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.  بسم اهلل الرمحن الرحيم

: تمهيد

احلمد هلل والصالة والسالم على أشرف األنبياء وادلرسلني نبينا زلمد وعلى آلو وصحبو وسلم تسليماً 
. كثرياً، أما بعد

يبدأ تاريخ األمة اإلسالمية باألحاديث النبوية الشريفة، فهي تطبيق عملي للدين اإلسالمي عقيدة 
وشريعة، وال بد للمسلمني أن يعتنوا بأحاديث نبيهم الكرمي صلى اهلل عليو وسلم، وىم قد فعلوا ذلك، 

مراحل سلتلفة، على أيدي نقاد جهابذة، خنلوه وبينوا صحيحو من معلولو، على حيث دونوا  احلديث 
 .حىت وصل إلينا غضا طريا مصفى، فما علينا إال حفظو، والعمل مبقتضاه

ودلا بدأ النصارى االىتمام باإلسالم كان من أول ما فعلوه بعد ترمجة معاين القرآن الكرمي الكتابة يف 
أحاديث الرسول صلى اهلل عليو وسلم ، فظهرت الكثري من الكتابات، وكانت يف البداية تشوهبا األخطاء 

 .واألغالط

. ي. أ :  للمستشرق(مفتاح كنوز السنة ) سنة النيب صلى اهلل عليو وسلم  يف كتابات ادلستشرقنيومن 
وسأقوم بكتابة تقرير سلتصر عن ىذا الكتاب، بذكر أبرز ادلوضوعات اليت تناوذلا، وبيان منهجو . فنسنك

يف كتابو، وأبرز ادلآخذ يف ىذا الكتاب 

:  اسم الكتاب وموضوعة

. {مفتاح كنوز السنة للمستشرق  }

زلمد : الدكتور زلمد فؤاد عبدالباقي ، تقدمي: ترجمه إلى العربيةفنسنك، . ي.أ ادلستشرق: المؤلف
 1978 - 1398: عام النشرالىور ، - إدارة ترمجان السنة :  الناشر ، أمحد شاكر- رشيد رضا 

. 1: عدد األجزاء
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ىو معجم مفهرس عام تفصيلي وضع للكشف عن األحاديث النبوية الشريفة ادلدونة : موضوع الكتاب
البخاري ومسلم وأبو داود والًتمذي والنسائي وابن ماجة وادلوطأ ومسند أمحد  :يف كتب األئمة الشهرية

وسنن الدارمي ومسندي زيد بن علي وأيب داود الطيالسي وطبقات ابن سعد وسرية ابن ىشام ومغازي 
.  الواقدي

:  نبذة عن المؤلف

وقد خلف اسنوك يف كرسيو جبامعة . كان تلميذ ذلوتسما، ودي خويو، واسنوك. ىو مستشرق ىولندي
 .م1927ليدن 

زلمد واليهود يف ) وعنواهنا م1908وكان أول انتاجو ىو رسالتو اليت حصل هبا على الدكتوراه يف عام 
 .باللغة اذلولندية (ادلدينة

 عن عزمو على وضع معجم مفهرس 570اجلزء سبعني صفحة (zdmg) أعلن يف رللة 1916ويف عام 
حبسب األلفاظ، بالًتتيب اذلجائي، لألحاديث الواردة يف كتب السنة الصحاح الستة، ويف مسند 

فاستعان بثمانية وثالثني باحثاً من سلتلف . الدارمي ومسند أمحد بن حنبل ويف موطأ اإلمام مالك
البلدان للقيام هبذا العمل وأعانتو مادياً أكادديية العلوم يف أمسًتدام ومؤسسات ىولندية أخرى، وعدد 

من أكاددييات بالد أوروبية، وبدأوا يف إعداد البطاقات ذلذه ادلادة اذلائلة من األحاديث وصار ىذا 
 .ادلشروع حتت رعاية االحتاد األكادديي الدويل

مث أصدر متناً سهل التناول يف األحاديث النبوية األوىل مرتبة ترتيباً ىجائياً وقد نقلو إىل احلروف العربية 
فؤاد عبدالباقي حتت عنوان مفتاح كنوز السنة، مث عين فنسنك باإلشراف على طبع مؤلفات اسنوك 

