
 
 
 
 
 
 

 

 

  
  



  (1)ترمجة الشيخ حممد بن بري علي الربكوي 
 امسه:

أو  ،أو الِب  كلي -بكسر الباء والكاف -الِب  ك وي   لروميهو حممد بن بري علي بن إسكندر ا
 وهي بلده اليت قضى آخر سنواته فيها. (2)نسبة إىل )بر ك ي( البري كلي

 .(3)واشتهر بـ )الِبكوي( وهذا الذي عليه أكثر من كتب يف ترمجته
 لقبه:

 وزين الدين. ،وحميي الدين ،كان يلقب بعدة ألقاب وهي: تقي  الدين  
مث صار  ،وأفندي لقب على العلماء يف السابق ،وبعض املرتمجني له يكتبون حممد أفندي

 .(4)يطلق على املعظ مني
 مولده:

(( الواقعة يف الشمال الغريب من تركيا -رمحه هللا–ولد الِبكوي  سنة  ،يف مدينة ))أبل يك س ر 
  .(5)وهبا نشأ وترعرع هـ929
 طلبه للعلم: 

 
 
من علماء الدولة العثمانية يف  اطلب العلم منذ صغره على والده بري علي الذي كان عامل

وعي عادة العلماء  ،فحفظ القرآن يف صغره ،ا يف مدينة ))أليكسر((وكان مدرس   ،ذلك الوقت

                                 
 يف: -رمحه هللا-الِبكويانظر ترمجة  (1)

، اتريخ 436، العقد املنظوم يف ذكر أفاضل الروم ص 9/123املؤلفني ، معجم 6/61، األعالم 2/252هدية العارفني 
، الفوائد 2/1284الم ، قاموس األع1/179، حدائق احلقائق يف تكملة ذيل الشقائق 9/376األدب العريب 

، مقدمة حتقيق كتاب: دامغة 19 -15ص إنقاذ اهلالكني، د.حسام عفانة كتاب:  ، مقدمة حتقيق557البهية ص
، اإلمام الِبكوي وجهوده يف مقاومة البدع يف 100 - 26ص ، سلطان العرايفوكاشفة بطالن امللحدين املبتدعني

 .يف جزأينرسالة دكتوراه ، تركيا، سامل وهيب

 ا.( حالي  ب تركيا، قريبة من مدينة )إزمريقصبة تقع يف غر  (2)

 .1/179انظر: حدائق احلقائق  (3)

 .1/39وجهوده يف مقاومة البدع يف تركيا، لسامل وهيب  انظر: اإلمام الِبكوي (4)

يقول عن يوم والدته: )يوم والديت يوم عشرة يف مجادى األوىل سنة تسع وعشرين وتسع مئة(. الرسالة االعتقادية  (5)
   .1/51أ، خمطوطة، نقال عن رسالة سامل وهيب /7للِبكوي 



 .(1)السابقني
وتلقينه العلوم الشرعية منذ  ،وكان من الطبيعي لعامل مثل والده أن حيرص على تعليم ابنه  
 .(2)فتلقى عن أبيه شىت العلوم والفنون ،صغره

دما أدرك األب العامل نباغة االبن وحبه للعلم؛ أرسله إىل اسطنبول حيث كانت وعن
 .(3)وهبا جمال العلوم أوسع وأخصب ،عاصمة للدولة العثمانية
 السلطان حممد الفاتح يف اسطنبول ابملدارس اليت أنشأها -رمحه هللا –مث التحق الربكوي 

فكان  سة وطريقة تدريس العلوم فيهالدراوكانت هذه املدارس مبثابة اجلامعات من حيث ا
 طالب العلم يفدون إليها من مجيع أحناء تركيا طلبا للعلم الشرعي.

فِبز يف الفقه والتفسري  -رمحه هللا –وهذا ظاهر من آتليفه  ،الِبكوي يف علوم متعددة برع
 ،بل إنه كان عاملا ابلبيان واحلساب ،واحلديث والعقيدة والفرائض والتجويد والنحو والصرف

 ووحيد دهره رمحه هللا. ،حىت أصبح عالمة عصره
 ،وحصل على إجازات عديدة يف التدريس ،ودرس يف مدرسة بريكي اليت ينسب إليها
 وخترج على جلة من العلماء واملشايخ يف زمانه.

