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        ::::مدخل �ميديمدخل �ميديمدخل �ميديمدخل �ميدي

كان صاحلا يف عهده ملسو هيلع هللا ىلص ليس صاحلا لعصر(، (سني أو متناسني أن شرع كان صاحلا يف عهده ملسو هيلع هللا ىلص ليس صاحلا لعصر(، (سني أو متناسني أن شرع كان صاحلا يف عهده ملسو هيلع هللا ىلص ليس صاحلا لعصر(، (سني أو متناسني أن شرع كان صاحلا يف عهده ملسو هيلع هللا ىلص ليس صاحلا لعصر(، (سني أو متناسني أن شرع     ظنا منهم أن ماظنا منهم أن ماظنا منهم أن ماظنا منهم أن ما    ،،،، وتنكبوا عنها وتنكبوا عنها وتنكبوا عنها وتنكبوا عنهاابتعد املسلمون عن سنة نبيهم ملسو هيلع هللا ىلصابتعد املسلمون عن سنة نبيهم ملسو هيلع هللا ىلصابتعد املسلمون عن سنة نبيهم ملسو هيلع هللا ىلصابتعد املسلمون عن سنة نبيهم ملسو هيلع هللا ىلص
    ....هللا املتمثل يف كتاب هللا وسنة نبيه صاحل لكل زمان ومكانهللا املتمثل يف كتاب هللا وسنة نبيه صاحل لكل زمان ومكانهللا املتمثل يف كتاب هللا وسنة نبيه صاحل لكل زمان ومكانهللا املتمثل يف كتاب هللا وسنة نبيه صاحل لكل زمان ومكان

    فما هي = ترى أسباب ذلك؟فما هي = ترى أسباب ذلك؟فما هي = ترى أسباب ذلك؟فما هي = ترى أسباب ذلك؟ 
    سك Jا؟سك Jا؟سك Jا؟سك Jا؟، من غري غلو يف فهمها وتطبيقها، وال تقصري يف التم، من غري غلو يف فهمها وتطبيقها، وال تقصري يف التم، من غري غلو يف فهمها وتطبيقها، وال تقصري يف التم، من غري غلو يف فهمها وتطبيقها، وال تقصري يف التمةةةةوكيف نستفيد من السنة املطهرة يف حياتنا اليوميوكيف نستفيد من السنة املطهرة يف حياتنا اليوميوكيف نستفيد من السنة املطهرة يف حياتنا اليوميوكيف نستفيد من السنة املطهرة يف حياتنا اليومي 
        ::::املؤطرة للدرساملؤطرة للدرساملؤطرة للدرساملؤطرة للدرسالنصوص النصوص النصوص النصوص 

        
    
        
        
        
        
        
        
        
        

    ::::دراسة النصوص وقراء�ادراسة النصوص وقراء�ادراسة النصوص وقراء�ادراسة النصوص وقراء�ا
IIII    ––––    عرض النصوص وقراء�اعرض النصوص وقراء�اعرض النصوص وقراء�اعرض النصوص وقراء�ا::::        

        ):):):):اإلخفاءاإلخفاءاإلخفاءاإلخفاء((((    الوقوف على قاعدة من قواعد التجويدالوقوف على قاعدة من قواعد التجويدالوقوف على قاعدة من قواعد التجويدالوقوف على قاعدة من قواعد التجويد    ––––    1111
        ::::حرفًا، وهي املرموز إليها يف أوائل البيت اآليتحرفًا، وهي املرموز إليها يف أوائل البيت اآليتحرفًا، وهي املرموز إليها يف أوائل البيت اآليتحرفًا، وهي املرموز إليها يف أوائل البيت اآليتتعوض فيه النون الساكنة بغنة خترج من اخليشوم، وختفى إذا أتت قبل مخسة عشر تعوض فيه النون الساكنة بغنة خترج من اخليشوم، وختفى إذا أتت قبل مخسة عشر تعوض فيه النون الساكنة بغنة خترج من اخليشوم، وختفى إذا أتت قبل مخسة عشر تعوض فيه النون الساكنة بغنة خترج من اخليشوم، وختفى إذا أتت قبل مخسة عشر     ::::اإلخفاءاإلخفاءاإلخفاءاإلخفاء

