
 / 1صفحة  /
 ىذه رسالة في اثبات كرامات

 االولياء لمعالمة
 االوحد والفيامة

 االمجد
 ( *شياب الدين أحمد بن أحمد السجاعى * ) 

 رحمو اهلل ونفعنا بو
 والمسممين

 آمين
 م
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 لالحمد هلل الذى نصب لدينو من ذب عنو الرعاع وأزال بنور الحق ظالم الباط
 وان كاد لكثرة أىمو يمال سائر البقاع والصالة والسالم عمى سيد االنبياء بال

 نزاع سيدنا وموالنا محمد صاحب المعجزات التى فاقت ضياء الشمس والقمر في
 الشعاع وعمى آلو وأصحابو أولى الكرمات في الحياة وبعد الممات المشاىدات

 عين ليم باحسان وعمى من خالفلمن فارق االبتداع وعمى التابعين وتابع التاب
 فيقول راجى من( * أما بعد * ) ىوى النفس فرجع إلى الحق وما ارتاع آمين 

 مواله حسن المساعى أحمد ابن الشيخ أحمد السجاعى الشافعى االحمدى ان السنة
 المحمدية المشرفة المحمية لما صارت غريبة عزيرة في ىذه االزمان المتأخرة

 دع وتكمموا بفاسد االعتقاد وأوىموا الجاىمين أنيا أمورالردية كثر أىل الب
 حقية فضموا وأضموا وبأوا من اهلل بالطرد واالبعاد وأكثر ما يقع ذلك منيم في

 المجالس المظممة بظالم الظمم وحب الدنيا لمقوم الجاىمين قصد الصيدىم حطاميا
 كانوا عالمين فماالفانى فبئس ما قدمت ليم أنفسيم وبئس ما شروا بو أنفسيم لو 

 تكمم بو قوم رعاع وأذاعوه فأورثيم الحرمان وسوء االبتداع انكار كرامات
 االولياء أحياء وأمواتا ومنيا انكارىم عمى المسممين زيارة االولياء كقطب

 االقطاب السيد البدوى واعتراضيم عميو بما يقع فيو من المخالفات لرب االرباب



 م من أين لنا أنيم ماتوا عمى االسالم ومنيا تكفيرىمومنيا وىو أشنع مما قبمو قولي
 الوليين العظيمين الجاليمين القطب الكبير سيدى محيى الدين بن عربى والقطب
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 الجميل سيدى عمر بن الفارض نفعنا اهلل بيم آمين وقد سئمت في اظيار إبطال

 االيمان باالدلة ىذه الدعاوى التى ليست خافية عمى من لو نور بصيرة من أىل
 الواضحة التى ىى كالشمس في رابعة النيار فأحيبت الدخول في سمك السنة النبوية

 ورجوت بركة كرامات أولياء اهلل تعالى والنجاة من عذاب الدنيا وعذاب النار
 فقمت أما كرامات االولياء فاعمم أن الكرامات جمع كرامة وىى أمر خارق لمعادة

 ة وال ىو مقدمة ليا يظير عمى يد عبد ظاىر الصالح ممتزمغير مقرون بدعوى النبو 
 لمتابعة نبى كاف بشريعتو مصحوب بصحيح االعتقاد والعمل الصالح عمم بيا أو لم

 يعمم فتمتاز بعدم االقتران المذكور عن المعجزة فال تمتبس بيا وبنفى مقدمتيا عن
 الغمام لنبينا صمى اهللاالرىاص وىو ما يظير عمى يد االنبياء قبل النبوة كتظميل 

 عميو وسمم وبظيور الصالح عما يسمى معونة كما يظير عمى يد بعض عوام
 المسممين تخميصا ليم من المحن والمكاره وبالتزام متابعة نبى الخ عن الخوارق المؤكدة

 لكذب الكاذبين وتسمى اىانة كبصق مسيممة بكسر الالم في بئر عذبة الماء ليزداد
 ار ممحا أجاجا وبالمصحوبية بصحيح االعتقاد الخ عن االستدراج كماماؤىا حالوة فص

