
 داللة السنة على األحكام : 
 هل السنن قطعيةة مم ننيةة ا السةنة الاتةةاقطع قطعيةة الةة اد عةن الطنةة    أل 
قةةةاقط الن ةةل  ايةةم الدةةام واةةمو الةةطااع  االسةةنة الاوةةدة ع قطعيةةة الةةة اد عةةن الاةة ا   
الةةةنق ه لدةةةا عةةةن الطنةةةة   اليسةةةع قطعيةةةة الةةةة اد عةةةن الطنةةةة   أل   ةةةن قل اهةةةا عةةةن 
الطنة  ليس جاعًا  ن جاةع التةاقط  األ   ةن قل اهةا عةن الاة ا   جاةج  ةن جاةةع 

 طنة .التةاقط  اننة اآلحاد ننية الة اد عن ال
االسةةنن جايعةةًا قةةم قعةةة  قطعيةةة الماللةةة  اهةةنا ملا أاهةةع ال ق تاةةل قةة ا ً   اقةةم قعةةة  

 ننية الماللة  اهنا ملا أاهع ق تال الت ا ل.
  طاقب السنة الوط اة  ن حيث ثبةقدا:

ال طآ  العط م أله  تةةاقط ودالتةه اقااةيله  الةنلم ال   ةل لتااةيل  طاقبةه  ةن 
 بة ااحمع ه   طقبة ال طج االي ين  مل هة حكم التةاقط.حيث الثبةت  فإهه ف   طق

 م ا السنة الوط اة  فد   تةاقطع واداةعدا  واعنى مهه قةةاقط لنةا م  الطنةة  
صةةةةةم ت عنةةةةةه نةةةةةنة هةةةةة  مقةةةةةةا  امفعةةةةةا  اق ط ةةةةةطات  العةةةةةن  اةةةةةطدات السةةةةةنة الوةةةةةط اة 

م  الةةةنلم اقااةةةي قدا ليسةةةع  تةةةةاقطع ألدةةةا   ةةةل فيدةةةا الاتةةةةاقط  افيدةةةا  ةةةا هةةةة دا  للةةة
 قسادا األصةلية  ملى مقسام ا طاقب قبعًا لطط ق ثبةقدا اد جته.

ف م لهب جادةة  األصةةليين ملةى مهدةا  ةن حيةث ثبةقدةا علةى  ةطقبتين : السةنة 
الاتةةةاقطع  االسةةنة اآلحاد ةةة  الهةةب ال نايةةة ملةةى مهدةةا علةةى ثةة    طاقةةب  هةة : السةةنة 

 اه   طقبة ثالثة  ين التةاقط ااآلحاد. الاتةاقطع  االسنة اآلحاد ة  االسنة الاودة ع 
 السنة الاتةاقطع:

التةةةةاقط فةةة  اللتةةةة التتةةةاوج   افةةة  اصةةةط   األصةةةةليين  ةةةا  اا  قةةةةم عةةةن قةةةةم 
  يةةةل الع ةةةل قةالةةةلهم علةةةى العةةةنت  اقةةةم  ينةةةا فةةة  قعط انةةةا لل ةةةطآ  اق ليلنةةةا لةةةه  ةةةطا  

الاتةاقطع ه  : مقةةا   التةاقط ام أاهه  ف  حاجة ملى معادع للم هنا. اعلى للم فالسنة
امفعالةه اق ط طاقةه التة  ا دت ملينةا  سةةتةفية  ةطا  التةةاقط  ةن حيةث نةةنمها   النبة  

   االسةةنة الاتةةةاقطع قليلةةة جةةمًا ووةةكل مجاةةال   اهةة  فةة  مفعالةةه م ثةةط  ندةةا فةة  مقةالةةه 
 للةةم م  السةةنة الوةةط اة ال ةليةةة الاتةةةاقطع قليلةةة جةةمًا  اهنالةةم أتةةب أثيةةطع عنيةةع ودايةةج

 السنة الوط اة الاتةاقطع.



 : )ال اصية لةا  ( . ا ن السنة الوط ف ال ةلية الاتةاقطع قة  النب  
  ف ةةم    احدةةه  ا ةةن السةةنة الوةةط اة الاعليةةة الاتةةةاقطع أيايةةة صةة ع النبةة  

  ا ع لنا أل مفعاله قلم و ناهيم  تةاقطع.
ف  ال ةطهين الثةاه  االثالةث  السنة الاودة ع: الاودة  ف  قعط ف ال ناية هة:  ا قةاقط

اأةا  آحاد ةًا ة مق لةم غبلة  حةم التةةاقط ة فة  ال ةط  األا   اهةة فةةو ال ةمغث اآلحةادق 
  ن حيث الثبةت اليس  ثله أاا نةف   ق .