  أعماله:
مث انتقل منها إىل  ،ا هبامدرس  دراسته يف اسطنبول عني  –رمحه هللا  –بعد إمتام الِبكوي 

وعني فيها مشرفا على توزيع تركة املوتى من اجلند على  ،السابقة امدينة أدرنة عاصمة تركي
هذه الوظيفة )القس ام  كان يطلق على  ،وهذا لنبوغه يف الفرائض واحلساب ،ورثتهم

 . (4)(العسكري
 ،(بناها يف مسقط رأسه )بركي مدرسته اليتا يف مدرس   (5)مث عينه عطاء هللا أمحد أفندي

 وكان إىل جانب ذلك يلقي الدروس يف املدارس واملساجد.

                                 
 . 1/179انظر: حدائق احلقائق  (1)

 .1/179در السابق انظر: املص (2)

 .1/179انظر: املصدر نفسه  (3)
 .2/1284، وقاموس األعالم 1/179انظر: حدائق احلقائق  (4)

(، تلقى العلم على كثري من العلماء كالشيخ أيب مسعود أفندي، وسعد هللا و: عطاء هللا أمحد، ولد ونشأ يف )بركيه (5)
 ه.979الثاين، مات سنة قاضي القسطنطينية، كان معلما للسلطان سليم 



 مذهبه الفقهي:
حيث انتشر مذهب اإلمام أيب  ،هو السائد يف الدولة العثمانية كان املذهب احلنفي   

وبالد العجم   ،وما وراء النهر ،واهلند والصني ،ا يف العراقا واسع  انتشار   –رمحه هللا –حنيفة 
 .(1)كلها

يف مجيع الوالايت اإلسالمية  -رمحه هللا–وقد طبقت الدولة العثمانية مذهب أيب حنيفة 
وكان مركز اخلالفة العثمانية تركيا اليت كانت األصل واألساس  ،(2)اليت كانت حتت سلطاهنا

 للِبكوي رمحه هللا.
ونقوالته الكثرية يف كتبه عن كتب  ،وقد برز ميوله احلنفي يف بعض رسائله املتعلقة ابلفقه

 . (3)واستشهاده أبقواهلم ،علماء احلنفية
رمحه –إال إن الِبكوي  ،ومع أن املذهب احلنفي كان املذهب الرمسي للدولة يف تلك الفرتة

فيقول  ،كتاب والسنةإىل التمسك ابل وكان يدعو ،قليد والتعصب املذهيبا للتكان انبذ    -هللا
واملعارف الدينية الشرعية  ،والعقلية ،رزقين هللا واحلمد هلل من العلوم العربيةوقد رمحه هللا: )

واحنل عن قليب  ،واخلطأ والصواب ،والقوي والضعيف ،الشريفة ما أميز به بني الصحيح والسقيم
 .  (4)(وامتزج حتقيقي ابلتحقيق واإلتقان ،عقدة التقليد بعض االحنالل

الفقهية؛ حيث كان واسع االطالع على املذاهب واألقوال وهذا ظاهر يف بعض رسائله 
 .(5)الفقهية

 مكانته العلمية:
ويذكر أن  ،وال شك أن اإلمامة يف الدين منزلة عظيمة ،ابإلمام -رمحه هللا–كان يلقب 

 .   (6)كان العامل الوحيد الذي لقب ابإلمام من بني علماء األتراك يف زمانه  -رمحه هللا–الِبكوي 
من جمددي اإلسالم يف القرن العاشر اهلجري يف البالد  -رمحه هللا–اإلمام الِبكوي  وقد عد

                                 
 .3/1052انظر: مقدمة ابن خلدون  (1)

 .98,99انظر: أصول الدين عند اإلمام أيب حنيفة، حملمد اخلميس ص (2)

 ، على سبيل املثال.25ص2انظر: رسالة معدل الصالة للِبكوي  (3)

 .3األربعني، للِبكوي ص (4)

 وغريها.، 20,24,26انظر على سبيل املثال: معدل الصالة ص (5)

