
 األولى المحاضرة
 

   :خالل ما سبق نخمص إلى عدة نقاط أهمها من
يعيش حالة من  وصفت العصور الوسطى بالنسبة ألوروبا بالعصور المظممة ألن الغرب كان ــ

 . التخمف العممي والفوضى والجيل
أوروبا واإلسالمية فضل وقوة عمى أوروبا المظممة أكثر من فضل وقوة  كان لمحضارة العربية ــــ

 . واليونان عمى حضارة الرومان
عمى نيضة أوروبا قديما وحديثا إال  رغم إنكار كثير من المستشرقين لفضل الحضارة اإلسالمية ـــ

المستشرقة الدكتورة  عمى أوروبا ومنيم أن بعض المنصفين منيم أقر بفضل العرب وحضارتيم
  . (عمى الغرب شمس العرب تسطع  )مؤلفة كتاب (سيجريد ىونكو )المنصفة

 إعطاء جميرة من المستشرقين لفضل الحضارة العربية اإلسالمية عمى أوروبا إلى ــ أدى إنكار

 . صورة مغموطة مشوىة عن الحضارة العربية
 مقدمة لتاريخ العمم  ”كتاب ـــ من أىم الكتب التي تثبت فضل عمماء المسممين عمى نيضة أوروبا

   . ”ونجورج سارت  ”لممستشرق المنصف ”
، وقد مّيز المستشرق  العراق ــ من مراكز اإلشعاع العممي والفكري في القرن الثامن لمميالد ،

جابر بن  ” الثامن بعالم الكيمياء المسمم النصف الثاني من القرن” جورج سارتون ” المنصف 
   .العمم بقوةحيث تأثرت بو أوروبا ىذا  في البحث الكيميائي العقل العممي ووصفو بأنو  ”حيان

عشر الميالدي  النيضة الفكرية في القرن الحادي” سارتون ”ـــ وصف المستشرق المنصف 
يكاد يشبو االنتقال  بأنو واالنتقال من الحضارات األخرى إلى الحضارة اإلسالمية في تمك الحقبة

   . ”متفجر بالنشاط ، ومن عالم ناعس إلى آخر من الظل إلى الشمس المشرقة
إلى الغرب في العصور الوسطى ؛ األندلس حيث  أىم طرائق نقل العمم من العالم اإلسالمي ـــ من

اإلسالمي إلى الغرب ، حيث كانت محل إشعاع ومدنية  تصدرت طرائق نقل العموم من العالم
  . ، وعن طريقيا انتشرت الثقافة اإلسالمية في أوروبا وتشريع لمغرب مما لم يعيدوه من قبل

العالم العربي لتعمم العربية وترجمة العموم حتى أنيم أعجبوا بالمغة  ير من المترجمين عمىــ أقدم كث
ترجم العموم والفمسفة من  حيث” مايكل سكوت  ”و” أديالرد أوف بان   ”المترجم “العربية ومنيم

بمدارس أشار عمى طمبتو بيجر مدارس أوروبا وااللتحاق  الذي ” روجو باكون ” العربية ، ومنيم
  العرب
 



 الثانية المحاضرة

 
   :ما يمي من خالل ما سبق نصل إلى نقاط مهمة في تاريخ نشأة االستشراق مجممها

االستشراق نفسو )  يجب التفريق بين تاريخ استخدام مصطمح االستشراق كمسمى ، وتاريخ ←
  . ( كفكر ونشاط

  . كانت معيودة في العصور المتقدمةاالستشراق ( كمصطمح  ) ال يوجد ما يشير إلى أن كممة ←

  . يبدو أن مصطمح ) استشراق ( إّنما ظير في زمن متأخر جّداً  ←

ىو أن حركتو لم تبدأ بصورة  ، حول تحديد تاريخ نشأة االستشراق أن سبب اختالف الباحثين ←
 . منظمة أو بتخطيط سابق

 : في تحديد تاريخ نشأة االستشراق آراء الباحثين مجمل ←

وأرجعوا ذلك إلى تزايد اىتمام الغرب  ، الميالدي القرن العاشر أن االستشراق نشأ في: الرأي األول ـ
وتزايد االىتمام بحركة الترجمة وكان من أبرز من اىتم بيذا االتجاه في ىذا  بالمغة العربية وآدابيا

  ” جربت”الراىب الفرنسي  القرن

ويستدل عمى ذلك بدخول  ؛ في القرن الثامن الميالدي أن االستشراق نشأ مبكراً  : ـ الرأي الثاني
عدد كبير من الغربيين طمبًا لمتعميم  الغرب إلى األندلس في أوائل القرن التاسع الميالدي حيث أقبل

  . في جامعات المسممين في األندلس

 إلى كتابات ويستندون في ذلك الميالدي، أواخر القرن السابع أن االستشراق نشأ في : الرأي الثالث ـ

 .مٜٗٚو مٙٚٙألنو عاش مابين  بعض النصارى عن اإلسالم أمثال يوحنا الدمشقي؛

مع ظيور أول  بداية لالستشراق، القرن الثاني عشر الميالدي أن االستشراق نشأ في: : الرأي الرابع
  .(مٖٗٔٔالتينية لمعاني القرآن الكريم عام ) ترجمة

،  البمدان األوروبية في القرن الثالث عشر الميالدي في بعضاالستشراق بدأ  أن: الخامس الرأي :
البدايات القوية لظيور حركة  إذ تعتبر الحروب الصميبية مع بداية القرن الثالث عشر الميالدي من

  . االستشرا ق

بصورة جدية بعد اإلصالح الديني الذي قام  قد انتشر االستشراق عمى أن يجمع المؤرخون يكاد ←
  . األقرب لمصواب ، وىذا الرأي نراه جامعا وىو أوروبا وثر وغيره فيبو مارتن ل

إذ ظيرت  التاسع عشر والعشرين، القرنان : عصري االزدىار الحقيقي لمحركة االستشراقية أن ←
  . المؤتمرات الدولية لممستشرقين وبدأت في ىذين القرنين الجمعيات االستشراقية

 



 الثالثة المحاضرة

 
   :اإلسالمي مجممها ما يمي سبق نصل إلى نقاط مهمة في آثار االستشراق عمى العالممن خالل ما 

  : ليا فيما يمي أوال : اآلثار العقدية والتشريعية ، ونوجز←

  . ظيور دعوى اإلصالح والتجديد . 1

لن المسممين  االدعاء بأن اإلسالم والتمسك بالشريعة اإلسالمية ىو سبُب تأخر المسممين، وأن . 2
  . يتقدموا حتى يتحرروا من قيود الدين

يدعوا إلى فصل الدين عن الدولة ، والدعوة إلى جعل الدين مجرد  انتشار الفكر العمماني الذي . 3
  . إلزام فييا تعاليم أخالقية ال

  . ظيور دعوى عدم صالحية الشريعة اإلسالمية لمتطبيق . 4

 . المقدس كما حدث في الغربالدعوة إلى محاربة الموروث ونقد النص  . 5

  : ليا فيما يمي ثــــــانيـــا : اآلثار االجتمـــــاعية لالستشراق ، ونوجز ←

وعمل عمى إحداث النـزاعات بين أبناء البالد  اىتم المستشرقون بدراسة المجتمعات اإلسالمية.1
 والنزاعات الدولية اإلسالمية بتشجيع النزعات االنفصالية

