
iBNÜ's-SAATT, Bahaeddin 

daki m esi re yerlerini anlatan şiirleri onun 
en güzel manzumeleri içinde sayılır. Bu
nunla birlikte birinci sınıf Abbasi şairle
ri arasında yer almasını sağlayan şiirleri 
methiyeleridir. Methiyelerinin nesib bö
lümündeki gazellerini geleneğe uyarak 
nazmetmiştir. Gazelden övgüye geçişte 
büyük ustalık göstermiş, beraat-i tehal
lus için güzel örnekler ortaya koymuştur. 

Mahmud Saffet b. Mustafa Ağa es-Saati 
şairin divanından seçtiği bazı şiirleri ya
yımlamış (Kah i re ı 278, 1298), daha sonra 
Enis el-Makdisi. Süleymaniye Kütüphane
si nüshasını esas alıp Suriye ve Mısır nüs
halarıyla karşılaştırarak eseri geniş bir 
mukaddimeyle birlikte neşretmiştir (I-IL 
Beyrut ı 938- ı 939). İbnü's-Saati'nin ayrıca 
Mu]fatta'ô.tü'n-Nil adlı küçük bir divanı 
olduğu kaydedilmektedir. 
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İBNÜ's-SAATi, Fahreddin 
(._;~Wl w;l .:,ı-!~1_#) 

Fahrüdd!n Rıdvan b. Muhammed 
All b. Rüstem el-Horasanl es-Saati 

(ö. 618/1221 [?]) 

Hekim ve vezir. 
_j 

Dımaşk'ta doğdu; aslen Horasanit bir 
aileye mensuptur. Bir muvakkit olan ba
bası aynı zamanda saat yapım ve on arı .. 
mıyla uğraştığı için İbnü's-S?ati nisbesi:Y
Ie tanınmıştır. Radıyyüddin er-Rahbi ile 
Dımaşk'a gelen Fahreddin el-Mardini'den 
tıp, Taceddin el-Kindi'den edebiyat oku
du. Şiir ve musikiyle ilgilenmesinin yanın
da yüksek seviyede mantık ve felsefe bil
gisine de sahipti. 

Eyyubi hanedanından ı. el-Melikü'l
Adil'in oğlu el-Melikü 'l-Faiz'in veziri, di
ğer oğlu el-Melikü'I-Muazzam Isa'nın hem 
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veziri hem özel hekimi olan İbnü's-Saat! 
çok zeki ve ihtiras derecesinde ilm e düş
kün bir kimse idi. Yakut el-Hamevi bir
kaç defa onun meclisine katıldığını belir
tir ve 618'de (1221) Dımaşk'ta vefat et
tiğini söyler (Mu'cemü'l-üdeba', Xl, 142); 

öte yandan Bağdatlı İsmail Paşa 620'de 
(1223), Heinrich Suter ve Sarton ise 620-
630 (1223-1233) yılları arasında öldüğü
nü söylemektedirler. Babası gibi saat ya
pı m ve onarımını iyi bildiği anlaşılan İb
nü's-Saati'nin, babası tarafından yapıla
rak Dımaşk'ta Babü Ceyrun'a (Babü's-Sa
at) konulan saatin bakım ve onarımı için 
yazdığı 'İlmü's-sô.'ô.t ve'l-'amelü bihô. 
adlı eseri günümüze ulaşmış ve Muham
med Ahmed Dehman tarafından başka 
risalelerle bir. arada yayımlanmıştır (Dı
maş k ı 402/ ı 98 ı). İsmail b. Rezzaz el-Ce
zeri'nin eseriyle birlikte ilk İs l am saat
Ieri konusunda önemli bir kaynak sayı
lan bu kitabın Almanca özet tercümesini 
Eilhard Wiedemann ve Fritz Hauser yap
mıştır ( "Über die U h ren im Bere i ch der 
islamisehen Kultur" , Nova acta academiae 
naturaecuriosorum, C, Halle 1915, s. 176-

266). Kaynaklarda onun. tıpta geleneği
ne bağlı olduğu İbn Sina'nın el-~anun 
fi't-tıbb'ına bir haşiye ve Kitô.bü'l-Kü
lenc'ine bir tekmile yazdığı , ayrıca Kita
bü'l-Mul]tarô.t adı altında Arap şiirinden 
seçmeler yaptığı zikredilmektedir ( ibn 
Ebu Usaybia, s. 662). 
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İBNÜ's-SAATi, Muzafferüddin 

