينه و بني الامري نرص هللا فاس تخفه و اس تحقره 
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 يف اسفل الصفحة: اخذ  



 

 
باعه فبعث الامري من يطلبه يف مث انه خرج هاراب يف حواش يه و ات  .طريقه هللا من يكفي امره حني عبوره من جيحون فعمل به و رجع من

مجع فلحق به يف اوائل مضافات الكش جفري بيهنام قتال و تلف مجع كثري من الطرفني حيت ردوه ايل خبارا مث بعد مدة خرج متواراي يف هيئة 
319
 امرءة و قدم كش فاكرمه صاحهبا و عظمه و شايعه ايل بلخ و قام مب هامةل الهيا فاجمتع 
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عليه من شذ من احصابه حفمل هبم عيل الافرجن و اهنزم مهنم مث انه مل ير بدا من الاستامين مهنم و قاس اهل خواقند و خوارزم ابهل خبارا 

زي و بقي فهيا مدة. مث ان و خاف من الورود الهيم فاس امتن الافرجن و دخل اكبل فارسل ايل بالد الهند مث ايل مدينة لندن دار مكل الانلك

 مكل مثن يردوا اليه اابه فرجع يف مهة ودله ايل بدله اابنه اكرب خان ملا اس تخلص اكبل و سائر بالد افغان و اسرتد مهنم املكل صاحلهم  عيل 

رءي منه يف ذكره و هو  بعد ابنه و اس تويل عيل بلخ و تكل النوايح من بالد افغان و مدن خراسان و اخاف الامري نرص هللا. و اكن ما

يرتصد الفرصة يف اخذ الانتقام و اثر ما انهل منه ايل ان مات. و اكن ابتداء اس تقالهل يف حدود س نة س بع و ثالثني و مائتني و الف بعد 

  .ايوب شاه ادلراين

 

 مبناكر. اصهل من قرية اينغل قدم الس تار بن عبد الرمحن بن حسن املناكري احلنفي احلاج اتج ادلين رمحه هللا عبد حبيب محمد بنو ابو 

 مناكر جده عبد الرمحن و بقي اوالده هبا و تويل صاحب الرتمجة امامة املسجد الثاين هبذه القرية و جح غري مرة. و اكن جيد القراة اثبت

صاوي قر و و اكن اخذ الفقه عن مراد بن حمرم املناكري و حصب الش يخ عبد اخلالق ال ن س بحان فهيا.احصاب طاهر ب  

 

و ابو اجلالل سعد بن عبد اجلليل بن زاهد بن عايد ادلمييرتي احلنفي رمحه هللا. اكن من البشغردية حقافهم و رصحيهم. و اكن هل حظ يف 

كتب  .حلديث و احلساب و اكن كثري الكتابةاالفروع و الاصول و الاخالق و التفسري و   
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اه ب بنفسه ال يعرتف الحد من اقرانه ابلفضل. و اكن اخذ عن احلاج امري خان بن معران و شو اكن جراي كثري الاجعا رية.ثخبطه كتبا ك 

يك و بن رفيق السام امحد  

 

 .املرتيض بن عبد العزيز القزاين احلنفي شهاب ادلين رمحه هللا بقزان يوم الاحد مخلس بقني من شوال عبد هللا محمد بن خفر ادلين بنو ابو 

ين بن احساق و دفن يف املقربة اجلديدة. و قد نيف عيل امخلسني و امه حمبوبة بنت ابراهمي. و اكن ويل مدة امامة دلاو صيل عليه صالح 

و يف  .مشس ادلين مث عزل عنه و بقي بطاال ايل ان مات. و اكن قدم خبارا و اخذ عن القايض الرشيف و غريهسجد الثالث بعد احلافظ امل 

و غري مه. ر بن سعيد ايد بن محيد و عبد القه بن حيي و سع هللابالده عن عبد   

 

جعفر محمد بن عرفان بن عبد النصري بن محمد القزاين الايشوي احلنفي رمحه هللا يوم االثنني لثالث عرشة بقيت من ذي احلجة يف و ابو 

الصدر مس تقمي اذلهن جيد الفهم زكيا معيق املدرسة بقزان و هل اربع و عرشون س نة و صليت عليه و دفن يف املقربة اجلديدة. اكن نبهيا سلمي 

الفكر طالع كتب املتقدمني و زبر احصاب التحقيق من املتأأخرين و حصل البصارة و الوقوف عيل حقايق العقايد و تدقيقات احلكامء 

ب الش يخ حسناملتبحرين و اتقن علوما مجة. لو عاش لاكن هل شان عظمي الا انه مات شااب. و اكن ورعا زاهدا دينا صاحلا حص
320
ن محيد ب 

ن مات رمحه هللا. امث اش تغل دلي مدة س نني ايل  .دلين بن محمدااملسلمي و اخذ عمل احلساب عن مع ابيه خفر 
321
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و اكنت  البلخي اخللجي احلنفي رمحه هللا يف جامدي الاويل ببخارا.         بن             عبد الغفور بن عبد الكرمي بن     و ابو         

والدته س نة عرشة و مائتني و الف و هو احد مشاخي الطريقة و امام الصوفية. و اكن ش يخا فاضال عارفا جح مث اوحدر ايل ما وراء الهنر و 

.ادلهلوينزل الكش مث اخشصه الامري نرص هللا حني اس تويل علهيا خبارا فاقام هبا مدة و اكن من احصاب الش يخ شاه عبد هللا   
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 يف اسفل الصفحة: عليه 
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بو احلسني حسن بن محيد بن اسامعيل بن عبد الرزاق املسلمي الاصل مث اجلسطابويل مث القورصاوي احلنفي الصويف سلمه هللا  عيل الهامش: ا   
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 يف اسفل الصفحة: و ابو       عبد 



 

 
 

احدي و مثانني و مائتني و الف تويف فهيا دخلت س نة  

جعفر عبد اجلليل بن جعفر بن عبد الغفور بن جعفر ابو 
322
القزاين الرباوي احلنفي الصويف رمحه هللا يوم االثنني الثنيت عرشة بقيت من  

ة. و اكن اخذ عن عبيد هللا الكزيالوي و و هو ش يخ وقته يف الطريقة النقشبندي .شهر ربيع الاول بقرية براو و دفن فهيا و هل وحو مثانني س نة

  .اس تخلفه ابنه نعمة هللا بن عبيد هللا

 

امحد خان بن محمد رحمي خان بن عوض بن محمد امني اخلوارزيم اخليويق رمحه هللا. ويل مملكة خوارزم بعد حفيد معه قتلغ    و ابو         

نه و هل ابتالء ابملعاجني و احلبوابت و هو اخلان الرابع بعد محمد امني خان قتلوا مراد بن عبيد هللا بن قتلغ مراد بن عوض و اكن قد اخذ س  

  يف مدة قليةل  
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 و مات صاحب الرتمجة حتف انفه مفكل بعده ابنه محمد رحمي خان 

 

ان رمحه هللا يوم الاحد الطيب طاهر بن س بحان بن هبادر شاه بن جركس بن لكولو اجلبيل البرتاقيص احلنفي املقرئ صاحب الاحلو ابو 

د العالم بن و اكن عب .و دفن يف مقربهتا و هل وحو مائة س نة و صيل عليه          بن          .الحدي عرشة بقيت من رجب بقرية اداي

يوما رجل من اهل و اكن يقول انه قال هل  .عبد القادر الصباوي يبالغ يف س نه و يعهل ابن مائة و عرشين س نة و ال اظنه بلغ ذكل املبلغ

انك تكون اكرب مين اكرث من عرشة س نني. فمل يزد يف جوابه الا ان قال: ما اظن يبلغ هذا القدر. و مات ذكل الرجل  قريتنا: اي س يدي

قر أة و نقل اترة اخري عنه انه قال هل: ال بل انت اكرب مين. و اكن ماهرا يف ال .قبهل ابحدي و عرشين س نة و هو ابن اربع و تسعني س نة

 و اخذ عنه خلق كثري ال المعر طوي .عارفا هبا حسن الاداء جيد التلفظ و اكن حسن الصوت خفميه و مصفاه طيب الاحلان كثريها جدا

حيصهيم الا هللا تعايل و هل اجاز ة لودلي برهان ادلين. قر أ عنده الفاحتة و لقهنا منه و هذه عبارهتا بتحرير ايف صدر ادلين امحلد هلل حق محده 

فال اقسم مبواقع النجوم و انه لقسم لو تعلمون عظمي انه "اما بعد و الصلوة و السالم عيل محمد رسوهل و عبده و عيل اهل و احصابه من بعده 

 نلقران كرمي يف كتاب مكنون ال ميسه الا املطهرون تزنيل من رب العاملني نزل به الروح الامني" و تلقته الامة امينا عن امني و اكبرا ع
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 اكبر و مطهرا عن طاهر ال يضامون و ال يضارون و ال يبالون و ال ميارون. و اكن خامتة الس ياق 
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يف هذا الشان و حامكة التالق لهذا العبد طاهر بن س بحان ش يخي و اس تادي
324
مث جلس  .ايشمحمد بن زاهد الاوفاوي اانر هللا مرقده 

ابو العباس محمد بن شهاب ادلين املرجاين ابقاه هللا و اطال بقاءه و تيل الفاحتة وما سوهيا و لقنته و متثل بني يدي القر أة برهان ادلين ايل 

اايها فوجدته مع حداثة س نه و قرب عهده كرمي الطبع مس تعدا للصالح يناديه سالمة صدره يح عيل الفالح. فاجزته ابلتعلمي و الافادة عيل 

جمري التوارث و العادة حني يبلغ اشده و يؤيت من الكامل رشده فليكن مرشعا لهذا المي و شامعا من ذكل النري الاعظم جعهل هللا خليفة يل 

من هل كامل العز و متام الرشف و لكمة ابقية يف عقيب. و اكن ذكل يوم امجلعة عاشوراء احملرم س نة مثانني و مائتني و الف من جهرة  من بعدي

امسي و خمتت مما يليه عيل رمسي و امحلد هلل رب العاملني. و اكن ويل الامامة و اخلطابة و و ها اان قد كتبت بيدي يف هذه الصفحة 

ة كثريون من الكبار و اكن يس ند قراته ايل الش يخ ايشمحمد احلاج. و يقول عرضت القر أة عيل احلاج ر أ التدريس بقرية اداي. و اخذ عنه الق  

و اخذ سائر العلوم  .اخذهتا اوال عن عبد الرحمي بن يوسف الاشطي :ايمرين هبا و يقول ويل ادلين البغدادي و اكن يثين عيل فهيا و رمبا

 عنه و عن عبد الرش يد بن عبد القادر الصباوي و 

 

اتج ادلين بن عبد الس تار املناكري و اتج ادلين بن عبد اجلليل التبيازي و اتج ادلين املفيت و ابن اخته عبد احلكمي بن عبد  و اخذ عنه

.ميالكر  
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السالوي احلنفي رمحه هللا صباح يوم الاحد اول يوم من محمد حامد بن خادل بن عبد الوهاب بن دوست محمد بن قل محمد اجلبيل و ابو   

شهر رمضان و صيل عليه امحد بن سعيد الرشداين. اصهل من قرية الصال اجلديدة من قري اجلبل. قدم قزان و اخذ عن علامهئا و ارحتل ايل 

ل بالد ما وراء الهنر و اش تغل ببخارا مث رجع ايل بالده و ويل الامامة و اخلطابة و التدريس يف وطنه مث قدم بدلة قزان فويل هذه الاعام

ابملسجد الاخرض بعد حبيب هللا بن رحامنقيل  و درس هبا مدة. و اكن اخذ عن س يف هللا بن اوتاكن الرسدوي و عبد الرحمي بن 

بيكجانطاي الصباوي و ايب بكر بن يوسف الضياوي و عبد الغفار بن سعيد الرشداين. و ببخارا عن القايض حمسن بن بيكقول الشايش و 

 عياض بن ظهري. و عنه اتج ادلين بن بشري الصوقصوي و عني هللا بن رشيف املس تايق و

و ابو يوسف محمد بن بيك محمد بن رمحة هللا بن مسكو القزاين الايشوي احلنفي خفر ادلين رمحه هللا يف شهر رمضان بقرية ش يطان يلغي. 

لتدريس بقرية ااكن عاملا فاضال هل معرفة حس نة ابحلساب و املساحة قدم خبارا و حصل فهيا مث عاد ايل بالده و ويل الامامة و اخلطابة و 

و عياض بن ظهري و  ايش و صاحل اخلجندياخذ عن حمسن بن بيكقول الش .خلطارحتل عهنا ايل قرية اخري. و اكن جيد اقورصا العليا مث 
325
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احد املدرسني يف عرصه  .الصغري نيونس محمد بن صادق بن          بن           القزاين السوين خفر ادلين رمحه هللا بقرية سوو ابو   

ايل البالد الشاملية الن الشفق يغيب املشهورين يف دهره درس مدة مديدة. و اخذ عنه خلق كثري و اكن يري ان العشاء غري ساقط عن اه

 فهيا عن حمل الغروب و اما بعد الانتقال عنه فهو ليس مبحسوب من الشفق. و اكن اخذ عن صهره احساق بن سعيد الالزوي و 

 و اخذ عنه حسن بن محيد املسلمي و صالح ادلين بن احساق و ودله يونس و برهان ادلين بن عبد الرفيع الش باكوي و 

 

امحد بن بييك الكرماين احلاج رمحه هللا بقلعة قزيلجار يوم امخليس لامثن بقني من ذي احلجة و صيل  نعبد هللا اسكندربن مقصود بو ابو 

مث ارحتل ايل قلعة قزيلجار و تويل  و اكن قدم خبارا و سكن فهيا و رجع ايل بالده و تويل الامامة و اخلطابة و التدريس بقرية .عليه        

عامل يف احملةل العليا بعد ما حبس رساج ادلين بن س يف هللا. مث جح و ادي فريضة الاسالم و زار روضة الرسول عليه السالم و هذه الا

اجتاز علينا بقزان. و اكن اخذ هبا عن احساق بن سعيد و عبد هللا بن حيي و فيض بن عبد العزيز و ببخارا عن القايض الرشيف و صاحل 

خي و حسن بن حال البخاري و اخلجندي و نياز البل  
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 دخلت س نة اثنتني و مثانني و الف تويف فهيا

احلافظ عبد النصري بن عبد الرحمي بن عبد املنان البغلاموي الرسوي احلنفي رمحه هللا يف اواخر صفر و اوائل شهر ربيع الاول بقرية  ابو 

خرج مهنا بعض اجداده و ارحتل ايل نوايح بغلمه و اس توطن فهيا. اكن من ابيالنالر من نوايح قزان  و اكن اصهل من قرية  .طايسوغان

و ملا عاد ايل بالده درس  املناكري و سعيد الربساكوي. فضالء وقته ارحتل ايل قزان و خبارا و اخذ عن علامهئام و اكن من رشاكء ابن احملرم

يف مواضع عديدة من نوايح قزان و مضافات رنبورج بال منثور يف اكرث ها المتداد تفتيش امره ايل ان حلق ابلتبتارية ابلعفو العام املليك. و 

ه اكن حمسودا و هل مناظرات مع عبد هللا بن حيي اجاد فهيا و اقر هل خصمه ابملهارة يف الاصول و التقدم عليه يف هذه الصنعة. و اكن ورود

الرتكامين. و بقزان عن عابد بن عبد العزيز          القايض نياز بردي بن  خبارا يف عام سافر الهيا العالمة ابو النرص اثنيا و اخذ هبا عن 

 الكناري و غريمه. و اخذ عنه عبد اللطيف بن عبد النصري بن عامثن بن ايشايل املسلمي و

 

و ابو عبد هللا محمد بن اير محمد بن عبيد هللا بن          القرغايل الازيك احلنفي الامعي مشس ادلين رمحه هللا يف قلعة اديس. و اكن 

للقران حسن القر أة جيد الاداء دينا صاحلا  اوردها حاجا فادركه اجهل و مات هبا و هل وحو اربعني س نة. اكن فاضال زكيا قوي احملافظة حافظ

 .صاحب اوراد و احزاب و هل رسائل فهيا
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لثالث بقني من             القزاين التكنيش احلنفي احلاج رمحه هللا يوم    لكرمي بن عبد الرحمي بن عايد بن           اصاحل عبد و ابو 

شهر ربيع الاخر بقسطنطنية و دفن يف مقربة ايب ايوب الانصاري  و هل وحو س تني س نة. اكن احد مشاهري املدرسني بقزان قد ويل الامامة 

ه و اجمتع عنده خلق كثري من الطلبة. مث جح و عاد ايل قزان مث بعد مدة و اخلطابة و التدريس ابجلامع الثاين فهيا و سار ذكره و انترش خرب 

نفقة من عدة اشخاص ليحج عهنم مث طلب الارحتال ايل بالد الروم مع اههل فاجيب يف ذكل و كتب خرج مهنا حاجا مرة اثنية. و قد اخذ 

 و اكن عريض ادلعوي يدعي ما ليس فيه و ال يعرتف ابلفضل يرضب تالميذه من غري ما جرميف ديوان املهاجرين . و اكن فظا غليظ القلب 

الههل. و اكن اخذ عن جار هللا الاش نيك فال يعرتف هل بذكل و كذكل عن عينان بن احسان فينكر تلمذه هل. و مل يكن حمققا يف يشء من 

ا مل يقرع مسعه و يعاند عيل ذكل. و انظرين مرة لتقليد ينكر لك مااهل التحقيق و امنا اكن منجمدا عيل العلوم و مل يكن هل انس بتصانيف 

اورده صاحب  ايف الوجوب السابق عيل الوجود اذلي اثبته احلكامء و قال ال بد اما ان يكون تقدمه ابذلات او ابلزمان و الكهام. و ذكر م

التوضيح فقلت عليه ان احلرص ممنوع مل ال يوز ان يكون تقدم الوجوب عيل الوجود ابملاهية فانكر وجود هذا النحو من التقدم. فقلت ان 

هذا النحو مما ال مرية يف بتوته و قد سامه الش يخ ابلتقدم ابذلات ابملهية و بعضهم ابلتقدم ابلهيئة. و رصح احملقق الطويس يف نقد التزنيل ابن 

   .يت معانهيا و امثةل لك واحد مهناو فصلت بعد ذكل اقسام التقدمات و بن  .هذا النحو من التقدم غري التقدمات امخلسة املشهورة
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تقدم احملتاج اليه عيل احملتاج قسامن قسم يقال هل  بل فقلت عليه ال .فقال ان هذا النحو اذلي تدعيه داخل يف تقدم احملتاج اليه عيل احملتاج

ابلطبع و هو تقدم العةل الناقصة و هو  التقدم هلو القسم يقال  .التقدم ابلعلية و هو تقدم العةل التامة عيل املعلول و هو حبسب الوجوب

حبسب الوجود. و اما التقدم ابملهية فهو ال حبسب الوجوب و ال حبسب الوجود بل حبسب املهية كتقدم املاهية هيل عوارضها. فقال هذا 

فقلت هل  .ت ايل الان و ال اعرف العربيةالفرق بي نه يل و عربه ابلرتكية ما معين قوكل حبسب الوجود و الوجوب يف تكل اللغة فاين ما جحج

بعضهم ان اللغة الرتكية لغة قارصة ال تفي ببيان ذكل فكيف تعرب انت عن العةل و املعلول ابلرتكية فهبت عند ذكل و مل يقل شيئا. و امنا قال 

ملس تظرفات هنا ما قاهل بعض من حرض اجمللس و رد ابن ذكل ايضا من الالفاظ العربية و اخص معين مهنام و من ا .نعربهام ابملؤثر و املتأأثر

من املرتفني متعجبا من ذكل انه كيف مل يعمل معين العةل و املعلول مع ظهوره. اليس ان معناه هو املريض املقيد ابلغل هذا. و اترة اخري يف 

لعدد. و اما الاكرث فال يرض يف حصول ان الس نة يف محل اجلنازة ان يكون اربعة رجال . قال ان املراد منه ان ال يكون اقل من هذا ا

الس نة. قلت نص قاضيخان و صاحب اخلالصة و غريهام عيل الاربعة و هو لفظ خاص قطعي يف مدلوهل فكام يبطل مدلوهل ابالقل يبطل 

الس نة  و اصل .لس نةابالكرث. و اظهر من هذا عبارة مجمع البحرين و غريه. و قال صاحب الهناية و غريه ان يف امحلل اصل الس نة و كامل ا

حيصل يف لك واحد من الاربعة. و اما كامل الس نة و هو الابتداء بوضع مييهنا عيل ميينك فال يوجد الا يف حق واحد و لو اكن الامر كام 

قلت ال بد ان 
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نازة الاخذ بقواهما الاربع و محل الاربعة فهيا الس نة يف محل اجل فقال ان احص كتب احلنفية هو الهداية و قال  .يوجد كاملها يف اكرث من واحد

 لكية عليه اخذ ابلقوامي الاربعة س نة. مفنعتفان محل العرشة يصدق عليه انه الاخذ ابلقوامي الاربعة و لك  .و غريها يصدق عليه هذا الامس

حتمهل و الا مل يبق خالف بني  املعين اذليعيل  مل حيملوها و غريمه ةوقلت ان رشاح الهداي .الكربي و نقضته حبمل االثنني و الثالثة كذكل

نه اكن يرحج قول قاضيخان عيل قول صاحب الهداية و يقول افايت عند ذكل بلك هذاين ال يريض بسامعه الاذان عيل  .الشافعية و بيننا

قاضيخان فقيه النفس  نو حيتج اب .لربهانمي التكبري عيل الرفع و ان اكن هذا قول مجهور احلنفية ابهر امقارنة رفع اليد للتكبري من تقد ابولوية

و اكن اخذ عن عبد هللا  و انه جمهتد يف املسائل مع ان فمين يقول ابولوية تقدمي الرفع خلق كثري ممن هو افقه من قاضيخان و اعيل منه رتبة. 