األسرة والعالقة بين الرجل والمرأة  المجتمعات اإلسالمية عمى البنية االجتماعية وبناءلتأثير في  .2
 .اإلسالمية في المجتمعات

لممرأة وتشجيع الدعوات  تشويو مكانة المرأة في اإلسالم ، ونشر المزاعم عن اضطياد اإلسالم .3
  . إلى التحرير المزعوم لممرأة

 

  : واالقتصــــــــــــــــــادية ، ونوجز ليا فيما يمي ثار السيــــــــــاسيةثالثـــــــــــــــــــا : اآل ←

  . أنيا أفضل نظام توصل إليو البشر حتى اآلن الديموقراطية الغربية عمى نشر .1

  . االشتراكي والرأسمـالي ومحاربة النظام االقتصادي اإلسالمي نشر الفكر االقتصادي الغربي .2

من أخطر اآلثار الثقافية والفكرية لالستشراق عمى العالم  الثقافية والفكرية لالستشراق ،رابعا :اآلثار 
  : يأتي اإلسالمي ما

 . التبعية الثقافية لمغرب . 1

  . التأثير عمى التعميم . 2

  . ثقافيا وأخالقيا محاصرة التعميم الديني في المدارس والجامعات اإلسالمية بالتوجو العمماني . 3

 

 



 الرابعة لمحاضرةا
  :من خالل ما سبق نصل إلى نقاط مهمة في أهداف االستشراق مجممها ما يمي

  : تعددت أىداف االستشراق وكان من أبرزىا ما يمي

 : (أواًل: اليدف الديني )حرب اإلسالم

  . وتاريخو بأنو العداوة والظالم والجيل يعمل االستشراق عمى اتيام اإلسالم

الخصومة بتشييد النظريات العنصرية والطائفية في  وحدة المسممين بإشعال نارالقضاء عمى  .2
 . الشرق األوسط

 . في النفوس مساندة االستعمار في تحقيق أىدافو من التشكيك في اإلسالم وفكره وغرس الفكر الغربي . 3

 .اإلسالم تشويو صورة اإلسالم في نفوس الغربيين لصدىم عن اعتناق . 4

 : اليدف االقتصادي ، ويرتكز فيثانيًا: 

قاموا بيا بخصوص  السعي الستغالل خيرات وثروات الشعوب اإلسالمية، وذلك بالدراسات التي
  وصف منابع الثروات في البالد اإلسالمية

 : ثالثا: اليدف االستعماري والسياسي

المنقذ لمشرق في كل  الغرب تييئة العقل المسمم لتقبل االستعمار والخضوع اإلرادي لو، باعتبار.1
 . ما يعانيو من مشكالت وتخمف

 . المسمم تييئة تالميذ ) عمالء ( لالستعمار لبث سموم االستشراق في العالم . 2

 : رابعًا : اليدف العممي

 البحث والتمحيص ودراسة التراث العربي واإلسالمي دراسة وتعتمد عمى : أوال : أىداف منصفة

الدعوة  " كتابو العظيم حين أنصف المسممين في "توماس أرنولد" يمقميمومن أمثمت منصفة ، وىم
باإلسالم وأعمن إسالمو  الذي أعجب "دينيو" أيضا المستشرق الفرنسي الفنان ومنيم اإلسالم إلى

 صمى اهلل عميو وسمم ولو كتاب وتسمى باسم "ناصر الدين دينيو" وقد ألف كتابا عن سيرة الرسول

 .تحامل قومو عمى اإلسالم ورسولو يبين فيو « مأشعة خاصة بنور اإلسال»

 : وىي تركز عمى ما يمي : ثانيا : أىداف مغرضة

  . التراث عن طريق تشويو الحقائق وتزييف الوعي دس السم في العسل عند تمحيصيم لكتب

  . مسايرة التطور العممي لنظل عالة عمى مصطمحاتيم التشكيك في قدرة المغة العربية عمى

  . اهلل عميو وسمم ومصدرىا اإلليي صحة رسالة النبي صمى في التشكيك

 . المحققون التشكيك في صحة الحديث النبوي الذي اعتمده عمماؤنا .5

  . – الغربيين – أي منيم من القانون الروماني أو والزعم بأنو مستمد الفقو اإلسالمي في التشكيك .6



 
 الخامسة المحاضرة

 
   :عدة نقاط مهمة منها نصل إلى أن العالقة بين االستشراق والتنصير ترتكز فيمن خالل ما سبق 

  : لعممة واحدة ، ويشيد لذلك ما يمي أن االستشراق والتنصير وجيان : أوال

سمفستر " : المثال ال الحصر ومنيم عمى سبيل : من الرىبان والقساوسة ـ كان أوائل المستشرقين 1
  . “الممقب بـ " المحترم” بطرس ” الراىب الفرنسي  ومنيم جربرت ” أو ”الثاني

عن المجتمعات المراد  ـ أن التنصير اعتمد كثيرًا عمى االستشراق في الحصول عمى معمومات 2
  .المعرفي لممنصرين تنصيرىا، فاالستشراق ىو الييئُة االستشارية لمتنصير، والمصدر

  . شرقون إلى تحقيقيا في دراستيم لإلسالمالمست ـ أن التنصير ىو أحد األىداف التي يسعى 3

التميز  -أحياناً  –المستشرقين والمنصرين : إلى حد أنو أصبح من الصعوبة  ـ تداخل األدوار بين 4
  المستشرقين والمنصرين بين

  . أن عالقة االستشراق والتنصير باإلسالم عالقة عدائية : ثانيا

  . الشعور بالفوقية : ثالثا

المعمومات عن المجتمعات  لتنصير اتكأ كثيرا عمى االستشراق في الحصول عمىأن ا : رابعا
  . المستيدفة

 ٕٖٔٔىـ  ٕٔٚانطمقت من مجمع فينا الكنسي سنة  أن البداية " الرسمية " لالستشراق قد : خامسا
 .م

  . رعاية الكنيسة وبمباركتيا أن استشراء االستشراق وانتشاره كان تحت : سادسا
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 السادسة المحاضرة

  :خالصة العالقة بين االستشراق واالستعمار

 حيث عمل العديد من المستشرقين عمى التمييد : أوال : وحدة األىداف بين االستشراق واالستعمار

بواليتو، وذلك من  لالستعمار وتييئة نفوس سكان البالد اإلسالمية لقبول النفوذ األوروبي والرضا
  . الغربية والمسيحية اإلسالمية في نفوس المسممين وتمجيد القيمخالل إضعاف القيم 

االستعمارية لمدول الغربية : حيث قدم المستشرقون  ثانيا : خدم االستشراق األىداف السياسية
التي رغبت الدول الغربية في استعمـارىا واالستيالء عمى  معمومات موسعة ومفصمة عن الدول

  . ثرواتيا وخيراتيا

االستشراق الخمفية  حيث قدم : : تبادُل األدوار والمصالح المشتركة بين االستشراق واالستعمارثالثا 
 وتسخير لممستعمرين ، وعممت الحكومات االستعمارية ت عمى تييئة الدعم المادي الفكرية

  . اإلمكانيات لخدمة المستشرقين

ة عمى اعتبار أنيم رحالة، أو حكوماتيم االستعماري رابعا : عمل عدد من المستشرقين في خدمة
في حممتو عمى مصر  "اعتمد "نابميون : األمثمة عمى ذلك تحت غطاِء الدراسات العممية : ومن