 اهنا هة  نهب ال ناية  م ا الدادة  فإهدم غمخلةهه ف  حمغث اآلحاد.
 السنة اآلحاد ة:

ااحةةم ما م ثةةط لةةم غبلتةةةا حةةم التةةةاقط فةة   -ملسو هيلع هللا ىلص  -اهةة   ةةا  اا  عةةن  نةةة    
 ل ال طا   فان  ل  عمد  ااقه حم التةةاقط فة  محةم ال ةطا  دا  ال ةطا  األخةط  فدةة 
آحةةادق. هةةةنا عنةةةم الدادةةة   م ةةةا علةةةى  ةةنهب ال نايةةةة فاآلحةةةادق عنةةمهم  ةةةا لةةةم غبلةةة  

الثاه  االثالث ف ط  دا  ال ط  األا   فلة  لة  عةمدهم  طقبةة   طقبة التةاقط ف  ال طهين
 التةاقط ف  ال طهين الثاه  االثالث دا  األا  فإهه  ودة  اليس و حادق أاا ق مم.

 مهةاع السنة النبة ة اداللتدا :
هةةةل قعتبةةةط أةةةل مقةةةةا  الطنةةةة  امفعالةةةه قوةةةط عًاا: مفعةةةا  الطنةةةة  امقةالةةةه علةةةى 

عنةه واعتبةا   ووةطًاا أال يةام اال عةةد ااأل ةل االوةطت  ا ثةل هةن  مهةاع: فاندا  ا صةم  
األفعةةا  ال قعتبةةط قوةةط عًاا ألهدةةا صةةم ت عةةن الطنةةة  وا تتةةى ووةةط ته اليسةةع جةةا ًا 

  ن  نالته.
اد  المليل مهدةا  ةن خااهاةه ال  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ابعض األفعا  صم  عن الطنة  

م بعةةة  ادخةةة   كةةة وتيةةط محةةطام  االةصةةا  فةة    وةةا أه فيدةةا محةةم  أةةالااام وةة  ثط  ةةن
 الاةم  اهن  م تًا ال قعتبط قوط عًاا ألهدا خاصة والطنة  ف   وا أه فيدا غيط .

امنانةةه خبطقةةه ال اصةةة والوةة ة   -ملسو هيلع هللا ىلص  -ابعةةض األفعةةا  صةةم  عةةن الطنةةة  
لدةةةا ليسةةةع قوةةةط عًا المهية ةةةة  أاالقدةةةا  االا اعةةةة اقن،ةةةيم الدةةةيو  اهةةةن  األفعةةةا  ام ثا

م تةةةةًاا أل   بناهةةةةا ال بةةةةطع الو اةةةةية  االطنةةةةة  هاسةةةةه أةةةةا  ال  عتبةةةةط هةةةةن  األفعةةةةا  
قوةةط عًا  ف ةةم م ةةا  علةةى وعةةض الاةة ا ى  تةة  يط الن ةةل علةةى اجةةه خةةا  فلةةم  اةةل  
الن ةةل وةةه  فعةةم  عةةن  م ةةه اقةةا : أمهةةتم معلةةم وةة  ة  دهيةةا مأ  افةة   ةقعةةة  ةةم  م اد م  



ين  ف ةةا  لةةه محةةم مصةة اوه: مهةةنا  نةةا  مهالعةةه    مم هةةة غنةةا  وةةالديو فةة   كةةا   عةة
الطمق اال طت االاكيمعا قا : أ ل هة الطمق اال طت االاكيمعأ ف  ا  الاة ا   وةإهاا  

 الدنةد ف   كا  آخط ألنبات  يندا ف خن الطنة  واوة قه.
بيا  االتعليم ااإل  اد و ام ال -ملسو هيلع هللا ىلص  -م ا األقةا  ااألفعا  الت  صم ت عن الطنة  

فد  قوط ج  لام  ا ثل للم قةله: أصلةا أاا  مغتاةه  مصل أ  اقةله: أخناا عن  
 نانكعمأ  اقطعه غم السا و اليانى  ن العةع  ياهًا ل ةله قعالى: }َفاْقَطُعةْا َمْغِمَغُدَاا{  

أاا  اأ  ط   مفن الاطجةم االا ع عليه حيناا ن ل عن  اعا ف ا : أافعلةا وه
قاعلة  واةقا مأ  اأاختيا   نةلًا ال هة والومغم اال هة واللين حيناا م اد مقا ة ال م  
ا ثل للم م تًا  ا  اق عنه  ن م  مم نلاة ن لته عن قبلة الااهم  ف ا  لدا: ألم 
لم ق ةل  لدم مه  مقبل امها صاهماأ  الاا ن لته عن  ل الوعط ف  االغتسا  قا : 

م  محثة  من  ث   حثيات  ن الاا أ. ال م اختلف الا اوة ف   أم ا مها فيكاين 
التسل  ن غيط مهاا  ف هان عاط ملى عاهوة  ض    عندا ان لدا عن للما ف الع: 

فعلته مها ا نة    ااغتسلنا. ف خن عاط الناس  نلم. اأا  عاط   بل ال دط 
غناج  الةال مه   مغع األنةد ف  لةافه ا  ة : مه  معلم مهم حدط ال  تط اال 

 نة      بلم  ا قبلتم. الةال م  فعل  نة    اقةله  تبج لاا مخن الا اوة واعله 
 اقةله.


