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 ((السنة النبويةمظانُّ كالم املستشرقني حول ))
 بسم هللا الرمحن الرحيم

 احلمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، وعلى آله وصحبه ومن وااله، وبعد:
ر عليه أن يقف ، يعس  ا، الطالَب لكالم املستشرقني حوهلالسّنة النبويةفإن الباحَث يف علم 

ثوا دأفردوا فيها هذا العلم ابلتصنيف والتأليف، ابلرغم من أهنم حتعلى كالمهم يف مظاّن خاصة، 
لفقه، أو حول ا أصالة الكالمَ قصدوا من خالهلا  اليت ،األخرى حول دقائق هذا العلم يف كتاابهتم

وحيث  إن هذا األمر ال م، و أصوله، أو مصادر التشريع اإلسالمي، أو غري ذلك من الفنون والعل
خاصة من و خيطر على ابل كثري من الباحثني، ويصعب طلبه على كثري من الدارسني املختصني، 

ين آثرت  تدو ا، ونقدهيريد الوقوف على شبه القوم يف مظاهنا، قصد التوثيق منها، أو الرّد عليها، 
من كالم  ع عليهيسر يل االطالما ت يف مجع   استعنت  ابهلل تعاىلهذا املوضوع، و  يفهذه الصفحات 

ما توفيقي إال ابهلل، و ، مباحثمثانية يف حوله  الكالم انتظم يل، و السنة النبويةاملستشرقني حول علم 
 عليه توكلت، وهو حسيب ونعم الوكيل.

 ((السنة النبويةني حول مظانُّ كالم املستشرق))
 .النبويةالسنة الكتب واملقاالت اخلاصة بعلم : املبحث األول

 اإلسناد يف الرتاث اإلسالمي، للمستشرق روبسون.-1
 عمر اإلسناد وأصله، جوزيف هورفتس.-2
 العناصر األفالطونية والغنوصية يف احلديث، جلولدتسيهر )حبث مرتجم مطبوع(.-3
 موقف أهل السنة القدماء إبزاء علوم األوائل، جلولدتسيهر )حبث مرتجم مطبوع(-4
 الوسطى حول طقوس مالكـ]ية[ األندلس، لربونشفيج.اجلدل يف القرون -5
 أساليب صياغة حديث املسلمني، لروبسون مقاٌل.-6

 دوائر املعارف اإلسالمية، ومنها:املوسوعات و املبحث الثاين: 
ثهم فيها ن حديإوتعّد هذا الدوائر أبرز مظان كالم املستشرقني حول السنة واحلديث، حيث 

املظاّن األخرى اليت كان احلديث فيها حول السنة واحلديث عرضاً، ومع جاء مقصوداً لذاته، بعكس 
 ت على مستوى واحد، وهو ما سيتم توضيحه اتليا.ذلك فإن املظان يف هذه الدوائر ليس

سالمية، وبل  عدد الجملدات املرتمجة منها سمسة عشر لجلداً، إال أهنا م دائرة املعارف اإل-أ
يها "عاريف وآخر مادة ف -تقريباً - العنيحرف تشمل كل املواد، وتوقفت الرتمجة فيها إىل حدود 
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يأيت ذي سعن "املوجز" ال من انحية الشكل واملضمون والرتمجة ،يف بعض موادهاوهي ختتلف ابشا" 
 . احلديث عنه
قد ترمجت فيه لجلداً، و  32موجز دائرة املعارف اإلسالمية، الذي طبع مبركز الشارقة يف -ب

 ه حسب اآليت:فياملتعلقة بعلم احلديث تتنوع املظاّن مواد منتقاة، مرتبة على حروف املعجم، و 
مادة احلديث وتتضمن: موضوع احلديث وصفته، ونقد املسلمني للحديث، وتصنيف -1

 هيو  ، وواضع هذه املادة هو املستشرق: جوينل،ات احلديث، ورواية احلديثاحلديث، ولجموع
 (.11/3446) من عباس حممود مصحوبة بتعليقات

خرب الواحد و (، 21/6599الصحيح )(، و 14/5492السنة )مواد علوم احلديث مثل: -2
 وغريها.(، 2/494( والصحابة )15/3523احلديث القدسي )و (، 15/4564)

(، )عائشة 5/1344(، أنس )2/424)أبو هريرة ) الصحابة ومنها:مواّد تراجم -3
 وغريهم. (،4149(، عبد هللا بن عمر )2/346(، أبو سفيان )22/4934