(._;~Wl w;l .:,ı-!~1~) 

Ebü'l-Abbas Muzafferüdd!n Ahmed 
b. All b. Tağlib 

el-Ba'lebekkl el-Bağdad! 
(ö. 694/1295) 

Hanefi fakihi. 
L _j 

Aslen Ba'lebekli olup 1 O Zilkade 651 ( 1 
Ocak 1254) tarihinde Bağdat'a bağlı Der
tenk'te dünyaya geldi (Nacl Ma'ruf, ı . 88) 

Zirikli'nin Ba'lebek'te doğduğuna dair 
verdiği bilgi doğru değildir. Astronomiy
le ilgilenen ve saat imalatçısı olan babası-

na nisbetle İbnü's-Saati diye tanındı. Ba
basının Bağdat 'ta Müstansıriyye Med
resesi'nin giriş kapısı üstündeki saati de 
yaptığı yahut bakımıyla görevli olduğu 
kaydedilir. Daha sonra ramazan ve kur
ban bayramlarında Müstansıriyye'de hut
be okumakla görevlendirilmesi ve bunun 
için de Haşimi-Ab b asi soyundan gelme 
şartının aranması sebebiyle bu aileye 
mensup olduğu belirtilmektedir (a .g.e., 

I, 84) 

İbnü's-Saati Bağdat'ta öğrenim gör
dü. Zahirüddin Muhammed b. Ömer 
en-Nevcabazi. Ebü 'l-Berekat en-Nese
fi. İbnü's-Saykal el-Cezeri diye tanınan 
Ebü'n-Neda Mead b. Nasrullah el-Har
rani gibi alimlerden ders aldı. Özellik
le fıkıh, fıkıh usulü, kelam. Arap dili ve 
edebiyatı dallarında yetişti. Muvaffa
kıyye ve Müstansıriyye medreselerinde 
müderrislik yaptı. Ta! e beleri arasında Ta
ceddin İbnü 's-Sebbak diye tanınan Ali b. 
Sencer el-Bai.jdadi, oğlu Mecdüddin İb
nü's-Saati, kızı Fatıma ve Rükneddin es
Semerkandi'nin adları geçmektedir. Lek
nevi'nin, doğum tarihini (661/1 263) vefat 
yılı olarak kaydetti ği Ali b. Sencer el-Bağ
dadi'yi ( ö. 750/ ı 349 veya 75 5/1 3 54) onun 
hacası olarak göstermesi ( el-Feva'idü '1-
behiyye, s. 26. ı 2 ı) doğru değildir. İbnü's
Saati, Rebiülevvel 686'da (Nisan- Mayıs 
1287) Kadılkudat İzzeddin İbnü 'z-Zenca
ni'ye naib oldu. 4 Cemaziyelewel 694 (22 
Mart 1295) tarihinde Bağdat'ta vefat et
ti ve Cüneyd-i Bağdadi'nin kabri yanında 
defnedildi. Zamanında Hanefi mezhebi
nin önde gelen simalarından biri olan İb
nü's-Saati, fıkıh ve usulüne dair kaleme 
aldığı iki eseri ve güzel yazısıyla tanın
mıştır. Fıkıh usulüyle ilgili eserini şerhe
den çağdaşı Şemseddin Muhammed b. 
Mahmud el - İsfahani onu takdirle anar. 
yine fıkıh ve usulü konusunda iki önemli 
eser yazan Maliki alimi Cemaleddin İb
nü'l-Hacib'den daha zeki olduğunu belir
tirdi. 

Eserleri. 1. Mecma'u '1-ba]J.reyn ve 
mülte]fa'n-neyyireyn. Hanefi fıkıh lite
ratüründe Mevsıli'nin el-Mul]tar, Ebü'l
Berekat en-Nesefi'nin Kenzü'd-de]fa'i]f 
ve Tacüşşeria'nın Vi]fayetü 'r-rivô.ye'siyle 
birlikte "mütün-i erbaa" diye anılan dört 
temel kitaptan biri olup Kuduri'nin el
Mul]taşar'ı ile Ebu Hafs en-Nesefi'nin 
el-Man~umetü'n-Nesefiyye adlı eseri
nin bir araya getirilmesiyle telif edilmiş
tir. Önsözde bu iki eserin birer deniz ve 
ışık, kendi kitabının da bunların birleşti
ği ve birbirine kavuştuğu yer olduğunu 
belirten müellif eserP bu özellikleri ifa-



