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  ملخص البحث
  
  

بوية ةجهود احملدثني املعاصرين يف الدِّفاع عن السنّ "لقد جاءت هذه الدراسة املوسومة بـ تساهم " النّ
رايتها أئمة اإلسالم يف دعم مسري تلك احلملة املباركة يف الدفاع عن السنة النبوية املشرفة، واليت رفع 

د رايتها أعالم احلديث يف عصرنا  م زمامها وتقّل وفحوله وتتابعوا عليها جيال بعد جيل، حىت تسّل
احلاضر، وتأيت هذه املسامهة لتكشف عن جهود هؤالء األعالم املعاصرين وتربز أعماهلم يف دفع 

  . ء به من جاء بعدهميلنبوية، لتكون بعد ذلك مشعال يستضحماوالت املشككني يف السنّة ا
  

  .متهيدي ومقدمة وخامتة مببحث حماطةراسة من خالل ثالثة فصول رئيسة تناوْلت هذه الدِّ وقد 
منهجييت و  اأهدافهتكشف عن أمهيتها و و  دراسةحتدد صورة ال معاملًا عامة ضمنتهافقد  المقدمةأما 

  .يف تناوهلا
  

ا  منً َ راسة مدخال عاما للدِّ  وضعته ليكون مبحث تمهيديبمث شرعت يف مقصود الدراسة متي
: عصرنا احلديث خّصصتها ألربعة وهممشاهري احملدثني يف فعرضت فيه حملة موجزة عن ِسَري 

ــ 1386: ت(ذهيب عصره الشيخ عبد الرمحن املعلمي رمحه اهللا  ــ ــ فاع عن للدِّ  عمره، وثانيهم من )هـ
ــــ 1402 :ت(القرآن والسنة الشيخ حممد أبو شهبة رمحه اهللا  ، وثالثهم نزيل مكة، ومدير دار )هــ

ا الشيخ حممد عبد الرزاق محزة رمحه اهللا  ، ورابعهم شامة الشام، ) هـــــ1392: ت(احلديث 
م أهمّ  ، مربزا)هـــ 1421: ت(وحمدث ديارها الشيح حممد ناصر الدين األلباين رمحه اهللا  مؤلفا

 ة، وأهمّ عن يف السنّ عن تاريخ الطّ حمور آخر حتدثت فيه  مث انتقلت إىلة، فاع عن السنّ يف الدِّ 
 دوربيان والذي خصصته لالفصل األول ألدلف بعد هذا إىل  .العاملة يف ذلكاالجتاهات 



  
 

     
 
 
 

مشتمال هذا الفصل ، وقد جاء وبيان عناية األمة بنقلهامكانة السنة يف بيان احملدثني املعاصرين 
عنايتهم ببيان منزلة السنة وإثبات حجيتها، ذِكر  األول منها يفجعلت على ثالثة مباحث، 

 فيه برزأُ الثالث  ألختم الفصل مببحثة، تدوين السنّ  موضوع تاريخهودهم يف ج بيانٌ لوالثاين 
  .ةواية باملعىن وأثرها على السنّ ر المسألة يف  أعالم احلديث املعاصني جهود

  
، وقد الدفاع عن أئمة احلديث ورواته يفاحملدثني املعاصرين  جهود يتناول اثاني فصال مث عقدت

، والثاين من شبهات ول يف بيان عدالة الصحابة ورد ما أثري حوهلااألثالثة مباحث  يف جعلته
يف  من طعونات أعداء السنة موقفهم، وآخرها يف رضي اهللا عنه عن أيب هريرة دفاعهممنها يف 

  .رواة األحاديث وأئمة النقد
  

مواقفهم و  إبراز جهود احملدثني املعاصرينوأخري يتناول ثالث  فصل ألنتقل بعد ذلك إلى
من  حبثتهوقد  أحاديث السنة،نقد مطاعن أعداء السنة حول منهج األئمة يف  الدفاعية يف وجه

