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 منهج الشيخ يوسف أفندي زاَده  
 )البخاري ومسلم( يف شرَحي ه على الصَِّحيحني

 

 يوسف أوكتان
 طالب دكتوراه يف قسم دراسات القرآن والسنة، اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزاي

oktanyusuf@gmail.com 
 

 ملخَّص البحث
يُ َعّد الشيخ يوسف أفندي زاده من كبار علماء تركيا يف القرن الثاين عشر اهلجري، وقد مجع بني خمتلف العلوم 

انقاًل  ليه  هلذه الكتبيف أت ومل يكنالنقلية والعقلية مجعًا متقناً، وقام بتأليف العديد من الكتب يف هذه العلوم، 
مخسة ومخسني  وقد بلغ عدد مؤلهات ومتحيص،  ، وصاحب تدقيقبل كان ذا مدرسة مستقلة يف التحريرات جمّرداً،

 شرح صحي  "جناح القاري يف ها يف احلديث كتاابن قيمان يف شرح الصحيحني )البخاري ومسلم(، مها:مؤلهاً، من
َحني . ويف هذا البحث يتناول الباحُث تعريف هذين الشر "عناية امللك املنعم يف شرح صحي  مسلم"و البخاري"

ترمجة مؤلِّهها، وهو مشتمل على مبحثني، أحدمها خيتص برتمجة املؤلف الذاتية والعلمية، والثاين يوصِّّف شرَحي  مع 
 على الصحيحني.

 مسلم. .البخاري .شرحال .احلديث .يوسف أفندي زاده الكلمات املفتاحية:
 

 املبحث األول: ترمجة الشيخ يوسف أفندي زاده:
 املطلب األول: مولده:

عبد هللا بن حممد بن يوسف " الكامل: ، وامس 1من تركية "أماسّية"يف مدينة  ه1085يوسف أفندي زاده سنة لد وُ 
القسطنطينّية،  - "اإلسالمبويل"، ونسب إىل 2ه هبذا االسماحللمي" بسبب كتابت  أشعارَ ب"، واشتهر "بن عبد املنان

                                                           
م القرّاء فِّيما بَعَد الَقرن الثامِّن اهلِّجري. )جدة: دار الندوة ا 1 ، 2ه (. ج1421، 1ية،  لعاملانظر: الربماوي، إلياس بن أمحد حسني. إمتاَُع الُهَضالء برَتاجِّ

؛  والبغدادي، إمساعيل بن حممد 129، ص4م(. ج2002، 15 ؛ والزركلي، خري الدين بن حممود. األعالم. )بريوت: دار العلم للماليني، 210ص
 ؛ و482، ص1م(. ج1951أمني. هدية العارفني أمساء املؤلهني وآاثر املصنهني. )استانبول: طبع بعناية وكالة املعارف اجلليلة، د. ، 

Tâhir, Mehmet Tâhir Efendi. Osmanlı Müellifleri. (İstanbul: Meral Yayınevi, 1975). v1, p471.  
ه . ومل يبني مكان والدت . انظر: املرادّي حممد خليل بن علي. سلك الدرر يف أعيان القرن الثاين عشر. 1066وذهب املؤرخ املرادّي إىل أن  ولد سنة 

 .88، ص3ه (. ج1408، 3)بريوت: دار بن حزم،  
 اشتهر ب "احللمي"؛ حيث إن  كان يكتب أشعاره هبذا االسم. انظر: 2

Tâhir, Osmanlı Müellifleri, v1, p471. 
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 "،عبد هللا حلمي"بو "األماسي"بف عرَ ذلك يُ ، وك3هناك، حيث عاش -كما تعرف يف يومنا هذا  "ستانبول"إأو 
 .4لنهس  يف بعض كتب  هاعتمدهو الذي  وهذا االسم األخري "،يوسف أفندي زاده"بف أيضاً ويُعرَ 

 املطلب الثاين: نشأته العلمية:
مان  ز ه يوسف بن عبد الرمحن كان رئيس مشايخ القرّاء يف ، فجد  5يف بيئة علميةنشأ الشيخ يوسف أفندي زاده 

 أول أساتذت  أبوه حممد بن يوسف يف القراءات والتهسري.  وكان، 6بدار القرّاء اليت بناها السلطان أمحد األول
يها، فتلقى التهسري ف وبرعسالمية مل يقتصر يوسف أفندي زاده على علم واحد، بل تبحر يف معظم العلوم اإلو 