Muzafferüddin ibnü's-Saati'nin Mecma'u'l-bahreyn ve mültel!:a'n-neyyireyn ad l ı eserinin il k iki sayfası (Süleymaniye 

Ktp. , Fatih, nr. 2087) 

de eden bir ad vermiştir. Bu sebeple bazı 
kaynaklarla (Keş{ü'?-?UnCın, ll, ı 599) bir 
kısım yazma nüshalarda ve kütüphane 
katalogların da kitap adındaki son kelime
nin "nehreyn" şeklinde yazılması doğru 
değildir. Müellif eserini yazarken söz ko
nusu iki metni bir araya getirmekle yetin
meyip bazı ilavelerde bulunmuş, sahih ve 
fetva için tercih edilen görüşlere işaret 
etmiştir. Gerek mezhep içindeki farklı gö
rüşleri gerekse diğer mezheplerin görüş~ 
lerini verirken her biri için ayrı cümle ya
pısı ve fiil kipi kullanarak farklı bir metot 
denemiştir. Mecma'u'l-baf:ıreyn'in ya
rıya yakını Süleymaniye Kütüphanesi'nde 
olmak üzere Türkiye'de ve Türkiye dışın
daki kütüphanelerde 1 SO civarında yaz
ma nüshası bulunmaktadır (Süleymani
ye Ktp., Fatih , nr. 2087-2102, Hasan Hüs
nü Paşa, nr. 3ı71istinsah y ılı : 6901. Esad 
Efendi, nr. 908-9 ı ı ; TSMK, lll. Ahmed. nr. 
7 ı2 , 727, ı038-ı0 39. ıo4ı-ıo42 ; Beyaz ıt 

Devlet K tp. , Bayez id. nr. 2 ı 6o, 2252, 2336-
2338, 249 1, 8856, 89 ı 3; N uru osman iye 
K tp .. nr. ı 796- ı 799; Darü' l-kütübi'z-Zahi
ri yye , nr. 9322 lmüel lif hayatta iken tale
besi Bedreddin Muhammed b. Ömer en
Nesefltarafından 69ı/ ı 292 yılın da istin
sa h ed ilmi şt ir!. 2560. 4220, 6 ı 53 , 6676, 
736 ı. 7782) Başta bizzat müellifi tarafın
dan olmak üzere eser için birçok şerh ve 
haşiye yazılmıştır. Müellife ait şerh in otuz 

kadar, çok tutulan İbn Melek' e ait şerhin 
ise 1 SO'yi aşkın nüshası günümüze ulaş
mıştır. a) İbnü's-Saati. Şerf:ıu Mecma'i'l
baf:ıreyn (Süleymaniye Ktp. Fatih. nr. 
ı752-ı754, Şehid Ali Paşa. nr. 838, 840, 
Mahmud Paşa, nr. ı91-19 2; Mi ll et Ktp., 
Murad Molla, nr. 889; Beyazıt Devlet Ktp., 
Ve li yyüddi n Efendi , nr. 1 2 1 3- ı 2 1 4 ; Köprü
lü Ktp. Faz ı! Ahmed Paşa, nr. 587; Darü' l
kütübi 'z-Za hiriyye , nr. 2623.4472.7066. 
828 ı , 9360-936 ı ı. Bu şerh e Cemaleddin 
Aksarayi bir haşiye yazmıştır (Süleym ani
ye Ktp., Fatih. nr. 1472) b) Ebü'l-Abbas Şe
habeddin Ahmed b. İbrahim el-Ayıntabl. 
el-Menba' fi şerf:ıi'l-Mecma' (Süleyma
niye Ktp ., Esad Efendi, nr. 768, Ca rull ah 
Efendi, nr. 707-708; Millet Ktp, Murad 
Molla, nr. 89 ı ; Darü 'l-kütübi' 1 -M ı sriyye , el
Fıkhü ' I - HanefT . nr. 472, IV ve V cilt ler müel
li f hattı) . c) İbn Melek. Şerf:ıu Mecma'i'l
baf:ıreyn (Millet Ktp., Feyzullah Efendi, nr. 
809-814, Murad Molla, nr. 885-887; Be
yazıt Devlet Ktp., Bayezid, nr. 2006, 2097-
2099.2246-2248.2334-2335. Veli yyüdd in 
Efendi. nr. 1215- ı 2 17; Süleymaniye Ktp ., 
Sül eyma niye, nr. 272. 489-492, Fatih. nr. 
1760-1766; Amasya Beyazıt K tp ., nr. 344-
347, 350, 353-356, 358; Darü' I-kütübi 'z-za
hiriyye. nr. 70831müellifnüshasından is
tinsah ed ilmi ş olup üzerinde İ bn Abi din' e 
ait not lar va rdır!. 2650, 3708, 6584, 8280, 
9522). İbn Kutluboğa bu şerh üzerine bir 
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haşiye kaleme almıştır (Beyazıt Devl et 
Ktp., Bayezid. nr. 2492; Millet Ktp., Fey
zullah Efendi , nr. 707-708; Süleymaniye 
Ktp. Şe h id Ali Paşa. nr. 750; Ragıb Paşa 
Ktp .. nr. 478). d) İbnü'z-Ziya el-Mekkl. el
Meşra' ii şerf:ıi'l-Mec_ma' (Süleymaniye 
Ktp., Carullah Efendi. nr. 705. ı . ci lt; ayrıca 
bk. Brockelmann. GAL, ı . 477) e) Bedred
din el-Ayni, el-Müstecma' fi şerf:ıi'l-Mec
ma' (Mi l let Ktp ., Murad Molla. nr. 888; 
Beyazıt Devlet Ktp. Ve liyyüddi n Efendi, 
nr. 1222; Sü leyma niye Ktp., Damad İbra 