اإليطالي عمى “ روسو" المستشرق ، وعمل” فولفني" عمى ما كتبو المستشرق الرحالة الفرنسي
 في تييئة االستعمار "بالمرإدوارد ىنري " وساىم المستشرق لطرابمس ، التمييد الستعمار بالده

 .لمصر البريطاني

الخارجية لبمدانيم تمييدًا  ىناك طائفة من المستشرقين عمموا بصفة رسمية كمستشاريين لوزارات
  : لالستعمار ومن أبرزىم

الذي عمل في  ”ىاممتون جب" اليندية ، ومنيم االستعمار البريطاني لمقارة الذي خدم "ماكدونالد" ـ
  . واألمريكية اإلسرائيمية الحكومة خدمة

الدراسات اإلستشراقية المعنية بالدراسات اإلسالمية في  خامسا : تمويل الحكومات الغربية لمراكز
  . الشرق وفق ما يحقق مصالحيا

 
 
 
 
 
 



 
 السابعة المحاضرة

ثارة من القرآن  ”غوستاف لوبون  ”موقف المستشرق تشعب الشبهات أو بين المدح  بين اإلنصاف وا 
  :والقدح كالتالي

  : ومضامينو في منطق لوبون أوال :مقوالت إنصافية لمقرآن ←

غوستاف لوبون " قوال عظيما ”نظم  : غوستاف لوبون ” صالحية القرآن لكل زمان في منطق ـ 1
حْسب ىذا الكتاب :“ومناسبة نصوصو وأحكامو لكل مكان ، يقول  عن صالحية القرآن لكل زمان

ومجدا أن األربعة عشر قرنا التي مرت عميو لم تستطع أن تجفف ولو  لة) يعني القرآن ( جال
  . ” كأن عيده وعيد رسالتو بالوجود أمس الذي ال يزال غضا ، بعض الشئ من أسموبو

مقارنة حاسمة في كممات موجزة بين  ضرب لوبون : يقر بتفرد اإلسالم بتوحيد اهلل” لوبون  ” . 2
وأثره في استيعاب عقيدة اإلسالم التي أقاميا  وركز عمى توحيد اهللاإلسالم والنصرانية وغيرىا 

النصرانية في كثير من األصول، وال سيما في التوحيد  إن اإلسالم يختمف عن”القرآن بقولو : 
” ولإلسالم وحده أن يباىي بأنو أول دين أدخل التوحيد إلى العالم  المطمق الذي ىو أصل أساسي،

من أصول اإلسالم القائمة بوجود إلو واحد ، وىو  وضوحا، وأقل غموضا، أكثر ويقول : وال شيء
 عكس النصراني الذي ال يستطيع حديثا عن التثميث، واالستحالة، وما ماثميما من بذلك عمى

  . ” الغوامض، من غير أن يكون من عمماء الالىوت الواقفين عمى دقائق الجدل

لفرية انتشار القرآن بالسيف ،  بقوة” لوبون ” صدى ت: دحضو لشبية انتشار القرآن بالسيف . 3
سرعة انتشار القرآن العظيمة، فعزوىا إلى  رأى أعداء اإلسالم من المؤرخين العجب من” “يقول : 

أن نثبت أن ىذه المزاعم ال تقوم عمى أساس، ألن  ما زعموه من تحمل محمد وبطشو، ويسيل عمينا
  . ” ان األخرى من الصرامةاألدي من يقرأ القرآن يجد فيو ما في

توجيت سيام المستشرق غوستاف لوبون  : وحقوقيا في القرآن عن مكانة المرأة“ لوبون” دفاع  .4
االدعاءات العفنة تجاه حقوق المرأة في القرآن ، ومن دفاعو عن القرآن في  نحو نحور أصحاب

  :المرأة ما يمي موقفو من

مما في أكثر  والقرآن قد منح المرأة حقوقًا إرثية أحسن” : ” لوبون” يقول  : أ . ميرا ث المرأة
  ."قوانيننا األوربية

تمكؤ المغرضين وسفاىاتيم في مسألة تعدد الزوجات التي ” لوبون ” يفضح  : تعدد الزوجات : ب
لوبون  ” يفضح : الطالق ، وأنيا مسألة قديمة ثابتة في الشرائع وأنيا عادلة . ج ـ وردت في القرآن

 كما أباحتو  أباح القرآن الطالق” جز بعض مذاىب الكنيسة عن حل أزمة منع الطالق ، يقول ع” 



 
َمَتاٌع ِباْلَمْعُروِف ( .. وأحسن طريق  قوانين أوربا التي قالت بو، ولكنو اشترط أن يكون ) ِلْمُمَطمََّقاتِ 

” . وبعده  قبل القرآننبحث في حالين “ الشرق ىو أن إلدراك تأثير اإلسالم في أحوال النساء في
كباره لعظمة األخالق  لم يتوان لوبون لحظة في : وصف األخالق في القرآن عند لوبون. ٘ دفاعو وا 

إن  ” :” لوبون”في األديان األخرى ، يقول  في القرآن وتفرد ىذا الكتاب بكنوز أخالقية ال مثيل ليا
  . “الديانات األخرى جميعياجاء في كتب  أصول األخالق في القرآن عالية عمّو ما

عن ” لوبون ” لم يختمف  : في ىاوية الطعن في القرآن” لوبون  ” تطواف حول سقوط : ثانيا ←
لمقرآن  المستشرقين المنصفين في تعكير النبع الصافي الذي نيموه بإنصافيم أثناء دراستيم أقرانو من

مدموغة بسيام الحق  ارة شبيات مدحوضةفي نقاط كثيرة وبإث” لوبون ” واإلسالم ، إذ تجمى تخبط 
يقول  : مقتبس من التوراة واإلنجيل زعمو بأن القرآن . ٔ، نورد منيا عمى سبيل المثال ما يمي : 

ذا أرجعنا القرآن إلى” غوستاف لوبون:   اإلسالم صورة مختصرة عن النصرانية أصولو أمكننا عدّ  وا 

نكاره الوحيبالي r لوبون لشبية اتيام النبي زعم . 2 ، ” ادعى جوستاف لوبون إصابة النبي  : وس وا 
يوضح الدكتور : الزمن كتب تبعًا لمقتضيات حول كون القرآن” لوبون ” إشكال  . 3 باليوس ،
 اإلشكال الذي أثار حفيظة لوبون حول نزول القرآن فيقول :نزل القرآن مفرقا عمى النبي العاني ليذا

وقد  سنة ، وكان ينزل وفق الحوادث واألسئمة التي ترد ، صمى اهلل عميو وسمم في بضع وعشرين
  . ينزل القرآن في غير ذلك مراعيا إصالح النفس اإلنسانية وفق منيج رباني خاص

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 الثامنة المحاضرة

 : شبهات المستشرق جولدتسيهر حول القرآن
تفسير الوحي اإلليي مذىب  يذىب "جولدسيير" في: لمقرآن الكريم اإلليي أوال : إنكاره لممصدر

 يرى أنو من خالل النصف األول من حياة النبي اضطرتو مشاغمو إلى فيو ، زمالئو المستشرقين