 (، مالك2/594(، أمحد )2/314أبو حنيفة )ومنها:  أعالم احلديثمواّد تراجم -4
والنسائي (، 2144الرتمذي )و (، 6/1613البخاري )و ، (14/6944) الشافعيو ، (24/4442)
ابن و (، 14/5649سفيان الثوري )و (، 1496/ 5األوزاعي )(، 14/5369الزهري )و (، 4445)

  وغريهم. (،1/149)ابن تيمية )النووي، و (، 4424الدارقطين )(، 1/154حزم )
الشريعة، و واألصول، الرأي، والفقه، الرسول، و املواد اليت هلا عالقة ابحلديث، مثل مادة -5
 ا.غريهو واحلوض، والشفاعة، والسرية، والتفسري، واإلمجاع، واالجتهاد، والتقليد، والنسخ، 
 (،لظاهريةالفقهية )احلنفية، املالكية، الشافعية، احلنابلة، ا املذاهباملواد اليت تعىن برتاجم -6
 باس، وتعريف مادةعفاء بين أمية، وخلفاء بين الخاصة، خلاملواد اليت تعىن برتاجم اخللفاء و -4

 اخلليفة نفسها.
وهي اليت قام بتصنيفها مستشرق واحد، أو دولة معينة، أو مركز دوائر املعارف اخلاصة: -ج

 حمدد، وهي كثرية جدا، وم ترتجم يف الغالب إىل اللغة العربية، ومن أشهرها:
واّد  ماملوسوعة الربيطانية اليت تسمى: "بريتانيكا" وم ترتجم إىل اللغة العربية، لكن فيها -1

كثرية متعلقة بعلوم احلديث، وتراجم أعالمه، وحنو ذلك، وللموسوعة موقع على األنرتنيت، ميكن 
 من خالله البحث عن العناوين املطلوبة.
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نسية ، املستشرق الفرنسي، وهي عبارة عن معجم وضعه ابلفر هريبلوابرتيلمي دائرة معارف -2
للفلسفة واألدب يف الشرق، ويتضمن ضالالت عديدة متعلقة ابلسنة النبوية، وقد حتدث ضمنه 

  مسموع مقول، أحاديث الرسول...( اما له عالقة ببحثنا.)حديث، قصة، خربحول املواد التالية: 
ستشرق اإليطايل، وهذا الكتاب عبارة عن موسوعة من حوليات اإلسالم، ليون كايتاين امل-3

مث هـ،   35من السنة األوىل للهجرة، إىل سنة:  تعشرة أجزاء، مرتبة على حسب السنوات، ابتدأ
وهي غري مرتمجة، هـ،  69هـ إىل  36صدرت ملحقاهتا يف سبع لجلدات، وتناولت السنوات من 

ابن و  انيد است عملت أول مرة ما بني عروة بن الزبريحتدث فيها كايتاين عن اإلسناد، وزعم أن األس
 إسحاق.
موسوعة ت راث اإلسالم، وهي عبارة عن عدة حبوث ومقاالت، قام بكتابتها عدٌد من -4

املستشرقني، كلها تتعلق برتاث اإلسالم عموماً، وفيها ما يتعلق بعلم احلديث النبوي خصوصاً، )وقد 
 طبعت مرتمجا يف جزئني(.

 حول الفقه اإلسالمي.ومقاالهتم كتب املستشرقني :  لثالثااملبحث 
وهي من أبرز املظاّن اليت تناول فيها املستشرقون احلديث حول احلديث والسنة، ومدى أتثريمها 

 يف الفقه، وحنو ذلك، ومن أبرز كتب املستشرقني يف هذا الباب:
 ماكدوانلد.تطور الالهوت اإلسالمي والفقه والنظرية الدستورية، -1
 التطور املبكر للمحمدية، ملارجليوث.-2
 وضمنه فصواًل متعلقة ابلسنة منها:)مرتجم مطبوع( هر، دراسات حممدية جلولدتسي-3
 الم.الفصل الثالث: احلديث النبوي وصلته بنزاع الفرق يف اإلس-ب تطور احلديث النبوي.-أ

هذيب فصل اخلامس: احلديث وسيلة لتال-د الفصل الرابع: رّد الفعل ضّد الوضع يف احلديث.-ج
دوين الفصل السابع: ت-ز الفصل السادس: طلب احلديث.-ه النفوس والرتويح على القلوب.