        صف ذا ثنا كم جاد شخص قد مسا ۩۩۩ دم طيبا زد يف تقى ضع ظاملاصف ذا ثنا كم جاد شخص قد مسا ۩۩۩ دم طيبا زد يف تقى ضع ظاملاصف ذا ثنا كم جاد شخص قد مسا ۩۩۩ دم طيبا زد يف تقى ضع ظاملاصف ذا ثنا كم جاد شخص قد مسا ۩۩۩ دم طيبا زد يف تقى ضع ظاملا
IIIIIIII     - - - -    اJ اتوثيق النصوص والتعريفJ اتوثيق النصوص والتعريفJ اتوثيق النصوص والتعريفJ توثيق النصوص والتعريف::::        

        ::::آل عمرانآل عمرانآل عمرانآل عمرانالتعريف بسورة التعريف بسورة التعريف بسورة التعريف بسورة     - - - -     1111
الشريف، نزلت بعد سورة األنفال، مسيت الشريف، نزلت بعد سورة األنفال، مسيت الشريف، نزلت بعد سورة األنفال، مسيت الشريف، نزلت بعد سورة األنفال، مسيت آية، وهي السورة الثالثة من حيث الرتتيب يف املصحف آية، وهي السورة الثالثة من حيث الرتتيب يف املصحف آية، وهي السورة الثالثة من حيث الرتتيب يف املصحف آية، وهي السورة الثالثة من حيث الرتتيب يف املصحف     200200200200مدنية، عدد آ=�ا مدنية، عدد آ=�ا مدنية، عدد آ=�ا مدنية، عدد آ=�ا     ::::آل عمرانآل عمرانآل عمرانآل عمرانسورة سورة سورة سورة 

فيها، وما جتلى فيها من مظاهر القدرة اإلهلية بوالدة مرمي عيسى فيها، وما جتلى فيها من مظاهر القدرة اإلهلية بوالدة مرمي عيسى فيها، وما جتلى فيها من مظاهر القدرة اإلهلية بوالدة مرمي عيسى فيها، وما جتلى فيها من مظاهر القدرة اإلهلية بوالدة مرمي عيسى ) ) ) ) والد مرمي أم عيسى عليهما السالموالد مرمي أم عيسى عليهما السالموالد مرمي أم عيسى عليهما السالموالد مرمي أم عيسى عليهما السالم((((بذا االسم لورود ذكر قصة أسرة آل عمران بذا االسم لورود ذكر قصة أسرة آل عمران بذا االسم لورود ذكر قصة أسرة آل عمران بذا االسم لورود ذكر قصة أسرة آل عمران 
ركن العقيدة ركن العقيدة ركن العقيدة ركن العقيدة : : : : ى ركنني هامني من أركان الدين، مهاى ركنني هامني من أركان الدين، مهاى ركنني هامني من أركان الدين، مهاى ركنني هامني من أركان الدين، مهاعليهما السالم، سورة آل عمران من السور املدنية الطويلة، وقد اشتملت هذه السورة الكرمية علعليهما السالم، سورة آل عمران من السور املدنية الطويلة، وقد اشتملت هذه السورة الكرمية علعليهما السالم، سورة آل عمران من السور املدنية الطويلة، وقد اشتملت هذه السورة الكرمية علعليهما السالم، سورة آل عمران من السور املدنية الطويلة، وقد اشتملت هذه السورة الكرمية عل

        ....وإقامة األدلة والرباهني على وحدانية هللا جل وعال، وركن التشريع وخباصة فيما يتعلق �ملغازي واجلهاد يف سبيل هللاوإقامة األدلة والرباهني على وحدانية هللا جل وعال، وركن التشريع وخباصة فيما يتعلق �ملغازي واجلهاد يف سبيل هللاوإقامة األدلة والرباهني على وحدانية هللا جل وعال، وركن التشريع وخباصة فيما يتعلق �ملغازي واجلهاد يف سبيل هللاوإقامة األدلة والرباهني على وحدانية هللا جل وعال، وركن التشريع وخباصة فيما يتعلق �ملغازي واجلهاد يف سبيل هللا
IIIIIIIIIIII     - - - -    فهم النصوصفهم النصوصفهم النصوصفهم النصوص::::        