، قتئذو  واحلديث وعلوم القرآن والقراءات العشر والتجويد عن األئمة املشتهرين ابلقراءة واإلقراء يف الدولة العثمانية
يف نشر العلوم الشرعية فيها، وخاصة علم القراءات وعلوم القرآن، وأثرى مكتبة القرآن والقراءات  وساهم مسامهةً فعالةً 

 .7بكتاابت  ومؤلهات 
  وتالمذته: أساتذتهاملطلب الثالث: 

 ) أ ( أساتذت :
  :وكان أبرَزهماملشتهرين املميزين يف زمان ،  العلماء واملشايخ من العلومَ  الشيخ يوسف أفندي أخذ

 .8قرأ علي  بعض كتب القراءاتقد أبوه وأول أساتذت ، و هو : د بن يوسف بن عبد الرمحنحمم (1
يوسف أفندي يف  الشيخ تتلمذ علي بعسكر روم إليلي، و  اً ، وكان قاضيفقي  مهسر: قره خليل أفندي (2

أجازه و ، "اجلامع الصحي "قرأ علي  بعض الكتب من أصول احلديث،  وأجزاء من فعلم احلديث، 
 يف كتاب : "...فإين قرأت على األستاذ الهاضل واحلرب  ابلرواية عن ، وقال يوسف أفندي زاده عن

                                                           
ت عن يعلى سبيل املثال: يقول يف كتاب  "مشكالت الشاطيب": "العزمية أوىل من الرخصة، ال سيما إذا شاعت يف بلدة كما بلدتنا القسطنطينية، مح 3

اده دراسة شاطيب إلمام يوسف أفندي ز اآلفات والبلية..." وقد تويف يف استانبول أيضاً. انظر: صربي، هادي هبجت حسني. كتاب مشكالت ال
 .131م(. ص2010وحتقيق. )األردن: رسالة ماجستري يف أصول الدين يف جامعة النجاح الوطين، 

حيث إن  مسى نهس  بيوسف أفندي زاده يف كتاب  "أجوبة يوسف أفندي زاده على عدة مسائل" حيث قال: "وإين قد قرأت مبا تضمنت  تلك الكتب  4
دي،...الشيخ حممد بن يوسف بن عبد الرمحن املدعّو بيوسف أفندي زاده" وجاء امس  "يوسف" من جده األول. انظر: محدان، عمر على والد وسن

، .يوسف عبد الغين. أجوبة يوسف أفندي زاده على عدة مسائل فيما يتعلق بوجوه القرآن. )جدة: معهد اإلمام الشاطيب للدراسات القرآنية، د. 
 .391ص ه( .1429

 .388، 387انظر: محدان. أجوبة يوسف أفندي زاده. ص 5
م. انظر: حممد فريد )بك(، ابن أمحد فريد )ابشا(. اتريخ الدولة العلية العثمانية. حتقيق: إحسان حقي. )بريوت: دار 1617م وتويف 1590ولد  6

 .271ه (. ص1401، 1النهائس،  
 .210، ص2انظر: الربماوي. إمتاَُع الُهَضالء. ج 7
؛ والكوثري، حممد زاهد بن احلسن. التحرير الوجيز فيما يبتغي  املستجيز. )اسيو : مطبعة األنوار، 391انظر: محدان. أجوبة يوسف أفندي زاده. ص 8

 .20ه(. ص1360د. .، 
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فضل   وأحكم بهطنت  الباهرة قواعد املباين وشاع ،الذي افرتع بذكائ  املهر  خمدراتِّ املعاين ،الكامل
 9بني األماثل..."

األدبية  العلوم العربية والهنون: كان متخصصًا يف إبراهيم أفندي الشهري خبواجه مصاحب اپشا (3
والتهسري، وأخذ يوسف أفندي زاده عن  هذه العلوم، وبعد أن تبحر يوسف أفندي زاده يف اللغة 

ضاوي لناصر الدين عبد هللا بن عمر البي "تهسري أنوار التنزيل وأسرار التأويل"  علي  قرأ ،واألدب
عن  ممّا فأجازه مبا جيوز ل  و  ،من أول سورة الهاحتة إىل خامتة آية الوضوء يف سورة املائدةه( 685)ت

، وكان يوسف أفندي زاده حيرتم  كثرياً، حيث قال عن  مادحاً: "األديب الكامل، 10يتعلق بعلم التهسري
 .11"والبيان والعذب اللسان، والهصي  املنطق 