 .1/73انظر: رسالة سامل وهيب  (6)



حىت اعتِبه  ،ا زيفهم وابطلهما على أهلها ومبين  د  ار ا للبدع واخلرافات و الرتكية؛ إذ كان جماهد  
 .(1)ا ملدرسة شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللابعض العلماء امتداد  

حيث أشار إىل أنه من اجملددين يف  ،ا؛ الشيخ حممد رشيد رضادد  وممن اعتِبه الِبكوي جم
 .  (2)تركيا

 أبرز شيوخه:
 والده بري علي الِبكوي.-1
 .(3)(957املوىل مشس الدين أمحد )ت-2 
 . (4)(982املوىل عبد الرمحن بن علي األماسي )ت-3
 (.974أخي زاده قرماين حممد )ت-4
قد قرأ  وال شك أنه ،قى العلم عنهمالذين تل -هللارمحه –أبرز شيوخ الِبكوي  هم هؤالء 

 .  (5)لكن هذا الذي وصلنا من مشاخيه يف املصادر املوجودة ،على العديد من العلماء
 عقيدته:

ا لألثر متبع   ،ة ابلكتاب والسنةشديد العناي -رمحه هللا–كان املتأمل يف كتاابته جيد أنه  
حيث رد على  دين؛ وكان ذا غرية على ال ،ديةلعقالصاحل فيما خيص املسائل ا قوال السلفوأ

 مث نقدها وإقامة احلجج والِباهني.ومن  ،واجتهد يف بيان ابطلها ،كثري من الفرق املبتدعة
، وصِب ا وجلد ا يف الوصول إىل ، ودقة يف البحثهفي اسوخ  ور  ،قد أظهر سعة يف العلمو 

وحبكم الواقع والبيئة كان مييل يف بعض املسائل العقدية إىل ما  -رمحه هللا–إال أنه احلق وبيانه، 
 .(6)ذهب إليه املاتريدية األحناف

                                 
 . 378-368انظر: اجملددون يف اإلسالم، لعبد املتعال الصعيدي ص (1)

 انظر: اتريخ األستاذ اإلمام حممد عبده، حملمد رشيد رضا، مقدمة الكتاب ص ب. (2)

 .201انظر: الشقائق النعمانية ص  (3)

 .5/155، معجم املؤلفني 1/547 ، هدية العارفني476انظر: العقد املنظوم ص (4)

 .1/57انظر: رسالة سامل وهيب  (5)

ه(، وقد نشأ املاتريدي يف بالد ما وراء النهر، وينسب إىل 333هم أتباع أيب منصور حممد بن حممد املاتريدي )ت (6)
الكالمي، هم على يف الغالب على أصول  ماتريد، وهي حملة قريبة من مسرقند، يعتِب مؤسسا للمذهب املاتريدي

املاتريدية ، 96، 93ية دراسة وتقوميا للحريب صاملاتريد، 2/152دة انظر: مفتاح السعا. األشاعرة يف أبواب العقيدة
 .شمس األفغاينلة ماجستري، ل، رسالموقفهم من توحيد األمساء والصفاتو 



 صفاته:
ا يف سريته وأخالقه سلف مشاهب   ،ا ابلكفاف من الرزقراضي   -رمحه هللا–كان الِبكوي 

 .   (1)هذه األمة عليهم رمحه هللا
وهناية  ،آية يف الزهد والصيانة -رمحه هللا–)كان  قال عنه صاحب كتاب )العقد املنظوم( :

 . (2)(متمسكا مبا هو أمت وأقوى ،التقوىرأسا يف التجنب و  ،يف الورع والداينة
ن وظيفته اليت قام أنه امتنع عن صرف ما كان يتقاضاه م -رمحه هللا–ومما يذكر من ورعه 

 ،فبعد أن استقال من هذه الوظيفة احلكومية يف أدرنة عاد إىل اسطنبول ،(هبا يف مدينة )أدرنة
 ،وأرجح مجيع املال الذي كان يتقاضاه من هذه الوظيفة ،مث مال إىل الزهد واالنعزال عن احلياة

