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بسم اهلل الرحمن الرحيم 
ترجمة المؤلف رحمه اهلل

مؤيد  بن  على  بن  الرحيم  عبد  الشيخ  مؤلفات  من  الكتاب  هذا 
األماسى المعروف بشيخ زاده المتوفى سنة 944.

وفى االعالم لزركلى: عبد الرحيم بن علي بن المؤيد االماسي، 
المعروف بشيخ زاده: باحث متصوف، من أحناف الدولة العثمانية. 
صنف )نظم الفرائد وجمع الفوائد في أربعين مسألة بين الماتريدية 

واالشاعرة.

ولم نر فى المصادر العربية لشيخ زاده معلومات غير هذه. ولكن 
فى المصادر العثمانية يوجد لعبد الرحيم بن على بن المؤيد االماسى 
حاجى  بلقب  معروف  ولكنه  وافرة،  معلومات   944 سنة  المتوفى 
وتاريخ  والدته  محل  وفى  ونسبه  المؤلف  اسم  فى  وجدنا  چلبى. 

وفاته مطابقة تامة.

و ترجمته فى كتاب }الشقائق النعمانية فى علماء الدولة العثمانية{ هكذا:

]ومن علماء الدولة العثمانية:[ العالم العامل الفاضل العارف باهلل 
تعالى الشيخ عبدالرحيم المؤيدي المشهور بحاجي چلبی.

على  وقرأ  الشريف  العلم  طلبة  من  اوال  تعالى  اهلل  رحمه  كان 
المولى الفاضل سنان باشا وعلى المولى الفاضل خواجه زاده وكان 
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وكان المولى الوالد )والد طاشكوپرى زاده( رحمه اهلل تعالى يحكى 
المذكور  الشيخ  بالفضل  يذكر  كان  زاده  خواجه  المولى  ان  ويقول 
وكذا يذكر بالفضل المولى الفاضل غياث الدين الشهير بپاشا چلبى. 

قال المولى الوالد رحمه اهلل تعالى: 

ما سمعته يشهد الحد من طلبته بالفضل مثل شهادته لهما. 

ثم ان الشيخ المذكور سلك مسلك التصوف واتصل بخدمة الشيخ 
التصوف  الدين االسكليبى ونال عنده في  العارف باهلل تعالى محى 

غاية متمناه، وحصل له في التصوف شأن عظيم. 

الدين  الشيخ مصلح  وفاة  بعد  زاوية شيخه  وجلس لالرشاد في 
السيروزى وربى كثيرا من المريدين. 

فضله  وكان  والعمل  العلم  فضيلتي  بين  جامعا  كان  وبالجملة 
وذكاؤه في الغاية ال سيما في العلوم العقلية وأقسام العلوم الحكمية. 

وكان له معرفة تامة بالعربية وكان يكتب خطا حسنا. 

الكرامات  منه  الصوفية وقد ظهرت  آية كبرى في معارف  وكان 
العلية مات رحمه اهلل تعالى في سنة اربع واربعين وتسعمائة قدس 

سره العزيز. 

الفوائد وجمع  الفرائد  نظم 