 تالمذته) ب ( 
لرائعة يف علوم ومؤلهات  ا الذائعةمن العلماء األفاضل يف عصره لشهرت   يوسف أفندي زاده كثرير  الشيخ أخذ عن

 عديدة وتدريس  هلا، ومنهم:
هوري:  (1 ، ه(1197الهقي  املالكي سبط القطب اخلضريي )تعبد الرمحن بن احلسن بن عمر األج 

 .12"يف علم القراءاتيوسف أفندي زاده  الشيخ مناستجاز 
 ت)بن الصدر مصطهى اپشا بن الصدر حممد اپشا الكوپريلى الرومي احلنهي اعبد هللا ابشا:  (2

 :قال الشيخ عن و  يف علم القراءات. يوسف أفندي زاده الشيخ نع، أخذ اإلجازة 13( ه1148
 اپشا بن الصدر الشهيد، أانل  هللا يف"...العالمة الهّهامة، ذو النسب اخلطري، أبو انئلة عبد هللا 

 14الدارين ما يريد، الذي شرّفين إبلباس خلعة اإلكرام..."
ََنهِّّي نزيل مصر مصطفى اإلزمريي:  (3 مصطهى بن عبد الرمحن بن حُمَمَّد االزمريى الر ومِّي احلح

 لقراءاتمن أشهر علماء القراءات والتجويد، قال الربماوي عن : "من أشهر علماء ا :15ه(1155)ت
 ،والتجويد بعد ابن اجلزري، برع وتهنن يف علوم القراءات، وقام بتحرير أوج  القراءات من مجيع الطرق

، وقد التزم 16منذ أتليهها إىل يومنا هذا، مع حتريرات املتويل" واملصدرَ  املرجعَ  وتُعد كتب  يف التحريراتِّ 

                                                           
 .393انظر: محدان. أجوبة يوسف أفندي زاده. ص 9

 .392املرجع السابق. ص 10
 .392، 391املرجع السابق. ص 11
ة، يعبد الرمحن بن حسن. اتريخ عجائب اآلاثر يف الرتاجم واألخبار. حتقيق: عبد الرحيم عبد الرمحن عبد الرحيم. )القاهرة: دار الكتب املصر   اجلربيت، 12

 .123، ص2م(. ج1998، 1 
 .482، ص1ني. جل  عدة كتب، منها: "إرشاد املريد إىل معرفة األسانيد"، و"ديوان شعره، عريب". انظر: البغدادي. هدية العارف 13
 .386، 385محدان. أجوبة يوسف أفندي زاده. ص 14
َدة الحعرحفَان يفِّ القرآن" انظر: البغدادي. هدية العارفني. ج 15  .145، ص2من مؤلهات : "بََدائِّع الحرُبحَهان على ُعمح
 .390، ص2الربماوي. إمتاَُع الُهَضالء. ج 16
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 قَّب  الشيخلابلتنبي  على سهو الشيخ يوسف زاده والشيخ املنصوري و  "بدائع الربهان"اإلزمريي يف 
 .17األستاذ"ب" يوسف أفندي زاده

ومنهم اجلدير ابلذكر: الشيخ أخذ عن الشيخ يوسف أفندي زاده مجعر من العلماء العظماء،  وهكذا قد
هىت زاده نزيل حلنهي الشهري مبحممد صادق بن السيد عبد الرمحن بن سليمان بن عبد اللطيف االرزجناىن الرومي ا

أبو الشيخ ، و 19الشيخ االمام املقريو  (،شيخ القراءات والقراء ابلداير املصرية)علي البدري الشيخ ، و 18 قسطنطنية
 .21، وغريهم. وأمحد الرشيدي20ه(1159السعود أمحد بن عمر القاهري احلنهي اليسري ابإلسقاطي )ت

 : املطلب الرابع: مؤلفاته
 يوسف أفندي زاده ابلتأليف، واهتم ب  خاصة يف علم القراءات، ألن  اشتهر ابإلقراء واالهتمام ب ، الشيخ اشتغل

ووّرث جمموعَة كتٍب قيمًة يف عدة جماالت من القراءات واحلديث والتهسري والعقيدة والسرية واملنطق، يصل عددها 
 :وهي كاآليت، 22والتهسريإىل مخسة ومخسني مؤلهاً، منها مثانية عشر يف القراءات واحلديث 

 23االئتالف يف وجوه االختالف يف القراءات العشر. (1
 24أجوبة يوسف أفندي زاده على عدة مسائل ممّا يتعلق بوجوه القرآن.  (2
 25بيان مراتب املّدات.  (3
 26حتهة الطّلَبة يف بَ َيان مدات طرف الطّيَبة.  (4
 27التنزيل للبيضاوي.  (5
 28حاشية على أنوار التنزيل للبيضاوي.  (6

