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 متهيد: 

                                ، ال ي غين أحدمها عن اآلخر وإن كانت                                      القرآن والسنة مصدرا الت شريع يف اإلسالم
                                                                                    السنة اتبعة للقرآن والقرآن قد أمر ابتباعها؛ إال أهنما ميث  الن منظومة  واحدة وهي الوحي من 

 هللا سبحانه وتعاىل. 
كما  ،  اتباع الرسول صلى هللا عليه وسلم                                  وقد ات فق علماء املسلمني على وجوب  

نان أساسيان يف الدين ال ؛ فالعمل هبما على السواء فهما ركالقرآنوجوب اتباع اتفقوا على 
 . ىن عنهماغ

                                                              ح فظت السنة النبوية على يد جهابذة من العلماء من صحابة رسول هللا   ومن هنا
تدوينه ومتحيصه ممن أفنوا أعمارهم يف طلب احلديث و   صلى هللا عليه وسلم ومن تبعهم

                                                                               وفحصه وبيان املقبول واملردود منه، وقع دوا لذلك القواعد والضوابط، واستنبطوا األصول 
                                                                               والفروع حىت نتج على أيديهم منهج علمي  رصني يف مقارنة األخبار والرواايت، وعلم مستقل  

صطلح                                                                            لتقص ي األخبار وتتبعها بل علوم متعددة، فنشأ على أيديهم علم أصول احلديث أو م
احلديث، وعلم فقه احلديث، وعلم التخريج، ودراسة األسانيد، وأما علم الرتاجم والرجال 



وعلم اجلرح والتعديل فهو شغلهم الشاغل، وما جادت به قرحيتهم الفذة اليت مل يسبق أي 
عقل من العقول إىل مثله، فهو علم ال نظري له عند غري علماء احلديث، فاعتنوا بكل صغرية  

تتعلق بعلم احلديث، واستخدموا يف ذلك العلوم العقلية املختلفة حىت يصلوا إىل تقسيم وكبرية 
 العلم وتقعيده على احلال الذي نراه اليوم. 

وبقدر متيزهم يف اختيار احلديث وفحصه وفحص الرواة ونقدهم؛ متيزوا أيضا يف نقد 
، وخاب وخسر ابملنت متون احلديث، فالتميز األول يتعلق ابلسنة، والتميز اآلخر يتعلق

                                                                                     من ادع ى أن احملدثني مل يرفعوا بنقد املنت رأسا، ومل ينصبوا له راية، بل كان هلم السبق يف النقد 
                                                                              الصارم الدقيق ملتون األحاديث النبوية، ومبعايري منضبطة صحيحة ختتلف اختالف ا كلي ا عن 

 اء، أو األهواء.املناهج اليت يضعها احلداثيون اليوم لنقد األحاديث حسب اآلر 
                                                                     مث إن  اهتام احملدثني بقصورهم يف إعمال العقل، أو بقصورهم يف نقد املنت يف كف ة، 

                       مم ن قال فيهم الن يب صلى                             ، وقد أقدم كثري  من األريكينيوإنكار السنة نفسها يف كفة أخرى
                        من أمري مم ا أمرت به أو                                                                هللا عليه وسلم: "ال ألف ني   أحد كم مت كئ ا على أريكته، أيتيه األمر

أبقالمهم ومواقعهم وصحفهم                                                     هنيت عنه، فيقول: ال ندري، ما وجدان يف كتاب هللا ات بعناه"
                                                                                       على إنكار السنة ابلكلية، ورفعوا شعار: "القرآن وكفى"، وليت أهنم فه موا الشعار  إذ رفعوه؛  

                                     د وا آذاهن م وأفهامهم عن أي  فهم آخر                                                     إذ إهن م وقعوا يف االنتقاء والفهم امللتو ي للنصوص، وس  
                                                                          ولو كان هو فهم  الرسول اخلامت حممد  صلى هللا عليه وسلم، فصار النص  مرهوان  بفهوم 
                                                                                األريكي  ني، يفهم ه كل  حب س ب رأي ه وعقله أو هواه؛ لتخرج لنا صورة  مشوهة لدين هللا. 

من   هذا الكتاب  كان                                                       وألمهية هذا املوضوع، ودفاع ا عن سنة النيب صلى هللا عليه وسلم  
 .إصدارات مركز سلف للبحوث والدراسات 

 
 
 
 
 



 اخليوط الناظمة للكتاب:
 : اآليت، وهي على النحو مقدمة، وثالثة أقسام جاء هذا البحث يف 

ومقارنة بينه وبني علم املصطلح ابملصطلحات،   نياحملدثعلى عناية  وفيه الكالم املقدمة:
 . املعاصر

 القسم األول: رصانة منهج النقد احلديثي، وفيه ثالثة حماور: 
 احملدثون واختبار الفرضيات.  األول:

 احملدثون واستقراء أحوال املخربين. الثاين:
 احملدثون واستقراء الرواايت واألخبار.  الثالث:

 ثالثة حماور وإجابة.القسم الثاين: نقد املنت بني براعة احملدثني وعبث احلداثيني، وفيه 
 براعة احملدثني يف نقد املنت.  األول:
 معايري احملدثني يف نقد املنت. الثاين:

 املنهج النقدي للمتون بني احملدثني واحلداثيني )دراسة مقارنة(.  الثالث:

 هل نقد السند عند احملدثني أكثر من نقد املنت؟ إجابة عن سؤال:
مناقشة   قائق الشرعية والدعاوى الزائفة، وفيهالقسم الثالث: إنكار السنة بني احل

 :وهي لبعض مطارحات احلداثيني ومنكري السنة،
                                                                     م نكرو السنة  يف مواجهة  مع القرآن الكرمي )دعوى االكتفاء ابلقرآن.. عرض    (1

 ومناقشة(.
                                                                 منكرو السنة يف مواجهة  مع الرسول صلى هللا عليه وسلم )دعوى أن  الرسول  (2

                                                     صلى هللا عليه وسلم جمر د مبل  غ للقرآن.. عرض  ومناقشة(. 
                                                       ول صلى هللا عليه وسلم يف القرآن بني فهم  مثبيت الس ن ة وعبث             طاعة  الرس (3

 منكريها 



                                                                هل هناك  وحي  آخر من هللا غري الك تب  املنز لة؟ )حجة  أخرى على منكري  (4
          الس نة(. 

                                                                منهجي ة الن قل ووحدة  الن اقل )حج ة  أخرى على م نكري الس ن ة(.  (5
 هل السنة مثل القرآن؟  (6
   راقي يف شبهات السنة.اإلسقاط االستش  (7

 صلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه.و 