إن الرسول نفسو  :“يقول "جولدزيير . نفسو االتصال بأوساط استقى منيا أفكاراأخذ يجترىا في قرارة
ت بو إلى تجاوز بعض التي أحاط وبحكم الظروف قد اضطر بسبب تطوره الداخمي الخاص،
لى الوحي القرآني إلى وحي جديد في الحقيقة، سبق أن أوحاه  بأنو ينسخ بأمر اهلل ما يعترف أن وا 

  .اهلل إليو

  :في حديث القرآن عن اليوم اآلخر” جولدتسيير ” ثانيا : رؤية 

من مواد ليس إال مجموعة  والمتعمق بالدار اآلخرة محمد يبشر بو إن ما ” : ”جولدزيير" يقول
والشريعة" :" فتبشير النبي العربي ليس  وقال في كتابو "العقيدة من الخارج يقينا، استقاىا بصراحة

 . واستقاىا بسبب اتصالو بالعناصر الييودية والمسيحية مزيجًا من معارف وآراء دينية عرفيا إال

  . القديم استفاد من تاريخ العيد وأقام عمييا التبشير ولقد

القرآنية : زعم جولدتسيير استحالة وجود نص موحد )  من القراءات ”جولدسيير" قفثالثا : مو 
 عمى سبعة أحرف قضية نزول القرآن” ، وبرىن لزعمو بتناول مقدس ( مجمع عمى االعتراف بو

ال يوجد كتاب تشريعي اعترفت بو " : افتتحو بقولو“اإلسالمي مذاىبالتفسير" كتابو في تناوال خبيثا
يقدم نصو في مثل ىذه الصورة من  اعترافا عقديا عمى أنو نص منزل أو موحى بو دينيةطائفة 

  . ”موحد ليس ىناك نص" : : وقال ”القرآن كما نجد في نص الثبات االضطراب وعدم

زعم جولدتسيير عدة شبيات حول  : رابعا : شبية جولدتسيير حول المكي والمدني من القرآن
أن التشريع اإلسالمي كان  -2 .مكي ومدني :ىناك قرآنيين مختمفين -1 : والمدني في قولو المكي
لمييودية واستعدادات من الديانتين  وأخالقي روحي أن الدعوة المحمدية ىي إرث -3 .في مكة مفقودا

 . السابقتين عمى اإلسالم
 
 
 
 
 



 
 التاسعة المحاضرة

  :تفنيد مزاعم جولدتسيهر حول القرآن

األولى  وما يتعمق باليوم اآلخر ) الشبيتين لمقرآن الكريم لممصدر اإلليي إنكارهأوال : الرد عمى 
عمل محمد صمى اهلل عميو  وأنو من القرآن الكريم في في التشكيك استفاض جولدتسيير :( والثانية

 القيامة في القرآن مستقاة من الييودية والمسيحية . ولو أمعنا النظر جيدا في ىذا وأن أحداث وسمم

، لذا سنكتفي بالرد الذي  الزعم نجده يدور حول نفس الرحى التي دار حوليا غوستاف لوبون
ن تغيرت صياغتيا فالشبية واحدة طرحناه عمى غوستاف لوبون   . وا 

استحالة وجود نص موحد )  جولدتسيير زعم: القراءات ثانيا : الرد عمى شبية جولدتسيير حول
  االعتراف بو مقدس ( مجمع عمى

 من حيث وضح العمماء فوائد تعدد القراءات .1 : وشبية جولدتسيير مدحوضة لألسباب التالية

التثبت من  وكل ما يجب في القراءات ىو ، التوسع في المغة واإلثراء في المعنى وفي التشريع
 ة،القراءات ال يتناول القرآن كممة كممة، وآية آي عمى أن اختالف كشرط فيقبوليا، صحتيا وتواترىا

 ."جولدزيير" ليس ىناك نص موحد لمقرآن كما يدعي ومن ىنا ال يصح القول بأنو

ساعد عمى احتمال ىذه  القراءات السبع ثابتة بالتواتر عن النبي صمى اهلل عميو وسمم وقد أن .2
  . القراءات الضرورية انعدام الشكل والنقط في مصحف عثمان

 ابن الجزري أنواع وقد حصر التناقض؛ التضاد أو ال يبمغ بحال مبمغ القراءات اختالف أن. 3

واختالفيما جميعا  : الثاني . واحد اختالف المفظ والمعنى : األول :االختالف في ثالثة أحوال وىي
جميعا مع امتناع جواز اجتماعيما في  اختالفيما : الثالث واحد، مع جواز اجتماعيما في شيء

 . يتفقان من وجو آخر ولكن شيء واحد،

وىذه الشبية ذات شقين كما قال ابن  واختالفو زعم قديم ، أن زعم جولدتسيير اضطراب القرآن .4
  : قتيبة

إن معنى  :عمى ذلك نقول األول: يعتبر اختالف القراءات اضطراب في نص القرآن . وفي الرد
 نيا،متضاربة، ال ُيعرف الصحيح الثابت م ىو وروده عمى صور مختمفة أو :االضطراب في النص

في ذلك شيء من االضطراب والقراءات غير متعارضة  أما وروده عمى صور كميا صحيح، فميس
  . وال متناقضة

الحكيم، من نفي وجود  يرى أن اختالف القراءات يخالف ما أخبر اهلل بو عن كتابو :والثاني
 نزل عمى سبعة أن القرآن  ) اهلل عميو وسمم ما أسمفنا من إخباره صمى : وجوابو. االختالف فيو



 
ووجو  وىذا المعنى بمغ مبمغ التواتر في ىذه األمة؛ ( تيسر أحرف كميا شاٍف كاٍف، فاقرؤوا ما

بقراءتو عمى  أن القرآن نزل عمى سبع لغات من لغات العرب، رحمة ورأفة بيم، إذ لو كمِّفوا :داللتو
لرفعو عنيم؛ وألجل ىذا  لحكيملغة واحدة لشق األمر عمييم، وَلَدَخَميم من العنت ما جاء الشرع ا

كما يقول أىل  -ثم إن االختالف  ، سأل صمى اهلل عميو وسمم ربو التخفيف في ذلك فأجابو إليو
فأما اختالف التضاد فال يجوز في  واختالف تباين وتضاد؛ وتنوع، اختالف تغاير : نوعان –العمم 
والتنوع فيو جائز  وأما اختالف التغاير بحال، وىو غير موجود فيو عند التحقيق والتدقيق ، القرآن

 . وواقع

جولدسيير في سياق حديثو عن  قول وىي : والمدني من القرآن ثالثا : الرد عمى شبيتو حول المكي
أن ىناك قرآنين مختمفين: مكي  -1 : يمي وادعى ما إلى التمييز بين القرآن المكي والمدني القرآن
 روحي أن الدعوة المحمدية ىي إرث -ٖمفقودا في مكة. أن التشريع اإلسالمي كان  -2 .ومدني

ولمرد عمى ىذا الركام من  .اإلسالم لمييودية واستعدادات من الديانتين السابقتين عمى وأخالقي
 . لو في موقعو من المحاضرة وىو ال يحتاج إلى إيجاز الشبيات يرجع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 العاشرة المحاضرة

  المستشرقون والسنة

  : اهلل عميو وسمم ــ شبيتيم حول شخص صاحب السنة صمى أوال :