                                                           
، 4/،1/72، رقم الوثيقة: 4/1بدائع الربهان على عمدة الهرقان )خ(. ) املسجد األقصى/القدس  انظر: اإلزمريي، مصطهى بن عبد الرمحن بن حممد. 17

 .6ه (. ص1200
 .160، ص6؛ والرزكلي. األعالم. ج355، ص2انظر: البغدادي. هدية العارفني. ج 18
 .257، ص3درر. جكانت ل  اليد الطوىل يف سائر العلوم حميطاً مبنطوقها واملههوم. انظر: املرادّي. سلك ال  19
 .39،40،ص 2انظر: الربماوي. إمتاَُع الُهَضالء. ج 20
 .210، ص2املرجع السابق. ج 21
 انظر: 22

Uzunçarşılı, İsmail Hakkı. Osmanlı Devletinin İlmiye Teşkilatı. (Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1. bs, 1988). p238; 
Tâhir. Osmanlı Müellifleri. v1, p472. 

 .130، ص4؛ والزركلي. األعالم. ج211، ص2انظر: الربماوي. امتاع الهضالء. ج 23 
 ه .1429حّقق  عمر يوسف عبد الغين محدان. انظر: جملة معهد اإلمام الشاطيب. العدد السادس.  24 

Tâhir. Osmanlı Müellifleri. v 1, p472. 25 
 .483، ص1انظر: البغدادي. هدية العارفني. ج 26
 .130، ص4؛ والزركلي. األعالم. ج211، ص2؛ والربماوي. امتاع الهضالء. ج483، ص1البغدادي. هدية العارفني. ج 27
 .88، ص3؛ واملرادّي. سلك الدرر. ج130، ص4؛ والزركلي. األعالم. ج211، ص2انظر: الربماوي. امتاع الهضالء. ج 28
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 29حاشية على آداب مري أيب الهت .  (7
 30حاشية على اخليايل.  (8
 31حاشية على سورة امللك من تهسري البيضاوي. (9

 .32حاشية على شرح قاضي مري. (10
 .33حاشية على شرح قره داود يف املنطق (11
 .34حاشية على العقائد النسهية. (12
 .35رد القراءات ابلشواذ. (13
 .36رسالة حرف الضاد الصحي . (14
 .37روضة الواعظني. (15
 .38العرفان يف وجوه القرآن.زبدة  (16
 .39زهرة احلياة الدنيا يف القراءة. (17
 .40عناية امللك املنعم يف شرح صحي  مسلم، يف ثالث جملدات. (18
 .41قافية انمة يف شرح لغات العربية بلسان الهارسية. (19
 .42الكالم السىن املصهى يف مولد املصطهى. (20
 .43خمارج احلروف. (21

                                                           
Tâhir. Osmanlı Müellifleri. v1, p472. 29 

 .483، ص1هدية العارفني. جالبغدادي.  30
Tâhir. Osmanlı Müellifleri. v1, p472. 31 

 املرجع السابق. 32
 ؛و483، ص1البغدادي. هدية العارفني. ج 33
  Tâhir. Osmanlı Müellifleri. v1, p472. 

 .130، ص4. ج؛ والزركلي. األعالم211، ص2؛ والربماوي. امتاع الهضالء. ج483، ص1انظر: البغدادي. هدية العارفني. ج 34
Tâhir. Osmanlı Müellifleri. v1, p472. 35 

 املرجع السابق. 36
 .130، ص4؛ والزركلي. األعالم. ج211، ص2؛ والربماوي. امتاع الهضالء. ج483، ص1البغدادي. هدية العارفني. ج37
 .130، ص4؛ والزركلي. األعالم. ج211، ص2انظر: الربماوي. امتاع الهضالء. ج 38
 .483، ص1دي. هدية العارفني. جانظر: البغدا 39
؛ واملرادّي. سلك 130، ص4؛ والزركلي. األعالم. ج211، ص2؛ والربماوي. امتاع الهضالء. ج483، ص1انظر: البغدادي. هدية العارفني. ج 40

 .88، ص3الدرر. ج
 ؛ و483، ص1انظر: البغدادي. هدية العارفني. ج 41

Tâhir. Osmanlı Müellifleri. v1, p243. 
 رجع السابق.امل 42

Tâhir. Osmanlı Müellifleri. v1, p472. 43 
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 .44جناح القارئ يف شرح البخاري. (22
 .45الهائحة يف تهسري سورة الهاحتة.النهحة  (23