ر بن حيي بن حسني اجلبيل اجلقايل و بن حيي و صاحل اخلجندي و عنان بن احسان القزاين و غريمه. و اخذ عنه عبد الويل بن عبد الغفا

  .سعد بن فيض و عبد الباري بن عباس الكوشاري و عبد الويل بن حبيب هللا بن عبيد هللا اجلبيل
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جعفر عبد احلق بن محيد بن        بن        البغلموي الاورمااني احلنفي الاكتب رمحه هللا يوم الاربعاء لثلث عرشة بقيت من و ابو  

. و اكن اكتبا جيد اخلط و هل به انس شديد و اكن يكتب درسة بقزان و دفن يف املقربة اجلديدة مهنا و هل مخس و عرشين س نةرجب يف امل

لنصري فاجاد فيه اعيل الاجحار و قد كتب يل يف احلجر اذلي وضعته عيل قرب جدي اليم عبد   
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  . بن عبد الغفور اجلقاميق مث اش تغل مدة عنديو اكن عنده فضل و عمل يناظر الروس. و اكن اخذ عن عبد هللا

 

م الثالاثء لست خلون من شوال ابشط مظفر الاشطي احلنفي رمحه هللا يو  العارف عبد الرقيب بن عبد النصري بن س يف املكل بنو ابو 

و هو خالنا. اكن كرميا خسيا عيل  ة و صيل عليه اخوه عبد البصري و عقب ابنني عبد الرؤف و عارفنو دفن عند وادليه و هل وحو س تني س  

مث  هلمة يقوم حبواجي اقاربه قياما كثريا. قدم خبارا و اش تغل فهيا مدة مث غلب عليه السوداء و اختل عقهل مث افاق و رجع ايل وطنه مث عادا

حسان القزاين وامث معي يف اخر معره وحو س نة. و اكن اخذ عن وادله و صاحل اخلجندي و عنان بن  .افاق و حبس يف لك مرة  

 

رمحه هللا بسعيديةو ابو عبد هللا هبة هللا بن بطل بن          البلغاري القرغايل احلنفي الصويف   

 

 دخلت س نة ثالث و مثانني و مائتني و الف تويف فهيا

كربي و صيل عليه عبد العالم بن عبد هللا محمد بن مشس ادلين بن حسام ادلين بن محيد الصباوي احلنفي جامل ادلين رمحه هللا بصبا الابو  

عبد القادر 
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فوائد اهل التحقيق الا انه مل يكن  نكثري مو هل مخس و مثانني س نة. اكن عاملا فاضال ذا بصارة و مجيل املعرفة حسن الفهم. قد مجع شيئا 

الكربي. و اكن اخذ عن احلاج س يف ادلين الصباوي مث  ابلعمل. ويل الامامة و اخلطابة يف بعض مساجد صبام املمنسني شاهري بني عواامل من 

  .عن ايب النرص القورصاوي

 

البخاري احلنفي العالمة رمحه هللا  ببخارا  يوم            مخلس بقني       بن           العارف عبد املؤمن بن اوزبك خواجه بن    و ابو 

يب و دفن بالكابد يف داخل الربض يف جوار كامل ادلين الشايش و هل مخس و حملرم ببخارا و صيل عليه القايض صدر ادلين الكوالامن 

مثانون س نة. اكن عاملا فاضال عالمة صاحب التحقيق و بصارة و اكن انس اهل خبارا بكتب احملققني و اكرثمه شغال هبا. و اكن من رشاكء 

ملعقول عيل عادة بالده. و اكن مزاحا حسن تقرير او العربية و  وادلي و خنت عييس اخلجندي و من انبل تالميذه. و اكن يدرس يف الاصول

جيد اجملادةل و اكن رسيع الغضب رسيع الرضاء يمع بني اللعن و الس باب و بني التكرمي و حسن اخلطاب يف ساعة واحدة. ويل قضاء بعض 

ريس يف عدة مدارس اخرها تدريس مدرسة قلبااب مضافا مث معل الافتاء مث ويل حس بة خبارا مع مشاركة غريه. و ابرش التدالنوايح غري مرة 

 ايل منصب الاعلمية و انل رتبة املناصب اجلليةل يف ما وراء الهنر لكها غري قضاء خبارا. و اكن اعتقاده يف مس ئةل الصفات 
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من ان مذهب اهل احلق فهيا نفي العينية و  ااب النرص القورصاوي فامي ذهب اليه مذهب الفالسفة الا انه رمبا خيلط الكمه فيه و رمبا يصوب

و رمبا  .حصاب احلوايش الركيكةاالغريية عيل احلقيقة. و رمبا عابه يف تلكمه مبا ال يفهمه اهل عرصه و ساكن مرصه و يقع يف معارصيه و يذم 

مرة ان  و قيل هل .اذف يف جواب من يساهلوافق قومه يف الاعتناء هبا و بذل اجلهد يف توجهيها مبا ال يرضاه العقل السلمي و كثريا ما ي

و د ورد واحد مهنم مكة يف س نة كذا موجودون ق نعم ؟ قال:ودين يف هذه الاعصار ام انقرضوالطائفة السوفسطائية هل يكونون مه موج

هنم و ما من مدرسة الا و ملرس مماجح مع الناس. يقول ذكل ال عيل سبيل الهزل بل عيل سبيل اجلد. و قد احسن بعضهم عند ذكل ان املد
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 يف اسفل الصفحة: و هل   



 

 
 و يوجد جامعة مهنم. و اكن الزم الامري حيدر و درس عنده وحو س نتني او اكرث ال انه مل يمتتع بذكل و مل يرتفع قدره و ال عظم جاهه و ال

شاخ. و اكن اخذ عن  بعد ما بل بعده ايل زمان. و امنا ظهر فضهل عند اهل البدل و احرتمه الامري نرص هللا و زاد يف منصبه بعد ما اكهتل

 صهره عييس بن رمحة هللا و عياض بن ظهري و 

 

و  .عيل عبد البصري بن عبد النصري بن س يف املكل بن املظفر القزاين الاشطي احلنفي رمحه هللا يوم امجلعة الربع عرشة بقني من صفرو ابو 

ايل املغرب  و هل ثالث و س تون س نة. و عقب اربعة بنني  صليت عليه و دفن عند وادليه و اقاربه يف جنب ابيه من هجة الشامل مائةل 

عبد العيل و عبد الويل 
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خلطابة اويل الامامة و  .و عبد العزيز و عبد الرمحن. و اكن رجال صاحلا عدمي التلكف حسن اخللق و عنده عمل و فضل و هو خالنا الاكرب

دلين اايل ان مات اكرث من ثالثني س نة. و اكن اخذ عن وادله عبد النصري و وادلي هباء  و التدريس جبامع قرية اشط بعد وادله و بقي علهيا

و زين العابدبن بن حيي اجلبيل الصوقصوي و غريمه. و اخذ عنه حبيب بن فضل الامجي و عبد الغين بن عبد الرحمي القال ري و امني بن 

 معر املنجيل و 

 

ول هبا و صيل بن          القسطنطيين احلنفي سعد ادلين رمحه هللا لست بقني من شهر ربيع الا   محمد بن عبد امحليد بن              وابو

ها. عليه من الغد جبامع الفاحت. من اعيان ادلوةل العامثنية و اكن حسيبا نسيبا عاملا فاضال و يل الاعامل اجلليةل من مش يخة الاسالم و غري   

 

هللا بن بيككنه بن اسامعيل بن تنكري بردي اجلبيل الصبايئ احلنفي رمحه هللا يوم االثنني سلخ محمد حسني بن فيض خان بن فيض بو او 

ة و صيل عليه ابو العباس ارشف بن        و بقي منه نيف مقربة صبابه من قري اجلبل و هل مخس و اربعون س  و دفن  .شهر ربيع ال خر

. و اكن حسن اخللق سلمي القلب مس تقمي الفهم عيل اهلمة عاقال فاضالمينة و مل يعقب ودلا ذكراو  و زينب ثالث بنات عائشة  
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قد نظر يف تصانيف اهل التحقيق و حصل  .كثري الفكر جيد القرحية اكتبا حسن التقرير كثري احملارضات  دامئ املطالعة عالمة دقيق النظر

حوال امللو  مطلعا عيل الفقه و الاصول. و اكن كثري التاسف عيل ما طري مهنا طرفا صاحلا. و اكن عاملا ابخبار الناس و توارخي العامل و ا

عيل الاسالم من ضعف حال و تزنل شوكة و قةل معونة و زوال العمل من اههل و تناس هيم لك ما اكنوا عليه يف العهد الاول من البلوغ ايل 

ايع ادلقيقة و الوقوف عيل تفاصيل انباء ما سلف. و اكن دامئ التاسف الطبقة السامية يف العلوم و املعارف و اخرتاع الاالت البديعة و الصن

يف الاش تغال مبا ال يعنهيم و عدم انتظام حاهلم و حال املدرسني. و عيل تعطيل طلبة العمل و تشتت ش ميهم يف التحصيل و تضييع اوقاهتم 

لوم العقلية و النقلية و يتحري الوسائل يف ذكل. و ر أي ان تريق اكن يهتد يف التوسل ايل احياء ما اكن عليه اهل الاسالم من التضلع ابلع

اهل املةل يف العلوم و املعارف ال حيصل الا ابن يرتب مدرسة حس نة البناء يتعني فهيا التدريس لك عمل من العلوم الاسالمية. خشص مثال 

و يكون  .و ال يتعدي ايل غريها و اثلث ابحلمكيات و هكذايكون مدرس يدرس يف الفقه و ال يكون هل شغل بغريه و ال خر ابلعلوم العربية 

للك واحد مهنم وظايف
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و يكون للمدرسة انظر انفذ احلمك يف ساكهنا يضبطهم عيل القوانني املوضوعة عيل  .مرتبة يس تعني هبا يف معاش يه 

مث  .و ظهور اشده عن الرؤساء القاميني بذكلالامتحان مث اذا فرغ املتعمل من قرا كتاب و فن فال ايخذ بغريه الا بعد  .وفق الرشيعة و العقل

يكون للمدرسة جراية اكفية ملا حيتاج اليه اهلها من احلطب
331
املسخن و الشمع و ان  و املاء 

332
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و يكون فهيا من يكنسها و يسخن املاء الهلها و يشرتي احلطب .مل يتيرس ما يكفي هلم يف لك ما حيتاجون اليه 
333
ال ذكل مما ال و يقوم ابمث 

ال  ام و فهيا من اهل الرثوة .مث ال بد ان يكون املدرسة يف مدينة قزان الن فهيا اجامتع علامء املةل و ممر فضالء اململكة من املسلمني .بد منه
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من املدرسني يشء فاذا عني للك واحد  .و سعة يف ارزاق املتلكفني هبا ن يف ادارة هذه املدرسةيف غريها فرمبا حيصل مهنم بعض عويكون 

من التعلمي و التدريس. و اما اذا اكنت  من املواجب وحو مائيت درمه من ادلرامه الروس ية للك س نة جراية هلم امكن هلم القيام مبا رتب علهيم

حتاج ايل جلب العلامء من اجامتع اهل العمل و ارابب الفضل مثل ما فهيا في  فهيا املدرسة يف غريها من البالد اليت حتمك احلمك املسكويب فليس

فال و املعلمني بوظايف اكمةل و مواجب اكفية يعرس حتصيلها. مث ال ميكن تنظمي هذه الامور الا برضاء ادلوةل الروس ية و الاعانة من هجهتا. 

ش تغال مبا حيتاج اليه يكون بد من تعمل القمل الرويس و الكتابة عيل لغهتم و لو عيل بعض اهلها حيت حيصل الرضاء مهنا و حسن الظن يف الا

ذه اللغة اهل اململكة لكوهنا مربوطة ابدلوةل الروس ية مع كرثة احلاجة الهيا و وقوع الرضورة عيل العمل هبا جلراين القضااي و القوانني لكها هب

ن يكون للمدرسة مطبع من عرف لسان قوم امن من مكرمه. مث حتصيل مبلغ يكفي لهذه احلواجي اب :فيؤمن من غوايلهم. فان من املثل قوهلم

فيعتين يف امر املطبع ابن يكون عيل قرطاس جيد و خط حسن و اصالح اتم و مداد بني  .خيتص هبا و ال يطبع الكتب الاسالمية الا فهيا

 فيحصل 
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يشء كثري يف نظارة امجلعية  الان ابمر امجلعية يف لك ناكح قدر معلوم قد اجمتع منهمث يؤخذ  .يس تعان به عيل همم املدرسة منه مبلغ صاحل

ة فيطلب هذا من ادلوةل فان كفي و الا فزياد يف قدر ما يؤخذ مكبقي مهنا يشء كثري بعد بناء احمل و يزداد يف لك س نة و .الرنبوريةالرشعية 

و  .كل من رسائل و شفعاءال حيصل الا مبساعدة ادلوةل و ال بد يف ذ و لك ذكل .و الغالء خصح يشء يسري ابعتبار املهر يف الر من الناك

و ادلوةل يف قصد فتح ماكتب عيل هذا  .به الاذن ابقامة هذه املدرسة ان حصل من ادلوةل امنا حيصل هبذه الطريقة و هللا س بحانه اعمل

انموسها و ارجاع و ميت مت ذكل ال يبقي لنا سبيل و يكون ادارهتا عيل وحو ال ينجع مةل الاسالم  و ال يساعد احياء علوهما و حفظ  .النحو

مبا يكون ر مكوس الرعية  نة او مزانمن اخل حالها ايل ما اكن عليه يف سالف الاايم. الهنا اذا فتحت من هجة ادلوةل الروس ية و رصف فهيا

العلوم و ان  املعلمون للعلوم احلمكية مه الروس و يكون التعلمي بلساهنم و الطلبة يف حماوراهتم و لباسهم و شعارمه عيل مناصهيم. مث هذه

لكن ملا اكنت ادارهتا و تعلميها عيل غري لساهنم و اصطالح دواويهنم ال حيصل للطلبة قوة مطالعة الكتب  اكنت من علوم اهل الاسالم

ذكل هل مبثل  --------و ال س امي مما يسمعون من معلمهيم من  .ن الاسالم عاطل عن هذه املعارف و العلوماالاسالمية فرمبا يذهب اذهاهنم 

معرفة او فهام و  لام ويف اثناء تعالميهم و حماوراهتم. مث انه رمحه هللا شاور يف ذكل الااكبر و عرضه عيل املشاهري و لك من ظنه ان فيه ع

بصارة فانه ما خاب اس تخار و ال ندم من ستشار. و قد امر رسول هللا صيل هللا عليه و سمل ابملشاورة حيث 
334
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ه و نفروا عنه العوام و خوفومه عام راجيف الاعداء و عارضوه فامي قصدساد و ااحل فقام عند ذكل  "و شاورمه يف الامر" قال هللا تعايل:

 رصده رموه ابلعظامي و القصد السوء عيل الاسالم و تلكموا فيه بلك هذاين و افرتاء و هبتان. و اكن من اشدمه تعصبا عليه و اكرثمه كذاب

ه اليه اسامعيل بن مويس امام قرية قشقار جعل هللا قصمه و حمك عليه ابلبوار. و ذكرين غري واحد من احصابنا و من يف نسبته ما مه برئ من

قدم قزان يف دار ختنه عبد الرش يد بن يوسف و عرض ن صاحب الرتمجة دخل عليه حني او هو  .غريمه حاكية جرت بيهنام يف هذا الشان

سة و كيفية التحصيل هبا فانكر عليه يف ذكل ملا فيه من لزوم تعمل اللغة الروس ية و ذهب ايل حرمة التعمل عليه ما رتبه يف تصوير ادارة املدر 

نا مع وقوع ن اذلاهبة من بي  و املقصود هو احياء العلوم املندرسة هبا. فقال صاحب الرتمجة ان هذا وس يةل لتحصيل الاذن من هجة ادلوةل

امرين  :عن زيد بن اثبت الانصاري ريض هللا عنه انه قال الن اموران مربوطة هبذه ادلوةل. و رويو عظمي احلاجة يف العمل هبا  الرضورة

فتعلمهتا يف مدة فكنت اترمج بيهنم و بني رسول هللا صيل هللا و سمل. و روي ان  تعمل لسان الهيودارسول هللا صيل هللا عليه و سمل ان 

ل و ال حرج من كذب عيل متعمدا فليتبو أ مقعده من النار". و اكن وقع لعبد هللا بن معرو بن عليه السالم قال: "حدثوا عن بني ارسائالنيب 

العايص يف يوم الريمو  زامالاتن من كتب الهيود و النصاري فاكن يقرء ما فهيا و حيدث للناس هبا. و روي عنه صيل هللا عليه و سمل انه 

يت مل يرفع هبا يف الاسالم قال: اطلبوا العمل و لو ابلصني. و بالد الصني ال  
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و ال ميكن تلقهيا مهنم الا ال يكون العمل املطلوب هبا الا العلوم العقلية  .حديثا منه رواية و ال تليت علهيم اية راية و ال وصل الهيم قدميا و

مكة قتضاء النص و قد قال عليه السالم: "احلو القر أة من كتهبم. فاحلديث يدل عيل جواز تعمل لساهنم اب مبعرفة لغهتم و التلكم عيل لساهنم
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ثبت  و هجهتم عيل ما رصح به اعاظم الاةمة لكهم ن". مث ان عمل الالكم مع انه مبغوض السلف و مطعوان مضاةل املؤمن ايخذها اين وجد

هلل عز و جل. قال الشافعي: الن القي اعمل ما يكون الرجل ابلالكم اهجل ما يكون اب :ذكل مهنم ثبوات ال مرد هل. فقال ابو يوسف رمحه هللا

ذنب ما خال الرش  احب ايل من ان القاه بيشء من الالكم. و قال ماكل رمحه هللا: اايمك و البدع. فقيل و من مههللا بلك 
335
هل اقال:  

يف حفظ العقايد الاسالمية عن خلط فيت جامعة من املتاخرين ابابحة التعمل هبا و القر أة من كتهبا لوقوع الرضورة االالكم. ايل غري ذكل. فقد 

البدعة و تشويش املبتدعة. و اما الان فقد حصل الامن مهنم فصار املشوشون لعقايد اهل الاسالم طوائف النصاري فال بد من التحفظ 

فتتنوا من ديهنم و يضعون غاية الاهامتم يف القاء الش هبات لضعفاء العوام لي  نمن غوايلهم. فان ادلعات من الاساقفة و الرهابني مهنم هيمتو

الغوائل اليت ختاف من هجهتم و معاذ هللا ان  لزيحزحومه عن جادة سبيلهم. و قد عني مهنم جامعة ذلكل و ادلوةل يعتين يف اعانهتمشكواك 

و يعظمون القران اضعاف ما اكن يتوقع من اهل  البدع اذلين مه من الفرق الاسالمية. فاهنم يصدقون جناب الرساةل و يعرتفون ابالسالم 

و يتوهجون ايل القبةل و يقميون الاراكن. و امنا اكنت خمافهتم يف الامور 
336
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و ال حيصل ذكل الا ابلمتكن من  فالقيام حبفظ عقايد الاسالم عن مصادمة الكفار و ازعاج اهلها مهنا اشد جوازا و اويل ابلوجوب .ادلاخلية

فمل يزد القشقاري يف هذا عيل  .ون هذا فرضا عيل الكفاية كام رصح به بعض من قال بوجوب تعمل الالكمفيك .معرفة لغهتم و قر أة السنهتم

مبا ذا حتتج انت يف منع الناس عن تعمل هذه  :رمحه هللا فقال صاحب الرتمجة .نت يف تعمل لسان الهيودقوهل انه ال رضورة يف ذكل و امنا اك

 فقال هذه الرواية يف كتاب هل صنفه يف الفتاوي او يف .عن ايب السعود العامدي :معن؟ قال :واية. فقالابلر  :اللغة و الافتاء حبرمهتا؟ فقال

الا  :النه قيل هل .املفهوم من الكم صاحب كشف الظنون انه ليس اليب السعود كتاب يف الفتوي :به. فقالفتاواه املتفرقة. قال بل يف كتا

. نقل ذكل عنه ابن العابدين :رية ان اصنف مع وجود كتابه. فقالا اس تحي من صاحب الفتاوي الزب ال الين :قال ؟تصنف كتااب يف هذا الباب

القرن و  اهو من اهل هذ :ان ابن العابدبن رجل عامل ال يقول ما ال يعرف. قال :فقال ق وصهل هذا او ابي س ند منه تلقاه؟ابي طري :فقال

ة اليت تذكرها يه يف : ان الروايخبالف رايه و يفتون جبواز التعمل بل بوجوبه. مث قال ننه يعملويف رجال ادلوةل العامثنية مثهل الوف بل اعمل م 

سان ما املعيار يف ل  :فقال .يف لسان الكفرة :فتفكر برهة و قال صوص؟تعمل لسان الكفرة عيل الاطالق او يف لسان الروس عيل اخل

الكفرة؟ املراد منه ان ال يتلكم به الا الكفرة فلسان الروس ليس كذكل. فانه يتلكم به اهل البس ته و مه مسلمون منذ زمان مديد. او املراد 

فلسان الفرس  الكفرة سواء تلكم به غريمه ام ال؟منه ان يتلكم به   
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من عبدة  قوم بل .فانه و ان تلكم به بعض اهل الاسالم فقد يتلكم به جامعة من بقااي اجملوس يف داير العجم و طائفة من الهيودكذكل 

التلكم ابلرتكية عيل رايك بل  و مقتيض ذكل ان ال يصح .الاواثن من التتار يف هجة الرشق يتلكمون بلغتنا لفظا ابللفظ من غري فرق اصال

هنا عبد  لو اكن :فهبت عند ذكل القشقاري. و مل يري الا ان قال .اكرث اللغات يشرت  فهيا املسمل و الاكفر حيت لغة العرب س يدة اللغات

فقال اان اعرف من هو و ال اسمل تلكمه و لو تلكم و اسكتين بقوة اجلدل فليس من  .هللا يريد بعض تالمذته لتلكم معك يف هذا الكتاب

تلكم مع بعض  :هو و ما اكن من حاهل؟ قال و ما صنع :قالتلكم اكن مثل صاحبه شهاب اجلبيل.  الواجب ان يكون اجملادل حمقا و لنئ

 طال اجلدال يف هذا املقال حيتاو  .لتجارة بلحم اخلزنير فقال جبوازها للمسمل و احتج عليه انه ال يؤثر جناس ته يف المثنايف كرمان يف العلامء 

قال املدعي اثبت و الا فنقيضه اثبت   ه و مل يقطع الكمه و ان اعرتف من ابطنه ببطالن الكمه و فساد مقاهل. مث ملا رجع ايل مزنهل اخذ 

رشح الوقاية و نظر يف فهرسه و طلب كتاب حلم اخلزنير منه فلام مل يده فتح من كتاب اذلابحي عيس ان يد فيه ما يس تعني يف كتاب 

ميكن ذكل و لكن الناس يتلكمون به مث ملا قام من عنده اظهر النفاق و شايعه ايل ابب  :فقال .هذا يكون افرتاء عليه :فقال .جمادةل خصومه

و اكن هذا خامتة التالق بيهنام و حامكة  .ال بد من رؤية الكتب ان عدت الينا نتلكم يف هذه املس ئةل اثنيا :الطاق و قال ادلار و خرج من

.ملن حوهل هذا يعجز الش يطان من التلكم معه و ما كنت جالس ته ايل الان :الفراق علهيام فلام دخل ايل البيت قال
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وفيا للوعد. اخذ عن  حصيح النقل صادق القول متشبثا ثقة صاحب انصاف و داينة و وفاء حافظا للعهد و اكن صاحب الرتمجة رمحه هللا

مث جامعة مثل عبد الرحمي الربساكوي و عبد الكرمي بن عبد الرحمي املهاجر. و اكرث من اخذ منه و الزمه مدة طويةل مراد بن حمرم املناكري 

و كنت انكرت عليه ذهابه الهيا بل اريت الصواب  .ايل مدينة بطرسربج و قطهنا س نني عديدة جالس ين و اخذ عين و اس تفاد مين مث توجه

احسن هللا جزاءه عين و  به يف مقاصد جس مية. يف غريها. و اكن امر هللا قدرا مقدورا قد يرسين هللا تعايل من هجته فوائد عظمية و امدين

و علمي بن امني املليك و بنيامني بن امني الايسايك و حبيب هللا  مي هللا بن امني الصبايئو اخذ عنه جامعة مهنم لك بو أه دار السالم و اكفاه.