 . (3)وكان قدره أربعة آالف درهم
ومن  ،لومة الئم ال خياف يف هللا ،ا يف بياهناجريئ   ، يف كلمة احلققواي   -رمحه هللا–وكان 

 .(4)أجل ذلك متيز على أقرانه من العلماء يف ذلك الزمان
واملتأمل فيما سطره بنان هذا العامل الرابين؛ يدرك ويلحظ تلك الغرية الدينية اليت صاحبته 

يرد على من خيالف الشريعة   ،ا على احلق يف كل مكان)قائم  فكان   -رمحه هللا–طوال حياته 
 .     (5)ا لعلو رتبته ومسو منزلته(هاب أحد  ال ي ،كائنا من كان

 ثناء العلماء عليه:
 ،ممن تعاىن العلم والعمل: )لي بن ابيل، فقال عنهصاحب العقد املنظوم عأثىن عليه 

يف طرف عال من   -رمحه هللا–وكان  ،فالتحق يف شبابه ابملشايخ الكمل ... ،وحصل وكمل
 ،ومجع العلم وتبحر فيه ،ومجع القواعد واملسائل ،وتتبع الكتب والرسائل ،الفضل والكمال

                                                                                              
أول واجب على املكلف، وجود هللا، بعض التوحيد،  ل السنة:ومن املسائل اليت خالف فيها الربكوي مذهب أه       

، لسلطان العرايف ص وكاشفة بطالن امللحدين انظر: مقدمة حتقيق: دامغة املبتدعني مسائل الصفات، أفعال العباد.
55 – 71. 

 .437انظر: العقد املنظوم ص (1)

 .437املصدر السابق ص  (2)

 .180-179انظر: حدائق احلقائق ص  (3)

 .437انظر: العقد املنظوم ص (4)

 .437املصدر السابق ص (5)



 .  (1)(وحوى من الفضل واملعرفة ما يكفيه
وحيد عصره يف  ،والفاضل الكرامة ،)اإلمام العالمةحه العالمة داود القارصي بقوله: وامتد

 .(2)(رمحه هللا عليه–وفريد دهره يف التدقيق حممد أفندي الِبكوي  ،التحقيق
 ،)أفضل املتأخرين اإلمام العامل العاملفقال عنه:  ،عالمة ابن عابدينعليه ال وممن أثىن

 .(3)(الشيخ حممد الِبكوي ،دقق الكاملاحملقق امل
 .(4)ا: )اإلمام العابد الورع النبيه(وقال ابن عابدين عنه أيض  

 ،العامل العامل ،واملوىل اهلمام ،ويصفه الشيخ حممد بن مجعة املقار احلنفي: )ابلشيخ اإلمام
 . (5)(لكامل حممد أفندي الِبكلي الروميالفاضل ا

وممن ابلغ يف الثناء عليه الشيخ حممد بن علي بن حممد البكري الصديقي الذي شرح  
 ،العامل النحرير ،الالزق به يف سره وجنواه ،)العارف مبوالهفقال عنه:  ،اب الطريقة احملمديةكت

 .   (6)(مشس الدين حممد أفندي الِبكلي ،راحلائز لفضيليت البيان والتحري
 . (7)وقال الزركلي عنه: )عامل  ابلعربية حنو ا وصرف ا له اشتغال ابلفرائض ومعرفة ابلتجـويد( 

صويف واعظ حنوي فقيه مفسر حمدث فرضي مشارك يف غري )وقال عمر كحالة عنه: 
  .(8)(ذلك

 :مؤلفاته
مصنفاته مع ذكر من بعض  عدد كبري من املصنفات وهذه قائمة أبمساء للعالمة الِبكوي

 :(9)نسبها إليه

                                 
 .437-436العقد املنظوم ص (1)
 .4شرح داود القارصي على منت أصول احلديث، للِبكوي ص (2)

 .1/68جمموعة رسائل ابن عابدين  (3)
 .1/173املصدر السابق  (4)

 .  17الباشات والقضاة يف دمشق، حملمد بن مجعة ص (5)

 أ، خمطوطة./1املواهب الفتحية على الطريقة احملمدية البن عالن الصديقي  (6)

 .6/61األعالم  (7)

 .3/176معجم املؤلفني  (8)