بالنساء واتيموه بالشيوانية بتعدده لزوجاتو من  –وسمم  صمى اهلل عميو -زعم المستشرقون انشغالو 
  : خالل أقوالو في السنة

حبو الطارئ لمنساء،  الوحيد ىو -صمى اهلل عميو وسمم  -يقول غوستاف لوبون: "وضعف محمد 
صمى اهلل  -ُيْخِف محمد  ي اقتصر عمى زوجتو األولى حتى بمغ الخمسين من عمره، ولموىو الذ

الطيب والنساء وجعمت قرة عيني  :حبو لمنساء، فقد قال: "حبب إلّي من دنياكم ثالث-عميو وسمم 
  . في الصالة

السنة  روكولسون بأن السنة مجموع عادات وآراء فقيية : عرف جولد تسيي ثانيا : زعم جولدتسيير
األمة اإلسالمية قديًما وتعد شرًحا أللفاظ القرآن الغامضة التي  ىي جوىر العادات وتفكير" : بقولو

 . ”حياً  جعمتيا أمًرا عممياً 

السنة في القرن الثاني اليجري كانت تعني مجموع اآلراء الفقيية  إن ”: كولسون ويقول المستشرق
سنة ” فق عمييا بين عمماء مدرسة فقيية ويسمييا عمماء مدرسة فقيية المت المتفق عمييا بين

مجموع اآلراء واألصول المتعارف غمييا في كل مذىب والذي يعمل رجال المذىب  فيي” المدرسة 
  . ” ونصرتيا عمى عرضيا

لمنبي صمى اهلل عميو وسمم  معظم األقوال المأثورة التشريعية المنسوبة إن” وقال كولسون أيضا : 
 قامت بو المذاىب الفقيية لإلسناد جة لعممية إسقاط ونسبة خاطئة أو قذف خمفيىي موضوعة ونتي

”.  

  . الييودية والنصرانية ثالثا : زعميم أن الحديث مزيج من عقائد األديان السابقة وأفكارىا من

كثر القول في رواة األحاديث النبوية في كتابات  :ورواياتيم تشكيكيم في رواة الحديث : رابعا
ووضعوا مجموعة من ىؤالء الرواة الثقات موضع الشبية والتشكيك  األخرى، تشرقين ووسائميمالمس

 لتأثرىم باألحوال السياسية أو االقتصادية التي كانوا يعيشون فييا، وكان عمى رأس في رواياتيم

واإلمام اهلل عنو،  ىما الصحابي الجميل أبو ىريرة رضي :قائمتيم َعَممان كبيران من أعالم الرواية
  . الُزْىري رحمو اهلل

 . األحاديث خامسا : زعميم التعارض في
 
 



 
 الحادية عشر المحاضرة

 تفنيد مزاعم المستشرقون حول السنة

  : من خالل ما سبق نخمص إلى ما يمي •

  : واتيامو بالشيوانية أوال : الرد عمى شبية تعدد النبي لزوجاتو

  : المغرضة في اآلتي يأتي الرد عمى ىذه الشبية الجائرة

وىذا شرع اهلل الذي  الزواج بأكثر من واحدة، –عميو وسمم  صمى اهلل -أن اهلل تعالى أباح لنبيو  - 1
وىذه عقيدة المؤمنين الصادقين عبر التاريخ اإلسالمي الطويل من عيد  نحن بو مؤمنون أبًدا،

  . اقدونالساعة، ميما تقّول المبطمون، أو افترى الح النبوة إلى قيام

كالييودية والنصرانية التي ينتمي  كان جائًزا في جميع الشرائع السابقة ـ أن الزواج بأكثر من واحدة2
عميو  تكنو نفوس ىؤالء من حقد لنبينا محمد صمى اهلل إلييا معظم المستشرقين، مما يستبين لنا ما

  . يموسمم ويبين تربصيم برسول اهلل وعدائيم لو حقدا وحسدا من عند أنفس

  : المزعومة ُعُمر نسائو صمى اهلل عميو وسمم وأحوالين يدحض الشيوانية – 3

كأن عمى قموب ىؤالء  : أرامل إال أم المؤمنين عائشة أن أكثر نسائو تكبره وىن إما ثيبات أو .أ
ول أال وىي السن التي تزوج فييا الرس تجاىموا أو جيموا الحقيقة الناصعة ، المستشرقين أقفاليا حين

الجسدية  عميو الصالة والسالم خديجة رضي اهلل عنيا، وىو سن الشباب وقمة الطاقة والقوة األمين
 تزوج من خديجة التي كانت تكبره لما ـ حاشاه فداه أبي وأمي ـ والجنسية، فمو كان لديو ىوى جنسيا

كر إال ب -صمى اهلل عميو وسمم  -زوجات الرسول  لم يكن من بين بخمس عشرة سنة، ثم إنو
أن زواجو بكل واحدة من نسائو كان  .ب فأرامل وثيبات عائشة رضي اهلل عنيا، أما األخريات

أن زواجو عميو الصالة والسالم بأميات  من أول وىمة يبدو لمعاقل : لحكمة ال لشيوة أو ىوى
نما كان لحكمة: فمثالً  المؤمنين  تزوج رضوان اهلل عميين لم يكن بدافع شيوة أو ىوى في النفس وا 

الخامسة  أم المؤمنين سودة بنت زمعة بن قيس القرشية وىي في -صمى اهلل عميو وسمم  -النبي 
  . والخمسين بعد وفاة خديجة رضي اهلل عنيا، فيي مسنة وثيب

سودة فاختار المسنة  وحينيا عرض عميو صمى اهلل عميو وسمم البكر وىي عائشة والمسنة الثيب
 .وعقيدتيا دينيا رفًقا بحاليا وحفاًظا عمى

كانت بفضل زوجاتو بمنزلة مدارس تخرج المؤمنات  - صمى اهلل عميو وسمم -أن بيوت النبي  –4
  . الداعيات ليذا الدين

 دنياكم ثالث: الطيب والنساء  أما بالنسبة لمحديث الذي يذكره ىؤالء المستشرقين "حبب إليَّ من –5



 
 

ـ من دنياكم ثالث ، كما أن تعبيره  زيادة منكرة وىيوجعمت قرة عيني في الصالة" فالحديث فيو 
أحب ، وىذا من بالغة لفظ النبي صمى اهلل عميو  مجيوال ولم يقل ” حبب” صمى اهلل عميو وسمم 

نما ىو  ابتداء، وىو ؛ ألنو لم يكن ليحبيا وسمم داللة عمى أن ذلك لم يكن من جبمتو وطبعو، وا 
  . قا بيمالحب رحمة لمعباد ورف مجبول عمى ىذا

  : بأن السنة مجموع عادات وآراء فقيية ثانيا : الرد عمى زعم جولدتسيير وكولسون

خالل فيم أساسين رئيسين كفيالن بتكميم أفواه المشككين في أصل  يأتي الرد عمى ىذا الزعم من
  : السنة وىما كالتالي

ة العيد النبوي الذي ىو بداية بداي من أن األحاديث النبوية الشريفة نقمت إلينا حفظًا وكتابة -1
  .لمتاريخ اإلسالمي

أمثمتيم الحديثية من مصادر الحديث  لم يختاروا كما قال الدكتور األعظمي أن المستشرقين -2
، إن الفقياء لم يكونوا ميتمين بذكر كل  األساسية بل اختاروىا من كتب السيرة أو كتب الفقو