 

 املطلب اخلامس: مكانته العلمية:
صاحب متحيص وتدقيق، حيث اعتىن ابلرجوع إىل مصادر الكتب واهتم بذلك،  الشيخ يوسف أفندي زاده وكان

 .46ما فيها نقاًل جمرداً؛ بل كان ذا مدرسة مستقلة يف التحريرات ومل يكن انقالً 
نما شاعت القراءات الشاذة ، فحي، ويعىن مبعاجلتهايف بيئت  تشيعلى بعض األخطاء العلمية اليت عيركز  وكان

اذ"، وقال مساها: "رسالة يف حكم القراءة ابلقراءات الشو و ستانبول يف عصره، ألَّف رسالة ملعاجلة هذه القضية، إيف 
اإلقراء ابلشواذ من  -ليةوالباآلفات يت عن مجيع مح -فيها: "ملا ظهر وشاع يف عصران يف بلدتنا القسطنطينية احملمية

وجوه القراءات يف املساجد واجلوامع، ويف جمالس اإلقراء واحملافل واجملامع، أردت أن أكتب وأخلص ما قال  علماء 
 .47الدين، وأئمة اإلسالم واملسلمني، يف هذا الباب طلباً للثواب..."

يت فكان بعضهم يوج  إلي  يف حل بعض املسائل ال مكانت ،جيلون  ويعرفون وكان السالطني والوزراء 
م( مسألة اخللط بني بعض الطرق للقراءات 1676)ت يستصعبها، فلما استشكل الوزير عبد هللا ابشا الكپريل

، وكذلك عرف 48املتواترة، وجَّ  إىل يوسف أفندي زاده بعض األسئلة حوهلا، مع طلب إجازة من ، وأصب  طالباً ل 
م(، قدره على ما ينبغي ألمثال ، 1754م(، وبعده السلطان حممود األول )ت1736الثالث )ت أمحد السلطان

فجعل  السلطان حممود مدرساً لدار الكتب اليت بناها داخل السرااي العامرة، وبقي مدرساً هبا حىت وفات ، وهذا يشري 
 .49إىل أن  قد حظي مبكانة علمية ودنيوية عالية بني أهل زمان 

 :وفاتهلب السادس: املط
امرة يف دار الكتب اليت بناها السلطان حممود يف داخل السرااي الع يدرِّس ويهيديوسف أفندي زاده  مل يزل الشيخ

ستانبول، إيف  پ شارع مالت تقع يف، وُصلي علي  يف مسجد الهات ، مث ُدفن يف مقربة 50ه 1167تويف عام  إىل  أنح 
 51أبوه حممد بن يوسف وجده يوسف بن عبد الرمحن. قبل واليت دفن فيها

                                                           
 ؛ و 211، ص2انظر: الربماوي. إمتاع الهضالء. ج 44

Tâhir. Osmanlı Müellifleri. v1, p472. 
Tâhir. Osmanlı Müellifleri. v1, p472. 45 

   .14عبد الرزاق، ابن علي إبراهيم بن موسى. أتمالت حول حتريرات العلماء للقراءات املتواترة. )ملف وورد(، ص 46
http://www.slideshare.net/abozzahraa/ss-30672504?from_action=save    / (15.09.2019). 

يلة، لقراءات الشواذ. حتقيق: عمر محدان وتغريد محدان. )القاهرة: دار الهضيوسف أفندي زاده، عبد هللا بن حممد بن يوسف. رسالة يف حكم القراءة اب 47
 .40م(. ص2004، 1 

 .345محدان. أجوبة يوسف أفندي زاده. ص 48
 .88، ص3انظر:  املرادّي. سلك الدرر. ج 49
 .88، ص3انظر: املرادّي، سلك الدر، ج  50

Tâhir. Osmanlı Müellifleri. v1, p473 51. 
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 املبحث الثاين: منهجه يف أتليف الشرَحني على الصحيحني )البخاري ومسلم(:
يوسف أفندي زاده جهداً عظيماً يف علم احلديث إضافة إىل ما قدم  من كتٍب قيمٍة يف عدة جماالت،  الشيخ بذلقد 

"، جناح القاري يف شرح صحي  البخاري" )البخاري ومسلم( يف كتاَبني، أحدمها: حيث إن  شرح الصحيحني
 .يني"، واللذين سأورد تعريهاً خمتصراً عنهما يف املطلبني اآلتعناية امللك املنعم يف شرح صحي  مسلم" واآلخر:

 :52"جناح القاري يف شرح صحيح البخارياملطلب األول: منهجه يف أتليف "
صحيَ  "هم ئالطالب يف قصر السلطان أمحد الثالث، اقرتح علي  أن يُقر  بتدريسيوسف أفندي زاده  الشيخَلمَّا بدأ 
جيمع ما ورد يف  بعد ذلك أنمث سن  ل  ، شروح  املعتربةاستهاد من بعض درسي  هلذا الكتاب ، وأثناء ت"البخاري

شرٍح على صحي   يف أتليف -  هللا تعاىل رمح –وهكذا شرع بعض الشروح ليكون ذلك معيناً ل  يف أمر التدريس، 
، إال أن املؤرخني مل يتهقوا على عدد أجزائ ، 54يف ثالثني جملداً مهّصال يف مدة مثانية وعشرين سنة ، فألَّه 53البخاري
الزركلي والبغدادي والربماوي إىل أن  كان عشرين جملداً، وآخرون كعبد الغين كحالة وحممد طاهر  خري الدين فذهب

اشتمل هذا الشرح على قد و  .، وبعد أن أمت  أهداه إىل سلطان الدولة العثمانية55"إن  كان ثالثني جملداً "ال: قا
 56البحوث املدققة واملهيدة يف الشروح املعتربة يف زمن املؤلف.

 فهو أن : هذا الكتاب أتليف وأما منهج  يف
 .اعتمد في  على املنهج التحليلي يف شرح احلديث (1
الرواايت الواردة يف احلديث ابإلضافة إىل آراء أئمة اللغة خاّصةً يف إظهار املعىن اللغوي للمهردات  في  ذكرو   (2

 .اليت ُيشحكل فهمها
 .املعىن املراد من احلديث بنيَّ في   (3

                                                           
 -894ه (. خبط املؤلف؛ ونور عثمانية 1125ورقة،  30801، ج685يوسف أفنديزادة،  عبد هللا بن حممد بن يوسف. جناح القاري، )أاي صوفية  52

922 .923- 932. 
 انظر: 53

Tobay, Ahmet. Yusuf Efendizade Abdullah Hilmi ve hadis Şerhçiliğindeki yer. (Doktora tezi, Marmara 
Üniversitesi,1991). p87. 

 ذهب أمحد توابي إىل أن  كتب  يف مدة أربعني سنة. انظر: 54
Tobay. Yusuf Efendizade Abdullah Hilmi ve hadis Şerhçiliğindeki yeri. p86.  

؛ والبغدادي. 130، ص4؛ والزركلي. األعالم. ج145، ص6؛  وكحالة، عبد الغين. معجم املؤلهني. ج211، ص2الربماوي. إمتاع الهضالء. ج 55
رمضان عبد التواب. )القاهرة: دار املعارف،  -؛ وبروكلمان، كارل. اتريخ األدب العريب. حتقيق: عبد احلليم النجار483، ص1هدية العارفني. ج

 .183، ص3م(. ج1977،  5 
 انظر: 56
 Tâhir. Osmanlı Müellifleri. v1, p471. 
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 . 57مرادفاهتا املختلهة بتوضي  الكلمات احملورية املهتاحية مورداً  في  واهتم (4
أبمسائهم وكناهم ويذكر الرواة في ، ويعرِّف هبم  وذلك أبناحلديث أحياانً،  الهروق املتعلقة برواةووضَّ  في   (5

وألقاهبم أغلب األحيان، ويبنيِّّ الكلمات واجلمل يف احلديث، ويشرح احلديث بعد أن يعرض الكلمات 
 58واجلمل.

ل يقول: "فائدة" ابعض العبارات اخلاصة ب ، الفتاً النظر إىل املهم من الهوائد، فعلى سبيل املث في  ستخدماو  (6
عند إيراد بعض الهوائد اليت عين هبا، ويقول: "تنبي " للهت االنتباه، ويقول: "خامتة" لتقييم األحاديث يف 
هناية كل كتاب تقريباً، ويقول: "تكميل" لإليضاحات املتممة بعد أن يشرح األحاديث، ويقول: "تتمة" 

 .59ديث وسندهإلعطاء بعض املعلومات الزائدة املتعلقة  مبنت احل
 60بعض اآلراء واجلمل من "عمدة القاري" للعيين، و"فت  الباري" البن حجر العسقالين في  وقد اقتبس (7