اإلمام الِبكوي وجهوده : ، انظر، ولالستزادة19 – 1/16 انظر: مقدمة حتقيق إنقاذ اهلالكني، د.حسام الدين عفانة (9)
العربية منها والرتكية، املطبوعة  ؛مؤلفات الِبكويعلى مجيع  املؤلف فقد أتى وهيب. يف مقاومة البدع يف تركيا، د.سامل



 . (1). آداب الِبكوي 1
 . (2). األربعون يف احلديث2
. إظهار األسرار يف النحو، وهو خمتصر مفيد، كما قال حاجي خليفة يف كشف 3
 .(3)الظنون
  .(4)يف النحو متحان األذكياء،. شرح لب األلباب يف علم اإلعراب للبيضاوي املسمى ا4
 .(5). إمعان األنظار يف شرح املقصود يف الصرف5
. إيقاظ النائمني وإفهام القاصرين، وهو خمتصر كما ذكر حاجي خليفة حيث قال: إن 6 

 رسالة يف عدم جواز أخذ األجرة للقراءة وعدم جواز وقف النقود وأفىت املوىل الِبكوي كتب أوال  
واز ورد  عليه فصنف هذا املذكور جوااب  عن رده وأمته يف أواسط شوال سنة أبو السعود ابجل

 . (6)هـ972
 .(7). حتفة املسرتشدين يف بيان مذاهب فرق املسلمني7
  .(8). تفسري سورة البقرة8
  .(9). جالء القلوب9

حاشية على شرح الوقاية لصدر الشريعة، حاكم فيها بني العالمة ابن كمال ابشا  10
هـ ألنه رد  كالمه يف حاشيته على صدر 953وهباء الدين زاده املوىل حميي الدين املتوىف سنة 

  .(10)الشريعة

                                                                                              
 منها واملخطوطة. 

 وذكر له عدة شروح وحواش. 1/5، إيضاح املكنون  2/199هدية العارفني  (1)

 .2/199، هدية العارفني  1/105كشف الظنون   (2)

 .6/61، وهو مطبوع كما يف األعالم  2/199. هدية العارفني 3/176، معجم املؤلفني  1/149 (3)

 .2/199. هدية العارفني 2/458كشف الظنون   (4)

 .2/199. هدية العارفني 2/650كشف الظنون (5)

 .2/199، وذكره يف هدية العارفني  1/216كشف الظنون   (6)

 .2/199. هدية العارفني 1/318كشف الظنون (7)

 .2/199هدية العارفني  (8)

 .2/199. هدية العارفني 1/465 كشف الظنون(9)

 .2/199، هدية العارفني  2/308كشف الظنون   (10)



  .(1). دامغة املبتدعني وكاشفة بطالن امللحدين يف الكالم11
. الدر اليتيم يف علم التجويد، وعليها شرح للشيخ أمحد فائز الرومي كما قال حاجي 12

، وذكرها (4)، ويف معجم املؤلفني(3)، ونسبها له يف هدية العارفني(2)خليفة يف كشف الظنون
 الزركلي ابسم )الدرة اليتيمة( وأشار إىل أهنا مطبوعة.

وهو مرتب : ". ذخر املتأهلني والنساء يف تعريف األطهار والدماء، قال حاجي خليفة13
األلفاظ املستعملة والثاين على مقدمة وستة فصول وتذنيب ويف املقدمة نوعان األول يف تفسري 

يف القواعد الكلية والفصل األول يف ابتداء الدماء الثالثة والثاين يف املبتدئة واملعتادة والثالث يف 
االنقطاع والرابع يف االستمرار واخلامس يف املضلة والسادس يف األحكام والتذنيب يف حكم 

 . (5)"هـ979نة اجلنابة واحلدث وعذر املعذور، أمته يف يوم الرتوية س
  .(6). رسالة يف التغين وحرمته ووجوب استماع اخلطبة14
  .(7). روضات اجلنات15
أمته يف ". السيف الصارم يف عدم جواز وقف النقود والدراهم، قال حاجي خليفة: 16