him Paşa, nr. 580) f) Ebü'l-Abbas İbn Şa'
ban et-Trablusl, Teşnifü'l-mesma' 'ale 
(fi şerf:ıi)'l-Mecma' (Beyaz ıt Devlet Ktp., 
Ve li yyüddin Efendi, nr. 1218- 1219. Baye
zid. nr. 2452; Ragıb Pa şa Ktp., nr. 525; Nu
ruosmaniye Ktp., nr. 45; Sü leymaniye Ktp., 
Carull ah Efendi. nr. 702). g) Ebü'l-Meva
hib Ahmed b. Ebü'r-Rüh Tsa b. Halef er
Reşldl. Kurretü'l-'ayn fi J:ıalli elffı?:i 
Mecma'i'l-baf:ıreyn (Sü leymaniye Ktp., 
Sultan I. Ahmed. nr. 92). Eser üzerineya
zılmış bir ta'likattır. Şemseddin Konevl, 
Mecma'u'l-baf:ıreyn'e Ahmed b. Han
bel'in görüşlerini ilave etmek suretiyle 
Dürerü 'l-bif:ıfır adlı bir eser kaleme al
mıştır (Süleymaniye Ktp ., Reşid Efendi, 
nr. 196, Ca rull ah Efendi , nr. 640. Relsül
küttab Mustafa Efendi . nr. 330, Ayasofya, 
nr. 2244 ; Nuruosmaniye Ktp ., nr. 15 23 ; 
TSMK. lll. Ahmed, nr. ı 035; Amasya Beya
z ı t Ktp., nr. 146 1 ). Mecma'u 'l-baf:ıreyn 

üzerine diğer bazı şerhlerle ihtisar ve 
nazım çalışmaları da yapılmıştır ( Keşfü '?