 فيمكن تلخيص  فيما أييت: "عمدة القاري"د منهما، أما منهج االستهادة من اواسته
صياغة جديدة أبسلوب   "عمدة القاري"كان يصوغ بعض املعلومات عن الرواة أو املتون من  -

 اخلاص، قبل أن ينقل كالم العيين.
 ين.دون أن يذكر أي إشارة إىل العي "عمدة القاري"نقل العبارات والبياانت اليت جاءت يف كتاب  -
نقل بعَض العبارات اليت استخدمها العيين دون أن يورد امس ، بل يكتهي بقول : "قلت" مشرياً إىل  -

 61 العيين.
عمدة "البن حجر إىل مثل ما ذهب إلي  يف استهادت  من  "فت  الباري"ستهادة من وذهب يف منهج اال

 62. "القاري
 ":63عناية امللك املنعم يف شرح صحيح مسلماملطلب الثاين: منهجه يف أتليف "

                                                           
((. 4048يوسف. جناح القاري شرح صحي  البخاري. )قوني : مكتبة اآلاثر املخطوطة، رقم ) انظر: يوسف أفندي زاده، عبد هللا بن حممد بن 57

 .549، ص30ج
 .550، ص30املرجع السابق. ج 58
 انظر:  59

Tobay. Yusuf Efendizade Abdullah Hilmi ve hadis Şerhçiliğindeki yeri. p150-164. 
 86املرجع السابق. ص 60
 .142املرجع السابق. ص 61
 .141املرجع السابق. ص 62
 ه . خبط املؤلف. 1164ورقة،  368، 1/745يوجد خمطوطاً يف نور عثمانية  63
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ن يقوم بشرح أشرح  على صحي  البخاري، طلب من  بعض طالب   أتليفَ  يوسف أفندي زاده الشيخ بعد أن أهنى
، ومل تتهق املصادر على عدد أجزاء كتاب ، حيث قالوا: 64مسلم أيضاً، فتلبيًة لطلبهم ألَّف الشيخ هذا الشرحَ صحي  

 .67ولكن  مل يتم  66أو سبعة 65إن  كان ثالثة
 يف أتليف هذا الشرح فهو أن :وأما منهج  

ض  أصول و قارن يف بداية شرح كتاب "صحي  مسلم" بني منهج البخاري ومسلم يف كتابيهما، مث  (1
 .68مسلم يف اختيار األحاديث ووضعها يف كتاب 

 .69وقارن بني الكلمات واجلمل يف الرواايت ابلنسخ املختلهة اليت بني يدي  أيضاً  (2
اعتىن بتوضي  الكلمات لغًة واصطالحاً، كما وضحها يف شرح  على "صحي  البخاري"، واهتم و  (3

عرض ر مما فعل يف شرح  على البخاري و بتعريف الرواة يف السند من حيث اجلرح والتعديل أكث
 .70فيهمأقوال األئمة 

اتبع يف منهج  اجلمع بني األحاديث املختلهة؛ حبيث يشرح معىن احلديث فإذا وجد أي خمالهة و  (4
 .71في  حلديث آخر فإن  يسعى للجمع بينهما حماواًل إزالة أي إشكال متوهم بينهما

 72هة إذا كانت الرواية متعلقة  ابملسائل الهقهية.اآلراء الهقهية من املذاهب املختلفي  سرد و  (5
السنة ليبني الكلمات املبهمة يف الرواايت أحياانً، وسرد أقوال و األمثال من القرآن  في  ضربو  (6

 .73يضاحاإلالعلماء عن معىن الرواية ليزيد يف 
 من الشروح على صحي  مسلم ك "إكمال املعلم" واستهاد يف أتليف هذا الشرح يف بعض األحيان (7

، واستخدم املؤلف بعض 74للقاضي عياض و"املنهاج يف شرح صحي  مسلم بن احلجاج" للنووي

                                                           
 انظر:  64

Tobay. Yusuf Efendizade Abdullah Hilmi ve hadis Şerhçiliğindeki yeri. p171. 
 .483، ص1؛ والبغدادي. هدية العارفني. ج211، ص2انظر: الربماوي. إمتاَُع الُهَضالء. ج 65
 ؛ و183، ص3؛ وبروكلمان. اتريخ األدب العريب. ج145، ص6انظر: كحالة. معجم املؤلهني. ج 66