 خرج السحر عن جيات عدة ودليل الجواز أن ظيور الخارق أمر ممكن في نفسو
 وكل ما ىو كذلك فيو صالح لشمول القدرة ال يجاده ودليل ذلك االمر وامكانو أنو

 اب العزيز من قصةال يمزم من فرض وقوعو محال ودليل الوقوع ما جاء في الكت
 مريم عمييا السالم ووالدتيا عيسى عمى نبينا وعميو وعمى سائر االنبياء الصالة
 والسالم من غير زوج مع كفالة زكريا ليا عميو الصالة والسالم وكان ال يدخل

 عمييا غيره واذا خرج من عندىا أغمق عمييا سبعة أبواب وكان يجد عندىا فاكية
تيانو بعرش الصيف في الشتاء وفاكية  الشتاء في الصيف ومن قصة آصف وا 

 بمقيس قبل ارتداد طرف سميمان عميو السالم وقد تواتر وقوع الكرامات من
 الصحابة والتابعين ومن بعدىم إلى وقتنا ىذا وقد أطال العالمة المفانى وولده
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 الكالم عمى ذلك عند قولو في جوىرتو



 نفاىا إنبذن كالمو ومن* وأثبتن لالولياء الكرامو 
 أى لطرح كالم من بنفييا من المعتزلة ومن جرى عمى طريقتيم وقد قال قال

 العالمة النسفى في عقائده كرامات االولياء حق فتظير الكرامة عمى طريق نقض
 العادة لمولى من قطع المسافة البعيده في المدة القميمة وظيور الطعام والشراب

 عمى الماء وفى اليواء وكالم الجماد والعجماء وغير ذلك والمباس عند الحاجة والمشى
 من االشياء ويكون ذلك معجزة لمرسول الذى ظيرت ىذه الكرامة لواحد من

 امتو النو ظير بيا أنو ولى وال يكون وليا اال اذا كان محقا في ديانتو برسالة رسولو
 اهلل جميعيم انتيى وقد أقره شارحو سعدالدين وغيره من أئمة أىل السنة أسعد

 وخذل أعداءىم اذا عممت ىذا اتضح لك أن الفاعل لمكرامات كالمعجزات
 انما ىو اهلل تعالى وحده لكن أظيرىا اهلل سبحانو وتعالى عمى أيدى أىل طاعتو

 الموصوفين بما تقدم اكراما ليم واذالال لمنازعييم وخصمائيم وليس
 نسب ليم في ذلك فعال فقد ضلليم في ذلك اكتساب وال ليم عمى ذلك اقتدار فمن 

 وحاد عن الطريق المستقيم اذ مذىب أىل السنة والجماعة أن العبد ال يخمق شيأ
 من االفعال بل المنفرد بالخمق وااليجاد ىو اهلل الفاعل المختار وحينئذ ال فرق

 في اظيارىا عمى يد أحد منيم بين كونو حيا أو ميتا وانكار أىل الجيل والبيتان
 مى يد االموات العتقادىم الفاسد أن الفاعل ىو صاحب الكرامة وقدوقوعيا ع

 عممت بطالنو وأنو مبنى عمى قاعدة أىل االعتزال والمالمة ومن المشاىد المحسوس
 حفظ اهلل تعالى لمن أراد زيارتيم بحسن اخالص واعتقاد صحيح من شر االعداء

 ادرا فيذه كرامة عظمىالمراقبين لو ومن قطاع الطريق فال يقع خالف ذلك إال ن
 وأما ما يقع من االنس الباطنى واالشراق الظاىرى وحسن الحال لمن ذكر فأمر
 يعرفو من ذاقو من أىل االيقان والينكره اال المحروم المطرود عن باب الفضل
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 واالحسان قال المحقق الشياب ابن حجر في فتاويو ما نصو وجاء عن المشايخ