هـ قال فيه: هذا سيف صارم إلبطال وقف النقود إذ قد 979التاسع من شهر ذي القعدة سنة 
فلزم بيان كل  ،رسالة مفيت زماننا أبو السعود عليه رمحة الودود وسهى فيها كثري ا صنف يف لزومه

ولئال يغرت هبا احلكام فإهنا ال  ؛لئال يعتمد عليها الواقفون يريدون ثوااب  فيأمثون ؛وجه مردود
  .(8)"فذكر أقواله مث ردها .تصلح لالعتماد وال تكون عذر ا ليوم التناد

وهي رسالة كتبها ابلرتكية فعم النفع هبا بني "، قال حاجي خليفة: . رسالة الِبكلي17

                                 
 .6/61، األعالم  3/176، معجم املؤلفني  280 /1، إيـضـاح الـمـكنون  2/200هدية العارفني  (1)

(2) 1/564. 

(3) 2/200. 

(4) 3/276. 

شرحها العالمة ابن عابدين ومس ى شرحه )منهل . وقد 2/200، ونسبها له يف هدية العارفني  1/621كشف الظنون   (5)
الواردين من حبار الفيض على ذخر املتأهلني يف مسائل احليض( وهو مطبوع ضمن جمموعة رسائل ابن عابدين 

1/67. 

 .2/200، هدية العارفني 1/642كشف الظنون   (6)

 .2/200هدية العارفني  (7)

 .2/200العارفني . وذكرها يف هدية 56-55 /2كشف الظنون   (8)



العوام والنسوان والصبيان ألهنا حمتوية على إمجال االعتقادايت على مذهب أهل السنة 
واجلماعة والعبادات واألخالق يف ضمن وصاايه ألوالده وأقرابئه وسائر املؤمنني أمجعني أمتها 

ابللسان  970يخ علي الصدري القونوي املتوىف سنة هـ وشرحها الش970تقريب ا سنة 
  .(1)"الرتكي

  .(2). معدل الصالة18
 .(3). صحاح عجمية19
 .(4). الطريقة احملمدية وهي يف املوعظة20
 . (5). عوامل يف النحو21
 .(6). فرائض الِبكوي22
 .(7). كفاية املبتدي يف التصريف23
  .(8). حمك املتصوفني24
  .(9)ار. نوادر األخب25
  .(10). نور األخيار26
  .(11). شرح خمتصر الكايف يف النحو27
 .(12). راحة الصاحلني28

                                 
 .1/640كشف الظنون   (1)

 .2/598كشف الظنون   (2)

 .2/200. هدية العارفني 2/98كشف الظنون   (3)

 .2/200، هدية العارفني  128-2/127كشف الظنون   (4)

 .2/200هدية العارفني  (5)

 .2/200. هدية العارفني 2/232كشف الظنون   (6)

 .2/200. هدية العارفني 2/422كشف الظنون   (7)

 .2/200هدية العارفني  (8)

 .2/200هدية العارفني  (9)

 .2/200هدية العارفني  (10)

 .6/61األعالم  (11)

 .6/61األعالم  (12)



  .(1). رسالة يف أصول احلديث29
 .(2). رسالة يف آداب البحث واملناظرة30
 .(3). رسالة يف تفضيل الغين الشاكر على الفقري الصابر31
  .(4). تعليقة خمتصرة على اهلداية32
 .، وهو مطبوع. زايرة القبور البدعية والشركية33
حيث علق الِبكلي على   ،. تعليقة على إصالح الوقاية يف الفروع البن كمال ابشا34

  .(5)كتاب الطهارة منه
  .(6). وصية انمه تركي35
. شرح األربعني، ذكره املؤلف يف مقدمة رسالته إنقاذ اهلالكني، وذكره حاجي خليفة 36

 .(7)نونيف كشف الظ
 .(8)، وهو مطبوع. إنقاذ اهلالكني37

 
 .هـ981اتفقت املصادر اليت ترمجت له على أنه تويف سنة  وفاته:

 

                                 
 .6/61، األعالم  3/176معجم املؤلفني  (1)
 .6/61األعالم  (2)

 .6/61األعالم  (3)

 .2/820كشف الظنون   (4)
 .1/143كشف الظنون   (5)
 .2/200هدية العارفني  (6)

(7) 1/70. 
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