يستنبطوا منو من أحكام، فقد قاموا بدراسة كتاب  كن أنالسند، بل كانوا ميتمين بالمتن، وما يم
الحسن الشيباني، وكتاب األم لمشافعي، وغني عن القول أن ىذه  الموطأ لمالك، والموطأ لمحمد بن

الفقو من كتب الحديث المتخصصة ، فكتب الفقو ليست مكانا ومصدرا  الكتب أقرب ما تكون إلى
  . يااألسانيد ونشأت مناسبا لدراسة ظاىرة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 الثانية عشر المحاضرة

 المستشرقون والسنة النبوية تابع

   :يمي نوجز لما سبق من ردود فيما
  : وأفكارىا من الييودية والنصرانية بأن الحديث مزيج من عقائد األديان السابقة الرد عمى زعميم

مصدرىا واقتباسيا من التوراة اتيام المستشرقين لمسنة من حيث  عمى نفس نسق اتيام القرآن سار
وتأتي الفرية من طريق زعم التشابو بين  الييودي والنصراني عمى حد سوى، التي ىي مصدر الفكر

نصوص الكتاب المقدس ، وزعميم أن السنة مجموع إسرائميات اقتبسيا النبي من  السنة وبعض
 العبريتين "و"ىداش "مشناة" معربتين عن لفظي "وأن كممتي "السنة" و"الحديث والنصارى ، الييود

  : ، ويتجمى الرد عمى ىذا الزعم من خالل ما يمي

 

ادعى المغرضون من  فقد : السنة ومضامين الييودية والنصرانية أوال. نفي التشابو بين مضامين
وسمم: "يا معاذ، أتدري ما  تشابو ظاىري بين حديث معاذ، الذي يقول فيو النبي صمى اهلل عميو

الـــــــــــــــــــــــــــــــــرب في الييودية والنصرانية  ، وبين“يعبدوه وال يشركوا بو شيئا ى العباد... أنحق اهلل عم
ياه تتقون، ووصاياه تحفظون، " :كتابيم المقدس والذي ورد عنو في وراء الرب إليكم تسيرون، وا 

ياه تعبدون وصوتو   . (ٗ: ٖٔتثنية ) "تسمعون، وا 

بمعرفة معنى الرب عند الييود والنصارى  عموه من وجود تشابو بين النصين يزولإن ما ز  : نقول •
  : وذلك من خالل ما يمي

أما صفات الرب في اإلسالم: فيو  ، ( في الييودية والنصرانية ) أن الرب عندىم ذو صفات بشرية
وال يحيطون بو،  العدل العالم المحيط، المتصرف في الكون بقدرتو، المحيط بالعباد الواحد األحد،

لغوب،  ال تدركو األبصار، وىو يدركيا، الذي يقول لمشيء كن فيكون، الذي ال يمسو تعب أو الذي
  . من صفات المتفرد بالكمال، المنزه عن النقص، الذي لو منتيى الكمال في كل ما نسب لنفسو

من سير عمى تنقيحيا،  من العمماء جاءت السنة نقية من اإلسرائيميات؛ إذ سخر اهلل تعالى ليا .2
 ويمكننا أن نمثل لبعض تمك الجيود في مصنفات أولئك الجيابذة ومعرفة صحيحيا من سقيميا ،

المصنوعة في األحاديث  اآللئ" في ومن السيوطي ،"الموضوعات" في كان من ابن الجوزي بما
ألنيا في ديانة غير ىذه الروايات ليس  وينبغي أن ندرك أن عدم قبول عمماء الحديث .الموضوعة

  . ديانتنا، ولكن ألنيا لم تثبت صحتيا عمميا
 



 
 

 - التي سبقتو،إذ إن الدين الذي أتى بو محمد معموم أن البون شاسع بين اإلسالم والديانات .3

من  أوسع أقطارا وأرحب آفاقا مما سبقو، فكيف يتصور أن يأخذ الغني -صمى اهلل عميو وسمم 
نعني الصحف  - قادر بالعاجز؟! ثم إن التوراة لم تتحدث عن الدار اآلخرةالفقير، وأن يستعين ال

وعن الجنان  اآلخرة، فيل ما حفل بو اإلسالم من حديث عن الدار -التي بين يدي الييود اآلن 
أن السنة شاممة  .4 ، !التوراة؟ وما فييا من مثوبة، والنيران وما فييا من عقوبة، مأخوذة من

بطة لنظم الحياة كميا ،بخالف ما خمفتو الييودية والنصرانية من تحريف ، زمان ضا صالحة لكل
لقد كّرس ) : الذي أزكي بو الرد عمى ىؤالء الصغار ” آرنولد توينبي” شيد بذلك المستشرق  وقد

البيئة االجتماعية العربية  محمد "صمى اهلل عميو وسمم" حياتو لتحقيق رسالتو في كفالة مظيرين في
  . ( في الحكم حدانية في الفكرة الدينية، والقانون والنظام؛ وىما الو 

السماوية: ومن نافمة القول أن نشير إلى أن القيم األخالقية،  الديانات القيم األخالقية في وحدة.ثانيا
ولذلك وجدنا أمم  والعدل، والمساواة، قيم خالدة ال تتغير، عامة ال تختص بأمة دون أمة، كالحق،

 والظالمين، ولم نجد أمة تزعم أن العدالة قيمة سمبية، أو أن الظمم قيمة إيجابية، ظمماألرض تدين ال

قيم إنسانية  وكذلك القيم األخالقية من الوفاء بالعيد واألمان، والشجاعة، وبر الوالدين، فكل ىذه
ىذا لدين معين صحيحا كان  توجد في اإلنسان لكونو إنسانا، وليس لكونو ينتمي سامية بالفطرة،

فطرتو باتباعو لشياطين اإلنس  الدين أم غير صحيح، فاإلنسان مفطور عمى الخير ولكنو يموث
  .)يوحي بعضيم إلى بعض زخرف القول غرورا( :قال اهلل فييم والجن الذين

.  

 إن معاجم المغة :وىداش العبريتين الفرق بين لفظي السنة والحديث العربيين وكممتي المشناة :ثالثا

 . العبريتين "ترفض أن تكون كممتي "السنة" و"الحديث" معربتين عن لفظي "مشناة" و"ىداش العربية

 

  : ( جولدتسيير في رواة الحديث ) اإلمام الزىري نموذجا ثانيا : الرد عمى تشكيك

أن اإلمام الزىري اتصف ىذا العالم في  – ٔتوضيح بعض األمور منيا:  ال بد من لمرد عمى ذلك
الشديد عمى تمقي العمم، كما اتصف بقوة الحفظ والذاكرة، واتصف بصفات أخرى  عصره بالحرص

 وشيد لو بذلك وحسن الخمق، ومعروف عنو المواقف الثابتة لمن خالف شيًئا من الدين، كالكرم

 .شيوخو وعمماء األمة

ف في وتقذ األمانة التي اتصف بيا اإلمام الزىري، تجعل ىذه االفتراءات ترتد عمى أصحابيا – 2
  . عيونيم القذى وفي بصائرىم ضالليم وحقدىم



 

ولم يذكر أن  األحاديث والروايات، ـ إن كبار العمماء في الدولة العباسية أخذوا عن الزىري جميع3
  . أحدىم قدح فيو