 ة الوارثين أنيم قالوا أقل عقوبة المنكر عمى العارفين حرمان بركاتيمالعارفين واالئم
 قالوا ويخشى عميو سوء الخاتمة نعوذ باهلل من سوء القضاء وقال بعض العافين من

 رأيتموه يوذى االولياء وينكر مواىب االصفياء فاعمموا أنو محارب هلل مبعود
 ى جاللتو وامامتو أبوترابمطرود عن حقيقة قرب اهلل وقال االمام المجمع عم



 النخشبى رضى اهلل عنو اذا ألف القمب االعراض عن اهلل صحبتو الوقيعة في أولياء
 اهلل تعالى وقال االمام العارف شاه ابن شجاع الكرمانى ما تعبد متعبد بأكثر من

 التحبب إلى أولياء اهلل الن محبتيم دليل عمى محبة اهلل عزوجل اه ويكفى في عقوبة
 كر عمى االولياء قولو صمى اهلل عميو وسمم في الحديث الصحيح القدسى من آذى لىالمن

 وليا فقد آذنتو بالحرب أى أعممتو أنى محارب لو ومن حارب اهلل ال يفمح أبدا قال
 العمماء لم يحارب اهلل عاصيا إال المنكر عمى االولياء وآكل الربا وكل منيما يخشى عميو

 لخاتمة اذ ال يحارب اهلل إال كافرا اه قمت ومن أذيةخشية قريبة جدا من سوء ا
 أولياء اهلل ايقاع المعاصى كالغيبة والنميمة وسائر المحرمات بامكنتيم وكثرة المغط

 فييا بغير ذكر اهلل المصحوب بخشيتو تعالى نسألو سبحانو وتعالى بيم الحفظ من جميع
 اه تعالى وىو راض عنا آمينالمكاره ونسألو من فضمو الدخول في حزبيم إلى أن نمق

 واذ قد سمعت كل ما سبق فيمت أنو ال اعتراض عمييم بشئ مما يقع في أمكنتيم من
 آحاد الناس ولنضرب مثاال كالشمس المنيرة ال يصد عنو اال أعمى البصر أو البصيرة
 ىو أن بعض االموات من آحاد الناس يبالغ أىمو في التجييز والتكفين وفى تشريف

 ياره بين المسممين فيل يسوغ لعاقل أن ينسب لمميت شيأ من ذلك أو يمومقبره واظ
 عميو فيما يقع ىنالك والحاصل أن اهلل قد أكرم أحبابو في الحياة وبعد الممات فيو
 الفاعل جل جاللو ال غيره من سائر الممكنات ومن المقرر عند السادة االعالم أن

 ة بشرط عدم التحدى وىو ادعاء النبوةما جاز لالنبياء معجزة جاز لالولياء كرام
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 فاعرف المقام وأما انكار أىل الضالل زيارة أىل اهلل الواصمين لكل كمال فيو
 زيادة في الحرمان لما ورد عن سيد ولد عدنان صمى اهلل عميو وسمم من طمب زيارة

 ما أىل بيت المصطفىقبور المسممين عمى االطالق فما بالك بزيارة أىل اهلل وخاصتو وال سي
 المطموب زيادة اكراميم باالتفاق وقد قال موالنا سبحانو في كتابو العزيز قل

 ال أسألكم عميو أجرا إال المودة في القربى قال أىل التفسير المعنى ال أطمب عمى
 ما أتعاطاه من التبميغ والبشارة نفعا اال أن تودوا قرابتى روى أنيا لما نزلت قيل

  من قرابتك ىؤالء الذين وجبت عمينا مودتيم قال عمى وفاطمة وابناىمايا رسول اهلل
 ذكر ذلك البيضاوى وقيل في اآلية غير ذلك وطمب مودتيم ال يختص بحال

 الحياة ثم قال صاحب الحصن الحصين وجربت استجابة الدعاء عند قبور الصالحين



 قادر الفاسى وقدبشروط معروفة وقال العارف باهلل تعالى سيدى محمد بن عبدال
 كان االمام الشافعى بقول قبر موسى الكاظم الترياق المجرب قال العارف باهلل أحمد