 الفصل الثامن: مصنفات احلديث.-ح احلديث.
 .)مرتجم مطبوع( ، جلوزيف شاختمدخل إىل الفقه اإلسالمي-4
 دراسة يف تطور الفقه اإلسالمي، إرفن غراف.-5
 دراسات يف الفقه اإلسالمي املبكر، نورمان كيلدر.-6
 بداايت الفقه اإلسالمي وتطوره يف مكة، هرلد موتسكي )مرتجم مطبوع(.-4
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 حول الفقه اإلسالمي:وحماضراهتم ومن أبرز مقاالت املستشرقني 
حبث بعنوان: اإلسالم، لسنوك هورجروجنه، حتدث يف الفصل الثالث منه عن احلديث عن  -1

 كتاب هللا، وسنة رسوله صلى هللا عليه وسلم، وقضية اإلمجاع.
 يف التاريخ املبكر للفقه احملمدي، مقاٌل إلدوارد سخاو -2
 بداايت التفكري الفقهي وطبيعته يف اإلسالم، مقاٌل بريغشرتسر.-3
 املعام األساسية للفقه اإلسالمي، مقاٌل لبريغشرتسر.-4
 لفتسجرالد )مرتجم مطبوع(.التطور الفقهي املبكر، مقاٌل -5
 ثالث حماضرات يف اتريخ الفقه اإلسالمي، جلوزيف شاخت )مرتمجة مطبوعة(.-6

 .ومصادر التشريع اإلسالمي : كتب املستشرقني حول أصول الفقهاملبحث الرابع
 أصول الفقه احملمدي، جلوزيف شاخت )مرتجم مطبوع(.-1
 خمطط اتريخ تطّور الشرع اإلسالمي، لشربجنر.-2
 أصول التشريع احملمدي، جلوزيف شاخت )مرتجم مطبوع(.-3
 اتريخ التشريع اإلسالمي، كولسون )مرتجم مطبوع(، وضمنه فصواًل متعلقة ابلسنة منها:-4
 نشأة أصول الفقه واملدارس الفقهية الباكرة، واضع علم األصول، توقف مراحل النمّو.-5
 (.)مطبوع ابإلجنليزية أصول الشرع اإلسالمي، ايسني دوتن-6

 : كتب املستشرقني حول السرية.املبحث اخلامس
ث املظان اليت تناول من حي امسأتيت كتب السرية النبوية اليت وضعها املستشرقون يف املقام اخل

املستشرقون فيها السنة النبوية، وذلك نظرًا للعالقة الوطيدة بني علمي السرية والسنة النبوية، ومن 
 ت املستشرقني يف هذا الفن:أبرز مؤلفا
  حممد والقرآن، لرودي ابرت.-1
 تقريب السرية النبوية والثقافة اإلسالمية، جوزيف هوروفتس.-2
 سرية النيب حممد، لكارين أرمسرتونج.-3
فّن السرية العربية يف عصر املأمون، مايكل كوبرسون، حيث عقد فيه فصالً خاصاً للكالم -4

 حنبل. عن: عام احلديث أمحد بن
 ون )مرتجم مطبوع(.مهد احلضارة الغربية يف الشرق األوسط، جورج سارت-5
 حممد يف مكة، مونتجمري وات )مرتجم مطبوع(.-6
 حممد يف املدينة، مونتجمري وات )مرتجم مطبوع(.-4
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 .: كتب املستشرقني حول اتريخ اإلسالم خصوصاً واتريخ األداين عموما  املبحث السادس
 الشرق يف عهد اخللفاء، لفون كرمير )مرتجم مطبوع جزء منه(.اتريخ حضارة -2
خليفة هللا، لباتريشيا كراون )مرتجم مطبوع(، وتضمن من املباحث املتعلقة ابحلديث -3
 الثاين: من سنة اخللفاء إىل سنة األنبياء. األول: شريعة دولة اخلالفة. مبحثني:
اإلسالمي، مايكل كوك )مرتجم مطبوع(، األمر ابملعروف والنهي عن املنكر يف الفكر -4

خصص الفصل الثالث للحديث، وتناول حتته ثالث نقاط: األوىل: حديث املنازل الثالث، الثانية: 
 أحاديث أخرى حتّض على النهي عن املنكر، الثالثة: األحاديث ذات النزعة املضادة.

