
 النبوية الدليل الثاني : السنة
 لسنة : تعريف ا

السننننة الفنننرياة غننني الرينننة : الدري نننة الاعتننناذمي ةايننندم  انننن       يانننة ي   نننن  
 ن سن سنة ةسنة ل   جرها   جنر  نن لانل  إنا يلن  لنوا ال يا نةي    :قول النبي 

 .   ن سن سنة سيئة غعري   زرها   زر  ن لال  إا يل  لوا ال يا ة 
 نن قنول ي    غعنل ي    ت رينر . غالسننة  غي االصدالح : هي  ا ُ ثر لن الرسنول 

 لر  ثالثة  نواع : سنة قولية ي  سنة غعريةي  سنة ت ريرية.
التني قالإنا غني  فترنم الاناسنبالي  ثنل    اًل : السنة ال ولية: هني  ةاذلنا الرسنول 

ال يحنننل قتنننل ا نننر   سنننرال يال كفةننند  ثنننال  :  انننر كعننند ييانننا ي    زننننًا كعننند  قولننن : 
 نن قتنل لن  قتينل غ هرن   نين  ينرتين  .    ول  :  ناس  د   ناس يةصا ي    قتل

 ي  هكذا.  : ي   ةبوا قترواي  إ   ةبوا   ذ ا الَعْ ل 
 ثل قضائ  كالع وبة غي الزنا كعد اإلقراري  قدعن   ثانيًا: السنة الاعرية : هي  غعال  

 اليد اليان  غي السرقةي  قضائ  كفاهد  اةد  ياين الادلي .
 نننن  قنننوال  ثنننًا : السننننة الت ريرينننة : هننني  نننا صننندر لنننن كعننن   صنننحا  الرسنننول ثال

كسكوت   لدا ينكارهي    كاواغ تن   إهإنار استحسنان ي غيعتبنر    غعال  قرها الرسول  
  ن  صاذر لنن الرسنول ناسن ي   ثنل  لال الصحا ي    قول  كعد     قره الرسول 

س ل : كال ت ضي؟ قال:  قضني ككتنا   ي لاا كعا  عا ًا يل  اليان   لك    النبي 
غف  لال  جد غبسنة رسنول  ي غنف  لنال  جند  جتإند ر لنيي غن قره الرسنول لرن   لنك ةينا 

 . الحاد هلل الذي  غق رسول رسول   يل   ا لرضي رسول    قال: 
  كانة السنة  ن ال رآ  : 

التفنننريسي  السننننة ال نننرآ  هنننو الاصننندر اي ل لرتفنننريس اإلسنننال يي   سنننا  هنننذا 
هي الاصدر الثانيي  تري ال رآ  غي الارتبة .   ةكاا السنة  نن الناةينة التفنريعية ال 

 تعد     تكو   اةدًا  ن ثالثة :
اي ل : غإننني ي نننا    تكنننو  سننننة ت نننرر  ته ننند ةكانننًا جنننا  كننن  ال نننرآ ي غيكنننو  الحكنننال 

ز ري  السننرقةي  ريننر  رجعنن  ال ننرآ   السنننة  عننًاي  تحننريال ال تننل كييننر ةننقي   ننإاذم النن
  لك  ن اي ا ر  النواهي التي جا   إا ال رآ   السنة.



الثنناني:  إ ننا    تكننو  سنننة  اصننرة  اسننرم ةكاننًا جننا  كنن  ال ننرآ    انناًلي      ينندم  ننا 
جا  غي ال رآ   در ًاي     فصصة  ا جنا  غين  لا نًاي غيكنو  هنذا التاسنير    الت ييند 

 ياننًا لرا صنوذ  نن الحكنال النذي جنا  كن  ال نرآ ي    التفصيص الذي جنا ل كن  السننة 
ي    جعننل لرسنننول  ةنننق البيننا  لنصنننوه ال نننرآ  ك ولننن : َْ َ نَزْلَنننا ُيَلْينننَك النننذُ ْ َر ُلُتَبنننيُ َن 

َل ُيَلنننْيُإاْل   النحنننل:  [ي غالسننننة هننني التننني غصنننر   ياينننة يقا نننة الصنننالم 44ُلرنَّننناُ  َ نننا ُننننزُ 
  ننر كفقا ننة الصننالمي  إلتننا  الز ننامي  ةننو البينن ي  لننال   الحننو  إلتننا  الز ننامل ي  ال ننرآ 