.بن محمد بن صاحل و غريمه  

 

عبد هللا محمد بن مراد بن حمرم بن مؤمن القزاين املناكري احلنفي النجيب رمحه هللا صباح يوم الثالاثء مخلس خلون من رجب بقزان و و ابو 

س نة و صليت عليه و دفن عند وادليه. و اكنت والدته بقرية ممسه س نة ست و اربعني. اكن رجال حلامي كرميا حسن  هل مثان و ثالثون

و لو عيل احلق الابلج. اش تغل و داب و حصل طرفا صاحلا من العلوم العقلية و  -----اكن فيه  املعارشة طيب اجملاورة مع بعض تعصب

بة  و حسن التقرير و اكن جيد الفهم صاحب بصارة و روية مع ما اكن فيه من بعض الكسل. اخذ النقلية. و اكن هل حظ من صناعة الكتا

 عن وادله مث ارحتل ايل  و اش تغل
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مث عاد ايل قزان و نزل يف دار ختنه الخته عبد  .تصانيف اهل التحقيق مث راح ايل خبارا و قطهنا و بقي فهيا اثنيت عرش س نةدلي و نظر يف 

ن يوسف و اقام يف داره ايل ان مات رمحه هللا. و اكن مدة مقامه بقزان بعد ما عاد من ما وراء الهنر وحو شهر حفسب. و ما تزوج الويل ب

معاش يه. و اكن شديد  و ما ترسي و مل يودل هل ودل و اكن وادله من اهل الرثوة فورث منه مبلغا كثريا رصفه يف حتصيهل و توسع به يف

و اكن قد مكل  .و املسكن و املطامع عيل خالف ما اكن عليه وادله. و اكن كثريا ما يتخذ الضيافات و يتلكف فهيا جدا التلكف يف املالبس

كتبا كثرية و نسخا نفيسة و ااثرا قدمية قد افين عيل ذكل لك ما ملكه و مات و قد حلقه دين كثري. و اخذ عن عبد املؤمن بن اوزبك 

 الافش نجي و 

 

هل اربع و مثانون س نة و دفن يف رمحة هللا بن عبد الكرمي بن عبد التواب القزاين املرجاين رمحه هللا يف قرية مرجان و  نبئز العامد فاو ابو 

.ربهتا. و هومن قومنا و بين اعاممنا و اكن هل سعة يف دنياه و هل عقب بقزان و بقرية مرجان مهنم رساج ادلين و عامد ادلينمق  

 

ن          بن          بن          الرويم احلنفي رمحه هللا بطهران و اكن يقميها رسوال من هجة ادلوةل العامثنية. و هو محمد خري هللا بو ابو 

 .فضالء الوقت و ازكياء الزمان نصاحب التوارخي و م
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هو صاحب كتاب فتح املنان يف ترجيح الراحج  العلوي احلازيم النجدي احلنبيل ذو التصانيف و    عبد هللا محمد بن انرص بن       و ابو 

و رساةل  ،و رساةل يف الصفات ،من صلح الاخوان للس يد داود بن سلامين البغدادي يف رد محمد بن عبد الوهاب النجديو تزييف الزائف 

س ندي و احساق ادلهلوي و يف مشاجرة اهل مكة. و اكن من ارشد تالميذ الشواكين. و اخذ عن محمد بن عبد الرمحن ادلمشقي و عابد ال 

عبد الرمحن بن سلامين و محمد بن عيل العمران و يوسف بن مصطفي الصادي و ايب العون امحد املرزويق و غريمه. و روي عنه حسني بن 

 حمسن الانصاري و 

 

 دخلت س نة اربع و مثانني و مائتني و الف تويف فهيا 

ابو جعفر امحد بن سعيد بن امحد بن محمد القزاين الرشواين احلنفي رمحه هللا يوم الثالاثء لليلتني خلتا من صفر و صيل عليه ابن اخيه عبد 

الاربعة و اطوهلم معرا و اكربمه قدرا. و اكن  هللا بن عبد الغفار و دفن يف املقربة اجلديدة بقزان و هل وحو مثانني س نة. اكن اصغر الاخوة
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لنرص القورصاوي حسن التقرير جيد الفهم حسن الاعتقاد يف علمه صاحب زاكء. الا انه مل حسن اجملالسة طيب املاكملة عارفا ابخبار ايب ا

يش تغل ابلعمل حق الاش تغال و ال امجل يف الطلب و حتصيل الكامل و مل يعنت ابدلراسة و ال اجمتع عنده الطلبة و مل يكن عنده رشف نفس 

تيان ابواهبم و اظهار الفقرو علو مهة. فاكن يس تطيب حصبة الاغنياء و اهل الرثوة و ا  
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ته ان يتجاهل عام يعرفه يقصد بذكل ان يسرت عام يغفل . و اكن من عادلتواضع الهيم و املبالغة يف مدهحم و الثناء علهيماو املسكنة دلهيم و 

.عند العوام. و اكن رجال سلامي حسن اخللق عدمي الاذي صاحب حتمل  

 

و هو ش يخ احلنفية  .امليك احلنفي جامل ادلين رمحه هللا مبكة يف ذي القعدة قبل احلج        بن معر بن     عبد هللا محمد بن عبد هللاو ابو 

ملغارب املعروفني ابلكامالت العلمية و العملية و املواهب القمي بعمل التفسري و امبكة و مفتهيم فهيا و احد العلامء املش هترين يف املشارق و 

رام. ينبوع الفضل و الكامل  و حمط العز و الاقبال. و اكن اخذ عن عبد هللا بن معر الرساج و خلق كثري و روي احلديث يف بدل هللا احل

 عنه عبد احللمي بن امني الانصاري القطيب الهندي و

 

ية اتنة ي رمحه هللا يف قر يد بن املت بن ارسالن االتنوي احلنفان بيمك مريز ابن عيشمند بن اوراي بن عيزيد عبد هللا بن ادين قول او ابو 

ئة س نة و عرش س نني. اصهل من اهل قراطاي من بين اخوال وادلي و سكن قرية اتنة الكربي و تويل امامة الكربي و هل من العمر ما

 .املسجد الثاين مهنا و هو وادل خفر ادلين بن ايب يزيد النالساوي اذلي تويل الامامة هبا مدة
339
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س و مثانني و مائتني و الف تويف فهياو دخلت س نة مخ  

العلوي البخاري احلنفي رمحه هللا ببخارا يوم         لليلتني خلتا من شهر ربيع الاخر و     عبد هلل بن حامد بن      سلطان بن  محمدابو  

هل وحو مثانني س نة. من مشاهري علامء خبارا و ااكبر فضالهئم يف وقته ويل تدريس املدرسة التورسونية و مدرسة اكوكشان و قلبااب و منصب 

 الاعلمية هبا و خطابة اجلامع الكبري و غريه و حس بة خبارا مع مشاركة غريه. و ال اذكر انه ويل معل القضاء و اكن خباري الاصل يمتين جح

 العربية فوق اهل بدله يف هذه البيت احلرام و اقامة فريضة الاسالم فال حيصل هل الاذن من هجة والت خبارا. و اكن هل نوع سليقة يف

اهل بالده يف الاش تغال  السجية. و هل بعض حتريرات يف حوايش بعض الكتب و ال اعمل هل تصنيفا مس تقال. و اكن يف ادلرس عيل اسلوب

رب عن طلب احلق و مبا ال يعين من مطالعة احلوايش الركيكة و التعاليق السخيفة و اناكر ما ال يصل اليه فهمه و ال يبلغه علمه و التك

 به الههل. و اكن خطبه يف امجلع و الاعياد اقل راككة و اقرب ايل السالمة من ما يرتطن به خطباء خبارا 
340
التحقيق و الانفة عن الاغرتاف

ن انه مل يدركه الا و غريها من بالد ما وراء الهنر و بلغار. و اكن حافظا للقران يزمع انه قر أ عيل احلافظ عشور املقرئ الا ان معارصيه يدعو

ري اهنا منحوةل غري حصيحة عنه. مثل انه ال يوقد احلطباطفال. و اك يظهر الورع و الزهد و هل يف ذكل حاكايت ابردة 
341
الا بعد غسهل  

.بهو ال يلبس الثياب الا بعد عرصها مرات و هللا اعمل   
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هللا بن اكرب محمد نمااعبد هللا عبد احللمي بن و ابو 
342
         ايب الرمح بن يعقوب بن عبد العزيز بن امحد سعيد بن قطب ادلين بنبن  

لقادري احلنفي رمحه هللا يوم االثنني لليةل بيقت من شعبان حبيدر  ابد و دفن عند الشاه يوسف احلافظ ا الانصاري الايويي الهندي اللكنوي

 من شعبان س نة تسع و ثالثني و مائتني و الف بلكنو. دته  لتسع بقنيية اايم. و اكنت والس نة و مثان  نبوصية منه و معره ست و اربعو 

احد الفضالء املشاهري يف بالد هندس تان  ذو التواليف الكثرية يف علوم ذوات افنان و صاحب قدر و احرتام عند روساء بالد الهند من 

ران و جح بيت هللا احلرام و زار روضة عليه اهل الاسالم. اش تغل و حصل و فرغ عن التحصيل و هل ست عرشة س نة و اكن حفظ الق

مث رجع ايل بالده  .زة مهنم ابالس نادارسهم و حصل هل الاجاس نة تسع و س بعني.و حرض جمالس علامء احلرمني و فضالهئا و الزم مد السالم
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م. و صنف تصانيف كثرية مهنا: و ويل مناصب و درس يف عدة مواضع و افاد و اس تفاد منه الطلبة. و اكن زكيا سلمي الطبع مس تقمي الفه

التحقيقات املرضية حلل احلاش ية الزاهدية عيل الرساةل القطبية، و القول الاسمل حلل رشح السمل حلسن اللكنوي، و كشف املكثوم حلاش ية 

قد عيل اة و حل املعحبر العلوم، و القول احمليط فامي يتعلق ابجلعل املؤلف و البس يط، و الايضاحات ملبحث اخملتلطات عيل رشح الشمس ي

رشح العقايد العضدية، و البيان العجيب يف رشح ضابطة الهتذيب، و كشف الاشتباه يف رشح السمل محلد هلل و اكشف انظمة يف اقسام 

احلمكة، و معني الغائصني يف 
343
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، و مقر الامقار عيل رشح املنار، فان يف املنطقالرد عيل املغالطني، و حاش ية عيل رشح املوجز البن النفيس، و حاش ية عيل القدمية و العر 

صل يف مس ئةل الطهر املتخلل، و نظم ادلرر يف سكل شق القمر، و التحلية لرشح التسوية، و نور الاميان يف ااثر حبيب او التعليق الف

مالء يف حتقيق ادلعاء، و غاية الالكم يف الرمحن، و القول احلسن فامي يتعلق ابلنوافل و السنن، و ايقاد املصابيح يف مس ئةل الرتاوحي، و الا

الالكم يف مسائل الصيام، و تعليقة عيل الهداية و  اللون و اللباس و احلرير و جرب و معدة التحرير يف مسائل مسائل احلالل و احلرام،

الاقوال الاربعة دلفع الاعرتاضات الاربعة. و اكن اخذ عن وادله و معه يوسف و خاهل نعمة هللا و املفيت محمد اصفر و غريمه. و ممن اجازه 

مبكة و املدينة جامل ادلين محمد مفيت احلنفية و امحد بن زين ادلمياطي و الشافعي دخالن و عيل احلريري املدين و عبد الغين ادلهلوي و 

 عبد الرش يد و احملدث محمد الشافعي العزب. و اخذ عنه ودله عبد احلي اللكنوي احلافظ و حمي ادلين امحد السكندرفوري الوكيل و غريهام 

 

الرسهندي             احلنفي احلاج          ادلين رمحه هللا ي دحيي خليل بن غفران هللا بن             بن             العمري اجملدو ابو 

ح هللا بن احلسني الاوري يف ايل الروس و قدم يف رسالته و قبل ذكل جمتاز ايل احلج و صاهر فت و هو رسول صاحب خواقند        

 ابنته          مث انه ملا طالت غيبته و انقطع خربه زوج ابنته للقايض رشيف بن عباس 
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يف ذكل بشفاعة الشفعاء. ته ايب عن ذكل مث اذن هل اامجلعية مث ملا ورد قزان يف الرساةل و اراد صهره فتح هللا مالق نالاش نيك حبمك التفريق م

اي حرضة الاخوند كنت اريك ااب حنيفة العرص و ال اظن انك يصدر عنك ما صدر يف  :ة ال يتلكم واحد مهنام حيت قال الرسولو جلسا مد

كنت اريك اان مبزنةل جد  الش يخ امحد الرسهندي و الش يخ نقشبند و ال اظن يصدر عنك اذلي صدر  :فقال .حق امر أيت  

 

لتواب املرجاين عز ادلين رمحه هللا او يف اليت بعدها يف البالد الرشقية. و اكنت والدته ان عبد محمد امحد بن س بحان بن عبد الكرمي بو ابو 

وادلي. خرج من قرية حس ين تقريبا س نة مثان عرشة و مائتني و الف يريد بقرية جيك الكربي س نة اربع و مائتني و الف و هو معي و صنو 

وجه من مسكنه يوم سافر وادلي ايل خبارا. و بقي هنا  ايل ان مات و مل يلق وادليه التجارة يف هجة الرشق و قصد قلعة مشي و اكن خر 

 مرة اخري و كتب وادله مرات يدعوه و يوخبه يف عدم عوده فمل يتيرس هل ذكل.

 

ين. و اكنت والدته محمد بن عزت بن         بن           الرويم احلنفي الوزير الكبري فؤاد ابشا رمحه هللا بني العيدو ابو          

بقسطنطنية س نة ثالثني و مائتني و هو من اوالد العلامء و اهل بيت الفضل 
344
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مهنا لغة الافرجن فرنسا. و يل الصدارة العظمي س نة           بعد ان ويل ري و س ياسة و اكن حيسن عدة لغات و اكن ذا بصارة و حسن تدب

.من الاعامل اجلليةل. ورد ايل بطرسربج رسوال من هجة ادلوةل و ظهر منه الكياسة و النجابةها ارة اخلارجية و نيابة الشام و غري نظ  

 

 دخلت س نة ست و مثانني و مائتني و الف تويف فهيا 

قرية مسالن املزنلوي الطاقتاوي احلنفي رمحه هللا يوم امجلعة لليلتني خلتا من صفر بزاهد امحد بن عبد القادر بن س يف املكل بن جعفر  ابو

بعد ما درس فهيا مدة س نني كثرية. و اكن هل معرفة ابلعربية و اكن كثري التالمذ و اكن موته لسبب غريب و هو   -----طاقطا   

                                           
343

ة: الرديف اسفل الصفح   
344

 يف اسفل الصفحة: و اكن  
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هللا القزاين  احلاج احلنفي رمحه هللا صبيحة يوم امخليس لثلث عرشة بقيت من جامدي الاخرة  س يف الصفا امحد بن وفا بن فضل بنو ابو 

مة و صيل عليه حسني بن امري خان و قارب الاربعني و اكن مودله هبا. اش تغل بقزان مث ارحتل ايل خبارا و عاد ايل قزان و ويل الامابقزان 

و اكن اخذ عين و    بن امري خان مث جح و اكن به مرض السل و مات منه بعد عوده من احلج بقزان.و التدريس ابجلديد مشاراك حلسني

.ملناكري و عبد الكرمي بن عبد الرحمي التكنيش و غريمها عن مراد بن حمرم  

 

فوالد القزاين الاش تيك احلنفي رمحه هللا و صيل عليه عبد العالم بن عبد القادر الصباوي عبد هللا جار هللا بن محمد بن تميور بن قتلغ و ابو 

مات يوم الاربعاء لثالث عرشة خلتا منه. اصهل من  و دفن يوم امجلعة منتصف شعبان بقرية صاتش و هل وحو مخس و س بعني س نة. و قيل

 اش تغل و دار عيل املدرسني يف بالد بلغار و اخذ مث :اقرية صاتش و ودل بقرية اش تك حني اكن ابوه يتويل الامامة هبا. و كتب يف ديواهن

مهنم مث ويل الامامة و التدريس بقرية ال تيك مث انتقل مهنا ايل وطنه الاصيل و درس هبا و تويل امامهتا وحو ثالثني س نة. و اكن كثري التالمذ 

سه يف الرصف و النحو. و اخذ عن عبد هللا بن حيي اجلرتويش و احساق بن سعيد. و لثياب و اكن اكرث در حسن اخللق متواضعا حسن ا

      
345
 اخذعنه محمد بن عيل بن يعقوب بن حسن الصاتيش اليولفادي و 
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و مائتني و الف تويف فهيا  دخلت س نة س بع و مثانني  

عبد الرمحن بن عبد هللا بن حبيب هللا بن رحامنقيل بن محمد قل القزاين احلنفي غياث ادلين رمحه هللا يوم الاحد لعرش بقني من شهر  ابو

ب ابنه عبد الرمحن ال غري مث ربيع الاول و صيل عليه ذاكر بن حامد و دفن يف املقربة اجلديدة بقزان يوم االثنني و هل وحو اربعني س نة. و عق

ا مات ابنه يوم الثالاثء لليلتني  بقيتا من شوال س نة مثان و مثانني و مائتني و الف. و اكن حصيح العمل كثري الفضائل حسن الكتابة شاعر 

حديد اذلهن غري انه اكن يسء اخللق عدمي الوفاء ال حيسن املدار اة الاخوانية و صدايقه متلوان يف ر أيه. اش تغل يف اوائل العلوم عيل وادله مث 

مث ارحتل ايل خبارا و حرض دروس عبد املؤمن  .ارحتل ايل و اش تغل دلي و حصل الكثري و برز و فاق عيل اقرانه و امتاز من بني اخوانه

د حامد بن خادل زبك الافش نجي مث حدث فيه مرض ذات اجلنب و اس متر به حيت مات. و اكن ويل الامامة و اخلطابة و التدريس بعو بن ا

 يف املسجد الاخرض من مدينة قزان مث شاركه ذاكر بن حامد
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 و ابو عبد هللا حارث بن نعمة هللا بن بيكمتر بن توقاي القزاين الصالويج مث الاسرتيل احلنفي رمحه هللا يوم االثنني و دفن يوم الثالاثء 

الحدي عرشة بقيت من شعبان ابسرتيل ابيش و دفن عند          و هل       و س تون س نة و صيل عليه كامل ادلين بن رشف عيل كره 

 من اوليائه و احصابه و اكن اويص ان يصيل عليه متربك بن

 

محمد مشويل بن معر بن           الشافعي رمحه هللا ابملدينة يوم             بقني من ذي القعدة و هل اربع و مثانون س نةو ابو 
346
و هو  

اكس ته و اماهمم املقدم علهيم و صاحب الغزوات و احلروب الكثرية عيل الروس بعد اس تاذه الغازي محمد رمحه هللا. حارب الروس اجلر مقدم 

زماان طويال مدة وحو اربعني س نة و جرت هل وقايع و معار  اابن النجدة و التدبري احلسن و الشجاعة. مث ارسه الروس يف س نة مخس و 

و محلوه ايل بطرسربغ مث ارسلوه ايل قلعة قلوغا و اقام هبا مدة مث اس تاذن يف احلج و اجيب ايل ذكل بعد ما اخذ س بعني و مائتني و الف 

سن. عهده و حلف عليه و اكد ان ال يقصدمه بسوء و جح مث جاور املدينة ايل ان مات هبا. و اكن عاملا فاضال دينا صاحلا كثرياخلريات و احملا

التحية و ما يترس و اكن يواصلين ابلسالم و
347
 .يل رؤيته 

348
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يف احوال مشويل. ذكر يل   و وقايعه ختنه عبد الرمحن بن جامل كتااب سامه خالصة التفصيلف يف احواهلنو قد ص     

 ذكل ختنه هذا يف داري. و اكن اخذ عن محمد الرياعي

 

و ابو         امحد بن احلسني بن           بن             القريش امليك احلنفي رمحه هللا من خدام بين شيبة و ودلت هل ابنهتا فاطمة هنا 

بن مقصود و  جحاب الكعبة. اكن قدم قزان س نة مثان و س تني و مائتني و الف و بقي فهيا س نني  و تزوج امراة امسها زليخا بنت امحد

جبدة. مث ارحتل ايل بالد احلبشة و مات هبا. و اكن حافظا للقران و ايل مكة مع اههل و ودله و اقام هبا و  مث ارحتل .ودلت هل ابهتا فاطمة

 عنده عمل و بعض معرفة و فضل و اكن عيل  اهلمة خسيا رمحه هللا.