?Unun, ll . 15 99- ı6oı ; ay rı ca bk. Brockel
mann. GAL, ı . 477; Suppl., 1. 658). 2. el
Bedi'. Çeşitli kaynaklar eseri bu adla an
makla birlikte başta müellif hattı nüsha 
olmak üzere bazı nüshalarda adı Nihfıye
tü'l-vüş Cıl ila 'ilmi'l-uşCıl şeklinde kayde
dilmektedir. Eseri neşre hazırlayanlardan 
Sa'd b. Garlr de bunu esas almıştır. Ancak 
önsözde bunu takip eden cümlede mü
ellifin. eseri için kullandığı "bedl'" (eşsiz, 
mükemmel) sıfatı diğer adı unutturacak 
kadar yaygınlık kazanmıştır ( el-Bedf, ha
zı rl aya nı n g iri ş i, ı . 242-243). Bazı eserler
de geçen Bedi'u'n-ni:(':fımi'l-cfımi' bey
ne kitfıbeyi'l-Bezdevi ve'l-İf:ıkfım adı 
( Keşfü '?-?UnCın, ı . 2 3 5; Hediyyetü 'l-'ari{in, 
ı, ı 00) kitabın özelliğini yansıtan son
radan yapılmış bir yakıştırma olmalıdır. 
Bağdatlı İsmail Paşa ise el-Bedi' ile Ni
hfıyetü '1-vüşCıl'ü iki ayrı eser gibi kay
detmiştir (a.g.e., ı. ı o ı) . İbnü's-Saati, ön
sözde de belirttiği gibi Seyfeddin el-Ami
dl'nin el-İJ:ıkfım'ı ile Fahrülislam el-Pez
devl'nin Kenzü'l-vüşul adlı eserini özet
Ieyip bazı ilaveleri e kitabını telif etmiştir. 
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Daha önce, fıkıh usulü alanında usul kai
deleri üzerine fıkhın füruunu bina eden 
mütekellimln ve fıkhl meselelerden ha
reketle usul kurallarını tE:ısbit eden fuka
ha metotlarına göre eserler telif edilmiş

ken İbnü's-Saati, her iki usule göre yazıl
mış iki önemli eseri birleştirdiğ i yeni bir 
telif metodu ortaya koymuştur. Fıkıhla 
ilgili eserinde kendi mezhebiyle diğer 
mezheplerin görüşlerini toplayan İbnü 's
Saati'nin fıkıh usulü konusunda da farklı 
iki usulü bir araya getirmesi dikkat çek
mektedir. Bundan dolayı el-Bedi' hem 
Hanefi hem Şafii alimleri tarafından şer
hedilmiştir. Birçok yazma nüshası bulu
nan eser ( Da rü ' l -kütübi ' I-M ı s riyye , UsGiü'l
fı kh. nr 139, müellif hatt ı,y ıi 694/ 1 295;Sü

leymaniye Ktp., Şe h id Ali Paşa, nr. 60 1-
603 . La leli , nr. 686. Beş ir Ağa , nr. 186, Fa
t ih . nr. ı 243. Dama d ibrahim Paşa, nr. 435 . 
Bağdat! ı Vehbi Efendi. nr. I I 5, Ayasofya, 
nr. 984; iü K tp., AY. nr. I 372. 2044; Nuruos
maniye Ktp . nr. I 294; Di ya rbakır il Halk 
K tp., nr. 23 ı 3). Camiatü'I-Ezher külliyye
tü'ş-şerla ve'l-kanun'da Mehmed Akkaya 
(1-11 , ı 402/ 1982 ). Mekke Caıniatü ümmi'l
kura külliyyetü 'ş-şerla 'da Sa'd b. Garl r b. 
Mehdi es-Süleml (l-ll , ı 405/1985) tarafın

dan doktora tezi olarak neşre hazırlan
mıştır. Kitap üzerineyazılan belli başlı 
şerhler şunlardır : a) Ebü'I-Feth Muslihud
din Musa b. Emlri Hac et-Tebrlzl, er-Re
ii' ii şerJ:ıi 'l-Bedi' (Süleymaniye Ktp., Şe
hi d Al i Paşa , nr 63 3. Yenicami, nr. 33 1; Da
rü' l- kütübi ' I - Mı s ri yye, UsGlü'l - fıkh, nr. 63 ) 
b) Mahmud b. Abdurrahman el-isfahanl 
eş-Şafii , Beyanü m e' ani (müşkili)'l-Be 

di' (Rag ı b Paşa Ktp, nr 410, 41 ı : Süleyma
niye Ktp, Fat ih. nr ı 345, Hasan Hüsnü Pa
şa, nr 532; Beyazıt Devlet Ktp., Bayezid , nr 
61 33; Da rü'l-kütüb i ' I -M ı s riyye, UsG!ü ' l- fıkh , 
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nr. 14). c) ibnü 'ş-Şeyh Uveyne ei-Mevsıll 
eş-Şafii, ŞerJ:ıu'l-B e di' (Darü ' l-kütübi 'I
M ı sriyye, Us G i ü ' l - fıkh , nr. ı 7) d) Ömer b. 
İshak ei-Gaznevl. Kaşifü m e'ani 'l-Bedi' 
ve (fi) beyani müşkilihi'l-meni' (Süley
maniye Ktp., Şehid Ali Paşa , nr. 683, Hac ı 