قدمها عن  واية يف اإلسالم و خالل ثالثة مباحث حتدثت يف مُ  نقداألئمة يف مقاييس خصائص الرّ
ا ّ  مث يف مبحٍث ثاٍن ، متو ا يف أوردت القواعد املنهجية اليت نب ه احملدثون املعاصرون إىل ضرورة مراعا

والتفصيلية منها اإلمجالية ة احملدثني املعاصرين ألجوبحتليليًا  عرضاً  لتكون خامتتهاتطبيق تلك املقاييس، 
  .املنتقدةأحاديث السنة  متونحول 

  
ْصت إليها يف هذه الدِّ ائج اليت خنتألهم ال سرداً مث كان ختام هذا البحث  متمما ذلك  راسةُل

راسة  .بفهارس علمية متنوعة تسّهل الوصول إىل مضامني الدِّ
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Abstract of the research 
 
 
 
This study named ’the efforts of the contemporary narrators in the protection of 
Sunna” contributes in the reinforcement of this blessed campaign on the protection of 
the sacred Sunna of the prophet, it was lead by the Imams of Islam and its patents who 
came one after the other generation after generation until it was taken by the savants 
of Hadith in our present era, this contribution of those contemporary savants came to 
expose their efforts and to project their works to counter the trials of the doubters in 
the Sunna of the prophet and constitutes after that a link for those who came after 
them. 
This study has three main parts surrounded by an initial research an introduction and a 
conclusion. 
The introduction contains general marks determining the image of the study,  
exposing its importance, its aims and my method in the development. 
Then I begun in the aim of the study starting by an initial research which I used as a 
general introduction of the study where I exposed a brief view of the path of the 
famous savants of Hadith, I concentrated on four of them who are: the gold of his era 
Cheick Abderahmane Almoulimi blessing be upon him (dead: 1386 Hidjri), the 
second is one of the greatest protectors of Coran and Sunna Check Mohamed 
Abuchahba blessing be upon him (dead: 1402 Hidjri), the third lived in Mecca and the 
director of the house of Hadith their Cheick Mohamed Abderrezak Hamza blessing be 
upon him (dead: 1392 Hidjri), the fourth the star of Sham and the leader of Hadith 
their Cheick Mohamed Nacereddine Alalbani blessing be upon him (dead: 1421 
Hidjri), exposing the importance of their books in the protection of the Sunna then I 
passed to another theme speaking about the story of attacks against Sunna, the main 
views studding this subject, after that I entered the first part where I exposed the role 
of new savants of Hadith in the exposition of the place of Sunna and the care of 
Umma in its transmission, this part contains, this part contains three researchs I made 
the first one to tell their care in the exposition of the place of Sunna an to prove its 
arguments, the second to expose their to expose their efforts in the writing of Sunna, 
to end the part by a third research exposing the efforts of contemporary savants of 
Hadith in the subject of narration by sense and its effect on Sunna. 
Then the second part spoke about the efforts of contemporary savants of Hadith in the 
protection imams of Hadith and its narrators, I divided it into three research the first to 
expose the justice of Sahaba and as a response to what was said about them, the 
second in the protection of Abuhoraira blessing be upon him, the last in their attitude 
towards the attcks on Sunna on the narrators of Hadith and Imams of critic. 
I passed then to a third and a last part exposing the efforts of contemporary savants of 
Hadith and their attitudes towards the attacks on Sunna about the methods of the 
Imams in the review of the Hadith of Sunna I developed it by three research speaking 
in the first one about the characteristics of narration in Islam and the standards of its 
Imams in reviewing its texts, in the second I exposed the methodological rules to 
which the contemporary savants of Hadith warns about the importance of taking it 
into consideration in the application of these methods, then the final one an analytic 
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exposition of the global and answers of the cotemporary savants of Hadith about the 
texts of Hadith in the criticized Sunna. 
The end of this research was an enumeration of the main results to which lead this 
study completing it by various scientific lists making easier the access to th contains 
of the study.  
      