 

.عبد الرش يد بن عبد الصمد بن                        الهندي احلنفي رمحه هللا مبكة عايدا من عرفاتو ابو            
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       صباح يوم الاربعاء    ،رمحها هللا و ادخلها اجلنة ،اابن القزانية احلنفيةاسامعيل بن  نفمية بنت احلسني بن يوسف ب الكرمو اهيل ام 

اايم من وضعها و لها س بع و ثالثني س نة و اشهر. و اكنت والدهتا يف شعبان س نة        خلون من ذي القعدة يف نفاس ودلي حواء بعد   

تني و الف و اهما حس ين بنت عبد هللا بن عبد السالم س بع و اربعني و مائ   

و  .لصغري و عائشة و اما صاحل مفات بعدها بس نةاودلت يل اربعة بنني و ست بنات تقدم علهيا وفات اربعة مهنم امحد و مرميان الكربي و 

 اكنت صاحلة دينة زكية عاقةل اكمةل ودودا ولودا

 

تويف فهيا دخلت س نة مثان و مثانني و مائتني و لف  

معر ابشا بن             ابو    
349
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حلسن القزاين الكناري غفره هللا ليةل الاربعاء الحدي عرشة خلت من شهر ربيع الاخر اعبد العيل عبد الغين بن صاحل بن سعيد بن و ابو 

طويال ابالستسقاء. و اكن قدم خبارا و اقام هبا وحو ملقربة اجلديدة و هل وحو س تني س نة. و مرض ابقزان و صليت عليه يف مجع و دفن يف 

لف من غري ااربع عرشة س نة مث رجع و تويل امامة املسجد بسوق العالفني مع مشاركة سعد بن فيض س نة           و س بعني و مائتني و 

جلهاةل و فساد الر أي و سوء الفهم و اس تحقاق بل ابلسعاية الباطةل و ادلوران حول اجلهةل. و اس تقل بعد صاحبه و اكن عيل غاية من ا

هللا بن حيي اجلرتويش و سعيد بن محيد خبث الباطن و قةل الانصاف ساحمه هللا. و اكن دار عيل املدرسني بقزان و خبارا مثل عبد 

.الربسكوي و محمد بن صفر اخلجندي و غريمه  

 

جقايل  اجلبيل الزبنوي احلنفي رمحه هللا يف جامدي الاويل بقريةالهباء محدي بن س يف املكل بن مظفر بن مرتيض بن عيل بن يوسف و ابو 

ارحتل س يف املكل ايل جقايل القدمية بعد ما رجع من  . اصهل من قرية بزنةاماما هبا. و هو اخو جدي اليم عبد النصري بن س يف املكل البيه

متر عيل الامامة مشاراك لس يف ادلين بن                 مث قزان و ويل الامامة هبا ايل ان مات. مث خلف ماكنه ابنه صاحب الرتمجة و اس  

.البنه عبد احللمي ايل ان مات هبا و قد قارب التسعني. و اكن قدم قزان و اخذ عن اخيه عبد النصري و غريه  
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 يف اسفل الصفحة: و ابو عبد العيل  



 

 
اكن مودله هبا س نة ثالثني و مائتني صدور محمد امني بن عيل رضاء بن            الوزير عايل ابشا رمحه هللا بقسطنطنية و و ابو            

و مثانني و مائتني و الف. و ترشف بزتوج عادةل بنت                  ادلوةل العامثنية و احد اراكهنا. ويل الصدارة العظمي بعد فواد ابشا س نة

نسيبا.السلطان محمود يف شهر ربيع الاول س نة س تني و مائتني. و اكن رشيفا س يدا حسيبا   

 

لليةل بقيت من شهر رمضان اللطف حراث بن نعمة هللا بن بيكمتر بن توقاي القزاين الصالويج الاصل احلنفي رمحه هللا يوم الثالاثء ابو و 

بقرية اسرتيل ابيش و صيل عليه            و دفن هبا و هل س بع و مخسون س نة يوم الاربعاء. و لكن اهل تكل النوايح صلوا العيد يوم 

  .رث القريامخليس اكك

 

من شوال و  بقني حسن ادلين رمحه هللا ليةل امخليس لس بع الرشف حسن بن معر بن س يد قل بن ايشمحمد القزاين اجلواش ييلو ابو 

 .صليت عليه يف مجع و دفن ابملقربة اجلديدة و هل وحو س تني س نة
350
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 دخلت س نة تسع و مثانني و مائتني و الف تويف فهيا 

بن محيد بن اسامعيل بن عبد الرزاق القزاين  اجلس تابويل احلنفي ويل ادلين رمحه هللا ليةل الاحد منتصف احملرم بقرية  محمود حسن ابو

ق من الغد و صيل عليه احلاج عبد الويل بن وليد الكجوي رمحه هللا بوصية منه و اكن قد نيف لقورصا و دفن يف جوار ش يخه عبد اخلا

صاحلني ال يتوايخ الس نة و طريقة السلفو اكن دينا صاحلا زاهدا متعبدا متورعا مس تقمي الاحوال  اء و بنتني.عيل الس تني و عقب ثالثة ابن

ثيااب متلونة. و اكن لباسه عيل وفق الس نة لوان و  و يانب البدعة يف احواهل و افعاهل و مالبسه و مساكنه. ما لبس جبة فنك و ثعاب و ال

 من جدل الربق و جبة من القطن عيل طول نصف الساق. و اكن ال يقع يف غيبة احد و ال يرت  ما عليه من 
351
مقدارا و كيفا و كام. فرده

حياء و املشكوة. و يداوم عيل تالوة القران و الا .امجلاعات و لو يف الليايل القصار و السفر السحر و مالزمة ورد من صلوة الهتجد و قيام

تويل الامامة و اخلطابة و ادلراسة بقرية قورصا بعد ش يخه و صهره عبد اخلالق. و اكن اس تخلفه يف جسادة افادة و تربية املريدين و ارشاد 

لطريقته. و اكن اخذ عن عبد هللا بن حيي اجلرتويش و احساق بن سعيد الالزدي و خفر ادلين بن صادق و غريمه. و اخذ عنه  السالكني

معني ادلين ابو احلسن عطا بن محمد الاش نيك و حسن بن سلمي بن احساق بن قدر الادلرميش و خليل بن           الارسالين و سعد 

   ادلين بن صاحل الكرنيل و غريمه 
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و  العطاء فضل بن ابراهمي بن ارسالن بن طويي بن مته بن ايرتوغان القزاين الكميوي رمحه هللا يوم الاربعاء منتصف شهر ربيع الاولو ابو 

عليه عطاء بن فيض بن عبد العزيز الكناري و هل وحو مخس و س بعني س نة. و عقب ثالثة بنني صبغة هللا و عناية  دفن من الغد و صيل

ة هللا من خالتنا عائشة بنت عبد النصري بن س يف املكل بن مظفر و عبد العالم  من امر أة اخري هل. ويل امامة املسجد بقرية كميي و اخلطاب

حلاج ويل ادلين بن اان مات. و اكن قدم قرغايل و اش تغل هبا و متزي و تقدم عيل اقرانه و قر أ القران عيل و التدريس هبا بعد وادله ايل 

 حسن البغدادي. و اخذ عن عبد الرمحن بن رشيف الكرماين و غريهام.

 

 و دخلت س نة تسعي و مائتني و الف تويف فهيا     

عز ادلين رمحه هللا يوسف بن         الغزي احلنفي الرضير            ابو
352
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يْز نعيل رفاعة بن رافع بن عيل بن محمد بن عيل بو ابو                    العلوي احلسيين املرصي الطهطايئ الشافعي الامري رمحه هللا    ُحرح

د بن عبد العزيز بن ايب احلسن بن و امه فاطمة بنت امح .شوال س نة ست عرشة و مائتني و الفلقاهرة و مودله يوم              من اب

لبدوي بنفسه ايلًّ محمد الانصاري فامي كتبه كامل ادلين بن س يف الكشوي احلاج س نة مخس و مثانني و مائتني و الف ابمالء الش يخ رفاعة ا

ين ينهتيي نس به ايل العارف و انهتيي ايل الس يد حريز بن جالل ادل :و قال فيه بعد ما ساق نس به عيل هذا املنوال .عنه بذكلجميبا لسؤايل 

حلسني ريض هللا ابهلل س يدي ايب القامس احلسيين الطهطايئ صاحب املزار الشهري جبامعه الكبري ببندر طهطا و نس به ينهتيي ايل س يدان ا

  .تصل رساةل شهرية متداوةل يف الايديعنه و يف نس به امل 
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ينهتيي نس هبا الكرمي ايل س يدي رفاعة  من هجة الام هذا نسبنا من هجة الاب و اما نسبنا و ابمجلةل فنقابة ارشاف طهطا ال خترج عن عائلتنا.

  شعراخلطيب الانصاري اخلزريج  بطهطا و هل قرب يزار يف مسجده بقرافة طهطا مكتوب عليه 

 اقصد رفاعة لكام                   كرب يضيق سبيهل

زيهل و انزل بساحته و قل               حاشا يضام ن  

د و ابمس الاس تاذ املذكور مس تين وادليت ترباك به. و مجيع هذه العائةل موصوفون ابلعمل و الصالح و قضاة طهطا مهنم و مه مجيعا هلم الي

دمه و اوال نمن ااكبر العلامء و الادابء و الشعراء و تلقيت عهنم و عو قد رايت من اخوايل س تة لكهم الطويل يف العلوم معقولها و منقولها. 

يه الكتب املتداوةل يف فقه الامام الشافعي رمحه زهر و احملل الانور فقد تلقيت ف هلم بعض اتليف نظام و نرثا. و اما تلقي العلوم يف اجلامع الا

هللا و يف الس نة و يف املعقول عيل عدة اش ياخ من كبار العلامء. و س بق يل يف الازهر تدريس بعض الكتب مكلوي السمرقندية حباش ية 

تني و اوراب يف س نة احدي و اربعني و مائ مث سارفت بعد ذكل من الازهر هجة  .العالمة الامري و الاحرضي يف عمل املنطق و وحو ذكل

الف و الزايدة عن ذكل تطلب من رحلتنا املسامت بتلخيص الابريز           ابريز و من غريها تعمل اتليفنا املس تجدة بطبعها يف مطبع 

املريي و انتشارها. هذا ما لزم و نسال هللا كام احسن املبد أ حبسن اخلتام عرشي صفر س نة مخس و مثانني. و من تصانيفه: التعريبات 

الشافية يف عمل اجلعرافية و مهنج الالباب املرصية يف مناجه الاداب العرصية و 
353
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و محمد ادلمهنوري و حسن العطار و مصطفي البواليق و النضايل و و اكن اخذ العلوم اليت ذكرها عن حسن القوييس و ابراهمي الباجوري  

احلسن محمد بن عبد الرمحن بن هشام بن          العلوي احلس ين املغريب  الفايس املاليك السلطان رمحه هللا و هو سلطان املغرب و و ابو 

ائتني و الف مث مكل بعده ابنه احلسن و مت امره بعد مناقشة من لعظمي يف بالد افريقية. ويل السلطنة بعد ابيه يف س نة         و مااملكل 

 هجة صهره و 

 

الوليد صبغة هللا بن عبد القادر بن سلامين بن مصطفي بن يونس          الاوفاوي الرشيفي رمحه هللا يوم السبت لست خلون من و ابو 

شهر رمضان و صيل عليه اسامعيل بن مويس و دفن من الغد مبقربة اور السفيل و هل وحو مخس و س بعني س نة. اعاد يف البس تة اجلديدة 

 بن احلسني مث اس تقل و ويل الامامة و اخلطابة بعده ايل ان مات. و اري ان هللامدة مث ويل ادلراسة بقرية اور عيل سبيل النيابة من فتح 

الفتح الاوري و ايب بكر بن يوسف الضياوي و هل بعض اقوال حررها عيل انظورة احلق و ان مل يبالغ يف عداوته. و اكن اخذ عن   
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 دخلت س نة احدي و تسعني و مائتني و الف تويف فهيا

فو ابلغلبة عليه و الهجوم عيل تكل قتهل اخلطاء يف مدينة اتلييوانن من مماكل اخلطاء سلامين التناكين سلطان املسلمني يف بالد           ابو 

.ود   نناماملدينة و هذه املامكل يف حد  
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 يف سفل الصفحة: و اكن  



 

 
محمد عيل بن س يف هللا بن عبد الرش يد بن اوتاكن بن اير محمد بن قطلغ محمد بن حمسن التونتاري احلنفي رمحه هللا يوم امجلعة منتصف و ابو 

رجب و صيل عليه ضياء ادلين بن اتج ادلين و دفن من يومه. و قد انهض عيل التسعني و مل يعقب الا بنتا واحدة حتت
354
صاحبه مشس  

ادلين بن رمحة هللا املزاراس يت 
355
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احساق ابراهمي بن محمد بن حسن بن           ادلارفوري الامري رمحه هللا يف   خر شهر رمضان اول شوال قتيال يف املعركة يف حرب و ابو 

خل اجليوش املرصية فلام قتل د .ئتني و الفاكنت بينه و بني العساكر املرصية. و اكن ويل مكل دارفور بعد وادله يف س نة تسع و مثانني و ما

و اما اهل بيت املكل فهربوا ايل اجلبال و اعلنوا بوالية رجل امسه  .و ضبطوها و ريض الرعااي يف البقاء حتت حكومة مرص دار ملكه العجز

 حسب هللا و خاطبوه ابملكل.
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و مائتني و الف تويف فهيادخلت س نة اثنتني و تسعني   

س نة عيل ما مسعته غري  يوم السبت منتصف احملرم و هل مثان و تسعونالقزاين رمحه هللا    احل مصطفي بن فيض هللا بن جعفر     ص ابو 

. و مرة انه كتب يف التفتيش الرابع و هو ابن س نة و نصف. و اكن رجال امينا صاحلا ال يكذب و ال يقع يف احد و حيسن معاملته يف الناس

هل احفاده و ارسفوا فافتقر يف اخر معره. و هو احد رجال اخرتعوا اخلفاف املتداوةل يف هذه الاايم بقزان و ة مث اتلف مااكن هل ثروة جيد

نواحهيا. و اكنوا قبل ذكل يلبسون اجلراميق بال نعال. و اكن يذكر ان سوق السمك اكنت حصراء فهيا بعض اجشار يذهب الهيا الصبيان 

.الجل بعض الامثر  

 

الشاميك احلنفي رمحه هللا جفاة يوم الاحد الربع عرشة بقيت من حمرم بداره  القزاين عيل مسمل شاه امحد بن محمد بن عبد الرش يد بنو ابو 

مبدينة قزان و هل وحو س بعني س نة و صيل عليه املؤذن مصطفي بن مرتيض و دفن من الغد. و عقب اربعة بنني و مه بنيامني و س يد كري و 

نة قزان و اكن ذا ثروة و امال  و عقارات و ن مرمي و خدية و فرح الرسور و زليخا. و اكن مودله مبدي اربع بنات ه هبرام و عسكر و

و  .خدم يف ادلوةل الروس ية و تريق ايل ان ويل حس بة البدل مدة مديدة من س نة           و مخسني و مائتني ايل س نة            وس بعني

ن يالحظين ابلتعظمي و الرعاية و الاحرتام و قد اعانين اكن سائسا هميبا مدبرا و اك
356
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درجته يف هذا الكتاب ماكفاة لبعض احسانهاو حسادي و لهذا  يف امور عظمية عيل رمغ اعدايئ  

 

ء لتسع خلون من شهر ربيع محمد صبغة هللا بن خفر ادلين بن وليشاه بن منصور بن علاكي التياكين رمحه هللا من بين بغدان يوم الاربعاو ابو 

.الاول و صيل عليه اخوه خري هللا و دفن من الغد و هل وحو س بع و مخسني س نة. و اكن ورد قلعة اوفا عضوا من احملمكة ثالث مرات  

 

ويل صالح ادلين يوم امخليس لست خلون من جامدي الا القزاين الالزوي الليس محمد بن احساق بن سعيد بن قل محمد بن ايشمحمدو ابو 

 بداره مبدينة قزان. و صيل عليه مصطفي بن مرتيض املؤذن يف فناء املسجد الثاين و دفن ابملقربة اجلديدة و هل وحو مخس و مخسني س نة عيل

ما اكن خيرب به. و اكن حسني بن امري خان من اقاربه كثريا ما يقول انه دلة اخيه احلسن. و اكنت والدته يف حمرم مخس و ثالثني و مائتني و 

الف و انه يكمت س نه. و اكن ذا مكر و حديعة
357
و تصنع يف افعاهل و اقواهل كراعا مرائيا يف مجيع احواهل عارفا ابجتالب قلوب العوام و  
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 يف النسخة الاصلية: ختت 
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 يف اسفل الصفحة: و ابو احساق 
356

 يف اسفل الصفحة: يف  
357

 قد يكون: خديعة 



 

 
اختالس عقوهلم ممتكنا من ذكل جدا و هو يف راككة علمه و خسافة فهمه و ضيق دائرته يف العمل و قةل حظه فيه. اكن طليقا جيد البيان 

مع خسف عقيدة  -------ه جراي يف الكمه و فيه بعض خساء يمتم به اس امتلته للعوام و اضالهل الخوانه ملرام  
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حلمك هبال  الوادلين الرشيفني و عدم النجاة و سقوط او خالعة يف ادلين. و من عقيدته اماكن الصفات و زايدة الوجود عيل اذلات و 

هل فيه و  ملبالغة يف تضليهل و غري ذكل من الاراء الباطةل و اناكر لك عمل ال حظ اادلين بن عريب و العشاء و الطعن البالغ يف الش يخ حمي 

شدة البغض عيل من خيالفه يف ارائه و فرط خصومته و معاداته و ادلعوة الهيا ابلسعاية الباطةل و احلول حوم الاغبياء الغالظ اجلفات من 

 اهل الرثوة. و ابمجلةل هو كام قيل فيه شعر

 

املشاهد رايئة                     معادي حق مالا قاتل هللا لص رشيع  

لريبط ذا هجل حببل املاكيد    اقوالا بزخرف ظاهره          يزورو  

 و كيف يفيد املرء صاحل امسه            و قد طبعت ذاته يف املفاسد

قايدبيسء اعامل و قبح الع تراه و قد ضل عن مهنج الهدي            

 

و اكن مودله بقلعة جيصطاي مث قدم قزان مع وادله مث ارحتل خبارا و سكن فهيا مدة ست عرشة س نة مث عاد ايل قزان و اقام هبا مدة عيل 

امخلوةل. مث ويل امامة املسجد الثالث يف س نة مثان و س بعني. مث ملا شغرت وظايف املسجد الثاين ملا هاجر عبد الكرمي بن عبد الرحمي انتقل 

كن هل الهيا عيل خالف عهده لقوم الثالث يف هذه الس نة و عاش يف راثثة حال و دانءة معاش. و مجع كتبا كثرية و بين دارا مل ينتفع هبا و مل ي

صطنع يف ذكل احليل و ر أيت هل وصية او  .من الودل الا بنت واحدة جعل تركته لكها لها و حرم سائر ورثته من اخوانه و اخواته عهنا

ن اململكة ذكر فهيا ان كتبه من لهيا مث قيدت يف احملمكة عيل قانونيسان س نة مخس و س بعني من امليالد و قد اشهد عخة بثالث عرشة مور

 حيث العدد س بع و س تون و س امتئة و من حيث اجلدل

اربع  
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اخذ مثنه و ابع سائر اس بابه من صهره عبد الرمحن بن امني و  .بن عيل ابلفي تنكةو ثالثون و س بعامئة ابع لكه من علمي بن محمد بن بنيامني 

اكنت داره تقوم ابكرث من ثالثة الاف تنكة بن الياس. و اخذ مثنه و رهن داره من محمد بن بنيامني عيل مخسة الاف تنكة و اخذ املبلغ و ما 

 ناكن سافر ايل مكة يف شوال س نة مثان و مثانني و عاد الربع خلو الا انه احتال  لئال يشرتهيا غريه يف املزايدة و ليبقي يف املرهتن اخملتلق. و

ظهروها طبعا يف اواخر س نة احدي مث هو احد احصاب اجلارودة اليت صنفوها طعنا يف الناظورة احلقة و ا .من جامدي الاويل س نة تسعني

ر ادلين بن صادق السوين ختنه الخته و سعد بن رمحة وادله و خفعن و تسعني خذهلم هللا و قطع دابرمه و احلق ابوهلم اخرمه. و اكن اخذ 

دلومسي و رساج ادلين بن الوليد الرسدوي مث ببخارا عن حسن بن خال البخاري و غريمه.اهللا   

 