        ::::مدلوالت األلفاظ والعباراتمدلوالت األلفاظ والعباراتمدلوالت األلفاظ والعباراتمدلوالت األلفاظ والعبارات    - - - -     1111
o من جنسهم ليتمكنوا من خماطبته وسؤاله وجمالسته واالنتفاع بهمن جنسهم ليتمكنوا من خماطبته وسؤاله وجمالسته واالنتفاع بهمن جنسهم ليتمكنوا من خماطبته وسؤاله وجمالسته واالنتفاع بهمن جنسهم ليتمكنوا من خماطبته وسؤاله وجمالسته واالنتفاع به    ::::من أنفسهممن أنفسهممن أنفسهممن أنفسهم....        
o يعين القرآنيعين القرآنيعين القرآنيعين القرآن    ::::يتلو عليهم آ=تهيتلو عليهم آ=تهيتلو عليهم آ=تهيتلو عليهم آ=ته....        
o أي �مرهم �ملعروف وينهاهم عن املنكر لتزكوا نفوسهم وتطهر من الدنس واخلبثأي �مرهم �ملعروف وينهاهم عن املنكر لتزكوا نفوسهم وتطهر من الدنس واخلبثأي �مرهم �ملعروف وينهاهم عن املنكر لتزكوا نفوسهم وتطهر من الدنس واخلبثأي �مرهم �ملعروف وينهاهم عن املنكر لتزكوا نفوسهم وتطهر من الدنس واخلبث    ::::يزكيهميزكيهميزكيهميزكيهم....        
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o يعين القرآن والسنةيعين القرآن والسنةيعين القرآن والسنةيعين القرآن والسنة    ::::يعلمهم الكتاب واحلكمةيعلمهم الكتاب واحلكمةيعلمهم الكتاب واحلكمةيعلمهم الكتاب واحلكمة....        
o أي من قبل هذا الرسولأي من قبل هذا الرسولأي من قبل هذا الرسولأي من قبل هذا الرسول    ::::وإن كانوا من قبلوإن كانوا من قبلوإن كانوا من قبلوإن كانوا من قبل....        
o أي لفي غي وجهل ظاهر جليأي لفي غي وجهل ظاهر جليأي لفي غي وجهل ظاهر جليأي لفي غي وجهل ظاهر جلي    ::::لفي ضالل مبنيلفي ضالل مبنيلفي ضالل مبنيلفي ضالل مبني....        
o ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصالعلم الذي جاء به الرسول العلم الذي جاء به الرسول العلم الذي جاء به الرسول العلم الذي جاء به الرسول     ::::هذا العلمهذا العلمهذا العلمهذا العلم....        
o هو العقب الصاحل الذي �يت بعد السابقهو العقب الصاحل الذي �يت بعد السابقهو العقب الصاحل الذي �يت بعد السابقهو العقب الصاحل الذي �يت بعد السابق    ::::اخللفاخللفاخللفاخللف....        
o وزكاهموزكاهموزكاهموزكاهم    ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصهم العلماء احملدثني ونقلة العلم واألخبار الذين عدهلم الرسول هم العلماء احملدثني ونقلة العلم واألخبار الذين عدهلم الرسول هم العلماء احملدثني ونقلة العلم واألخبار الذين عدهلم الرسول هم العلماء احملدثني ونقلة العلم واألخبار الذين عدهلم الرسول     ::::عدولهعدولهعدولهعدوله....        