الحج، وبناء قبة الصخرة  أما بالنسبة لكالم جولدتسيير عن منع عبد الممك بن مروان الناس –4
فإن ىذا  "الرحال إال إلى ثالثة مساجد يا وأمُره اإلمام الزىري بوضع حديث "ال تشدليحج الناس إلي

نما ىو سرد مغموط ومشبوه يراد منو كعادتو إثارة  الكالم ال يستند إلى دليل عممي تاريخي، وا 
  :ورجاالتو، وتنجمي الغمة، ويتضح األمر من خالل األمور التالية التشكيك في التاريخ اإلسالمي

عمى أن الذي بنى قبة الصخرة  أجمع المؤرخون قاطبة أمثال الطبري وابن خمدون وابن األثير – أ
لو كان كالم جولد تسيير صحيًحا  – ب . مروان وليس عبد الممك بن ىو الوليد بن عبد الممك،

لى يومنا عمى ذلك عمى فعل عبد الممك بن مروان، لما  – ج . سكت عمماء األمة من ذلك الوقت وا 

نما كان أول لقاء يذكر المؤرخون أن   الزىري لم يمتق بعبد الممك بن مروان في عيد ابن الزبير، وا 

 

وأن السنة التي ولد فييا الزىري كانت إحدى وخمسين  بينيما بعد مقتل ابن الزبير حينما كان شاًبا،
عشرين عاًما  وخمسين، وكان مقتل ابن الزبير سنة ثالث وسبعين، فيكون عمر الزىري أو ثمانية

قبة  خمسة عشر عاًما، وغير معقول أن يشتير الزىري في ىذه السن المبكرة ثم يفتي بالحج إلى أو
الرحال" لم يروه غير الزىري  أما كالم جولدتسيير أن حديث "ال تشد - د .الصخرة بداًل من الكعبة؟

 .رجو البخاري ومسممالزىري كما أخ فيذا باطل ال أصل لو، فقد روي من طرق كثيرة غير طريق

األحاديث وقوة صحتيا ال  نقول : إن تعارض : التعارض في األحاديث ثالثا : الرد عمى زعميم
الذي ُيروى مرتين بشكل مختمف  أن الفعل – ٔيعني أنيا موضوعة أو غير صحيحة، لعدة أسباب:

صحابي، أو بالوضع الذي كان فيو ال ربما يكون لكل واحد منيما حالة خاصة أو ظروف خاصة
 -صمى اهلل عميو وسمم  -أن يفعل النبي  ومنيا – 2 . بحسب حال الصحابي الذي كان يسأل

صحابي ما شاىده في المرة األولى، ويرويو آخر ما  إشارة إلى الجواز، فيروي الفعل عمى وجيين
  . شاىده في المرة الثانية

فبعضيم يفيمو  من الحديث، -سمم صمى اهلل عميو و  - اختالف الصحابة في فيم مراد النبي – 3
من  حكاية حال شاىدوىا م اختالف الصحابة في – ٗبالوجوب واآلخرون يفيمونو باالستحباب. 

 -صمى اهلل عميو وسمم  -الرسول  مثل اختالفيم في حجة -صمى اهلل عميو وسمم  -رسول اهلل 
 -أن يفيميا الصحابة من النبي حاالت يجوز  ىل كان فييا قارًنا أو مفرًدا أو متمتًعا؟ وكل ذلك

وىذا كثير كما  نسخ الحكم السابق بحكم الحق – 5 .، فكل يحكم بما يرى-صمى اهلل عميو وسمم 
 .الزاني في بعض أحكام َحدِّ 



 
 الثالثة عشر المحاضرة

   :أوال : مزاعم شاخت

األكبر من األسانيد، الجزء  وتتمخص آراؤه في زعمو اختالق األسانيد، بنظرية تطور” شاخت ” قال 
ىـ، وأن األحاديث اختمقيا الفقياء 150 واعتقاده أن أقدم األحاديث ال يرقى إلي ما قبل سنة
  . وأصحاب الفرق

  . عن ابن عمر بأن نافعًا مات ومالك صغير سند مالك عن نافع طعن شاخت في

والسنة وتطورىما  ثحول مفيوم الحدي جولدتسيير ومارجوليوث تبنى شاخت في نظريتو آراء سمفو
إال أن شاخت زاد عمى ما  ، خالل القرن األول اليجري والنصف األول من القرن الثاني اليجري

الشافعي أن ينسبوا األحاديث إلى  ذكراه فزعم: بأنو كانت عادة الجيمين من العمماء الذين سبقوا
  .اهلل عميو وسممإلى النبي صمى  الصحابة والتابعين، ومن النادر أنيم كانوا ينسبونيا

أن األحاديث نسبت لمنبي صمى اهلل عميو وسمم  اإلسناد في يأتي بيان نظرية شاخت وقولو بتطور
تنسب لو كانت آراء لممذاىب الفقيية السائدة ومنسوبة لمتابعين، وفي المرحمة  تدريجيًا، فيي قبل أن

 ا فيو يطمق عمى اإلسناد بأنونسبت لمصحابة، ثم نسبت لمنبي صمى اهلل عميو وسمم، وليذ الثانية

كمما كان اإلسناد  يمكننا أن نقول إنو :الجزء األكثر اعتباطا من أجزاء الحديث، فيو يدَّعي بأنو
أن كل  :نتيجة مفادىا متصاًل وتامًا فإنو يعني أنو اخترع في مرحمة متأخرة ويصل بذلك إلى

اْخُتِرَعْت وُوِضَعْت خالل منتصف  ، بلأحاديث النبي صمى اهلل عميو وسمم لم يكن ليا وجود أصالً 
  .التي نراىا مع األحاديث إنما ىي كميا موضوعة القرن الثاني اليجري/ الثامن الميالدي، فاألسانيد

عدة رواة وأن ىؤالء الرواة في النياية يمتقون عند راٍو واحٍد  بأن الحديث كان يرويو زعم شاخت
راحل، إن ىذا الراوي الذي يمتقي عنده ىؤالء الرواة ىو في مرحمة من الم أخذوا عنو ىذا الحديث

  .أو أن اسمو استخدم في وضع الحديث وضع الحديث المسؤول عن

  : شبيات شاخت في قولو تطور اإلسناد وادعاء أن السنة مجموع آراء فقيية ثانيا : دحض

َأيَُّيا  اهلل تعالى : ) َياكان اىتمام عمماء الحديث باألسانيد قبل كل شيء انطالقا من قول  : أوال
 ( ُتِصيُبوا َقْوًما ِبَجَياَلٍة َفُتْصِبُحوا َعَمٰى َما َفَعْمُتْم َناِدِمينَ  الَِّذيَن آَمُنوا ِإْن َجاَءُكْم َفاِسٌق ِبَنَبٍإ َفَتَبيَُّنوا َأنْ 

قال  :جاء بشير العدوي إلى ابن عباس، فجعل يحدث ويقول :فقد روى مسمم عن مجاىد قال.
ابن عباس  ، فجعل-صمى اهلل عميو وسمم  -، قال رسول اهلل -صمى اهلل عميو وسمم  -ول اهلل رس

 .ال يأذن لحديثو، وال ينظر إليو

 بذاتو من عموم الحديث اعتنى بو عمماء األمة عناية مميزة؛ ألنو سند السنة  كان اإلسناد عمم : ثانيا