 زروق قال أبوعبداهلل واذا كانت الرحمة تنزل عند ذكرىم فما ظنك بمواطن
 اجتماعيم عمى ربيم ويوم قدوميم عميو بالخروج من ىذه الدار وىو يوم وفاتيم

 عرض لما يتجدد من نفحات الرحمة عميو فيى اذافزيارتيم فيو تينئة ليم وت
 مستحبة ان سممت من محرم أو مكروه في أصل الشرع كاجتماع النساء وتمك االمور التى

 تحدث ولبعضيم
 إال زيارة ساكنى االلحاد* ان القساوة ال دواء لضرىا 

 منيا عمى الزىاد والعباد* ولرب زورة عارف بيا 
 عند الولى ىنيية لمصاد *ولخير أعمال العبيد جموسيم 

 ورأى بعض الصالحين النبى صمى اهلل عميو وسمم في المنام فسألو عن أفضل االعمال
 فقال عميو الصالة والسالم أفضل االعمال جموسك عند ولى من أولياء اهلل قدر

 حمب شاة قال حيأ كان أو ميتا يا رسول اهلل قال حيا كان أو ميتا قال الشيخ سيدى
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 محمد بن ناصر وىذا أقل ما ينبغى أن يمكث الزائر بين يدى الولى ومن كالم سيدى
 ابراىيم البازى رضى اهلل عنو وأرضاه ونفعنا بو آمين

 ومفتاح أبواب اليداية والخير* زيارة أرباب التقى مرىم يبرى 
 وتشرح صدر اضاق من سعة الوزر* وتحدث في صدر الخمى ارادة 

 وتكسب معدوما وتجبر ذا كسر* خامال وتنصر مظموما وترفع 
 مرب ومجذوب وحى وذى قبر* وال فرق في إمكانيا بين سالك 
 عمييم ولكن ليست الشمس كالبدر* وذى الزىد والعباد فالكل منعم 
 تأدب ممموك مع المالك الحر* فزر وتأدب بعد تصحيح نية 
 لجيرووصوا بيا يا صاح في السر وا* عميك بيا فالقوم باحوا بسرىا 

 انتيى من الفتح المبين والدر الثمين لمشيخ عبداهلل الياروش المغربى وأما ما يقع
 في أماكنيم من المعاصى والمخالفات فيم برآء من ذلك وال ينسب الييم شئ من تمك
 القبائح وال لوم عمييم في أمر من االمور بل ىى منسوبة لمن اكتسبيا وىل أحد من

 و ييواه ولو كان من أكبر أصحاب المعاصى بل يعتقدأدنى المسممين يرضى بذلك أ



 انو رذيمة ويبالغ في كتمو عن أعز االخوان اال من زادت فضيحتو فابتمى بيا
 وتجاىر باالمتحان

 حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن* يقضى عمى المرء في أيام محنتو 
 كر منيمفكيف بالخاصة من أىل اهلل والعجب كل العجب من ىذه الفرقة الضالو تن
 الكرامات بعد الممات ويذمونيم بما يقع في مقاماتيم من المخالفات فان

 اثبتوا أن ليم في المخالفات صنعا فاعترضوا عمييم بذلك فميقروا بالكرامات
ال فميتركوا تفاصيل االحوال أليس قد وقع  وليثبتوىا بالقياس عمى ما ىنالك وا 

 وعمييم الصالة والسالم كثير منفي مقام سيد االصفياء وزين االنبياء عميو 
 المخالفات وىم عمييم الصالة والسالم أحيا في قبورىم بال خالف فيل يحل
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 لمؤمن أن يقول ان الرسول عميو الصالة والسالم رضى بذلك أو أحبو بل من تفوه
 بيذا كان من المرتدين وكيف يرضى مؤمن بمخالفة مواله وىل الحد شئ مع اهلل

