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فــي "دائــرة المعــارف اإلســالمية"تعقبــات الشــيخ أحمــد شــاكر علــى «هــذا البحــث املعنــون بـــ:إّن 
أمحـد شـاكر احلديثــية الـيت  الشـيخ هـو دراسـة لتعّقبـات »-دراسـة تحليلية نقديـة-المباحث الحديثـّية

الدراسـة هـذهأمهيّـةزربْ ، ومغمـورة يف هوامشـها وحواشـيها، وتـَـات هذه املوسـوعةكانت متـناثرة بني طيّ 
" مـن أخطـاء وأوهـام َهلـا تعلّـق باملباحـث احلديثيـة، اإلسـالميةالتنبيه على مـا احتوتـه "دائـرة املعـارفيف

أمحــد الشــيخ 
ضّد شبهات املستشرقني. شاكر يف الدفاع عن السّنة 

دم موضـوع ت َختـاوقـد جـاء هـذا البحـث يف أربعـة فصـول؛ فصـل متهيـدي تضـّمن التعريـف بأساسـيّ 
ـــثريه وتضــع وتطــوره وأهدافــه باالستشــراق وتــاريخ نشــأتهالتعريــفَ حبيــث تنــاول ه،ـه يف سياقــالبحــث وت

لبّية علــى وجماالتـه، وَلمحـًة عــن جهـود املستشـرقني يف دراســة السـّنة، ومـا كــان َهلـا مـن آثــار إجيابيّـة وسـ
االعامل اإلسالمي، ُمثّ التعريف "بدائرة املعارف اإلسالمية" وإصدار 

ز نشــأته وحياتــه العلميــة ومــا خّلفــه مــن آثــار خدمــًة ربْ اإلســالم منهــا، مث ترمجــًة خمتصــرة ألمحــد شــاكر تـُــ
للعلم الشرعي واألمة اإلسالمية.  

ة مـن ـمتفرقـالتعقبات املتعّلقة بـالرّد علـى املطـاعن الـيت جـاءت يف مـوادَّ تناولأّما الفصل األول فقد 
م وتفنيــدها، مثّ ة مــن الصــحابة، لقصــد دفــع الشــبهات واالفــرتاءات املثــارة حــوهلَ لّــ"الــدائرة" يف عدالــة جِ 

لف من اختُ كذا خبصوص أمساء الصحابة، و الواردةالتعّقبات اليت تضّمنت تصحيح األخطاء واألوهام 
، ُمثّ رّد الشبهات املثارة حول كبار رجال احلديث وأركـان يف ذلكالراجحه إىلالتـنبييف صحبتهم، مع 

مــن أمثــال "الزهــري"، باإلضــافة إىل تصــويب األخطــاء الــواردة يف أمســاء رواة -بعــد الصــحابة-الروايـة
. أو أمساء شيوخهم، وحنو ذلكاحلديث

أمحـد الشيخ فتناول رّد بكتب السّنة ومصّنفات احلديث، املتعّلقةواختّص الفصل الثاين بالتعّقبات 
شـــاكر علـــى مـــا جـــاء يف "الـــدائرة" مـــن إســـقاطٍ 

كمـا درس هـذا ا،  منــزلتهممكانتهما ونّوه برفعة-يف مقابل ذلك-"شاكر"الشيخ 
، وأمهّيتهـا بـني كتـب روايـة وشروطهم فيهاية، ـ

احلديث وقواعده.
أّمـا الفصــل الثالـث فتضــّمن التعقبـات املتعلقــة بتصـحيح أخطــاء وردت يف مـواد "الــدائرة" خبصــوص 

استــند الشـبهة الـيتيم العلميـة الدقيقـة َهلـا، مث مناقشـة التعريف باملصطلحات احلديثـية، مع بيـان املفـاه
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والــيت جتعــل مــن اخلالفــات السياســية واملذهبيــة الــيت ،كثــري مــن حمــّرري "دائــرة املعــارف اإلســالمية"اإليهــ
للحكـم علـى مجلـة كبـرية مـن األحاديـث النبويـة بالوضـع واالخـتالق، ذريعـةعرفهـا التـاريخ اإلسـالمي؛

للجهود اجلبارة اليت بذهلا بيانٌ فيه ا على هذه الشبهة وغريها قّدم هذا الفصلويف مقابل ذلك فقد 
صــيانة الســنة مــن املوضــوعات واألكاذيــب واألوهــام، ومــا ابتكــروه لــذلك مــن علــوم لِ علمــاء احلــديث 

ونقدها.    ة الدقة يف نقل األخبارغَ وفنون تقوم على قواعد وضوابط بالِ 
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SummaryThe current research untitled, (sheikh Ahmed Shakir commentson Encyclopedia of Islam In the Hadith matters; analytical criticalstudy) is a study of the comments of Ahmed Shakir dealing with Hadithwhich were dispersed everywhere in the encyclopedia and hiddenbetween its pages. Our study aims at drawing attention on themistakes and illusions conveyed in the encyclopedia concerning Hadithmatters, showing the refutation of defamations in Sunna and thedifferent discipline related to it and bringing out Ahmed Shakir effortsin defending Sunna against suspicions of orientalists.The current research is divided into four chapters includingintroductory chapter and three other chapters; when introducing thisthesis we defined some fundamentals related to our research namelythe definition of orientalism, its genesis, development, aims and itsmain domains. It points out the efforts of orientalists in the study ofHoly Tradition and its positive and negative effects on the IslamicWorld. A brief presentation of the Encyclopedia of Islam,itspublications and works and the Islamic scholars towards it arediscussed here. This introductory part is concluded by detailedbiography of Sheikh Ahmed Shakir showing his life, scientificformation and the efforts he did in the service to Islamic nation.The first chapter considers the comments carried out on thecontests in the good character and trustworthiness of Companionsmay Allah be pleased with them contained in different articles in theEncyclopedia dealing aiming at defending them. It also deals withcomments trying to correct the different mistakes and illusions in thenames of Companions and discuss the authenticity of those of whomthe companionship is contested with indication of the right saying inthe matter in addition to the refutation of contests in the greatnarrators of Hadith such as Zohri and the correction of mistakes oftheir names, etc.
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The third chapter is devoted to the comments that correct someerrors in the articles of encyclopedia concerning the notions of someHadith terms and gives the right definitions of them. It also discussesthe suspicion brought up by some writers in the Encyclopedia sayingthat political and sectarian conflicts were behind judging a lot ofHadiths as being fabricated mawdūe.  the great contribution of Hadithscholars to keep Sunna away from lies and illusions and the creation ofmany disciplines based on upright bases in reporting news and sayingsare also on of the topics of that chapter.
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