الفصل الثاين:  نة منها:اتريخ الفلسفة يف اإلسالم، لدي بور، وضمنه مباحث تتعلق ابلس-5
 .)مرتجم مطبوع( مذاهب الفقهاء، وفيه: السنة، احلديث، الرأي، القياس

املذاهب اإلسالمية يف تفسري القرآن، جلولدتسيهر، ال خيلوا هذا الكتاب يف ثناايه من -6
 اإلشارة إىل علم احلديث والسنة كعادة مؤلفه يف مجيع كتبه )مرتجم مطبوع(.

عة، جلولدتسيهر )مرتجم مطبوع(، ضمنه عنواانً مساه: )تطور الفقه( حتدث العقيدة والشري-4
 يف عن السنة وعلومها.

  .اتريخ اإلسالم لرينهارت دوزي، وقد ضمنه فصالً عن القرآن والسنة واألساطري-4
اإلسالم ملارتن هرمتن، حتدث يف القسم األول منه حياة النيب صلى هللا عليه وسلم وتعامليه -4

 أساس القرآن واألحاديث النبوية.على 
املذهب احملمدي، كارا دي فو، حتدث فيه عن: التحرير النهائي للقرآن، والتثبت من -19

 املأثورات النبوية.
عقيدة اإلسالم، إدوارد سيل، وضمنه ستة فصول، الفصل الثاين منها يف: تفسري القرآن -11

 واألحاديث.
ن الفصل الثالث منه عن: أسس تطور اإلسالم، القرآاتريخ األداين، هلوتسما، حتدث يف -12

 واحلديث، والفقه.
 موجز اتريخ األداين، للمستشرق تيلي، أفرد اجلزء الثاين عشر منه للحديث عن السنة.-13
أداين العام، لكارل فوللرز، عقد فيه مقارنة بني األدب اإلجنيلي واحلديث النبوي يف -14
 اإلسالم.

 التاريخ، لربانرد لويس.اإلسالم يف -15
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ث حتدث يف القسم الثاين منه عن: احلدياتريخ الشعوب اإلسالمية، لكارل برولكلمان، -16
 والفقه.

اتريخ األدب العريب، لكارل بروكلمان، وخاصة يف القسم اخلاص بكتب احلديث، -14
 والفقه.

 )مرتجم مطبوع(. أمحد بن حنبل وتشكل املذهب احلنبلي، نيمرود هورويتز-14
أمحد بن حنبل واحملنة، ولرت ابتون، حيث عقد يف الفصل اخلامس منه مبحثًا بعنوان: -14

 .أتويل األحاديث، )مرتجم مطبوع(
 :يثاحلدالسرية و املستشرقني للقرآن، ولكتب  تراجممقدمات : املبحث السابع

ذا ولكن الباحث يف هويقل يف هذه املصادر عمومًا احلديث عن السنة، وعلوم احلديث، 
 النوع من الكتب ال يعدم  اإلشارة إىل ذلك، ومن أبرز الكتب يف هذا الباب:

 ترمجة جورج سيل للقرآن الكرمي، قدم فيها عرضاً شاماًل لنظام الدين اإلسالمي.-1
 أوكتاف هوداس الفرنسي ترجم صحيح البخاري إىل الفرنسية.-2
 ليمان.مقتطفات من صحيح البخاري، إدوارد -3
 ترمجة أحاديث منتخبة من مغازي موسى بن عقبة، إلدوارد سخاو.-4
 اتريخ القرآن، تيودور نولدكه.-4
 ترمجة السرية النبوية البن هشام، للمستشرق غوستاف فايل.-5

 لفنون.يف سائر ا قيقات املستشرقني لكتب املسلمنيمقدمات حت: املبحث الثامن
كسابقتها يندر  فيها احلديث عن السنة وعلومها، ومع ذلك وهذه النوعية من املصادر أيضاً  

 فال ميكن للمتخصص إمهاهلا وإغفاهلا، ومنها على سبيل املثال:
 اجلامع تفسري القرآن، البن وهب، حتقيق ميكلوش موراين.-1
 احليل، للحصاف، حتقيق جوزيف شاخت.-2
 الطبقات الكربى، البن سعد حتقيق: إدوارد سخاو ومجاعة.-3
 اتريخ الطربي، حتقيق: يوليوس فلهاوزن.-4
 هتذيب األمساء واللغات للنووي، حتقيق: فردانند وستنفليد.-5

 هذا ما تيسر مجعه، واحلمد هلل رب العاملني.
 اإلسالمية بالمدينة المنورة.باحث بمرحلة الدكتوراه بالجامعة بقلم: حكيم القرباص، 