 ادلتفرقات

ىا العقيدة اإلسالمية نشأهتا وتطورىا، وفكر الغزايل، وأساطري القديسني أصدر العديد من ادلؤلفات من
 .()الشرقيني، واألوقيانوس يف كتب الساميني الغربيني

 

                                                           
 .417-416م، ص1993/ 3موسوعة ادلستشرقني، عبدالرمحن بدوي، دار العلم للماليني، بريوت، ط()
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: موضوعات الكتاب
صفحة تشتمل على صورة خطاب ادلؤلف باجازة الًتمجة وعلى الرموز ادلستعملة  (593)حيتوي الكتاب 

وصحيح مسلم  (ب)صحيح البخاري صفحة حرف : ومفتاح الكتاب (أ)يف الكتاب صفحة حرف 
وسنن النسائي   (ز)وسنن الًتمذي صفحة حرف  (و)وسنن أيب داود صفحة حرف  (ه)صفحة حرف 
ومطأ مالك  (ك)وسنن الدارمي صفحة حرف  (ي)وسنن ابن ماجة صفحة حرف  (ط)صفحة حرف 

، (ش)إىل صفحة حرف (ن)، ومقدمة الكتاب للسيد منشئ ادلنار من صفحة حرف (ل)صفحة رقم 
، جداول (و و)إىل صفحة حرف  (ت)والتعريف بالكتاب للقاضي أمحد شاكر من صفحة حرف 

مث ادلعجم من  (ن ن )إىل صفحة حرف  (ز ز)تصحيح ما وقع من خطاء يف ادلعجم من صحفة حرف 
. 544-1صفحة 

منهج المؤلف في كتابه 
البخاري ومسلم وأبو داود والًتمذي  كتب األئمة الشهرية: اعتمد يف كتابو على ادلصادر التالية/ 1

والنسائي وابن ماجة وادلوطأ ومسند أمحد وسنن الدارمي ومسندي زيد بن علي وأيب داود الطيالسي 
.  وطبقات ابن سعد وسرية ابن ىشام ومغازي الواقدي

. رتب كتابو على ادلعاين وادلسائل العلمية واألعالم التارخيية ورتب عناوين كتابو على حروف ادلعجم/ 2
عند إيراده لكتاب التفاسري من صحيح البخاري أو صحيح مسلم أو من سنن الًتمذي  يعتمد على / 3

. عدد سور القرآن، واإلشارة إىل كل سورة برقمها يف موضعها بادلصحف
ه، ويف طبقات ابن سعد على طبعة ليدن سنة 1313محد علىى طبعة القاىرة سنةااعتمد يف مسند / 4

وأشار إىل أرقام . م1882م، ويف مغازي الواقدي على ترمجتها ادلطبوعة يف برلني سنة 1904-1908
 .الصفحات يف كل منها، وقسم كالً منها إىل كتب مرقم برقم وكل كتاب إىل أبواب أيضاً مرقم برقم

.  أرقام الكتب واألبواب من عمل مصحههاوحتتوي على نطبعة ليدفعتمد على أما صحيح البخاري /5
وأما صحيح مسلم ليس فيو تراجم لألبواب من عمل مؤلفو، بل الًتاجم اليت كتبت على حاشيتو من 

  .وأمههم اإلمام النووي رمحو اهلل وضع الشراح الذين جاءوا بعده
ويوجد يف صحيح مسلم كثري من ادلتابعات وىي األسانيد اليت يروي هبا حديثا تأكيدا لإلسناد األول 

  . الذي رواه بو ، فالراوي الثاين يتابع الراوي الذي ذكره قبلو يف روايتو ويؤيده
األحاديث األصول يف األبواب ويدع اإلشارة إىل ادلتابعات ، ورقم األحاديث األصول يف كل فيعترب 

 . كتاب من كتب صحيح مسلم بأرقام متتابعة يشري إليها يف كتابو
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: أبرز المآخذ على هذا الكتاب

إن االكتفاء هبا ال يؤدي إىل االستقراء التام لتخريج احلديث ، فالكتب ادلبوبة على أبواب العلم مل /1
تشًتط إخراج كل ما يف الباب من أحاديث ، إضافة إىل أن بعض األحاديث ليست على شرطها فال 

 . تذكرىا
إن احلديث قد يكون متضمنا ألكثر من حكم فيضعو بعض ادلصنفني يف باب ، ويضعو اآلخر يف /2