 واقع بارادتو تعالى كما ىو مذىب أىل السنة ولو شاء ربك ما فعموه فذرىم نعم ىو
 وما يفترون وأما قوليم من أين لنا أنيم ماتوا عمى االسالم فيو قول خبيث يجر لقائمو
 الوبال والوقوع في مياوى البيتان والضالل اذ ذاك يجره إلى الشك في نفى الصحبة

 وسمم بأن يقول ىذا الخبيث من أين عممتم أنيم عن أصحاب رسول اهلل صمى اهلل عميو
 ماتوا عمى االسالم فان أقر بموجب ىذه المقالة قمنا لو يا خاسر الدين يا عدو خاصة
 المسممين ىم نجوم االسالم ومصابيحو بشيادة سيد المرسمين صمى اهلل عميو وسمم

 ت بركةفقد ألزمت نفسك الشك في بقائيم عمى أكمل الحاالت بعد الموت فحرم
 أنوارىم وأسرارىم وفاتك من الخيرات أعظم فوت وان قال كالمى في غير ىذه العصابة

 المرضية قمنا لو أى فرق وىم سادات االولياء وأعاظميم بغير مرية بل ربما جره
 إلى الكفر والعياذ باهلل بأن يصرح في حق االنبياء عمييم الصالة والسالم بتمك

 لك الخبيث وأقل حياءه وىو لو قيل لو ال نصمى عميك بعدالعبارة الشنيعة فما أقبح ذ
 موتك وال ندفنك في مقابر أىل االسالم لتقطع غيظا واستشاط غضبا وامتال سما

 من ذلك الكالم وكيف يصمى عمى من ال يدرى ىل من مات عمى الكفر أوااليمان
 يقانوىو مقر بذلك عمى غيره أفال يسمم ذلك في نفسو وىو بزعمو من أىل اال

 فان لم يرض بذلك لنفسو فيكف يتجارى عمى من غمر رضا اهلل في رمسو ومما يكذبو



 صريحا أمره عميو الصالة والسالم بزيارة القبور عمى العموم ولم يقل ال تزوروا
 إال من تحققتم موتو عمى االسالم ومما يجرى عمى ألسنة تمك الجماعة في استدالليم

 الطاعة قولو صمى اهلل عميو وسمم ال تشد الرحال االعمى منع زيارة االولياء وأىل 
 إلى ثالثة مساجد المسجد الحرام والمسجد االقصى ومسجدى ىذا وقد أخطؤا

 في فيم المراد منو فقد قال الشياب الخفاجى الحنفى في شرحو عمى الشفاء الصحيح
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 في غيرىا لم يمزمو فال يكره أن معناه التشد لنذر العبادة فيو ولذا قالوا لو نذر الصالة
 شد الرحل لبعض االماكن المتبرك بيا أو لزيارة من فييا من الصالحين أو لطمب
 العمم بل قد يكون ىذا واجبا عميو انتيى وأما تكفير ىذين االمامين الجميمين فمن

 فرط االعتدا ومن مجاوزة الحدود وبذلك رجع معتقد ىذا بالردا وقد تكرر
 ن العمماء االعالم فأجابوا بأحسن جواب وفوقوا عمى الطاعنينالسؤال عنيما م

 فييما سيام المالم قال االمام المحقق والشياب المدقق عمم المتأخرين واستاذ
 العارفين الشيخ أحمد بن حجر الييتمى في فتاويو مانصو الشيخ محيى الدين بن عربى

 فق عمى ذلك من يعتد بو كيفرحمو اهلل ورضى عنو امام جمع بين العمم والعمل كما ات
 وقد ذكر بعض المنكرين في ترجمتو أنو كان وصل لمرتبة االجتياد وحينئذ
 فاسالمو متيقن وكذلك عممو وعممو وزىادتو وورعو ووصولو في االجتياد

 في العبادات إلى ما لم يصل اليو أكابر أىل الطريق فال يجوز االقدام عمى تنقيصو
 لتى ال مستند ليا يعتد بو بل يستصحب ما عمم من اسالموبمجرد التيور والتخيالت ا