Tâhir. Osmanlı Müellifleri. v1, p472. 
 ؛ و88، ص3انظر: املرادّي. سلك الدرر. ج 67

Tâhir. Osmanlı Müellifleri. v1, p472. 
تركيا،  –انظر: يوسف أفندي زاده، عبد هللا بن حممد بن يوسف. عناية امللك املنعم يف شرح صحي  مسلم )خمطوطا(. ) خمطوطات مكتبة:نورعثمانية  68

 .3، 2ه . خبط املؤلف(. ص 1164، ورقة، 368) 1/745نور عثمانية
 .78انظر: املرجع السابق. ص  69
 .15انظر: املرجع السابق. ص 70
 .227ملرجع السابق. صانظر: ا 71
 .231انظر: املرجع السابق. ص 72
 .75انظر: املرجع السابق. ص 73
 231انظر: املرجع السابق. ص 74
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، حيث "ريجناح القا"يف  كما فعلاجلمل والعبارات اليت وردت يف كتاب النووي والقاضي عياض  
ياانً امسيهما أحياانً، وبدون تصري  أح هذين العاملني من كتابيهما مصرحًا بذكر عباراتإن  نقل 

يف  أبسلوب  اخلاص كما فعلمصوغة صياغة جديدة أخرى، وأورد بعض اجلمل من هذين الكتابني 
 75صحي  البخاري.ل  شرح

 

 اخلامتة:
 يذكر الباحث يف هناية هذا البحث عدداً من النتائج والتوصيات اليت توصَّل إليها، وهي كاآليت:

 :النتائج) أ ( 
 املشتهرين عن العلماء القرآن وعلوم واحلديث التهسري يوسف أفندي زاده يف بيئة علمية، وتلقىالشيخ نشأ  (1

 .زمان ، واشتهر يف علم القراءات أكثر من العلوم األخرى يف
ومتحيص، واعتىن ابلتأليف، حيث إن   وكان صاحب مدرسة مستقلة يف التحريرات، وكان صاحب تدقيق  (2

 يف جماالت خمتلهة.  ومخسني كتاابً  ترك مخسة
جناح " وأوهلما:، كتابني، فقد شرح الصحيحني يف  تدريسًا وأتليهاً  وبذل جهدًا عظيمًا يف علم احلديث (3

 ."عناية امللك املنعم يف شرح صحي  مسلماآلخر: "و  "،القاري يف شرح صحي  البخاري
ضافة لك ذكر الرواايت الواردة يف احلديث ابإلعلى املنهج التحليلي، كذ "جناح القاري"واعتمد يف شرح   (4

إىل آراء أئمة اللغة خاّصًة يف إظهار املعىن اللغوي للمهردات اليت ُيشحكل فهمها، وبني الهروق املتعلقة برواة 
احلديث أحياانً، واستخدم بعض العبارات اخلاصة ب  مثل "فائدة"، و"تنبي "، و"خامتة"، و"تكميل"، 

ظر إىل املهم من الهوائد يف شرح ، كما استخدم بعض اآلراء واجلمل من "عمدة القاري" و"تتمة" الفتاً الن
واستهاد منهما، وكذلك اقتبس منهما ابللهظ، إال أن  76للعيين، و"فت  الباري" البن حجر العسقالين

 تاقتباس  منهما كان يف بعض األحيان مستهيضاً، وذهب يف منهج االقتباس إىل صياغة بعض املعلوما
ت أبسلوب  اخلاص ونقل العبارات والبياانت اليت جاء جديدةً  صياغةً  "عمدة القاري"عن الرواة أو املتون من 

في  دون أن يشري إىل "عمدة القاري" أو نقل بعض العبارات اليت استخدمها العيين دون أن يورد اسم 
 املؤلف.

 يف اتليه  ي  البخاري، واستهادصحلصحي  مسلم نهس املنهج الذي سلك  يف شرح  لسلك يف شرح  و  (5
 .إكمال املعلم" للقاضي عياض و"املنهاج يف شرح صحي  مسلم بن احلجاج" للنووي"من 

 :التوصيات) ب (  

                                                           
Tobay. 75 indeki yeri. p176.ğerhçiliŞYusuf Efendizade Abdullah Hilmi ve hadis  

 86املرجع السابق. ص 76
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 ،لمييوسف أفندي زاده بسبب أمهيتها يف اجملال الع الشيخ يوصي الباحث بدراسة بعض املوضوعات عن كتب
 بعد؛ لذا فاحلاجة ماسة إىل إخراجها حمقَّقة مث نشرها بني أهل العلم. ققَّ وكون هذه الكتب مل حتُ 

___________________ 
 :املراجعاملصادر و 
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