 
  . ريمالمصدر التشريعي الثاني بعد القرآن الك التي ىي

لشدة اىتماميم وعنايتيم  ثالثا : فاقت جيود الصحابة وعمماء األمة من بعدىم التصور البشري
  . بالحديث النبوي

قواعد وأصواًل عممية دقيقة لموصول إلى األحاديث الصحيحة  لإلسناد عمماء الحديث رابعا : وضع
  :الضعيفة والموضوعة منيا وترك غيرىا من

 -ٖالجرح والتعديل .  -ٕلمراوي العدالة والضبط .  و ومن ترد: وقد اشترطواصفة من تقبل روايت -1

  . الثقات والضعفاء

 

ذكره شاخت من أن جزءًا من أسانيد األحاديث اعتباطي أو أنيا لم  فيل بعد ىذا يمكن أن يقال ما
  !!جاىزة أو نحو ذلك؟ تجد عناية أو قوالب

افع عن ابن عمر بأن نافعًا مات ومالك صغير، فيذا مالك عن ن سند أما بالنسبة لطعن شاخت في
في مسجد المدينة في حياة نافع. وقد رد روبسون عمى شاخت في  خطأ، فمالك كان صاحب حمقة

 اإلسناد في الحديث النبوي " وفي ىذه المقالة عدل عن آرائو التي تابع فييا " ىذا السند في مقالو

  .شاخت

لشبيات شاخت ومن عمى شاكمتو نحو اإلسناد والزعم بأن الحديث  ىذه ىي أىم الصواعق المحرقة
  .. الفقياء في أصمو ىو من كالم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 عشر المحاضرة الرابعة

 المسممين المستشرقون والعموم والصناعات واالكتشافات عند
انقسم : اإلجحاف واإلنصاف المستشرقون واعترافيم بفضل الحضارة اإلسالمية عمى الغرب بين ـ

العموم والصناعات واالكتشافات إلى  المستشرقون حول االعتراف بفضل العرب عمى الغرب في
وكان من ىذه  المنصفون وىم قميل ، : الفريق الثاني . الفريق األول : المغرضون الحاقدون : فريقين

 (ريد ىونكوسيج) الذين اعترفوا بفضل العمماء العرب المستشرقة الدكتورة القمة من عمماء الغرب

لقد  ) : حيث تقول (شمس العرب تسطع عمى الغرب ـ أثر الحضارة العربية في أوروبا ) كتاب مؤلفة
في أنيم حمموا رسالة  شاء اهلل أن يظير من األوربيين من ينادي بالحقيقة وال يغمط العرب حقيم،

ر من األوربيين المنصفين، ال ىذا النف عالمية، وأدوا خدمة إنسانية لمثقافة البشرية قديما وحديثا. إن
طاقتيم طمس معالم ىذه الحضارة العربية والتقميل  يأبو من تحدي المتعصبين الذين حاولوا جيد

  . ( من شأنيا

والكشفية في كل المجاالت من  ــ وفيما يمي نبين كيف اغترف الغرب من معين الحضارة العممية
طريق عرض نماذج معينة من العمماء  ستشرقين عنكنوز المعارف العربية واإلسالمية وبشيادة الم

 :أوروبا ، وبيان وسائل نقل العموم اإلسالمية إلى

 : ( المستشرقين المنصفين أوال : نماذج من العمماء المسممين ليم فضل عمى أوروبا ) في عيون

 

اشتغل بالطب والفمسفة و  وىو عالم وطبيب مسمم من بخارى ، اشتير : ( مٖٙٓٔـ ٜٓٛابن سينا ) 
  بيما ،

عن ابن  (القديم والمدنية الحديثة في كتابو )العمم جورج سارتون يقول : (مٖٛٓٔـ 965 ) ابن الييثم
 .أكبر المشتغمين بعمم المناظير )الضوء( في جميع األزمان ومن الييثم إنو أكبر عالم طبيعة مسمم،

لمع بين عمماء المشرق والمغرب  أفغاني المسمم ، : (مٛٗٓٔـ  ٖٜٙالبيروني ) أبو الريحان .3 .
الفيمسوف العربي األندلسي  .. ٗالمثمثات .  حتى اعتبر من واضعي األسس األولى لعمم حساب

 . (مٜٛٔٔـ  ٕٙٔٔابن رشد ) 

سيامات المستشرقين تعددت وسائل نقل : فييا ثانيا : وسائل نقل العموم اإلسالمية إلى أوروبا وا 
مباشرة وغير مباشرة ،  ان لممستشرقين دور بارز في نقميابطريقإلى أوروبا وك العموم اإلسالمية

التي توافدت عمى مراكز الحضارة العربية  أواًل : البعثات األوربية الشخصية والرسمية: وىي
 وغرناطة ..  اعتمدت جميع مراكز التعميم في أوربا عمى قرطبة واشبيمية وطميطمة فمثال: اإلسالمية



 
والتتبع ، واالطالع  الرحال إلييا ويقضون السنوات الطوال في الدراسةحيث كان الطالب يشدون 

 (جربرت دي اورياك) المستشرق الفرنسي الراىب عمى مؤلفات العرب فييا ، وكان في مقدمة ىؤالء

 .(مـٜٙٚ – ٜٔٙىـ /  ٖٙٙ-ٖٓ٘المستنصر ) الذي وفد إلى األندلس في عصر الخميفة الحكم

بحكم معرفتيم لمغتين العربية والالتينية الحديثة كانوا أداة اتصال  ستعربونوالم : المستعربون : ثانياً 
وىم منذ الفتح العربي اإلسالمي لم ينقطعوا عن اليجرة إلى المناطق الشمالية  ، بين شطري اسبانيا

 . اسبانيا في

يتاجرون مع الكثير من  فالتجار المسممين ظموا قروناً  : والعالقات التجارية المتواصمة التجار : ثالثا
 . البمدان األوربية

وتعد قناة غير مباشرة ، : حركة الترجمة : خامسا . والعالقات الدبموماسية التقارب السياسي : رابعا
 ، عصر الظالم والتخمف إلى عصر االنبعاث والتقدم ولكنيا أثرت تأثيرًا كبيرًا في نقل أوربا من
مرت حركة الترجمة  ىذه الوسيمة والتحفيز عمييا ، وقدوكان لممستشرقين دور كبير في إثراء 

والتي تمت فيو ترجمة الكثير من المخطوطات إلى العربية بما في ذلك  : الدور األول بدورين ،
يبحث في  ، وكتاب (اوروسيوس) وكتاب تاريخ عام ألفو (كولوميال) الزراعة ،كتبو كتاب في عمم

 . (ايزدورالتنجيم ، وآخر في االشتقاق لمؤلفو )

ويبدأ من منتصف القرن الخامس إلى  فيشمل الترجمة من العربية إلى الالتينية ، :أما الدور الثاني
 إلى أخر القرن الثالث عشر الميالدي ، أخر القرن السابع اليجري / منتصف القرن الحادي عشر

ة عن العموم اليونانية ، ترجمة العموم العربية المنقول وقد مر ىذا الدور بمرحمتين األولى تمت فييا
 .العموم العربية اإلسالمية والمرحمة الثانية ترجمة

 

 

 

 

 

 

 

 