 وعمومو ومعارفو ىذا ما يتعمق بذلك وأما الكتب المنسوبة لو فالحق أنو واقع
 فييا ما ينكر ظاىره والمحققون من مشايخنا ومن قبميم عمى تأويل تمك المشكالت

 والحاصل فانيا جارية عمى اصطالح القوم وليس المراد منيا ظواىرىا ثم قال
 أنو يتعين عمى كل من أراد السالمة لدينو أن ال ينظر في تمك المشكالت وال يعول

 عمييا سواء قمنا إن ليا باطنا صحيحا أم ال وأن ال يعتقد في ابن عربى خالف ما عمم
 منو في حياتو من الزىد والعبادة الخارقين لمعادة وقد ظير لو من الكرامات ما يؤيد

 صاحب القاموس أنو لما فرغ من تأليف كتابو الفتوحات المكية ذلك منيا ما حكاه
 جعمو وىو ورق مفرق عمى ظير الكعبة فمكث سنة لم تطير الريح منو ورقة

 وال وصمت إلييا قطرة مطر عمى كثرة أمطارىا ورياحيا فسالمة تمك االوراق من



 عمى اخالصوالمطر والريح مع مكثيا سنة عمى السطح من الكرامات الباىرة الدالة 
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 في تأليفو ىذا الكتاب وأنو برئ مما نسب اليو فيو وفى غيره اه وقد تعدد
 ىذا السؤال والجواب في فتاوى الشياب المذكور أربع مرات وقد تكمم عمماء

 الحنفية في ذلك في كتبيم بما يشفى العميل ففى معروضات مفتى الحنفية أبى السعود
 وص الحكم لمشيخ محيى الدين بن عربى إنو خارج عن الشريعةما معناه من قال عن فص

 وقد صنفو الضالل خمق اهلل ومن طالعو ممحد ماذا يمزمو فأجاب نعم فيو كممات تباين
 الشريعة لكنا تيقنا ان بعض الييود افتراىا عمى الشيخ قدس سره فيجب االحتياط

 س ثناء عظيمابترك مطالعة تمك الكممات اه وقد أثنى عميو صاحب القامو 
 في سؤال ورد عميو إلى ان قال وانى اصفو وىو يقينا فوق ما وصفتو وناطق بما كتبتو

 وغالب ظنى أنى ما أنصفتو
 دع الجيول يظن الجيل عدوانا* وما عمى اذا ما قمت معتقدى 
 أقامو حجة هلل برىانا* واهلل واهلل واهلل العظيم ومن 

 ال لعمى زدت نقصانامازدت ا* ان الذى قمت بعض من مناقبو 
 ثم قال ومن خواص كتبو ان من واظب عمى مطالعتيا انشرح صدره لفك المعضالت

 وحل المشكالت اه وقد أثنى عميو العارف سيدى عبدالوىاب الشعرانى السيما
 في كتابو تنبيو االغبياء عمى قطرة من بحر عموم االولياء وكذا أثنى كثير من العمماء

 الجميل سيدى عمر بن الفارض قصم اهلل من لو يعارض والعارفين عمى االمام
 ىذا وقد قال العمماء رضى اهلل عنيم إنو ال يجوز تكفير مسمم أمكن حمل كالمو عمى
 محمل حسن أو كان في كفره خالف ولو كان ذلك رواية ضعيفة وبالجممة والتفصيل

 فييا فالكالم عمى ىذه المسائل يستدعى جممة من التطويل لكن ىذه النبذة
 اشارة اجماليو يكتفى بيا من لو بصيرة ربانيو ويرجع بيا عن المنازعات ان كان

 ممن يخاف مقام ربو العظيم وسؤال ربو عن دخولو فيما ال يعنيو والتكمم في أولياء
 اهلل الذى يوجب سوء الختام والمقت من اهلل والخزى واالنتقام جعمنا اهلل ممن
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 كن موعظة لسواه وختم لنا بخاتمة السعادة وحفظنا من كيداتعظ بغيره ولم ي

