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م إلى مماته، ولام برحالت إلى مصر 1927من سنة  Leidenكان أستاذًا للغة العربٌة فً جامعة لٌدن 

:  وسورٌا وغٌرها من بالد العرب، اهتمَّ بالحدٌث النبوي، وتولَّى اإلشراف على تحرٌر معظم موضوعات

م بلغاتها الثالث، فأتمَّ منها أربعة مجلَّدات وخمس مالزم، وكتب 1925سنة " دائرة المعارف اإلسالمٌة"

ح فنسنن لعضوٌة .مماالت كثٌرة فً مجاالت مختلفة، وله كتب باإلنجلٌزٌة عن اإلسالم والمسلمٌن رّشِ

مجمع اللغة العربٌة فً مصر، ولشدَّة تعصُّبه ضدَّ اإلسالم ُرفِضْت عضوٌة فنسنن فً المجمع، وكان 

صلى هللا علٌه  -مدَّعًٌا أن الرسول  -ملسو هيلع هللا ىلص  -السبب فً هذا الهجوم لٌامه بنشر آرائه فً المرآن والرسول 

ألَّف المرآن تلخًٌصا للكتب الدٌنٌَّة والفلسفٌَّة التً سبمته؛ ولهذا عرف بأنه عدو لدود لإلسالم  -وسلم 

ب بكتاباته كما فً كتابه -ملسو هيلع هللا ىلص  -ونبٌِّه   .م1932، الذي صدر فً سنة "عمٌدة اإلسالم: "ومتعّصِ



وجامعتها فً هولندا لد اشتهرْت بغزارة إنتاجها االستشرالً، فمد " لٌدن"ولما كانت مدٌنة 

س فٌها مجموعة من زمالئه  -ترأس فنسنن   :للمٌام بعملٌن كبٌرٌن -الذي كان ٌدّرِ

نها أخطر آرائه، منها ما ورد فً كلمة : أولهما دائرة المعارف اإلسالمٌة، التً ضمَّ

إلى أن اآلٌات المكٌَّة لٌس فٌها " إبراهٌم"؛ فمد أشار تحت لفظ "كعبة"، وفً كلمة "إبراهٌم"

إنه ال ٌعرف شٌئًا عن شعور دمحم نحو الكعبة فً : ذكر لنسب إسماعٌل إلبراهٌم، وٌمول

 .شبابه، وأن ما لدٌه من تارٌخ حٌاته ال ٌصحُّ أن ٌؤخذ أساًسا تارٌخًٌّا

 



بعبارة أكثر  -أنه لم ٌشذَّ عن الجماعة فً العبادة المكٌة؛ أي  -ملسو هيلع هللا ىلص  -وٌنسب فنسنن إلى النبً 

ح أن كلمة ابراهٌم اخترعت .إنه كان وثنًٌّا لبل البعثة: -وضوًحا  وٌفتري فنسنن حٌن ٌصّرِ

وٌطرح رأٌه هذا .أراد بهذا االختراع أن ٌتصل بإبراهٌم -ملسو هيلع هللا ىلص  -اختراًعا، وٌزعم أن محمًدا 

ًُّ دمحم  د نفس الممولة التً ردَّدها أسالفه الٌهود والنصارى عندما بُِعث النب صلى هللا  -لٌؤّكِ

﴿ َما َكاَن إِْبَراِهٌُم ٌَُهوِدًٌّا : -تعالى  -باإلسالم، والتً ردَّدها المرآن الكرٌم بموله  -علٌه وسلم 

 [.67: آل عمران]َواَل نَْصَرانًٌِّا َولَِكْن َكاَن َحنٌِفًا ُمْسِلًما ﴾ 



فً " سنون"و " سبرنجر"وٌستمر فنسنن فً افتراءاته؛ فٌشارن كالًّ من المستشرلٌن 

إن المرآن لم : ضمَن دائرة المعارف اإلسالمٌة، لائالً  -علٌه السالم  -ترجمة النبً إبراهٌم 

ته لإلسالم، إال فً السور المدنٌة، وسرُّ  ته إلسماعٌل، وال أبوَّ ٌحفْل بإبراهٌم، ولم ٌذكر أبوَّ

اعتمد على الٌهود فً مكة، فلما اتخذوا حٌاله العداَء لم ٌجْد  -ملسو هيلع هللا ىلص  -هذا االختالف أن محمًدا 

بدًّا من أن ٌلتمس غٌرهم ناصًرا؛ هنان هداه ذكاٌء شدٌد إلى شأن جدٌد ألبً العرب إبراهٌم، 

وبذلن استطاع أن ٌتخلَّص من ٌهودٌة عصره، لٌصل حبلَه بٌهودٌة إبراهٌم، تلن الٌهودٌة 

دة لإلسالم  .التً كانت ممّهِ



معجم باإلنجلٌزٌة لأللفاظ الواردة فً أربعة : فً مجال فهرست السنة أصدر كتابٌن؛ أحدهما: ثانٌهما

مفتاح كنوز )عشر كتابًا من كتب السنن والسٌرة، نمله إلى العربٌة األستاذ دمحم فؤاد عبدالبالً، وسماه 

ولد .المعجم المفهرس أللفاظ الحدٌث النبوي، الذي نشره بالعربٌة وتوفًِّ لبل إتمامه: ، واآلخر(السنة

حمَّك فنسنن بهذا المشروع الضخم هدفٌِن أساسٌٌن كان ٌسعى إلٌهما أغلُب المستشرلٌن فً أعمالهم 

هو تٌسٌر العمل أمام المستشرلٌن لتناوِل السٌرة النبوٌة : الهدف األول:االستشرالٌة فً هذا الباب العلمً

نهم من استمصاء ما ٌُمِكن أن ٌكون  مورًدا للنمض والتشكٌن  -بعد العالج  -بشكل تفصٌلً دلٌك، ٌمّكِ

ٌْل من اإلسالم ونبٌِّه  ه الكتَّاب والباحثٌن عن السنَّة النبوٌة إلى : والهدف الثانً.ملسو هيلع هللا ىلص -والنَّ تحوٌل توجُّ

المراجع االستشرالٌة، خصوًصا إذا لوحظ امتٌازها الفنًِّ والموسوعً، مما ٌجعلها فً الصدارة والمجال 

األول بٌن مراجع المسلمٌن، فٌعتمدون علٌها وٌكتفون بها رغم ما فٌها من خلط وتحرٌف وافتراء، 

 وٌنسون مع تمدُّم الزمان مراجعهم األصلٌة



أخباًرا وتمارٌر " المعجم المفهرس أللفاظ الحدٌث"و" كنوز السنة"ولد أدخل فنسنن بكتابٌه 

شاذة وضعٌفة مردودة، نشرشها فً الكتابٌن، ودسَّها فً سٌاق الصحٌح لتسوَغ معه وتشتبه 

 .ملسو هيلع هللا ىلص -به، ولٌستمرَّ فً ذهن المارئ أنها من الثوابت الواردة عن رسول هللا 



 :وٌمكن لنا إٌجاز أهم خصائص هذه المدرسة فً اآلتً

 

 .الشمولٌة المطلمة مكانًا ونوًعا إلى حّدٍ كبٌر• 

 

 .البعد الملحوظ عن التجنً والعداوة لإلسالم ممارنة ببعض المدارس األخرى• 

 ش

 .الكشف عن الحضارة اإلسالمٌة فً إسبانٌا والتراث األندلسً• 

 