 من اجلاللوي غفره هللا يف اورد اخلان يف احدي امجلادين و هل نيف و تسعون س نة. اصهلجابر بن حامد         القزاين  عبد الس تارو ابو 

وايح اس باس. اتصل جبهانكري خان بن بواكي خان و صار امامه و معلمه و قاضيه و هل نشان الافتخار و مل يعقب الا نجاليل القدمية من 

 ابنه عبد الس تار. و مل يكن من اهل العمل و الفضل و امنا عنوانه من هجة اخلان 
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هللا يوم امجلعة اول يوم من شهر رمضان و صيل عليه رمحه  الرشداين  بن امحد القزاينعبد الصمد عبد هللا بن عبد الغفار بن سعيد و ابو 

ابن معه يوسف بن عبد الس تار و دفن ابملقربة اجلديدة من قزان. و اكن مودله هبا يوم السبت منتصف شهر رمضان س نة احدي و ثالثني 

ه ثالث بنات و مل يعقب ذكرا. ويل الامامة و نو بقي م يد القزاين مه حبيبة بنت القايض عبد الوهاب بن عبد اجمل او مائتني و الف و 

اخلطابة عيل مشاركة معه امحد بن سعيد س نة مثان و س تني و مائتني مث اس تقل بعده س نة اربع و مثانني و اس متر ايل ان مات. و اكن جح يف 

ئتني و الف جح الصريورة و رجع يف س نة اس نة              و م  

                                           
358

فحة: و ثالثونيف اسفل الص   



 

 
احسان بن معر املمسوي و حسن بن خال عض الاغنياء. و اكن اخذ عن وادله و عبد هللا بن حيي اجلرتويش و امحد بن بوصية من ب

البخاري و غريمه  
359
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 دخلت س نة ثالث و تسعني و مائتني و الف تويف فهيا

ي احلنفي رمحه هللا يوم امخليس سلخ احملرم و دفن العارف عبد العالم بن عبد القادر بن سلامين بن مصطفي بن يونس الاوفاوي الرشيف ابو 

من غده بقرية صبا الكربي و صيل عليه عطاء بن محمد. و اكن اسن من اخيه صبغة هللا. و اصهل من قرية رشيف من نوايح اوفا و حصل 

سلمي الش ناكري امام صبا الكربي و متزي فهيا مبادي العلوم. مث ارحتل ايل قزان و اخذ عن علامهئا و الزم احلاج س يف ادلين بن ايب بكر بن 

ه و س يف ادلين دلعنده مث خلفه يف مقامه لالمامة و اخلطابة و التدريس حني سافر يريد احلج و دام علهيا ايل ن مات. و اكن اخذ عن وا

 احلاج و 

 و اخذ عنه امحد بن عبد اللطيف و ابنه خليل هللا و 

دلين رمحه هللا يوم امخليس و دفن يوم امجلعة الربع ا القزاين التونتاري احلنفي احلاج مشس هللاد عبد النجيب محمد بن رمحة هللا بن محمو و ابو 

زاراس يت مخسني س نة. اصهل من قرية يقال لها م        شهر ربيع الاول بقسطنطنية يف رجوعه من سفر احلج عن وحو          نخلون م

ا مدة مديدة مث تزوج ابنة الش يخ عيل بن س يف هللا  و شاركه يف الامامة و اخلطابة و ته و اقام يف مدرس هتقدم قرية تونتار يف صباو 

مث اس تقل بعده س نة احدي و تسعني و مل يعقب ودلا سوي ابن هل امسه محمد النجيب. و اكن عنده عمل جيد و فهم حصيح و  .التدريس

  عندي خبطه ابمره و          و هو كتب تقريظا عيل الناظورة من لسان ش يخه و
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 و خمت اس تاذه 

 و اخذ عنه ايش محمد بن ديمنحمد

 

الاعظم ضياء ادلين ابو احملاسن عبد العزيز بن محمود بن عبد امحليد بن امحد العامثين رمحه هللا ليةل االثنني الحدي عرشة خلت و السلطان 

و صيل عليه    من جامدي الاويل من الفصد           

عند وادله يف مجع عظمي و جنازة حفيةل. و اكنت والدته                          و اكن ويل السلطنة العظمي يوم الثالاثء و دفن          

لثالث عرشة خلت من ذي احلجة س نة س بع و س بعني و مائتني و الف بعد وفات اخيه. فاكنت مدة واليته مخس عرشة س نة و مخسة 

سلطاان عظمي الشان جليل القدر ابهر الربهان اصلح الطرق الكثرية و اختذ طرق احلديد و اصطنع  اشهر و اربعة و عرشين يوما. و اكن

جياد املدافع و شداد البواخر و ظراف البنادق. و سافر ايل بالد رواب يف س نة اربع و مثانني و مائتني و الف. و تلكف مكل فرانسا لودبيك 

مبا هو خارج عن الوصف و هل ابصالح الطرق و تزيني السكك و بناء املساكن و ابراج املنازل بن لودبيك بن شارل انبوليون الثالث الس تقبا

ت مل يسمع مبثهل و ال خطر عيل قلب. و عيل هذه الشالكة ملكة انلكرتا و مكل اوسرتاي و بروس يا و غريها. حيت ان فرانسا و انتلكرتا اعترب 

و اما سائر امللو  ممن مل يقع  .ن الاعظم حتت حكومة غريه و خارجا عن بالدهجز أ من ممالكه و يف حمك بالده لئال يصري السلطا
360
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و ينتظرون ملوافاته و يقفون لزايرته. و ذكر ان بعضا مهنم انتظره يف فاكنوا خيرجون ايل لقائه يف الطريق  بدله طريقه او مل يبه ايل دعوتهايل 

طريقه و بقي عيل البارس املعد للقائه مخس ساعات لتاخر ورود السلطان عن ميعاده المر اوجب ذكل. و اكن اهل البالد مجةل هيدون     

و قد حيك يف حصيفة الاخبار ما فقد  .و يصيحون بثنائه تعظامي لوروده و تكرميا لوفوده عيل ما هو العادة عندمه يف تعظمي امللو            

اكرب بنيه و جامل  هو دلين يوسف والودل عز او ذكر عددا عظامي ال اس تحرضه الان. و هل من  من         و القالنس اليت رموها ايل الهواء

 ادلين محمود و 
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 و يف الس نة الاويل من ملكه
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 دوةل السلطان الاعظم و اخلاقان الاخفم

بن محمود بن عبد امحليد العامثين اانر هللا برهانه و ش يد سلطانه. ويل السلطانة الكربي بعد معه هو جند ادلين ابو النجد مراد بن عبد اجمليد 

السلطان عبد العزيز يوم الثالاثء لست خلون من جامدي الاويل س نة ثالث و تسعون و مائتني و الف من الهجرة النبوية عيل صاحهبا 

 افضل الصلوات و التحية.

 

تويف فهيا ابو عبد هللا حسني بن امحد             الرويم القونيوي الاكندوس يت الوزيرعوين ابشا رمحه هللا ليةل امجلعة لست بقني من جامدي 

الاويل شهيدا ودفن من غده يف خطرية جامع سلامين عند عايل ابشا. و اكنت والدته يف س نة ست و ثالثني و مائتني و الف. و قدم 

قسطنطنية يف س نة اثنتني و مخسني و رشع يف حتصيل العلوم و لقي بعض اقاربه و بقي عنده مدة مث دخل احلربية يف شهر ربيع الاخر 

س  نة ثالث و مخسني. و تريق يف الاعامل و املناصب و انل بطي املراحل العادية املراتب. و ظهر كفايته يف حروب س نة تسع و س تني و 

ذكل من نظارة البحرية و امارة بروسا و ايدين و قونية و  نصدارة العظمي  و ما دو غريها و مل يزل يرتيق ايل ان ويل القيادة الكربي و ال

سالنيك و بوس نه و غري ذكل. و اكن رجال دينا صاحلا كرمي الصفات مس تقمي الاطوار مطبوع احلراكت جامعا لفنون الامور الس ياس ية و 

س تحسن السرية مشكور الطريقة مرصوف الاوقات يف سعادة ادلين و العسكرية و امللكية جشاعا حسن التدبري عيل اهلمة مقبول اخلدمة م 

  ادلوةل
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اذ جهم  اكرة همام املكل و تدبري املصاحلو بيامن هو يف جملس الشوري يف دار مدحت ابشا يف مذ .مبذول الافاكر يف سالمة املكل و املةل

اخلاصة و العامة و اتملوا  هامي جري يف تبدل السلطنة بقيامه بذكل فتأأثر منملا نقمه منه فعليه رجل من اجلراكسة و رضبه ابلرصاص  و قتهل 

.منه و حزنوا عليه. و من ااثره تواليف يف الفنون احلربية و التوارخي و غري ذكل  
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خلاقان الاخفمادوةل السلطان الاعظم و 
362
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 يف اسفل الصفحة: دوةل 
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شعرعيل الهامش: و مما نظمه يوسف طليع ابشا    

 ما زال شكر  شايعا بني الامم           مويل ملو  العرب طرا و العجم     

س ننت جعم بتحديث النعم     ء فريضة                   و ت اادلع ----فالعرب   

لقومان قرا اعينا                   و الس بع يرعي خش ية بني الغمن     ايف عدهل   

 اي من هل الرمحن خري حافظا                مذ قد اتلف نور امحد يف القدم     

 من ال عامثن الكرام خليفة             عبد امحليد بن عبد اجمليد احملرتم     

س تكون من بسايط جوهر                   ال وضع فيه نوره ال ينقسم     مش  

 و النت معيار املعايل لكها              خفر او دس تور مللو  اويل احلمك     

 و هو املكرر يف املنابر امسه                      نتجة كربي و حد حممك     

هلمم     امرتادف التوفيق مشكورا       مكل تفرد ابلعداةل الندي                  

 ملا عال حتت اخلالفة خلية ال             فاروق يف هول الهرقل قد اقتحم     



 

 
عبد امحليد الرتيك العامثين اعز هللا سلطانه و سدد اراكنه. ويل السلطة  هو حافظ ادلين ابو املغيث عبد امحليد بن عبد اجمليد بن محمود بن

و مخليس الثنيت عرشة خلت من شعبان س نة ثالث و تسعني و مائتني االعظمي و اخلالفة الكربي  و بويع هبا خبلع اخيه السلطان مراد يوم 

.الف  

ين املرجاين غياثس بحان القزا نابو عبد هللا زكراي بن امحد بن محمد بتويف فهيا 
363
رمحه هللا ليةل السبت لليلتني خلتا من شوال بقرية  ادلين 

طاشكجو و دفن مبقربهتا عند اسالفه و هل          عرشة س نة. و اكن يف املدرسة عيل طلب العمل عندان مبدينة قزان و مرض يف اواسط 

  . تعايلشهر رمضان و عاد عيل مرضه و مل يزل عليال ايل ان انتقل ايل رمحة هللا

 

 دخلت س نة اربع و تسعني و مائتني و الف تويف فهيا 

ابو عبد هللا محمود بن محمد بن صادق بن مصطفي بن عيل بن صادق الرشواين احلنفي رمحه هللا يوم االثنني لامثن خلون من احملرم مبدينة 

البخاري و دفن مبقربة ش يخ الزمان و هل وحو مخس و س تني                          امام حملته عبد الرحمي بن    و صيل عليه نحايج طرخا

 س نة. اصهل من رشوان
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نفاه الروس ايل برما و اقام فهيا مدة مث قدم قزان و سكهنا مث ارحتل ايل حايج طرخان و اس توطهنا و حلق يف ديواهنا. و جده عيل بن 

اضال صاحلا دينا ورعا يفرس سورة يس. و اكن صاحب الرتمجة رمحه هللا عاملا فصادق دفع اليه املكل اندرشاه مصحفا وشاال و ساهل ان 

فيه و هل حتريرات و اشعار  اماهر   م عيل الطهارة و يرصف اوقاته عيل اذلكر و العبادة و مطالعة الكتب. و اكن حسن اخلطمراتضا يداو 

نهتم و حسن صنايعهم. و اكن حسن الراي يف اكتب هذه احلروف و و داي حس نة بعضها يف الثناء عيل اهل بلغار و الشكر هلم يف جنايعهم

يالحظه ابالكرام و التعظمي و حسن الثناء و مجيل اذلكر و            و اكن بينه و بني ابن احساق مس بة يف بعض احملافل محية لوادلي 

و بعضها يف وجوب التعظمي و السكوت عن حاهلام و  رسول هللا صيل هللا عليه و سمل اظهر فيه النقول و عدة رواايت بعضها يف جناهتام

ل مفا هل من هاد و مراعات جانب رسول هللا صيل هللا عليه و سمل. و ذكل امر ال مرية فيه. و لكن الامر كام قال هللا تعايل: "و من يضل

لعدول عن احلق املبني. و اخلذالن يف ادلين و قوم سوء فال مرد هل". اعاذان هللا من الفضول و الوقوع يف ورطات اجلهول و ااذا اراد هلل ب

 اكن اخذ عن عبد هللا بن عبد الغين الرشواين ادلهنوي احلنفي الاعرج و

                                                                                                                                        
 اذ ابيعوه بيعة مامونة                     اكنوا عيل رشف املهاكل و العدم     

ظم     فبجده و جبهده و حسامه                           غدا يف رغد عيش منت  

ال جرم      ---اي من لنرص هللا قام جماهدا                        و هللا ينرصان   

 من معجزات النص جاء مؤلفا               ما بني اي الس يف و اايت القمل     

التدبري يف كف العدا                    ملا ختيلت القضاء بناء امل      نمك احس  

و الغمم     الاكدار  زالت قلوبنا                 و بسعد مكل به مصحت كروب   

قد حمت      ---هنيي عن الفحشاء ابلعدل و الاحسان مهنج رشعه                ي   

و لزلفة املعبود نفسا قد خصم        جهر السهاد عن العيون تطوعا              

ة الرمحن اجرا فاغتمن     طاعال      و عيص املاليه ابلتعبد ابرزا               

 فهتللت روح النيب بسعيه                      و تبار  الرمحن و احلق اش مت     

 لو شاعرت عني الرش يد كامهل                  سعي اليه ترباك و به اعتصم     

 فاثنوا عليه اخلري دوما و اشكروا         ما افرت يف الظلامء صبح و ابتسم     

مم     دين علينا مس تحق يف اذل     اخلليفة ان طاعة امره                   فهو   

 حفظ الاهل  و جوده و اانهل                       معرا ------ اجلليل احملتشم     

و اجعلهم يف زةل حتت القدم                          اي رب فانرصه عيل اعدائه  

 ما ان وحوت الشعر فيه ملارب                        الا ليعمل قيد شكري للنعم     

لنرص الامت     ادم اي امري املؤمنني مؤيدا                      ابلعز و الاقبال و   

 
363

 يف النسخة الاصلية: عياث 



 

 
مهنم ذاكر بن عبد الوهاب بن عبد الكرمي الصاصناوي و عبد العيل بن عبيد هللا بن ابراهمي البريكوي  و عبد هللا  و هل احصاب و مريدون

اجلقاميق و          بن       بن عبد الغفور
364
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ر و اكشغر و دفن هبا و هو مكل الاكشغاملنصور يعقوب بن عبد اللطيف           الفرغاين اخلواقندي احلنفي غفره هللا و محل ايل و ابو  

من اوالده رخاوة و عدم  حس  . عقب اربعة بنني بيك قل و حقا قيل و رمحن قيل و هللا قيل و اكن ه افاحت ما يصاقهبا و ياورها من ادلاير

صالحية للمكل. اذ جعل عهده من بعده لرجل اخر يقال هل حكمي لكن هذا الرجل فوض ابختياره مبشورة من احصابه ايل ابنه الاكرب بيك 

قل فويل ماكنه. و اكن اصهل من اهل مجكند قصبته بفرغانة من حمكوم دوةل خواقند خفدم يف تكل ادلوةل و تنقل يف الاعامل و اخلطط 

امللكية ايل ان ارسهل صاحب خواقند س نة              و مائتني و الف رداء الهل الاكشغر عند قياهمم عيل اخلطاء بطلب احلرية و 

و بقي فهيا مدة س نتني و قوي امره شيئا فشيئا و افين اهل اخلالف و اابد رشاكء املكل حيت اس تقل به خلص هل تكل ادلاير.  .الاس تقالل

سع نطاق ملكه مث دخل يف حامية ادلوةل العامثنية و ابيع السلطان عبد العزيز و خطب هل و رضب السكة ابمسه.و ات   
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والدته بعد وفات  تابو          عبد هللا بن محمد بن عون             العلوي احلس ين امليك احلنفي رشيف مكة رمحه هللا. و اكنو الرشيف 

فلام ويل اس متر عيل معهل ايل ان توفاه هللا  .و مائتني و الف بعد ما اقام بقسطنطنية عدة س نني يف جوار السلطان   وادله يف س نة         

 مث ويل بعده اخوه الرشيف حسني 

 هذا املنصب
365
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 دخلت س نة مخس و تسعني و مائتني و الف تويف فهيا

يش ليةل الاحد غرة صفر و دفن من يومه ابملقربة اجلديدة ماميانقل بن رحامنقيل املاعبد الغين شاه امحد بن ايب يزيد بن رمحة هللا بن  ابو 

مبدينة قزان و صيل عليه حسني بن امري خان مثال مبثل كام ابءت عرار بكحل. و اكنت والدته يف يوم االثنني منتصف رجب بقرية ممش 

يح قزان مث ارحتل ايل خبارا و اقام هبا مدة يف سعة حال و ثروة. و و اكن دار يف عدة مدارس يف نوا .و مائتني و الفس نة مثان عرشة 

و اراد ان ييل امامة قرية قشقار عند وفات  .حرض دروس علامهئا و رجع ايل وطنه بكتب كثرية و صاهر فيض بن عبد العزيز الكناري

هل و فضحه عيل رؤس الاشهاد مث سعي يف احراز من ذيو دفعوه من احملراب حيت جذبه مويس بن نذير  .صهره و ايب عن ذكل اهل القرية

. فقام اهل القرية  عيل ضده و تعاهدوا من جيب اخيهملدرسة اامامة قرية اشط و توسل فيه ابس امتةل بعض اهلها و وعدمه ببناء املسجد و 

عليه و بيامن هو يف حال اايسه و انقطاع رجائه اذ صادف موت امام املسجد الثامن مبدينة قزان فاغ تمن ذكل و توسل ايل احراز شاغر 

املنصب. فنال مراده بشفاعة بين صباي اصهار زعامء تكل احملةل. و اكن الخيه عالقة هلم من هجة التجارة مث جح يف س نة مخس و س بعني و 

ث ماهل النواع اخلري و ق بن عامثن بن رمحة هللا و اكن اويص بثللاخيه و نفقته. و اكن ذكل بعد وفات ابن معه عبد اخلامائتني يف حصبة 

حلج و غريه و اس تويل عيل لك ذكل صاحب الرتمجة اذ اوجوه الرب من   
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و جح عن نفسه مث جح س نة س بع و مثانني و  .رشهيا من جيبه انه جعل املويص اخاه وصيا ذلكل و ملكه و اشرتي به كتبا كثرية و اظهر 

ل الربسكوي مث احتال يف رتيض بن مناسب حليةل قرابنعيل بن مرتيض بن اسامعيجح الصريورة من هجة زهراء بنت م مائتني مثل ذكل

عمري ف و انل مراده. و اكن مما اوصته تامر أة من اهل حملته يقال لها حس ين بنت منلكباي س نة          و مثانني و ال اختالس وصايه

بل الك قدرا من حق الورثة حيت  . فمل يف بيشء من ذكلالافاملسجد و املدرسة و الاجحاج عهنا و غري ذكل من ثلث مالها قرر  عرشة 

رفع ذكل ايل امجلعية و بقي لك ذكل يف ذمته. و ساعد مراده وفات املدعي قبل اقامة ادلعوي عليه و بيع كتبه الك بل عواري اكنت عنده. و 

شعرتلكم الا و هو متبسم و نعم ما قال الشاعر اكن مفرط احلسد شديد الكرب و احلقد مهتالاك يف التعصب و البغض و هو مع ذكل ال ي   
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ب من غري بغض           و بغض اكمن حتت ابتسام  و رب  تقط 

 

 هل نزاع يف س نة مخس و مثانني و مائتني و 
366
و اكن حييك ان ممش امس رجل من اجلراكسة و عرفت القرية ابمسه و النس بة اليه. و حدث

رجل و س ب ه ابنه من ذريته و رفع احلال ايل احملمكة و طال اجلدال و كرث بني الفريقني اللجاج و العناد الف. اذ نس به بعض اصهاره ايل هذا ال

شعرغري انه مل ايت بفائدة سوي الاشاعة و الاشهاد. و مما قيل يف ذكل املعين   

 

 الا بل غ شاهياًّ ابن ماري                       قيض ريب عليه ابلبوار

  املعايل              و تريم يف العامية و العوارتعارض من يفوقك يف

و تكذب ابجلهاةل طول 
367
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معر              و قد جاوزت س بعا من عشار                               

 و وجلب يف السعاية ابلفساد                 و ال ختيش ناكال عند ابري

و من اابئك اجلرم املواري و ليس العمل عند  من الكةل                 

 ابدالء خسيف ال يراث                       و من اهل الكوكشكني ابجلواز

 و كيف يوز ان حتذو فقهيا                و انت من الفضايل لك عار

و اعيان العرص من علامء  و انترش نسخها و قرظها مجع من الفضالء فرضية العشاء و ان مل يغب الشفق حلق يفا و ملا طبع كتاب انظورة

لعراق و افاضل الهند و داغس تان و غريها. عاظه ذكل و ثقل عليه و امتالء بغضا و حسدا و ارتعد فرايصه من االروم ومرص و الشام و 

ة و اس تعان يف ذكل من قرانئه السوء و احباب هل و امثال ما ينوف عددمه عيل عرش فانتدب مجلع كتاب يف رده  .غضبه و فرط حسده