Hüsnü Paşa, nr. 53 I ; Atıf Efendi Ktp ., nr. 
694; Da rü'l - kütübi ' I-M ı s ri yye, Tal 'at, nr. 
299) . Hanefiler'den İbnü 'I-Hümam ile Şa
filler'den İbn Hatlb Cibrln ve diğer bazı 
alimler de kitaba şerhler yazmışlardır 
(Keşfü '?-?Unün, ı. 235-236). Kaynaklarda 
ibnü's-Saatl'nin. çağdaşı İbn Kemmune'
ye redd iye olarak ed-Dürrü '1-mençlud 
fi'r-red 'ala teyl esufi'I-Yehud adıyla bir 
eser yazdığı da kaydedilmektedir. 
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Ebu Nasr Abdüsseyyid b. Muhammed 
b. Abdilvahid ei-Bağdadi 

(ö. 477/ 1084) 

L 
Şafii fakihi. 

_j 

400 (1009) yılında Bağdat'ta doğdu. il
ml geleneğe sahip bir aileye mensuptur. 
Ebü'I-Hüseyin Muhammed b. Hüseyin el
Kattan ve İbn Şazan ei-Bağdadl'den ha
dis dinledi ; Kadı Ebü't-Tayyib et-Taberi'
den fıkıh okudu. Zamanında Irak bölgesi
nin önde gelen Şafii fakihlerinden biri ol
du. Selçuklu Veziri Nizamülmülk'ün 459'
da (1067) inşa ettirdiği Nizarniye Medre
sesi 'nde Ebu İshak eş-Şirazl'nin ders ver
meyi reddetmesi üzerine İbnü 's-Sabbağ 
ders verdi. Ancak öğrencilerin çabalarıyla 
Ebu İshak eş-Şirazl'nin kararından vaz
geçmesi üzerine yirmi gün sonra bu gö
revden alındı. Talebeleri ve kendisinden 
rivayette bulunanlar arasında oğlu Ebü'I
Kasım Ali, Hatlb ei-Bağdadl, Ebü'I-Kasım 

İsmail b. Ahmed es-Semerkandl. Harlrl. 
Mü'temen b, Ahmed es-Sad, Muham
med b. Abdülbaki ei-Ensarl, Muham
med b. Ahmed eş-Şaşlve Ebu Nasr el
Gazi gibi alimler bulunmaktadır. 

ibnü's-Sabbağ , 4 76 ( 1 083) yılında Şlra
zl'nin vefatının ardından Nizarniye Med
resesi'nde bir yı l daha ders verdikten son
ra gözlerinden rahatsızlanınca aziedildL 
Bu göreve tekrar dönmek için Nizamül
mülk'le görüşmek üzere isfahan'a gitti. 
Nizamülmülk'ün kendisi için ayrı bir med
rese inşa edilmesi için emir vermesi üze
rine Bağdat'a geri dönen ibnü's-Sabbağ 
üç gün sonra 1 3 veya 14 Cemaziyelewel 
477 (17 veya 18 Eylül 1084) tarihinde bu
rada vefat etti. Önce evine defnedilen ce
nazesi daha sonra Babü Harb Kabrista
nı'na nakledildL Zühd ve takvasıyla tanı
nan ibnü's-Sabbağ' ın Ebu İshak eş-Şira
zl'ye denk olduğu. hatta mezhep fıkhını 
ondan daha iyi bildiği nakledilir (ibn Hal
li kan. lll , 217). Hanbeli al imi Ebü 'I-Vefa 
İbn Akil de onun tanıdığı üç mutlak müc
tehidden biri olduğunu söylemekte (Süb
kl, V, ı 23 ), mezhepte yerleşik bazı görüş
leri eleştirdiği de görülmektedir (a.g.e., 
V, 127-134). 

Eserleri. 1. eş-Şamil. İbn Hallikan ta
rafından Şafii fıkhının en güvenilir kitap
larından biri olarak nitelendirilen esere 
( Vefeyat, lll , 21 7) . öğrencisi Ebu Bekir Mu
hammed b. Ahmed eş-Şaşl'nin eş-Şafi 
adıyla kaleme aldığı yirmi ciltlik şerhinden 