    ::::املضامني األساسية للنصوصاملضامني األساسية للنصوصاملضامني األساسية للنصوصاملضامني األساسية للنصوص    ––––    2222
    ....اليت تتكون منها سنتهاليت تتكون منها سنتهاليت تتكون منها سنتهاليت تتكون منها سنتهملسو هيلع هللا ىلص ملسو هيلع هللا ىلص ملسو هيلع هللا ىلص ملسو هيلع هللا ىلص الرسول الرسول الرسول الرسول     يتناول النص األول مهاميتناول النص األول مهاميتناول النص األول مهاميتناول النص األول مهام �
        ....يتناول النص الثاين ضوابط فهم السنة وشروط املستدل Jايتناول النص الثاين ضوابط فهم السنة وشروط املستدل Jايتناول النص الثاين ضوابط فهم السنة وشروط املستدل Jايتناول النص الثاين ضوابط فهم السنة وشروط املستدل Jا �

        ::::حتليل حماور الدرس ومناقشتهاحتليل حماور الدرس ومناقشتهاحتليل حماور الدرس ومناقشتهاحتليل حماور الدرس ومناقشتها
IIII     - - - -    مكو(�ا وخصائصها ومقاصدهامكو(�ا وخصائصها ومقاصدهامكو(�ا وخصائصها ومقاصدهامكو(�ا وخصائصها ومقاصدها: : : : السنة النبويةالسنة النبويةالسنة النبويةالسنة النبوية::::        

        ::::النبويةالنبويةالنبويةالنبوية    تعريف السنةتعريف السنةتعريف السنةتعريف السنة    - - - -     1111
ما صدر عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص من قول ما صدر عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص من قول ما صدر عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص من قول ما صدر عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص من قول : : : : اصطالحااصطالحااصطالحااصطالحاو و و و ، ، ، ، ما يتخذه اإلنسان لنفسه أو لغريه من طريقة يف السلوك حممودة كانت أو مذمومةما يتخذه اإلنسان لنفسه أو لغريه من طريقة يف السلوك حممودة كانت أو مذمومةما يتخذه اإلنسان لنفسه أو لغريه من طريقة يف السلوك حممودة كانت أو مذمومةما يتخذه اإلنسان لنفسه أو لغريه من طريقة يف السلوك حممودة كانت أو مذمومة    ::::لغةلغةلغةلغة    ::::السنةالسنةالسنةالسنة

        ....أو فعل أو تقرير، وتتضمن أيضا صفاته ومشائله وسريتهأو فعل أو تقرير، وتتضمن أيضا صفاته ومشائله وسريتهأو فعل أو تقرير، وتتضمن أيضا صفاته ومشائله وسريتهأو فعل أو تقرير، وتتضمن أيضا صفاته ومشائله وسريته
    : : : : مكو(ت السنة النبويةمكو(ت السنة النبويةمكو(ت السنة النبويةمكو(ت السنة النبوية    - - - -     2222