شعررجال   

 

فان جلهم بل لكهم بقر                ال يدمهنك من دهامهئم عدد  

  ينالها الومه الا هذا الصور            مل يبق من جل هذا الناس بقية 

  

هنم و لهو يت فيه ابجعب الهذايانت الفضاحي مك من حق فيه منعه و ابطل مجعه و حشنه بلك خبيث من اضغااو  -----فركب كتااب من الصحا

احلديث قد سامه الناس ابجلارودة. و اكن اخذ عن ختنه الخته هبة هللا بن دنيس الصالويج و عباس  بن عبد الرش يد الكوشاري و عطاء 

 بن يوسف البخاري و القايض الرشيف و حسن بن خال
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الحدي عرشة بقيت من صفر و صليت عليه و دفن يف  بن بياكن التتيش الايشمي يوم السبت ريبن بيك مت ااحلسن عيل بن بيكجورو ابو 

لنيابة.املقربة اجلديدة و هل وحو مثانني س نة. اكن عيل نيابة امام املسجد الثالث مبدينة قزان و اس تقل يف هذا العمل وحو عرشين س نة يف امس ا  

 

 دخلت س نة ست و تسعني و مائتني و الف تويف فهيا

دوست محمد خان بن رسفراز خان  بن ابينده خان الافغاين الاكبيل احلنفي الامري رمحه هللا ببلخ جفأأة الامري ابو يعقوب شري عيل خان بن  

يف  طوا به من الروس. و اكن ذكل غاية مرادمهاذلين احا احد ما جري عليه يف وفاته الا هللا تعايل و مل يدر بعدما خرج من ملكه فرارا و

الاقطار  و احداث الزناع بني امراهئا و حاكهما الكبار و الزام دوةل  ضعاف املسلمني  يف تكلتش تيت ملكهم و ايقاع الاختالل فيه ال

فامي تقتضيه مصاحلها الس ياس ية عيل هنج ما اوقعت فيه اهايل خس يوف و خبارا  و خواقند و غريها. و ملا مات الامري  هاتتداخل ن االانغليس 
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بن محمد املنديش  عيل الهامش: هبة هللا بن مرتيض   
367

 يف اسفل الصفحة: معر  



 

 
تكل ادلوةل مع مزامحة غريه من امراء اهل البيت الستامتم مصاحل البالد و دفع القتال و رفع  ن قام مقامه ابنه يعقوب خان رحجتهاشري عيل خ

و ان يؤدي لها يف لك س ياس ية بدون مشاورهتا  و عقدت معه الصلح عيل ان تتضمن هل اس تقالل مملكته عيل ان ال يبارش اعامال .الفساد

اكبل و مل يبق فهيا الا مجعية مامورة س ياس ية  نية الانغلس ية مئة و عرشين لرية. مث ملا انرصفت العساكر س نة مبلغ ما
368
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جهم الافغانية عيل اولئك املأأمرين و قتلومه عن  ملعاهدة النضباب نفوذ الروس فهيايف مراقبة افعال الامري الس ياس ية و تسويهتا عيل حسب ا

فعادت عساكر الهند الهيا و اس تولوا عيل رساية الامري و عيل ما  .سلمنياخرمه. و مهنم غالم حسني خان احد اعيان ماموري الهند من امل 

و وجد مبلغ مائة الف من ادلاننري  .وا فهيا كثريا من حمررات رسية جرت بني وادله و بني الروس ابتدات منذ س بع س ننيو وجد .فهيا

و بنادق  .يبلغ مجةل عددها ثلامثئة و تسعا و س بعنيالروس ية و وجدوا مدافع عظمية من صنف املسدس و ما هو للجبال و هو للحصار 

و مع هذه املكنة و الاس تعداد اهكل نفسه و مملكته يف  .ربعني و همامت و ذخاير وفريةا و كثرية يبلغ عددها ثلثا و اربعني الف و مائة و س تا

ة و ملكه يف احلاةل الرثة. و اكن يؤمل منه ان يكون الهلكة و تضعضع حاهل ابالغرتار بدسايس الروس و زخارف اغوائه و اوقع نفسه يف الهلك

و مل يكن الانغليس  .النقاذمه عن ربقة الروس لو ال اغرتاره لسوء مكرمه ملجاء لوالت خبارا و خس يوف و خواقند ملا فيه من القوة الاكفية

من تقدم الروس ايل مكل  حاجزة د و الانفار لكوهناتريد الا تقوية مملكة الافاغنة و توفري مصاحلها احلربية من اذلخاير و الاالت و العد

شري عيل خان عيل الاهنزام و الالتجاء ايل ذمة الفرار. و خذلته الروس و خرس  و ملا جهمت العساكر الهندية عيل اكبل و خرج .الانغليس

جه املذكور. و اخذ الروس مياكر يعقوب و يف امهل مهنم الامداد مت عليه مت. مث وقع الانتخاب البنه يعقوب خان و عقدت الصلح عيل الو 

   فانه اذن   .حيت اوقعه و من قبهل اابه يف هذه احلاةل مع كوهنام اسعد امراء هذه الاقطار و انبلهم عرقوبيعده مبواعيد 
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س و مل يصغان ينتاب املامرون من الروس ايل مملكته و منع الانغليس و اصغي ايل دسايس الروس و اغاظت دوةل الانغلي
369
ايل نصاحيها  

 فمل ميكهنا الاغامض عنه فاعلنت حكومة الهند مبحاربته.

 

محمد سعيد بن محيد بن رحامنقيل بن         القزاين القوايل احلنفي احلاج نزيل قسطنطنية رمحه هللا مبدينة و هل وحو مخس و س تني و ابو 

وه اماما ابملسجد الثاين مهنا. ارحتل ايل خبارا  مث ايل بالد الروم و نزل دار س نة. اصهل من قرية قوال الكربي يف نوايح قزان و اكن اب

ودل هل هبا. و  تزوج و و اخلاص و اقام هبا وحو ثلثني س نة التدريس و دخل يف اجمللس. مث ويل السلطنة و اش تغل عند علامهئا و اخذ عهنم

.و مائتني و         و مثاننياكن رجال صاحلا فاضال منصفا قدم قزان و زار ابويه س نة الف   

  

 

لمي احلنفي امام بين تولك بقرية كيمل و اكن ابوه من عتقاهئم الكي     امحد حسن بن زبري بن     و ابو 
370
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يحة يوم عبد هللا عبد اخلبري بن عبد الوهاب بن مرتيض بن مقصود بن عبد الرحمي املسلمي احلنفي العالمة زيك ادلين رمحه هللا صب و ابو 

و صيل عليه عبد الباري بن عباس و دفن يوم الثلثاء و عقب  .االثنني لليلتني خلتا من شعبان و هل وحو مخس و مخسني س نة بقلعة قزيلجار

.ابنه عبد هللا و ثلث بنات. و اكن من اعمل الناس يف زمانه و ابرصمه يف املعارف و الفنون و امجعهم للفضايل و العلوم  
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 يف اسفل الصفحة: يف  
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 يف النسخة الاصلية: مل يصع   
370

اسفل الصفحة: و ابو عبد هللا  يف   



 

 
سلطان قل اجلبيل البودي  نمحمد بن بشري بن اندر بن سلمي بن توال  بن اوالي بن ماماي بن ايوش بن اينلكدي بعبد هللا و و اب

و صيل عليه مصطفي بن مرتيض املؤذن يف فناء املسجد و  .الصوقصوي اتج ادلين عش ية يوم السبت لثلث عرشة خلت من شهر رمضان

. و اكن تويل امامة اجلامع الكبري يف قرية مناكر الكربي بعد عبد الس تار بن س نة ني و هل ست و س تونملقربة اجلديدة يوم االثنادفن يف 

ن اسامعيل. مث انتقل ايل مدينة و تويل امامة اجلامع الثاين و التدريس به س نة الف و مائتني و           و تسعني و عقب ثلثة بنني. و اك

حيي و حامد بن خادل و حسن بن خال و غريمه و عنه س يف هللا بن عامل و اخذ عن مراد بن احملرم و عبد هللا بن  

 

و صليت عليه  .لصامري الاوراين كامل ادلين يوم االثنني لعرش بقني من شوال مبدينة قزانامحمد عبد هللا بن س يف ادلين بن          و ابو 

مث عرض به مرض و طالت به جد الثالث بقزان يف س نة مخس و س بعني و دفن يف املقربة اجلديدة و هل وحو اربعني س نة. تويل امامة املس

 مدته و مات. و اكن صاهر محمد بن صاحل العمري البنته

 

و ام لكثوم عباسة بنت هارون بن محمد بن س بحان القزانية املرجانية احلنفية خفر النساء ودلي رمحها هللا حضوة يوم امجلعة لليلتني خلتا من 

ت من الغد يف جنب وادلهتا من هجة القبةل و صليت و دفن .ذي القعدة
371
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علهيا يف فناء اجلامع الاول. و اكنت والدهتا يوم الثلثاء لثلث خلون من احملرم س نة تسع و س بعني. و اخذت متيش عيل قدمهيا اول رجب 

 أة الفاحتة ابلهتجي س نة ست و مثانني. و قرات عدة من و اتخرت لضعف اكن مث عافاها هللا منه. فلام لقهت و ابتد أت بقراس نة ثلث و مثانني 

لكزن و او قرات عندي بس تان السعدي و خمترص الوقاية و القدوري  و  .الكتب الرتكية مث العربية و الفارس ية عيل وادلهيا و اخهتا و اخهيا

ذكل ايل ان انتقلت ايل رمحة هللا تعايل بعد ان  و غريو املدار  غريها و اعادت لها اخهتا و اكنت تدمي عيل احلفظ و املطالعة من الناظورة 

 مرضت مسلوةل مدة س نة.

 

امحد محمد بن عبيد هللا بن جعفر بن ابراهمي الكزيلوي احلنفي رمحه هللا يوم امخليس لليلتني بقيتا من ذي احلجة و هل وحو مثانني س نة و ابو 

يخ تكل الناحية بعد اس تاذه عبد اجلبار بن جعفر البدوي يف طريقهتم. و عقب و صيل عليه خري هللا بن نعمة هللا و هو ش   .بقرية كزيلو

مث  ثالثة بنني امحد و محمود و سلامين. و اكن ابرص اهل بيته و قومه و اكن اوال يرت  صلوة العشاء يف قصار الاايم لعدم غيبة الشفق فهيا.

ال يرتكوها يف تكل الاايم و ال يساهلوا فهيا و قال: و اداء العشاء يف هذه  نا بلغين انه صار يصلهيا و اويص اوالده و اتباعه  و اهل طريقته

مذهب اابيئ و مشاخيي و اساتيذي فهام مما ال يوز خالفه البتةالاايم و ان مل يكن   
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دخلت س نة س بع و تسعني و مائتني و الف تويف فهيا    

لالييش الكوغرجين احلنفي الاكتب رمحه هللا و هل اثنتان و ثلثون س نة عش ية يوم احلسن محمد بن اسكندر بن حبيب هللا  القزاين ا ابو

و صليت عليه يف فناء املسجد جبميع كثري. اكن فاضال طليق  .امخليس و دفن لست بقني من شهر ربيع الاول و دفن من غده بعد الصلوة

كتاب وفية الاسالف من اوهل ايل متام املائة الثالثة عرش ما خال  جيد اخلط كتب لنفسه مجيع تصانيفي و غري ذكل. و كتب يل متام اللسان

كراسة            

 

عبد هللا حسني بن محمد بن عون بن           العلوي الرشيف رمحه هللا يوم امجلعة منتصف شهر ربيع الاخر جبدة و هل وحو مخس و و ابو 

من هو و قبض عليه اعوان الرشيف. و ملا ارادوا قتهل منع عن ذكل الباشا و قتهل خشص غريب رث الهيئة و اللباس مل يعرف  .ثالثني س نة

ال بد من استنطاقه فانه ما اقدم عيل ذكل وحده و رمبا يكون ذكل مبداخةل الكبار. اكن ويل بعد وفات اخيه الرشيف عبد هللا بن محمد  :قال

راد ان يقبل ذيهل فسقط الرشيف عن فرسه عنوة و مات يف اربع و تسعني. فاعرتضه الشخص يف بعض سكك جدة و ابن عون يف س نة 
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 يف اسفل الصفحة: علهيا 



 

 
الصباح بعد طلوع الشمس بعدما حرض اخوه عبد هللا بطلبه و تلكم معه قليال و وجدوا عيل جنبه جراحة عظمية ال تعرف من اي يشء 

يه. و بعث السلطان عبد امحليد من عنده الرشيف
372
عبد املطلب  

373
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تتعلق ابالمارة فهيا و دخلها يف الساعة الرابعة من الهنار يف يف جريدة اجلوائب انه قدم ايل جدة لبعض مصاحل بن غالب و واله ماكنه. و 

موكب عظمي. و اكن راكبا عيل فرس و ايل جانبه الوايل و قبل ان يصل ايل مزنل وكيهل املعد لزنوهل اعرتضه رجل من الافاغنة او اهل 

حبرضته فلام قرب جهم عليه و رضبه خبنجر يف بطنه فقبض عليه و محل ايل  قدم لتقبيل اذايهل و الترب خراسان او كنجه يف هيئة درويش و ت

عرشين ساعة و مات يف ظهرية اليوم الثاين و محل ايل  و السجن. و هو ايل الان حتت الاستنطاق. اما الرشيف فعاش بعد جرحه وحو اربع

الرشيف محمد بن عون. و حزن الناس عيل فقده  عليه السالم يف القرب اذلي دفن وادله مكة فدفن يف مقام الس يدة امينة وادلة الرسول

. و قفل اهل ادلاككني يف جدة و مكة داككيهنم انهتيي. و فيه خمالفة ملا ذكر اوال و هو مما نقهل لصفاته امحليدة و طباعه الكرمية و معروفه الوافر

 بعض القادمني من جدة

 

 يوم الاحد الحدي عرشة بقيت من رجب و صيل علهيا هللاقتلغ امحد بن زاهد بن عبد املنان ادلومستية رمحها  فاطمه نوهبار بنتو ام 

و دفن من الغد بقرية املت اجلديدة و لها وحو مخس و س بعني س نة. و يه صهريت اببنهتا فاطمة بنت  .حيدر بن خري هللا حفيد زوهجا الثاين

حزنت يف وفاهتا حزان شديدا مدة كثرية جعلها هللا تعايل ذخرا لها يف الاخرة. و اكن وادلها من مشاخي عبد النصري و مل يكن لها غريها و 

و محمود و محمد البشاغرة و كذكل اخوهتا محيد   
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دخلت س نة مثان و تسعني و مائتني و الف تويف فهيا 
374
  

ابملدينة راجعا من مكة و هل وحو مثانني س نة. اكن من بفهمي رمحه هللا الرويم املتخلص           حيدر حسن بن عامثن بن حسن   ابو 

مرتني و غري ذكل  من املناصب اجلليةل مع حيازته  افاضل علامء ادلوةل العامثنية يف عرصه و اعياهنم املربزين يف دهره. ويل مش يخة الاسالم

لعزيز مث نفي ايل املدينة و لقيته هبا و مبكة راجعا من عرفات و فاوضته ابد واخر اايم السلطان ع او عزل يف املرة الاخرية يف  .تعلمي السلطان

و  .ساعة يف املدرسة احملمودية ابملدينة و قدم ايل مزنيل للزايرة و سار من املدينة ايل مكة معادال يل و هو عيل ختت و اان عيل ختت   خر

رمبا تلكمنا عيل الطريق و دعاين ايل مزنهل حني عدان
375
 شاكيتيرس يل بعد ذكل لقاؤه. و مما  . و قال مزنيل عيل ابب املردة و ملفاتمن عر  

فقلت  .يل من حاهل  انه قال: علمت السلطان من ثلث عرشة س نة و وليت مش يخة الاسالم مخس س نني و نصف س نة مث نفوين ايل هنا

يكون ذكل ان شاء :هل
376
يل يف درجات ادلنيا و مناصهبا فان العمر قد ميض  جةو تعيل ادلرجات. فقال: ال حاهللا سببا لرتيق احلاالت  

يف بلغه و  .فقلت بل دلرجات ادلارين. و اكن كثري الاش تغال ابلعمل وافر الاطالع و هل تصانيف يف فنون مهنا القصيدة العزيزية يف املنطق
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 عيل الهامش: و هو عبد املطلب بن غالب بن مساعد بن سعد بن زيد    منه رمحه هللا  
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 يف اسفل الصفحة: بن  
374

 عيل الهامش: 

يف هذه الس نة قتل مكل الروس اسكندر بن نيقوال   

سالمو عزل وايل قزان جلرمية صدرت منه يف اهل الا  

 و اصدار الاذن ملن يريد الاسالم من طوايف اجملوس

 و ظهور العرابت احلديدة يف سكك قزان

 
375

 يف النسخة الاصلية: عودان 
376

 يف النسخة الاصلية: انشاء هللا 



 

 
الكتب و الثناء عيل ذكر ذكل للك  لغ يف مدح تكلنسخة من رشح العقايد و الناظورة  و املاء الزالل يف حاش ية اجلالل. و اب اايم مش يخته

و حيك يل النور عيل  .عيل لك من يريد التحقيق قرا أة هذه الكتب من دخل عليه و قال: و يلزم
377
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انه ملا سمل  احلاج نزيل قسطنطنية رمحه هللابن عبد الرقيب س نة احدي و تسعني و مائتني و الف عن سعيد بن محيد بن رحامنقيل القوايل 

صاحب الرتمجة و نظر فهيا وضع الكتاب عيل عينيه و بيك و قال: اين ممنون من مصنف هذا الكتاب  نسخة املاء الزالل ايل ش يخ الاسالم

و  هذا العمل  الاكمل يف زمان انتكس فيه معامل علوم الاسالم و ال س امي كيف نبع مثلو شاكر عيل صنيعه و اشكو ايل هللا فيه تقصريي و 

عليه و  ذا الكتاب يف يده فرشع يف الثناءهو يف بدل تسلط عليه الروس اللئام. و قال غريه ملا دخل عليه الصالح بن احساق لزايرته و اكن ه

 و ارا ال يبلغ اليه فهمه و ال يدري كهنه. فقال .يف هذا الكتاب كيت و كيت من العقايد و ذكره :اظهر التشكر عيل صاحبه. قال ابن احساق

ما اان بتاركه من يدي عيل ما اكن عليه. و ملا بلغين حسن ثنائه عيل و اكثاره فيه كتبت اليه مع ابين برهان ادلين هذا  :ش يخ الاسالم

ملكتوبا
378
سالم هللا ما جن القامري عيل مكل املاكرم و املعايل سالم هللا ما ان البالبل عيل مكل  : بسم هللا الرمحن الرحميو هذه عبارته 

 ناقب و الشامئل يقبل الارض عبد قد ارض  به طول البعاد و اكد الشوق هيلكه يود يف معره ان ال يفارقمك ما لك ما يمتين املرء يدركه غب  امل 

تسلاميت ازيه من زواهر النجوم و حتيات اكهنا اللؤلؤ املنظوم و ثناء احيل من عرف النس مي و دعاء اشهيي من رحيق خمتوم ادام هللا عيل 

و اوالمه من عزيز وجود موالان ش يخ الاسالم عمل الاعالم مالذ الاانم نعمة هللا عيل خلقه  و اهليه و الاسالم و بنيه ما اعطامه العمل

 املنبسط يف غرب

\279b\ 

الع الارض و رشقه اكرس طالمس هيالك النور حارس مالمث شوالك احلور قاصد مقاصد كنوز احلقايق واقف مواقف رموز ادلقايق طالع مط

ايضاح دالئل الاجعاز مفتاح اقفال الاطناب و  فتاح انوار الفصاحة ف كشاف ارسار البالغةاملعارف شارق مشارق احلمك من اتليه و طار 

زاره و اجملد رسابهل يف خدمة رشع هللا و دينه  فمل يك يصلح الا لها و مل تك تصلح الا هل اس بغ هللا ظهل و القي عليه الرشف االاياز من 

ع يف درج السعادة حمهل يف نعمة ال يبيل جديدها و ال ينهتيي ايل غاية مديدها و دوةل لدلنيا و دلين و عصمة للحق املبني يرفع مناره و رف

 من رشف مبني اكنمك الثالثة رضب خيط حبسن مث حسن مث حسن فال 
379
حيسن حبسن اثره ااثره حسنت اسام مقدارا و معين فيالي هل

عروان علو مقامه يف املعرفة هيزت به الفرس و الرت  و مسو حماهل يعزت به ادلين و املكل و منيف مناقبه يف الفضائل و رشيف مناصبه يف 

و العلوم يفتخر به اماثل العرب و الروم ذكل فضل هللا يؤتيه من يشاء و هللا ذو الفضل العظمي. ال زال مي علمه زاخرا و غمي فهمه ماطرا 

ب ادعائمك املس تج ناما بعد فان العبد اثر ما يعرض ما يمتناه م .مرشقة ببيانه و اقالم الفتوي و الوقايع مرشفة ببنانهاحاكم احلمك و الرشايع 

عز  ذلي يس تعري من لطفه النس مي و يود ان ميازجه التسنمي يهنيي ايل املقر العايل املولوي و احملل الاكرم العيل دام يف حفظ من هللا واق وا

عيل ادلهر ابق ان حامل رق احملبة وشامل طرس املودة من فذل كبد الفقري و مثر معره القصري ر أي ان جليس البيت يف احملافل سكيت و 

و ان الاغرتاب غارب الاكتساب  ان يف احلركة بركة و اخلري ال يف ما تركه و من جل و جل و من جد عرج
380
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سفره نصبا و اختذ سبيهل يف البحر جعبا و جاوز سدا مسدودا و شهد مقاما محمودا و فسافر و سار و تالعبت به ايدي الاسفار و لقي يف 