 .  للكتبناىج العلماء يف تبويبهم مبباب ثاين ، شلا يتطلب من الباحث أن يكون ملما 
إن ختريج احلديث بالنظر إىل موضوعو ال ديكن إخراجو من كتب ادلسانيد وادلعاجم وحنوىا ، وىذه  /3

 .() بدورىا قد حوت أحاديث كثرية
وذلك بإطالة سبيل البحث شلا قد يضجره، فيًتك الكتاب، فالباحث :  توعري الطريق أمام الباحث/4

 «الدعاء»عن حديث رفع اليدين يف الدعاء ينقدح يف ذىنو ألول وىلة، أنو يوجد يف الكتاب يف مادة 
وخاصة أن مرتبة الدال يف حروف اذلجاء تسبق غريىا كالياء مثال، لكن الفهرس أعرض عن ذكر حديث 

  .ادلتأخرة« اليدين»وأحال على مادتو « الدعاء»رفع اليدين يف الدعاء  يف مادة 
وذلك بعدم الوفاء يف اإلحالة على مادة من :هتضليل الباحث ادلستعني بالكتاب يف الوصول إىل طلب/5

ترجم ادلفهرس لألحاديث الدالة على استحباب الوتر يف االستنجاء « االستنجاء»ادلواد، ففي مادة 
االستنجاء وتراء، مث مل يذكر يف ىذا ادلوضع من خرج ذلك األحاديث، واكتفى باإلحالة على »: بقولو

وقد يسرع الباحث بلهف شديد إىل مادة الوتر يف آخر الكتاب  «أنظر الوتر»: مادة أخرى، وذلك بقولو
طامعا أن جيد ما وعد بو ادلفهرس، مث ال يلبث أن يطول عجبو عندما يعلم بعد التنقيب الشديد، 

اللهم إال يف ىذا العنوان : والبحث احلثيث أنو ال أثر لذكر االستنجاء وترا، فيما أحال عليو ادلفهرس
 .«ما يؤدي من أعمال العبادات وتراء»: الواسع الفضفاض

قد يقع للمفهرس أن يذكر مسائل يف غري مواضعها اليت يظن أن توجد فيها، شلا يشق على ادلستفيد  /6
  إذا»اليت تكون لإلمام، وبني حديث « البيعة»من الكتاب طريق البحث، فال مناسبة مثال بني مادة 

 الذي كان حقا على ادلفهرس أن يدرجو يف مادة البيع، اليت ىو فيها أدخل، وهبا  «بايعت فقل ال خالبة

                                                           
()http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=14078 

 

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=14078
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=14078
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كان رجل خيدع عند ): أنسب، ألن سياق احلديث يدل داللة قاطعة على ذلك، فعن ابن عمر قال
  (إذا بايعت فقل ال خالبة البيع، فذكر ذلك للنيب صلى اهلل عليو وسلم  فقال

قد يكثر ادلفهرس من تكرار العناوين، وما يندرج حتتها من مسائل وقضايا، ويوزع ذلك داخل  /7
الكتاب يف ادلواضع اليت يراىا مناسبة، وىذا صنيع زلمود، وعمل مطلوب يف كتاب بين على 

فمثال أشار .ادلوضوعات، وما يتفرع عنها من معان وجزئيات، لكن ذلك قد يكون عمال سلال إذا فشأ
: إىل احلديث الذي فيو حكم الرجل الذي أعتق جاريتو مث تزوجها بقولو« العتق»ادلفهرس يف مادة 

وكان قد تقدم لو بصفحتني فقط اإلشارة إىل « الرجل إذا أعتق جاريتو، مث تزوجها، فهو كالراكب بدنتو»
اليت أحال فيها على ىذه ادلادة، فالواجب يقتضي ذكر ىذا احلكم يف  «العبيد»احلكم نفسو يف مادة 

 .مادة العتق، ألن ادلناسبة بينها وبينو أظهر، وذىن الباحث إليها أسرع
 :وذلك من وجوه عدة منها:اإلخالل يف التخريج /8
 :يف استيعاب التخريج يف موضع دون موضع -1

فيذكر ادلفهرس يف موضوع من ادلخرجني لتلك ادلسألة . وذلك يكون يف ادلسألة الواحدة، والنازلة ادلعينة
ما ال يذكره يف موضع آخر، فلعل بعض من يقف على ادلوضع األول خيرج ادلسألة منو، وال يعرج على 