    : : : : انطالق من التعريف السابق يتبني أن السنة أنواعانطالق من التعريف السابق يتبني أن السنة أنواعانطالق من التعريف السابق يتبني أن السنة أنواعانطالق من التعريف السابق يتبني أن السنة أنواع
        ....وهي ما حدث به النيب ملسو هيلع هللا ىلص يف خمتلف األغراض واملناسبات من غري اقرتانه بفعلهوهي ما حدث به النيب ملسو هيلع هللا ىلص يف خمتلف األغراض واملناسبات من غري اقرتانه بفعلهوهي ما حدث به النيب ملسو هيلع هللا ىلص يف خمتلف األغراض واملناسبات من غري اقرتانه بفعلهوهي ما حدث به النيب ملسو هيلع هللا ىلص يف خمتلف األغراض واملناسبات من غري اقرتانه بفعله    ::::السنة القوليةالسنة القوليةالسنة القوليةالسنة القولية �
        ....األعمال اليت قام Jا النيب ملسو هيلع هللا ىلص على وجه البيان أو التبليغ، سواء اقرتنت بقول أو الاألعمال اليت قام Jا النيب ملسو هيلع هللا ىلص على وجه البيان أو التبليغ، سواء اقرتنت بقول أو الاألعمال اليت قام Jا النيب ملسو هيلع هللا ىلص على وجه البيان أو التبليغ، سواء اقرتنت بقول أو الاألعمال اليت قام Jا النيب ملسو هيلع هللا ىلص على وجه البيان أو التبليغ، سواء اقرتنت بقول أو الهي هي هي هي و و و و : : : : السنة الفعليةالسنة الفعليةالسنة الفعليةالسنة الفعلية �
    ....سكوت النيب ملسو هيلع هللا ىلص عن قول أو فعل صدر عن الصحابة علم به أو مت حبضوره ملسو هيلع هللا ىلصسكوت النيب ملسو هيلع هللا ىلص عن قول أو فعل صدر عن الصحابة علم به أو مت حبضوره ملسو هيلع هللا ىلصسكوت النيب ملسو هيلع هللا ىلص عن قول أو فعل صدر عن الصحابة علم به أو مت حبضوره ملسو هيلع هللا ىلصسكوت النيب ملسو هيلع هللا ىلص عن قول أو فعل صدر عن الصحابة علم به أو مت حبضوره ملسو هيلع هللا ىلص: : : : التقريريةالتقريريةالتقريريةالتقريريةالسنة السنة السنة السنة  �
        ....وتشمل أوصافه اخللقية واخللقيةوتشمل أوصافه اخللقية واخللقيةوتشمل أوصافه اخللقية واخللقيةوتشمل أوصافه اخللقية واخللقية    ::::صفته ملسو هيلع هللا ىلصصفته ملسو هيلع هللا ىلصصفته ملسو هيلع هللا ىلصصفته ملسو هيلع هللا ىلص �
        ....األحداث التارخيية املتعلقة حبياته و�لواقع حوله منذ الوالدة إىل حني وفاته ملسو هيلع هللا ىلصاألحداث التارخيية املتعلقة حبياته و�لواقع حوله منذ الوالدة إىل حني وفاته ملسو هيلع هللا ىلصاألحداث التارخيية املتعلقة حبياته و�لواقع حوله منذ الوالدة إىل حني وفاته ملسو هيلع هللا ىلصاألحداث التارخيية املتعلقة حبياته و�لواقع حوله منذ الوالدة إىل حني وفاته ملسو هيلع هللا ىلص    ::::سريته ملسو هيلع هللا ىلصسريته ملسو هيلع هللا ىلصسريته ملسو هيلع هللا ىلصسريته ملسو هيلع هللا ىلص �

        ::::النبويةالنبويةالنبويةالنبوية    خصائص السنةخصائص السنةخصائص السنةخصائص السنة    - - - -     3333
    ::::تتميز السنة النبوية بعدة خصائص، نذكر منهاتتميز السنة النبوية بعدة خصائص، نذكر منهاتتميز السنة النبوية بعدة خصائص، نذكر منهاتتميز السنة النبوية بعدة خصائص، نذكر منها

    ....حبيث تشمل كافة مناحي حياة اإلنسان سواء املتعلقة حبق هللا أو حقوق الناسحبيث تشمل كافة مناحي حياة اإلنسان سواء املتعلقة حبق هللا أو حقوق الناسحبيث تشمل كافة مناحي حياة اإلنسان سواء املتعلقة حبق هللا أو حقوق الناسحبيث تشمل كافة مناحي حياة اإلنسان سواء املتعلقة حبق هللا أو حقوق الناس    ::::خاصية الشمولخاصية الشمولخاصية الشمولخاصية الشمول �
    ....وال غلو وال تقصريوال غلو وال تقصريوال غلو وال تقصريوال غلو وال تقصري    مييز السرية النبوية سريها وفق منهج معتدل وسط ال إفراط فيه وال تفريط،مييز السرية النبوية سريها وفق منهج معتدل وسط ال إفراط فيه وال تفريط،مييز السرية النبوية سريها وفق منهج معتدل وسط ال إفراط فيه وال تفريط،مييز السرية النبوية سريها وفق منهج معتدل وسط ال إفراط فيه وال تفريط،    ::::خاصية التوازنخاصية التوازنخاصية التوازنخاصية التوازن �
        ....تتميز السرية النبوية �ليسر والسهولة والسماحة، دون إحراج أو إرهاقتتميز السرية النبوية �ليسر والسهولة والسماحة، دون إحراج أو إرهاقتتميز السرية النبوية �ليسر والسهولة والسماحة، دون إحراج أو إرهاقتتميز السرية النبوية �ليسر والسهولة والسماحة، دون إحراج أو إرهاق    ::::خاصية اليسرخاصية اليسرخاصية اليسرخاصية اليسر �

        : : : : النبويةالنبويةالنبويةالنبوية    مقاصد السنةمقاصد السنةمقاصد السنةمقاصد السنة    - - - -     4444
    ::::ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصوهي تتحدد من خالل مهامه وهي تتحدد من خالل مهامه وهي تتحدد من خالل مهامه وهي تتحدد من خالل مهامه 

        ....تبليغ القرآن الكرميتبليغ القرآن الكرميتبليغ القرآن الكرميتبليغ القرآن الكرمي �
        ....البيان للبالغ القرآين وتوضيحه وتفصيلهالبيان للبالغ القرآين وتوضيحه وتفصيلهالبيان للبالغ القرآين وتوضيحه وتفصيلهالبيان للبالغ القرآين وتوضيحه وتفصيله �
    ....التعليم والرتبية والتزكيةالتعليم والرتبية والتزكيةالتعليم والرتبية والتزكيةالتعليم والرتبية والتزكية �
        ....    للبالغ القرآينللبالغ القرآينللبالغ القرآينللبالغ القرآينالتجسيد العملي التجسيد العملي التجسيد العملي التجسيد العملي  �

IIIIIIII    ––––    السنة النبوية مصدر للمعرفة والتشريع يف اإلسالمالسنة النبوية مصدر للمعرفة والتشريع يف اإلسالمالسنة النبوية مصدر للمعرفة والتشريع يف اإلسالمالسنة النبوية مصدر للمعرفة والتشريع يف اإلسالم::::    
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        ::::السنة كمصدر للمعرفة إىل جانب القرآن الكرمي انطالقا من االعتبارات اآلتيةالسنة كمصدر للمعرفة إىل جانب القرآن الكرمي انطالقا من االعتبارات اآلتيةالسنة كمصدر للمعرفة إىل جانب القرآن الكرمي انطالقا من االعتبارات اآلتيةالسنة كمصدر للمعرفة إىل جانب القرآن الكرمي انطالقا من االعتبارات اآلتية
        ....السنة وحي من هللا تعاىلالسنة وحي من هللا تعاىلالسنة وحي من هللا تعاىلالسنة وحي من هللا تعاىل �
        ....السنة املصدر الثاين لألحكام الشرعيةالسنة املصدر الثاين لألحكام الشرعيةالسنة املصدر الثاين لألحكام الشرعيةالسنة املصدر الثاين لألحكام الشرعية �
        ....السنة تطبيق منوذجي للبالغ القرآينالسنة تطبيق منوذجي للبالغ القرآينالسنة تطبيق منوذجي للبالغ القرآينالسنة تطبيق منوذجي للبالغ القرآين �
        ....للهدايةللهدايةللهدايةللهدايةالسنة مصدر السنة مصدر السنة مصدر السنة مصدر  �
        ....السنة ترسم املنهج التفصيلي للحياةالسنة ترسم املنهج التفصيلي للحياةالسنة ترسم املنهج التفصيلي للحياةالسنة ترسم املنهج التفصيلي للحياة �

IIIIIIIIIIII - - - -    مبادئ الفهم وضوابط العمل �لسنة النبويةمبادئ الفهم وضوابط العمل �لسنة النبويةمبادئ الفهم وضوابط العمل �لسنة النبويةمبادئ الفهم وضوابط العمل �لسنة النبوية::::                            
        ::::ذكر العلماء مجلة من الضوابط اليت ينبغي مراعا�ا وااللتزام Jا للوصول إىل الفهم الصحيح والتطبيق األمثل للسنة النبوية، ومنهاذكر العلماء مجلة من الضوابط اليت ينبغي مراعا�ا وااللتزام Jا للوصول إىل الفهم الصحيح والتطبيق األمثل للسنة النبوية، ومنهاذكر العلماء مجلة من الضوابط اليت ينبغي مراعا�ا وااللتزام Jا للوصول إىل الفهم الصحيح والتطبيق األمثل للسنة النبوية، ومنهاذكر العلماء مجلة من الضوابط اليت ينبغي مراعا�ا وااللتزام Jا للوصول إىل الفهم الصحيح والتطبيق األمثل للسنة النبوية، ومنها

    ....من ثبوت السنة وصحتها حسب املوازين العلمية الدقيقة اليت وضعها علماء احلديث املعتربونمن ثبوت السنة وصحتها حسب املوازين العلمية الدقيقة اليت وضعها علماء احلديث املعتربونمن ثبوت السنة وصحتها حسب املوازين العلمية الدقيقة اليت وضعها علماء احلديث املعتربونمن ثبوت السنة وصحتها حسب املوازين العلمية الدقيقة اليت وضعها علماء احلديث املعتربون    االستيثاقاالستيثاقاالستيثاقاالستيثاق �
    ....مجع األحاديث الواردة يف املوضوع الواحد للتوفيق بينها عند اإلمكان، والرتجيح بينها عند تعذر ذلكمجع األحاديث الواردة يف املوضوع الواحد للتوفيق بينها عند اإلمكان، والرتجيح بينها عند تعذر ذلكمجع األحاديث الواردة يف املوضوع الواحد للتوفيق بينها عند اإلمكان، والرتجيح بينها عند تعذر ذلكمجع األحاديث الواردة يف املوضوع الواحد للتوفيق بينها عند اإلمكان، والرتجيح بينها عند تعذر ذلك �
    ....فهم احلديث النبوي وفق دالالت اللغة العربية، وعلى هدي سياق احلديث وسبب ورودهفهم احلديث النبوي وفق دالالت اللغة العربية، وعلى هدي سياق احلديث وسبب ورودهفهم احلديث النبوي وفق دالالت اللغة العربية، وعلى هدي سياق احلديث وسبب ورودهفهم احلديث النبوي وفق دالالت اللغة العربية، وعلى هدي سياق احلديث وسبب وروده �
    ....فال ميكن حصول التعارض بني سنة صحيحة وحمكمات القرآنفال ميكن حصول التعارض بني سنة صحيحة وحمكمات القرآنفال ميكن حصول التعارض بني سنة صحيحة وحمكمات القرآنفال ميكن حصول التعارض بني سنة صحيحة وحمكمات القرآن: : : : فهم السنة يف ضوء القرآن الكرميفهم السنة يف ضوء القرآن الكرميفهم السنة يف ضوء القرآن الكرميفهم السنة يف ضوء القرآن الكرمي �

ولذا ينبغي ترك ذلك للعلماء املتخصصني للتدقيق والتحري وعدم التسرع يف رد األحاديث بناء على الوهم أحيا(، وحماولة تشويه اإلسالم ولذا ينبغي ترك ذلك للعلماء املتخصصني للتدقيق والتحري وعدم التسرع يف رد األحاديث بناء على الوهم أحيا(، وحماولة تشويه اإلسالم ولذا ينبغي ترك ذلك للعلماء املتخصصني للتدقيق والتحري وعدم التسرع يف رد األحاديث بناء على الوهم أحيا(، وحماولة تشويه اإلسالم ولذا ينبغي ترك ذلك للعلماء املتخصصني للتدقيق والتحري وعدم التسرع يف رد األحاديث بناء على الوهم أحيا(، وحماولة تشويه اإلسالم 
        ....والنيل منه أحيا( أخرىوالنيل منه أحيا( أخرىوالنيل منه أحيا( أخرىوالنيل منه أحيا( أخرى
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