املرامغ و ملمع النريين و راح حيت اانخ عيل الارتياح يف منيع فنائمك و اس تظل برفيع لوائمك كطود يالذ ابراكنه عزيز  بلغ مجمع البحرين و وصل

من لك قرتنة ابلسالمة و الفالح متصةل ابلغبطة و النجاح و منحه هللا اسفاره م و مرسح نظرمك جعل رحهل يف مطمح برصمك املذهب و حط

ابلنظر انل بلوغ الاماين و الوطر و حاشا جوار س يدي و ساحة كرمه ان يشقي  عصمه من الرجوع خبفي حنني مفن مشلمتوه خري و زين و

                                           
377

 يف اسفل الصفحة: بن عبد 
378

 عيل الهامش: 

تبعت من مجموعاته و حمرراته فوجدت هذا املكتوب              فادرجته يف هذا البياض يكون هذا ن شاء مل يكتب الاس تاذ احملرر املرحوم املغفور هذا املكتوب يف السواد و لكين ت  

 هللا تعايل املبيض الفقري ابن عبد الرفيع املرحوم الش باكوي تسلمه الباري              
379

 قد يكون : فياهلل 
380

 يف اسفل الصفحة: فسافر 



 

 
 يد الاشتياق 

381
مس تجريه او يقيض مس تنريه يشقي رجال و يشقي اخرون هبم و يسعد هللا اقواما ابقوام و طاملا اكن العبد يش تاق و تعلهل

املويل و مسامعة فضائهل و مشاهدة خياهل الكرمي و مطالعة شامئهل ما زال مسعي  يعي من طيب ذكر  ما يزري عيل الروض  بتواتر صيت

ايل اببه و يؤسس يفتح سبيل الانتساب ع ايل القلب من الاذن و يريد ان محي قليب و ال جعب فرب ساغب العارض الهن حيت حللت 

ويف قواعد الاكتساب عيل مراسةل جنابه و يتنسم نس امي تتاليق به الارواح و القلوب و تتوايل به افراح احملب و احملبوب مفا زالت الاايم تس

مه ابلزنوان لو اس تطيعه و قد حيل و تعدين و متنيين مبواعيد عرقود و قصور الباع و جرد الرابع يثبطين عن الاقدام ايل هذا املطلوب ا

نفجر جفر املين و اسفر عن افق الهوي فهتللت مرسورا و اكن امر هللا االاابن و   ن سعد الاوان و  بني العري و الزنوان ايل ان حان خري

   قدرا مقدورا فعرضت حومة الس يف  

 

\280b\ 

ل ذيوهل و اكفي مبسوطة ايل تلقاء اسامء مدين قبوهل و العبد متيقن انه ال يقف جالهيا و اتيت القوس ابرهيا فها اان قد مثلته بني يديه لتقبي

 هذا الهذر ايل ميض الااب لنظر اليه بعني رضا مد هللا ظل املويل للعلوم و اهلهيا و الفنون و منتحلهيا ما ارشق من مشارقها مشس و س بق

. ال حول و ال قوة الا بيده اليوم امس و طبق امخلس مخس ال ملجاء و ال منجاء الا اليه و  

 

عبد هللا محمد بن ارسالن بن مراد عيل بن مرياث القزاين البواكيل احلنفي احملتسب خفر ادلين رمحه هللا يوم امخليس و دفن من الغد و ابو 

طاء بن محمد يوم امجلعة لثلث عرشة خلت من رجب بقرية بواكل من مضافات ممادش و هل وحو مخس و س بعني س نة. و صيل عليه ع

القورصاوي. و اكن فاضال هل طبع شعر و هل اشعار جيدة يف تقريظ الناظورة و مرثية الش يخ حسن بن محيد و الش يخ عيل بن س يف هللا 

التونتاري و ختنه مشس ادلين بن رمحة هللا احلاج و غري ذكل. و اكن اخذ عن فيض بن عبد العزيز و صادق بن صاف قل و عبد الغفور 

ملنان و بن عبد ا
382
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و دفن  .عبد هللا عبد الويل بن الوليد بن مقصود بن محمد القزاين الكجوي احلاج رمحه هللا يوم الاربعاء لعرش خلون من ذي احلجةو ابو 

 من الغد بقرية كجي عيل مرحلتني من مدينة قزان و صيل عليه   

ية نالصه. ويل الامامة بقرية قزان ابيش مث انتقل ايل قرية كجي و اقام هبا زماان و هل وحو           و مثانني س نة. اصهل من قر            

طويال وحو ست و مخسني س نة. و اكن رجال صاحلا صدوقا دينا فاضال حصيح الفهم  جيد املعرفة حسن اخللق حلامي متواضعا. الزم رش يد 

يش مف و مائتني و مثانني. و اكن اخذ عن نعمة هللا بن رمحة هللا املاو جح يف س نة ال .ادلين النالصاوي و صار من اخص احصابه و انبلهم

 و 

 

خدية فاطمة بنت محمد بن س بحان بن عبد الكرمي القزانية املرجانية رمحها هللا تعايل حضوة يوم السبت لعرش بقني من ذي احلجة يوم و ام 

ة قرية اتزالر اجلديدة و لها تسع و مخسون س نة و يه اخيت اليب و اهما و صليت علهيا يف مجع كثري و دفنت مبقرب  .االثنني بعد صلوة الظهر

 مثاان و ثلثني س نة يف حسن حال و 
383
خاليت حبيبة بنت عبد النصري. و اكنت حتت فيض الرمحن بن عبد الغفار التونتاري و عاشت عندها

و هو يف حتصيل العمل عندان ابملدرسة مث  .ادلين ااب سامل محمد و ودلت هل ابنه عبد الرمحن مات بعد اايم من والدته مث ابنه ظهري .ارغد عيش

 ابنته ام حبيبه خدية ماتت بعد شهر من والدهتا.
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عبد الغين بن          ادلمشقي امليداين احلنفي رمحه هللا شارح اخملترص و غريه. و اكن اخذ عن ابن عابدين و و ابو            

 

مائتني و الف تويف فهيادخلت س نة تسع و تسعني و   

                                           
381

 قد يكون: ويقلهل 
382

 يف اسفل الصفحة: و ابو عبد هللا عبد الويل  
383

 قد يكون: عنده 



 

 
 نالنور عني الكامل بن عبد الواحد بن سلمي بن ايشمحمد القرين احلنفي رمحه هللا راجعا من احلج مبدينة ازمري يف املرة الثانية. اكن مابو  

ور نرمحهام هللا  و وادل انبل علامء البشاغرة و اثبهتم و افضل احصاب شاه امحد الساميك و هو خال نظام ادلين بن رساج ادلين الالهايم 

العيان. و درس يف قرية قرن من مضافات بلباي اكرث من اربعني س نة  و جح مرتني من حبيبه و اجتاز قزان يف اولهيام. و اكن رجال جيدا 

.منصفا متتبعا و متبعا للحق  

 

هللا تعايل عن وحو مخس و س بعني يف ذي احلجة محمد بن حسن بن           بن          التونيس الس يد صادق ابشا غفره و ابو          

بتونس و ويل بعده اخوه الس يد عيل حتت طاعة الفرنسيس 
384
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املظفر خدااير خان بن شري عيل خان بن حايج بيك بن محمد امني خان بن عبد الرمحن اخلواقندي بكروخو ابو 
385
من توابع مدينة هرات  

   .و هو اخر خوانني خواقند و مكل فرغانة س نة مثان و مخسني .مخسني س نة طريدا من ملكه غريبا و هل وحو مخس و

 

دخلت س نة الف و ثلث مائة تويف فهيا
386
  

ة مثانني و مائتني و الف مدة عرشين س نة مل يعزل نصدر ادلين بن بيضا الكواليب احلنفي القايض رمحه هللا يف صفر. اكن قايض خبارا من س  

مث ويل قضاء دار املكل  .اكرث من مثانني س نة و درس مدة و اكن اوال عيل قضاء قراكول و غريها س نني كثريةو عاش  .فهيا الا وحو س نتني

.و اكن عاملا جيد الفهم حسن الادرا  مجيل الاخالق .خبارا و طالت اايمه  

 

و صيل عليه اخوه       م              و اتج ادلين بن مقصود بن قرابنعيل بن ادين قل بن مسكو القزاين اخلريبيوي القايض غفره هللا يو 

.مشس ادلين و دفن يوم الاربعاء لثلث عرشة بقيت من صفر بقرية كولباش  
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 .عيل الس بعني. ويل امامة قرية كولباش مع وادله و سافر ايل اوفا اربع مرات متوليا منصب العضوية و هو يف لك نوبة اول الثالثة و قد نيف

.فيت عبد السالم و املفيت عبد الواحد مدة فاكن حسن اخللقو انب بعد وفات امل  

 

شاه امحد بن يوسف بن محيد بن            القزاين القوايل احلنفي رمحه هللا يف يوم امخليس مخلس خلون من جامدي الاخرة و ابو         

هللا بن رحامنقيل و خفر ادلين بن علمشاه و بقرية قوال الكربي و صيل عليه عبيد هللا بن فيض هللا. اكن فاضال اخذ عن حبيب   

 و اخذ عنه عبد العالم بن صاحل اجلرشدي و 

 

عبد القادر بن                      العلوي اجلزايري رمحه هللا             و اكنت والدته يف س نة ثالث و عرشين بعد ميض و ابو         

ا صاحلا مجيل الصورة و اكن عاملا صاحب فضايل كثرية و س يدا نبيال جشاعا جسورا الالف و املائتني. و اكن حسن الاخالق تقيا دين

مزعنان يف حدود س نة الف و مائتني و ست و اربعني مببايعة اهلها بعد ان تغلب علهيا الافرجن و اخرهجا  ويل الامارة يف جزاير بين .مقداما

مرة مث اخذوه اسريا عيل الغدرة به و محلوه ايل ابريس و اكن هبا ايل ان خريه  حروب كثرية و ظهر علهيم فهيا غري و وقع هل .من العامثنية

انبوليون الثالث يف املقام يف املامكل العامثنية فاقام مدة بربوسا مث يف دمشق الشام 
387
   

 

\283a\ 
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387

1301يف اسفل الصفحة: دخلت س نة    



 

 
 دخلت س نة احدي و ثلث مائة و الف تويف فهيا

ييس الكناري احلنفي رمحه هللا بقرية كيك السفيل و صيل عليه هباء ادلين بن عبد عبد هللا عطاء هللا بن فيض بن عبد العزيز بن ع ابو 

الربساكوي و دفن مبقربة تكل القرية يوم السبت قبيل العرص منتصف صفر. و اكنت والدته يف رجب س نة الف و مائتني و ست و  الرحمي

ل ايل س هبا. و نشأأ يف جحر وادله و حصل مبادي العلوم عنده مث ارحتعرشين بقرية قشقار حني اكن ابوه يتويل الامامة و اخلطابة و التدري

. و اخذ عن صاحل بن اندر اخلجندي و القايض الرشيف بن عطاء البخاري و نياز بن بنيامني البلخي و عبد خبارا و حصل عيل جماري العادة

يل امامة قرية كيك السفيل و درس قليال و تزوج و مل يكن هل و و مث عاد ايل بالده بعد وفات وادليه .املؤمن بن اوزبك الافش نجي و غريمه

هجة ودل قط. و جح مع خاهل عبد الرمحن بن بنيامني الرتيك  س نة الف و مائتني و           مث يف س نة                      جح الصريورة من  

 

و جنم ادلين ابو سعد بن حسام ادلين بن مري سلمي القزاين الريج   رمحه هللا ليةل السبت  بعد العشاء لامثن بقني من صفر. و دفن من الغد 

يف املقربة اجلديدة و صيل عليه حتفة هللا بن بشرياملؤذن و هل وحو س بعني س نة و مل يكن من اهل العمل. خدم يف العسكرية مث ويل معل 

الف التأأذين و نيابة الامامة الهل العسكر يف بالد القرمي مث عاد مهنا يف حدود س نة   
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.و مائتني و مخس و س بعني و ويل امامة العسكرية مبدينة قزان بعد احملتسب ايل ان مات  

 

          مظهر بن امحد سعيد بن ايب سعيد بن صفي القدر الفارويق الهندي الرسهندي احلنفي رمحه هللا  ابملدينة و هل     و ابو        

يل دار الهجرة لقيته ابملدينة س نة س بع و تسعني  بعد الف و مائتني و صاحفته و دعا يل وجاه ش يخ الصوفية و صاحب السجادة و نز  .س نة

 مشهد النيب صيل هللا عليه و عيل   هل و احصابه

 

امحد مدحت ابشا الوزير الاعظم يف منفاه ابلطائف ابلطاعون            وابو
388
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الطنبويب الاجوي احلاج رمحه هللا يف واسط شوال بقرية ايج و هل وحو مخس و مخسني    العناية س يف هللا بن عامل بن           و ابو 

  .س نة

 

 

و ثلامثئة تويف فهيادخلت س نة اثنتني بعد الف   

العباس امحد بن حسني بن           القفقيس التفلييس غفره هللا يوم االثنني الحدي عرشة خلت من شهر ربيع الاول و دفن من الغد  ابو

و حرض يف جنازته وايل تفليس و سفر ادلوةل الايرانية و املفيت حسني بن غالب و اسقف الارامنة و رايس البدلية و  .قد جاوز الس بعنيو 

حسن  مرجع اخلواص و العوام .غريمه من الاعيان. و اكن ويل مش يخة الاسالم يف بالده عيل اهل مذهبه و بقي علهيا مدة عرشين س نة

لومات. و اكن ذا نظر يف الفنون اجلديدة مدميا للمطالعة  و وقف من كتبه اململوكة وحو مثامنائة جمدل بني عريب و فاريس و الطبيعة كثري املع

.و هل بعض تصانيف و ويل ماكنه الش يخ حسن بن طاهر عن قضاء شوسه .تريك الهل العمل و سائر من حيتاج اليه  
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و ابو
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 عيل الهامش: املفيت الرابع سلمي بن شاهني 



 

 
وفا و صيل عليه القايض محمد بن اليةل امخليس بعد العشاء الاخرية يف متام الساعة اخلامسة من الزوال لثلث بقني من شهر ربيع الاول بقلعة 

ا بقرب املسجد الاول و هل مثانون س نة. و اكنت والدته يف س نة عرشين بعد الف و مائتني من الهجرة صاحل العمري و دفن يوم امجلعة ابوف

و  .الثنيت عرشة بقيت من رجب بقرية كيمل. و نس به ينهتيي ايل املعروف جويج خان بن جنكر خان بواسطة خوانني كرمان   يوم        

 يف س نة س بعني بعد الف و مائتني من الهجرة. و دخل عيل السلطان عبد اجمليد مدة. و جحخدم هو و ابوه و جده يف ادلوةل الروس ية 

فتاء بعد املفيت الامث ويل معل  .بقسطنطنية يف رفاقة بعض الاعيان من مسلمي قفقص و تلكم فؤاد ابشا الصدر الاعظم اذ ذا  ---العامثين 

 معهل ايل ان مات. و اكن رجال جيدا و ان مل يكن من اهل العمل اذ اكن دينا عبد الواحد يف               س نة اثنتني و مثانني و اس متر عيل

و عيل قصد الصالح و ايصال النفع يف دوةل و سعة من ادلنيا و امال  و عقارات واسعة و بين املسجد الثاين  مبدينة اوفا و مكتبة للغرابء 

 .ايتام املسلمني من جيب نفسه و مل يعقب ودلا رمحه هللا
390
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  .محد بن           املهدي رمحه هللا يوم                 و ويل ماكنه ابن اخيه الامري عبد هللا بوصية منهاعبد هللا محمد بن و ابو 

 

من الهجرة تويف فهيا دخلت س نة ثالث بعد الف و ثلامثئة  

يوم امجلعة لس بع خلون من صفر و دفن عند                    الامري ابو املنصور مظفر بن نرص هللا بن حيدر بن معصوم املنغيت البخاري

و هل          و س تون س نة. و اكن ويل امارة خبارا و ما والاها من بالد ما وراء الهنر بعد وادله س نة س بع و س بعني فاكنت مدته وحو  

 ست و عرشين س نة. و ويل بعده ابنه الامري عبد الاحد  
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الاجمد ابو الفضل محمود بن هارون بن محمد بن س بحان بن عبد الكرمي القزاين املرجاين احلنفي هباء ادلين املامون رمحة هللا  الاعزو الودل  

حسر يوم امخليس لعرش خلون من شهر ربيع الاول و هل عرشون س نة و صليت عليه  .عليه طاب س بحانه مرقده و يف عرف اجلنان ارقده

دفن من يومه يف املقربة اجلديدة مبدينة قزان. و اكنت والدته يوم الاحد لثالث بقني من جامدي الاويل س نة  و مليدان يف مجع عظميايف 

ثالث و مثانني بعد الف و مائتني مبدينة قزان. و امه نعمية بنت احلسني بن يوسف بن اسامعيل بن ااباني القزانية. و اكن مديد القامة رش يق 

ذلهن مس تقمي الفهم واسع اوجه سود الشعور و العني عاقال لبيبا صبورا شديد الاش تغال دامئ املطالع سلمي القد صبيح اخلد امسر مجيل ال

التعقل دقيق الفكر كثري احملفوظات وافر املعلومات سديد الراي حتقيقي املرشب. و يف حفظه كثري من عبارات الكشاف و تفسري 

ايد مجة من اشعار العرب و عدة منظومات تركية و فارس ية. و اكن هل نظر يف التوارخي و قص الاكيف والبيضاوي و فتح القدير و الهداية و 

لباقر العلوم  اايم الناس و مساكل البدلان و اكن يدمي عيل مطالعة تصانيف احملقق الهروي و كتاب افق املبني و الامياضاة و تقومي الاميان

ادلاماد و الاسفار الاربعة من تصانيف صدر ادلين محمد بن ابراهمي الشريازي و حوايش القايض و غري ذكل. اان هلل و اان اليه راجعون اللهم 

ال حترمنا اجره و ال تفتنا بعده و اخلف لنا خريا منه و خري منا هل تغمده هللا س بحانه مبراضيه و جعل 
391
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 نمحد باكل ما بعثه الينا من مكة الفاضل الزيك ضياء ادلين مس تقبل احواهل خريا من ماضيه. و راثه غري واحد من احصابنا و من احسن ذ

البيتو هو هذا  جزائه س ادلين الطرخاين جزاه هللا خريمش  

ابلبني يف زمنه                    و ادلهر جار عيل عهدي فواحزين قيض اهل الوري  

 ظن العواذل اين لست مكتئبا                        و انين مل اصب شيئا من الشجن

و ظنوا ان فوادي غري ملهتب                       و ان دمع جفوين ليس يف هنت
392
  

                                           
390

 يف اسفل الصفحة: و ابو  
391

 يف اسفل الصفحة: مس تقبل 
392

انصاب منهعيل الهامش:         



 

 
ملا غدا جسمه للقرب يف رهن              بيل و حرمة من احضي ريث الوري  

 و من ميض غري موروث فضايهل                 و ان مضت مورثة الكفن

ذينامنذ ما مسعت اخباره  و لكام فاض دمعي غاض مصطربي             من  

 غدرت اي موت مك افنيت ذا فضل                 من الكرام و مك اهلكت ذا احلسن 

 و كيف واريت اي قرب الكرمي فيت                  فاق الرثاي مبا اواله من منن

ثهل يف الروم و المين عض الش باب جزي اذلهن ليس هل                ند ميا  

عيل و العمل انش ية                     و مه اترابه يف اللهو و الوسنو مهه يف ال  

 هوالش باب اذلي فاق املشاخي ابل                  ادرا  و العقل و االتقان و اذلهن

 الحت مشوس الهدي من وسط مفرقة            تكل املاكرم ال قعبان من لنب

حتظي اذا جئت يف اس تفهامه مبن    ا              هذا الش بل منتس بان رمت شهرة   

 مامون وقت ومحمود الفعال ااب ال               فضل امليض هباء ادلين ذو احلسن

لكرمي اذلي معت فضائهل                     شهاب افق العيل وادلين و السنن اابن   

لغصنرديفه اكن يف عمل و يف فضل                    لو عاش كنا عرفنا الاصل اب  

س يدي ابلصرب حمتس با                   كل التايس مبن حاذا  يف احملنعزا  اي   

 ما انت الا كنصل 
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الس يف مصطدما             اييت الشديد و هو غري مفتنت                        

 جزا  ربك ابالحزان مغفرة                    و عظم الاجر فامي انت من حمن

 مذحل يف روضة اندي مورخه                وفا ابو الفضل محمودا فواحزين

 

.ابو         عبد املطلب بن غالب بن مساعد بن سعد بن زيد العلوي احلس ين رمحه هللا مبكة و الرشيف  

 

 

ة كميي و هل اربعون س نة. و اكنت والدته الفضل عناية هللا بن فضل بن ابراهمي بن ارسالن القزاين الكميوي احلنفي احلاج رمحه هللا بقريو ابو 

عائشة بنت عبد النصري خالتنا. اش تغل عندي و حصل طرفا صاحلا من عدة فنون و رافقين يف  امهس نة و س تني بعد الف و مائتني هبا. و 

  سفر احلج و ويل الامامة و اخلطابة و التدريس يف قريته عيل مشاركة اخيه مث طلب
393
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شيل بعد وفات عبد الويل و مات يف اثناء ذكل و بقيت منه ثالث بنات صغار.ايل قرية جوا  

 

رجب و صيل  العناية عبد النصري بن محمد امني بن امني بن جعفر بن ايفث البووي الرشوطي رمحه هللا يوم السبت لست خلون منو ابو 

و اكن وادله من فقراء العوام و سافر ايل قرية برسكة مث ايل قرية  الطي و دفن من الغد بقلعة بوا و قد جاوز الس بعني.عليه خفر ادلين النور

و اجمتع  .و التدريس  يف قلعة بوا مث ارحتل ايل خبارا و حصل مث عاد ايل قزان و ويل الامامة .قشقار مع يعقوب بن حيي و حصل عنده