 لبين لدذ الر عالي  ال  ياية الصالمي  ال   اذلر الز امي  ال  ناسك الحو.
 السنننة هنني التنني قينندل   صصنن   ثيننرًا  ننن  ةكنناا ال ننرآ ي غنصننوه ال ننرآ   ةرنن  

  الايتنة البيس  ةر   الرباي  السنة هي التي  ينن   ينوع الربنا.  نصنوه ال نرآ  ةر ن
 الداي  السنة قيدل هذا اإلطالقي   صص  التحريال  بين   ا يحنل  نن  ننواع الايتنة 
 النندا.  نصننوه ال ننرآ  جعرنن  الايننرا  لنن  الذي  السنننة  نعنن   يننرا  ال اتننل.  ال ننرآ  
يعاقنننل السنننارق  السنننارقة كنننال دسي  السننننة  نعننن  ال دنننس يال غننني ربنننس ذلننننار غصنننالدًاي 

 رقة  ن ُةْرز.  نع  ال دس يال غي الس
الثالا:  إ ا    تكو  سنة  ثبتة ةكاًا سنك  لنن  ال نرآ ي غيكنو  الحكنال  ساسن  السننة 
 لننيس لننن  ذلينننل غننني ال ننرآ ي   نننول الرسنننول: عال تننننكخ الاننر م لرننن  لاتإنننا  ال  التإننناعي 
   ول  غي تحريال الذهل  الاضنة: عهنذا  ةرا نا  لرن  رجنال   تني ةنالال  لنسنائإاعي 

 ُا  ن الرضاع  ا َيْحُرا  ن النسلع.   ول : عَيْحرُ 
 ة ية السنة : 

السنننة ة ننة قبولإننا  العاننل  إننا ي  اننا ي ننل قبننول ال ننرآ   العاننل كنن  ل ل يننال 
ي   ولنن  تعننال  : ْ   طيعننوا    الرسننول لعركننال  الدالننة لرنن   جننو  طالننة الرسننول 

  ولن  تعنال  : ْ ي لإنا النذلن  ترةاو    ل    ل يال الدالة لر   جو  اإلياا  كن  
آ نننوا آُ نننوا كنناهلل  رسننول    ي  ل يننال الدالننة لرنن   جننو  اتبالنن  غنني جايننس  ننا صنندر 
لننن  ي  الدالننة لرنن     يتبالنن  الزا لاحبننة   تعننال    ولنن  تعننال  : ْ   ننا لندننق لننن 
الإنننو ن ي  هنننو يال  ةننني لنننوة    ي  قولننن  : ْ غريحنننذر النننذلن يفنننالم لنننن   نننره    

 بإال غتنة    يصيبإال لذا   ليال   . تصي



يفير غيإا كصنراةة يلن     طالتن   اجبنةي    ذلك  ةاذلا  ثيرم  ا  النبي 
 ي  نإا:       ره يناا هو  ن   

غنني ة ننة الننوذاع: فتر نن  غننيكال   ننرين  ننا ي  التصنناتال  إاننا غرننن تضننروا  قولنن   -1
لنبننوي الكننريال تسننوية  ننين ال ننرآ    غننف  غنني هننذا ال ننول ا1  ننداي  تننا     سنننة نبينن  ف

 الكريال  السنة الفرياة غي الح ية.
: فلو نك  ةند ال    ي نول: هنذا  تنا    ا ر اه الا داذ  ن  عند يكنر   نن قولن   -2

   ا  ا  غين   نن ةنالل  ةررنناهي   نا  نا  غين   نن ةنراا ةر نناهي  ال  نن  رين  لنني 
ي غننف  هننذا الحنندلا الفننريف نننص ةنندلا  ننذ  كنن  غ نند  ننذ     رسننول   الننذي ةدثنن  

 غي البا .
ةدلا  عا   ن جبل الات دا غني تعرينف السننة الفنرياة الت ريرينة الاتضنان  عنن   -3

صننر     -قولنن : ف قضنني كننال رآ  ثننال كالسنننة ثننال اجتإنند ر لنني ي ةيننا قننال لنن  النبنني 
غني هنذا  الحاد هلل الذي  غق رسول رسول   لاا يحب     رسول ي غف  -لري   سرال 

 يقرارًا صريحًا كح ية السنة الفرياة .
 يل  لو نا هذا لر      ل  ا صدر لن النبي   إلجااع الاسراين  نذ كعثت  

  ن  قوال   غعال  ت ريرال ة ة ي ل العال ك  .