 الشياطين وأدخمنا الجنة مع العمماء العاممين بمنو وكرمو آمين آمين آمين



 وصمى اهلل عمى سيدنا محمد وعمى آلو وأصحابو والتابعين وتابع
 قال مؤلفو كان ذلك* التابعين ليم باحسان إلى يوم الدين 

 مضتا من رجب الفردفي يوم الثالث لميمتين 
 الذى ىو من شيور سنة ألف ومائة وأربع

 وتسعين من اليجرة النبوية عمى
 صاحبيا أفضل الصالة

 وأزكى التحية
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 احمد بن شياب الدين احمد بن محمد السجاعى -السجاعى 
 سبع وتسعين 1197المصرى االزىرى الشافعى المتوفى سنة 

 حراز في انواع المجاز من عممومائة والف لو من التصانيف اال
 بموغ االرب لشرح. بدء الوسائل في الفاظ الدالئل . البالغة 

 تحفة االيام بتوريث ذوى. قصيدة من كالم العرب لمسموأل 
 تقييد. تحفة ذوى االلباب فيما يتعمق باآلل واالصحاب . االرحام 

 لطيف وانموذج شريف حاشية عمى شرح الخطيب الشربينى
 الجوىرة السنية. الجوىر المنظمات في عقود المقوالت .  في الفقو
 الروض النضير فيما. الدر والترياق في عموم االوفاق . منظومة 

 السيم القوى في نحر كل غبى. يتعمق بآل بيت البشير النذير 
 فتح الجميل. شرح مختصر ابن ابى جمرة لمبخارى . وعوى 

 ح ذى الصفات العميةفت. عمى شرح ابن عقيل اللفيتو في مجمد 
 فتح ذى الصفات العمية بشرح متن. بشرح الجوىرة السنية 

 فتح. فتح رب البريات بتفسير وخواص اآليات . الياسمينية 
 فتح الغفار بمختصر. الرحيم الغفار بشرح اسماء حبيبو المختار 

 فتح القادر المعيد بما يتعمق بقسمة التركة. االذكار لمنووى 
 .تح القدير بشرح حزب قطب النووى الشيير ف. عمى العبيد 

 فتح المالك. فتح المطيف القيوم بما يتعمق بصالة االمام والمأموم 
 فتح الممك الرزاق لشرح نظم. يقول الناس وىو كذلك 



 فتح. اصول االوفاق فتح المنان ببيان الرسل التى في القرآن 
 ائد المطيفةالفو . المنان بشرح ما يذكر ويؤنث من أعضاء االنسان 
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 الفوائد المطيفة في تخريج قوليم ابوقروان. بشرح الفاظ الوظيفة 
 .الفوائد المزىرة بشرح الدرة المتنضرة . عمى الطريقة المنيفة 

 .القول االزىر فيما يتعمق بالمحشر . قالئد النحور في نظم البحور 
 نفيس فيما يتعمقالقول ال. القول االسنى في شرح اسماء اهلل الحسنى 
 لقط الجواىر في الخطوط. بالخمع عمى مذىب الشافعى ابن ادريس 

 والدوائر مختصر التحفة السنية باجوبة االسئمة المرضية وىو شرح
 المقصد االسنى بشرح. المقالة الشناعة بشرح نظم اشراط الساعة 

 المنيج الحنيف في خواص. منظومة اسماء الحسنى مناسك الحج 
 ىداية اولى االبصار إلى معرفة اجزاء. لى المطيف اسمو تعا

 .الميل والنيار وغير ذلك 
 شوبر ككوثر قرية) الشوبرى محمد احمد الشوبرى 

 وتوفى 977شمس الدين الخطيب الشافعى ولد سنة ( بمصر 
 تسع وستين وألف لو حاشية عمى شرح اربعين 1169سنة 

 .ى شرح المنيج حاشية عم. حاشية عمى شرح التحرير . النووية 
 . حاشية عمى شرح المواىب الممدينة المدنيو لمقسطالئى

 

 