فقد « النكاح»: فيكون خترجيو ناقصا قاصرا، ونسوق مثاال واحدا على ذلك من مادة. ادلوضع الثاين
من طريق أيب داود يف السنن، وىذا ختريج سلل جدا، ألن : «ال نكاح إال بويل»: خرج ادلفهرس حديث

احلديث أخرجو غري أيب داود من أصحاب الكتب السنة وغريىم، فقد أخرجو كما ذكره ادلفهرس نفسو 
الًتمذي، وابن ماجة، والدارمي ومالك، وزيد بن علي يف ادلسند، واإلمام أمحد بن « الويل»يف مادة 

  .حنبل يف ادلسند يف عدة مواضع
البخاري ومسلم يف العزو : جرى ادلفهرس على تقدمي الشيخني:يف طريقة اإلحالة على ادلخرجني -2

إليهما إذا اجتمعنا مع غريمها، واطرد لو ذلك يف الكتاب كلو، كما جرى على تقدمي أحدمها إذا اجتمع 
مع أصحاب الكتب الستة وغريىم، وىو يف ذلك متبع دلنهج الصناعة احلديثية الذي سار عليو أىل 

احلديث قدديا، واتفقت عليو كلمتهم، لكن ادلفهرس جانب ىذا ادلنهج احلديثي يف العزو إىل من دون 
تأخري مرتبة موطأ : الشيخني من أصحاب الكتب احلديثية اليت تصدى لفهرستها، فوقع يف عثرات، منها

: مثال قال« التلبية»اإلمام مالك عن ببقية الكتب احلديثية األخرى، تقدمي من دونو عليو، ففي مادة 
، مي ك 16 بـ 25، مج ك 15 بـ 7ترك »: وخرج احلديث ادلفيد لذلك بقولو: «رفع الصوت بالتلبية»
 .() « 192: و حم خامس ص34 ح 20، ما ك 14 بـ5

                                                           
()http://www.habous.gov.ma/daouat-alhaq/item/8213 
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ادلوطأ يف ادلرتبة الرابعة، وقدم عليو الًتمذي، وابن ماجة، والدارمي، - يف ىذا ادلثال-فقد جعل ادلفهرس 
طبقات كتب احلديث إىل مخس طبقات، فجعل الطبقة األوىل  وقد عدّد -قال الشيخ ويل اهلل الدىلوي 

: سنن أيب داود، وسنن الًتمذي، وسنن النسائي، مث قال«لكتاب ادلوطأ والصحيحني، والثانية لـ.
مسانيد وجوامع، ومصنفات، صنفت قبل البخاري ومسلم، ويف زماهنما، وبعدمها، : والطبقة الثالثة»

مجعت بني الصحيح واحلسن، والضعيف، وادلعروف، والغريب، والشاذ وادلنكر، واخلطأ والصواب، 
، «مصنف عبد الرزاق«و« مسند أيب يعلي«والثابت وادلقلوب، ومل تشتهر يف العلماء ذلك االشتهار كـ

وكتب البيهقي « مسند الطيالسي«و« مسند عبد بن محيدَد «، و«مصنف أيب بكر بن أيب شيبة«و
وشلا يعاب على ادلفهرس التزامو تقدمي ابن سعد على اإلمام أمحد يف العزو، وإكثاره «والطحاوي والطرباين

وابن سعد، وإن كان يف نفسو ثقة حافظا فإن اإلمام أمحد بن حنبل أجل منو وارفع، مسنده . من ذلك
 .أغزر مادة، واتقى حديثا

ومل خيرج إال عمن ثبت عنده صدقو، »وقال احلافظ أبو موسى ادلديين مبينا شرط اإلمام أمحد يف ادلسند 
 .() «وديانتو دون من طعن يف أمانتو

وال توىني من شأنو، فقد عرف الباحثون « مفتاح كنوز السنة»ليس من غرضنا ىاىنا التنقيص من قيمة و
، لكنو مع ذلك مل خيل من  وقاتاألقدره، وأنزلوه منزلتو، ذلك ألنو ذلل عقبات، وحال دون ضياع 

 وصحبوواحلمد هلل أوال وأخريا، وصلى اهلل على سيدنا زلمد وآلو .ىفوات قد يكثر ذلا عثار ادلستعني بو
      .أمجعني

 

                                                                                                                                                                      

 

()http://www.habous.gov.ma/daouat-alhaq/item/8213 

 