احرس و بنات و اكنت احدهين و يه زهرة عند رامق عنده خلق كثري و اس متر عيل معهل مدة مخس و ثالثني س نة. و عقب ابنني احدهام 

احلروف. و اكن اخذ عن عبد املؤمن بن اوزبك البخاري و احلاج خداي بردي الباليسوين و صاحل اخلجندي و غريمه. و ممن اخذ عنه 

 س يف هللا بن عامل الاجوي و شاكر بن عبد احلبار بن عبد الرمحن البووي و 

 

                                           
393

حة: ايل يف اسفل الصف   



 

 
ادلين بن س بحان بن عبد الكرمي املرجانية رمحها هللا حضوة يوم السبت لثالث خلون من شوال و لها         حبيب ساجدة بنت هباء و ام 

  و مخسون س نة بقرية ممسه و صليت علهيا و نزلت عيل قربها مع اخواي صدر ادلين    
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  س نة               لعرشين من جوزاء و اكنت والدهتا يوم        و عالء ادلين و ابن املرحومة مويس بن عيل رابع اربعة مطابقا للثامن و ا

و  .و اربعني بعد الف و مائتني و عقبت ابنا و بنتني مويس و عائشة و خدية و تقدم علهيا وفات عدة اوالد لها لكهم من زوهجا املذكور  

ة يف داخل احلايط وسط املزارعيل قارعة الطريق عيل ميني اخلارج من القري اما تزوجت غريه و قربهاكنت   

 

و ابو        محمد بن معر بن         البايل املدين احلنفي املفيت رمحه هللا ابملدينة. اصهل من بدل ابليكرسي ارحتل مهنا بعض اابئه فعرف ابمس 

مع اتليف هل  و هل مكتوب ارسهل ايل   .عايلابيل هو و اهل بيته. و اكن يتويل افتاء احلنفية مبدينة الرسول عليه السالم ايل ان توفاه هللا ت

و قد  :قال الش يخ امحد ادلمياطي يف كتابه النرص يف وقت صلوة العرص .س بل السالم يف حمك اابء خري الاانم عليه الصلوة و السالم

ساكهنا افضل الصلوة و السالم  الان عيلوقفت عيل سوال و جواب ملوالان العامل الفاضل الش يخ محمد البايل احلنفي مفيت املدينة املنورة 

 .افيت فيه برتجيح العمل ابلعرص
394
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من رجب و هو ش يخ احلرم مبكة و         ادلمياطي الشافعي رمحة هللا عليه ابملدينة يوم         امحد بن زيين بن امحد بن               ابو

 الشافعية و امام احملدثني يف وقته و مالذ العلامء يف حينه و مبوته تزول الاس ناد مبرتبته. و اكن اخذ عن جامعة كثرية و اجازوه و مفيت

لبة اجازمه و صنف يف احلديث و الفقه و غريهام تصانيف. قال الفاضل رمحة هللا بن ابراهمي العامثين الهندي يف كتابه اظهار احلق: ظهرت الغ 

كام تدل عليه عباراته يف كتاب حل  يسس بفضل هللا يف مس ئليت النسخ و التحريف اللتني اكنتا من ادق املسائل و اقوهما يف زمع الق  لنا

الاشاكل. فلام راي ذكل سد ابب املناظرة يف املسائل الثالث الباقية مث وقع يل االتفاق ان وصلت ايل مكة رشفها هللا تعايل و حرضت 

لعالمة و النحرير الفهامة عني العمل و ادلراية ينبوع احلمك و الرواية مشس الادابء اتج البلغاء مقدام احملققني س ند املدققني امام عتبة الاس تاذ ا

دي و موالي الس يد امحد زيين و خالن ادام هللا تول مسي الرسول املقبول س يدي و س نفذلة س يد الب احملدثني قدوة الفقهاء و املتلكمني 

و رايت اطاعة  :ت يف هذا الباب ايل ان قالالف مخلسة من الكتب اليتالعريب هذه املباحث افامرين ان اترمج اللسان  .وم القيامفيضه ايل ي

د صاحب الرتمجة مكتوب كتبه الينا و هذه عبارته امحلد هلل امر موالي مبزنةل الواجب و مشرت ساق اجلد و من جناب الس يد امح  
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وحده والصلوة و ال سالم عيل من ال نيب بعده ارشف ما هيدي من هذا احلرم و ارفع ما يسدي بني احلطمي و امللزتم و همبط الويح عيل خري 

الامم و البيت اذلي يمترغ به جباه امللو  من سائر الامم و هيدي بذكره احلادي اذا زمزم حتيات مسكية مكية و تسلاميت عطرية زكية مع 

دعاء مقرونة ابالجابة يف اماكن القبول و الاانبة حلرضت احلائز املقام الاسام و اجلناب االرفيع الاعز الاسامء املتحيل بلك ما يزين حرضة 

الافندي صاحب الفضيةل شهاب ادلين حفظه هللا و رعاه و مجع مشلنا يف هذه الاماكن املرشقة اايه و بعد السالم عليمك متواتر و الشوق 

اليمك مديد بس يط وافر فقد اخربان حمبنا خليل فاضل من اخالقمك السنية و شامئلمك املرضية و فضلمك املشهور انمك تكرمون ابناء احلرمني 

الرشيفني غاية الاكرام فشكر هللا فضلمك يف ذكل امني. و املشار اليه متصف ابالخالق امحليدة من اعزاء اهايل مكة املكرمة فارحو ا من 
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1304يف اسفل الصفحة: دخلت س نة    
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يل الهامش:ع   

و يذكر انه ارسل القايد اكرب خان ايل  و فهيا هرب ايوب خان بن شري عيل خان بن دوست محمد خان الافغاين الاكبيل من حمفظه بطهران و خلص و ال يدري اين هو من بالد الافاغنة. 

طرف ممينة الس امتةل الناس و ملا قتل يف س نة          وتسعني و مائتني و الف باكبل حسني خان من الوالت تر  يعقوب خان الوالية و تويل الامري عبد الرمحن خان بن افضل خان 

( عبد الرمحن خان الاصلية: خاربه يف النسخةبن دوست محمد خان ابعانة الانلكزي. حفارب ايوب خان الانلكزي و اهنزم مهنم س نة س بع و تسعني بعد الف و مائتني ايل هرات مث حاربه ) 

صوم حبساب القوامي الروس ية    فهيا فاضطر ايوب خان ايل الفرار ايل طهران حففظ فهيا بطلب الافرجن و اكنوا يعطون ايل خزانة ايران يف لك س نة مائة الف و عرشين الف   



 

 
انظار م ا حمك الاكسريية ما انت هل اهل ال زلمت ممن يقدر الاعناق ابملنن و يتخذ عند هللا الاجر احلسن و لمك منا جزيل ادلعا افندم حزر 

 13 ربيع الثاين س نة 1301 جهريه مفيت الشافعية مبكة احملمية اكن هللا هل يف جنب خامتة خبطه و املكتوب يف خامته امحد دخالن.

هابية و رساةل النرص يف وقت العرص ادلرر السنية يف الرد عيل الو  :و من تصانيفه 
396
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من  .احلس نات عبد احلي بن عبد احللمي بن امان هللا بن عبد الاكرب بن امحد ايب الرمح الانصاري الهندي اللكنوي احلنفي رمحه هللاو ابو 

سائل الوافرة يف مباحث كثرية مهنا النافع و عامل الهند يف عرصه و صاحب التاليف الكثرية يف فنون عديدة و الر  ذرية ايب ايوب الانصاري

 الكبري ملن يطالع اجلامع الصعري نقل فيه مسائل من الناظورة و اثين علهيا و وصفها ابلرشف و النفاسة و مهنا

 

عبان و مويس س يدة بنت هباء ادلين بن س بحان بن عبد الكرمي املرجاين رمحها هللا بقرية مزار ابشا يوم امجلعة لست خلون من ش و ام 

دفنت من الغد يف جنب زوهجا بعده بشهر و س بعة اايم و صيل علهيا صابر بن امحد بن احسان و لها وحو مخسني س نة و بقي مهنام ابهنام 

 عبد العزيز و ابنهتام مرمي
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 دخلت س نة مخس بعد الف و ثلث مائة تويف فهيا
397

 

ة و دلقزاين احلاج رمحه هللا يوم امخليس لثالث عرشة خلت من احملرم راجعا من احلج جبعامثن صاحل بن يوسف بن اسامعيل بن ااباني ا ابو

   .احلجة س نة احدي و عرشين بعد الف و مائتني مبدينة قزان ذي دفن يف مقربهتا و هل اربع و مثانون س نة. و اكنت والدته يف

 

ايم الطربليس احلنفي املعروف ابلقاوقجي            ادلين رمحه هللا مبكة من احملاسن محمد بن خليل بن ابراهمي بن           العلوي الشو ابو 

و اكن يكتب يف نسبته و اكن يف اجداده من يصنع القاوق مثل التاج مما يلبسه الاعيان يف ادلوةل  .ودل عبد السالم بن مشيش احلس ين

ودل ليةل االثنني الثنيت عرشة خلت من  .احلامدي نت عبد القادر العمريمحليد و امه بدري ب االعامثنية و الغي يف عهد لسلطان محمود بن عبد 

شهر ربيع الاول س نة الف و مائتني و ثالث و عرشين بطرابلس الشام. و اكن قصري القامة حسن الوجه هبيي الشامئل و مات ابوه و هو 

 النيب عليه السالم و تلقي عن اهل مرات و زار قرب و جح مث ساح يف البالد .صغري و عاش يتامي و قر أ القران و هو وحو ابن ست س نني

  يف الفيته الفضل و الارشاد و تفقه و مسع احلديث و حصب املشاخي الصوفية و هل اجازة يل و لودلي برهان ادلين  ايب العباس محمد
398
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و اتليفه وحو مائتني اكربها يف اربع جمدلات و اصغرها  .رمفتاح ادلين بن         القزاين اجملاو  نف ادلين بجبميع مولفاته ومروايته بطلب رش 

و  ،و اجلامع الفياح مقترص اجلوامع الصحاح املوطاء و الصحيحني ،و مرسة العينني عيل اجلاللني ،ربيع اجلنان  يف تفسري القران :كراسة مهنا

لروض الفايق عيل او  ،و الفتح املبني  رشح احلصن احلصني ،و اذلهب الابريز رشح املعجم الوجزي ،البدر املنري يف احاديث البشري النذير

و رساةل يف اداب  ،يق اداب الصوفيةملقاصد السنية  أ و  ،و نزهة الارواح يف ارسار الناكح ،و حاش ية عيل العيين ،رشح كزن ادلقايق

و  ،محد البدوي و الاسقاطياسويق و دل أ و رشوح عيل الاحزاب ابن العريب و النودي و الشاديل و  ،يف لبس اخلرقة و اخري ،اخللوة

صلوات كصلوات ادلردير، و روح البيان يف خواص النبات و احليوان، و رسائل يف النحو و املنطق. و اكن اخذ الطريقة الشاذلية عن 

د الس باعي و ادلسوقية الس يد محمد الهبيي الرفاعية و القادرية عن حسني ادلجاين و النقشبندية عن محمد جان السلاميين و اخللوتية عن محم

و مريدوه ينيفون عيل عرشين الفا مهنم  .حلديث عن عابد الس ندي و ايسني املريغين و عامثن املريغين و غريمهاعن محمود ادلسويق. و مسع 

لشايم و ابو بكر بن ر اامحد بن محمد اخلرضاوي. و مسع منه طاه ابنه جامل ادلين ابو املواهب محمد و رشف ادلين بن مفتاح ادلين القزاين و

                                           
396

 يف اسفل الصفحة: و ابو احلس نات 
397

 عيل الهامش: و فهيا اكنت فتنة بقزان بني اهل اقادمييا و اهل اجنم دانش من الروس و مثهل يف بطرسربج و مسكوب  
398

 يف اسفل الصفحة: جبميع 



 

 
الرهبيين و حسني بن محمد و صاحل بن سلامين العرايين و ودله عبد الرحمي و امحد احملالوي و  محمد و امحد ابو اخلري الهندي و محمد بن عيل

.محودة اليافوي و خلق كثري  
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اببن الوات  عش ية يوم الاحد الحدي عرشة بقيت  لسالم العيشمندي  املعروفاعبد هللا اسامعيل بن مويس بن عبد هللا بن عبد و ابو 

من شعبان. و دفن من الغد و صيل عليه يوسف بن عبد الس تار بن سعيد بن امحد القزاين الرشداين و دفن مبقربة قرية قشقار بعد ان نبش 

ده ومت          و قد جاوز الامثنني و عقب ابنني عبد الرمحن و عبد الكرمي و بنتني       .الندراس قربه و من هنا عن  هالاس تاذ ما سو 

.تلميذه اخلاص الفقري ايب عامثن برهان بن عبد الرفيع الش باكوي  

 

و  .وي الش باكوي احلنفي وادلي املاجد رمحه هللا يوم االثنني منتصف جامدي الاخرةر املزنلاملهناج عبد الرفيع بن عبد الرزاق بن بيكمتو ابو 

هللا و دفن من الغد مبقربة الش بكة و هل وحو مخس و س بعني س نة. قد اش تغل بعمل التاذين مخس و  صيل عليه عبد الظاهر بن حتفة

  .والد مخس مهناج و نور و اعمل و هذا الفقري و هباءامخسني س نة و اكن هل فضل و معرفة. كثريا ما ينشد ابيات الش يخ السعدي و هل 
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اتويف فهي لف و ثلامثئةادخلت س نة ست بعد   

يرش بن ايداكر البلغاري حلسن هارون بن ايب العالء محمد بن س بحان بن عبد الكرمي بن عبد التواب بن عبد الغين بن عبد القدوس بن اابو 

 بقزان ،طاب هللا س بحانه مرقده و يف عرف اجلنان ارقده ،حلاج شهاب ادليناالقزاين املرجاين احلنفي احلكمي الفقيه الاديب الاملعي اللوذعي 

و صيل عليه ابنه العامل الفاضل ابو العباس محمد  .من شعبان ابملقربة اجلديدة بقزان عش ية يوم الاحد و دفن من الغد يوم االثنني لليةل بقيت

برهان ادلين جبمع عظمي و جنازة حفيةل و هل من معره اربع و س بعون س نة. و اكنت والدته يوم امخليس لس بع خلون من شهر ربيع الاول 

ثلث و ثالثني و مائتني و الف بقرية ايجنيس نة 
399

لوجه اتم اخللقة عذب املنطق خفيف اللحية عظمي اجلثة مديد ا. اكن رمحه هللا صبيح 

و  .من عبارات الكشاف و البيضاوي و املدار  و غريها كثرية احملفوظاتقدس ية و ملكة  القامة رش يق القد هميبا مجيال ذا حافظة قوية

مش متةل عيل نصاحي و مواعظ و متثيالت و وجنيسات مؤثرة يف القلب و اجلوارح. يقر أ عن ظهر القلب يف التدريس و ينشد اشعارا بديعة 

 احملافل و ينصح الناس ابلقول الذليذ و يزجر عن الفحش ابلتشديد و التغليظ و ال خياف يف هللا لومة المئ و لو سلقوه ابلس نة حداد احشة

ا فقهيا اكمال عالمة وحريرا حمققا متبحرا يف العلوم العقلية و ماهرا يف الفنون النقلية دقيق النظر سلمي الفكر عيل اخلري. اكن رمحه هللا عامل

 طليق اللسان دامئ املطالعة 
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اخلطري هجبذ  وافر الاطالع شديد الاجهتاد ال ينام طريف الهنار الا زلفا من الليل ذكل ذكري لذلاكرين. الا و هو الامام الكبري ذو الرشف

 كشف قناع العلوم العلي ة و الفهوم القدس ية عن عرايس الارسار و نفايس الافاكر و حل  الرموز الروحانية و فك طالمس كنوز ريفقيد النظ

حلس هنا رغب اتليف رشيفة يو  .و هو رمحه هللا صنف تصانيف نفيسة حممكة بديعة غراء. و يتنافس فهيا العلامء و المكالء الرابنية. و كيف ال

لكها  .لعرفاءاحفول الرجال من و رسائل لطيفة و تعليقات عزيزة و ااثر منيعة يعجز عن در  ادرا  معانهيا  .عن غريها احلكامء و الظفراء

مشحونة
400
 ذهان اكهنارات جعيبة و مملوة ابرسار خمتومة مل ينقض ختاهما ابللسن الفصح و الااو عب بليغة و تدقيقات بديعة بتحقيقات 

ء و هللا ذو الفضل العظمي. و ابمجلةل هو من ارشاف البلغار اذكل فضل هللا يؤتيه من يش .انس قبهل و ال جان املرجان مل يطمهثاالياقوت و 

و ما يصاحهبا من القري و البدلان  مشهور ابلفضل و الكامل معروف ابلعمل يف سائر ادلول من العمران فارس ميدانه و سابق اقرانه. بلغ 

 ة الاجهتاد و الكامل و اكن مشار اليه ابلبنان. اعرتف يف حقه اخملالف و املوافق ابلفضائل السنية و الاخالق املرضية و اهلمة العاليةرتب

و اكب يف مدة معره عيل التصنيف و التدريس و الافادة و وجرد لرتبية طالب العمل يف وقادة اذلهن و ثقافة الفهم ابحلس ين و زايدة.  .الهبية
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 عيل الهامش: بتقدمي الباء عيل النون  
400
 يف النسخة الاصلية: مشخونة 



 

 
انه و يف اوان عنف. اش تغل رمحه هللا ------------------------و القليل خيرب عن الكثري ل اذلهن عن وصفه و مناقبه قصري و التكثري تقصري ب

عند وادله املاجد بقرية طاشكجو مث قدم خبارا 
401
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صيل ابلفكر الصائب و الفهم الثاقب و لقي فهيا اش تغل فيه و جد يف التح  .س نة اربع و مخسني و مائتني و الف لست خلون من شوال

مائتني املشاخي الصوفية و كبار العلامء احلنفية. و اخذ و اس تفاد مهنم العلوم و املعارف الظاهرة و الباطنة مث قدم بقزان س نة مخس و س تني و 

جلامع الاول فهيا. و جح بيت هللا احلرام و حلس بة ابالتدريس و او الف الثنيت عرشة خلت من شهر رمضان و ويل الامامة و اخلطابة و 

ادي فريضة الاسالم و زار روضة النيب عليه الصلوة و السالم و سافر و سار من وطنه املالوف ايل البيت العتيق س نة س بع و تسعني و 

جد اذ مبادي العلوم عن وادله امللف الربع عرشة بقيت من شهر رمضان. و هل اجازة من مشاخي احلجاز و مشاخي ما وراء الهنر. اخائتني و ام

ن امحد بن عبد اجلليل المترجاين و امحد بن ذي احلجة و غريهابن س بحان املرجاين و ع هباء ادلين
402

. و يف ما وراء الهنر عن صاحل بن اندر 

عشور نب
403
ها. و اخذ عنه فش نجي و غري الااوزبك  نصفر اخلجندي و فضل بن عشور العجدواين و عبد املؤمن ب ناخلجندي ومحمد ب 

خلق كثري و مج غفري مهنا محمد بن صاحل القزاين العمري و ع ياث بن حبيب القزاين و عبد اخلبري بن عبد الوهاب القزجلري و برهان ادلين 

 بن عبد الرفيع بن عبد الرزاق الش باكوي

و من تصانيفه النفيسة و تأ ليفه الرشيفة: حزامة اخلوايش الزاحة الغوايش، حاش ية التوض يح،  وكتاب العذب الفرات و املاء الزالل الناقع لعةل 

و كتاب انظورة احلق يف فرضية العشاء و ان مل يغب الشفق،  يف رشح العقايد النسفية، اجلنية روام رشح اجلالل، و كتاب احلمكة البالغة

   و كتاب حق
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كتاب و  ،ب الربق الوميض يف الرد عيل البغيض املسمي ابلنقيضاملعرفة و حسن الادرا  مبا يلزم يف وجوب الفطر و الامسا ، و كتا 

ب الوفية، و كتاب مس تفاد الاخبار يف احوال قزان و بلغار جمدلين، و كتاب وفية الاسالف و حتية الفوائد املهمة، و كتاب منتخ

اب خمترص النجوم الزاهرة يف احوال مرص و الاخالف يف س بع جمدلات خضمة، و كتاب تنبيه ابناء العرص يف تزنيه انباء ايب النرص، و كت

و كتاب املثل الاعيل، و كتاب النصاحي،  ، و كتاب الطريقة املثيل و القصيدة احلس ين،القاهرة، و كتاب غالةل الزمان يف اترخي بلغار و قزان

البيان و التصوير يف مس ئةل عامل و كتاب مشارع الاصول و مشارب الفصول، و كتاب احلق املبني يف حماسن اوضاع ادلين، و كتاب حق 

، و كتاب حتارير مفردة، و كتاب جوامع اللكم و ذرايع النعم من مقوالت املنيب بعدم تزكية اهل الصليبالامر و التقدير، و كتاب تذكرية 

توارخي بلغار و ااكذيهبا عيل بن ايب طالب، و كتاب اعالم ابناء ادلهر ابحوال ما وراء الهنر، و كتاب كشف الغطاء عن الابصار ابغالط 

الرصحية ذلوي الاعتبار، و كتاب يف مسائل النحو، و كتاب تركية يف مناسك احلج، و كتاب عرفة احلواقني لفرقة اخلواقني، و رشح مقدمة 

و ما سوي ذكل خطب و ادعية و ماكتيب عربية و فرس ية و تركيةةل اخري تركية االرساةل الشمس ية، و رس  

 

فقري ايب عامثن ابن عبد الرفيع الش باكويفكر  ------قطعه   

معدن العمل و الفنون هارون شهاب ادلين حكمي -----------------------------------------------------  
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 يف اسفل الصفحة: س نة  
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 قد يكون: غريمه 
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 عيل الهامش: عبد هللا 
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