
 السنة في االصطالح
أما في االصطالح فنحن ذكرنا اصطالح األصوليين، وذكرنا اصطالح الفقهاء، وذكرنا اصطالح المحدثين، وذكرنا اصطالح علماء العقيدة. 

ًنا، وأطلق الفقهاء السنة وأرادوا معًنى آخر،  لماذا،ألن فهم المصطلح يختلف من تخصص آلخر، فربما أطلق األصوليون السنة وأرادوا معًنى معي َّ
 وكذلك المحدثون فيطلقون السنة ويريدون معًنى معين، وكذلك فيما يتعلق بعلماء العقيدة

إذا لم نفهم ىذا األمر ولم نفرق بين ىذه االصطالحات ربما حدث لدينا شيٌء من اإلشكال، حينما نفهم أن السنة معًنى معيَّن لكن نجد العلماء 
ولذلك البد من ذكر ىذه التعريفات عند العلماء أو عند التخصصات األربعة  .يستخدمونها استخداًما مختلًفا، 

وىذه قضية منهجية يجب أن ننتبو إليها وأن نهتم بها في كل دراساتنا، فالبد أن نفهم المصطلح عند علمائو، فالسنة عند األصوليين تختلف عن 
السنة عند الفقهاء، وتختلف عن السنة عند المحدثين، وتختلف عن السنة عند علماء العقيدة، فربما أخذنا معًنى من ىذه المعاني وحاكمنا 

 .التخصصات األخرى إليو، وىذا ال يصح وال يصلح
 ما تعريف السنة عند األصوليين؟ :األمر األول

  إذا قال األصوليون "السنة" فماذا يريدون بها؟ إذا قال الفقهاء "السنة" فماذا يريدون بها؟
األصوليون إذا أطلقوا "السنة" فإنهم إنما يريدون ما يستنبط منو الحكم، ولذلك قالوا: السنة ىي أقوال النبي -صلى اهلل عليو وسلم- وأفعالو 

 .وتقريراتو
 .إذن السنة عند األصوليين أقوال النبي -صلى اهلل عليو وسلم- وأفعالو، وتقريراتو

إذن السنة عند الفقهاء المقصود بها السنة التي ذكرناىا في بداية المحاضرات "المندوب"، ونحن في ذلك الوقت قلنا أن "المندوب" ُيطلق عليو 
 .أسماء، منها: السنة

 .إذن الفقهاء يعنون بالسنة ما يقابل الواجب
 .المحدثون ىدفهم نقل سنة النبي -عليو الصالة والسالم- نقل صفات النبي -عليو الصالة والسالم- نقل أحوالو -عليو الصالة والسالم

 إذن دائرتهم أوسع من دائرة األصوليين أو أضيق،أوسع، ولذلك ماذا قالوا في تعريف السنة؟
إذن المحدثون قالوا كل ما أُِثر عن النبي -صلى اهلل عليو وسلم- عرفوا السنة بأنها: ما أُِثر عن النبي -عليو الصالة والسالم- من قول أو فعل أو 

 .تقرير أو صفة َخلقيَّة أو ُخُلقيَّة، وما إلى ذلك، حتى ذكروا ما يتعلق بالغزوات واأليام واألحوال والصفات
ومن أقوى األدلة على حجيَّة السنة: إجماع المسلمين من عصر النبي -صلى اهلل عليو وسلم- إلى عصرنا الحاضر في مختلف األقطار واألزمان 

 .واألعصار، في مختلف الظروف واألحوال على أن السنة محتجٌّ بها، ال يجوز ألحد أن ينتقص من قدرىا أو أن يرى أنو يسعو الخروج منها
 .أنواع السنة ىنا نريد مصطلح األصوليين، ألننا نتكلم في قضية أصولية، ونقرأ من كتب األصوليين، ونتدارس مادة أصول الفقو

 .إذن ىنا المصطلح المقصود ىو مصطلح ماذا؟ األصوليين
 .قلنا في السنة قبل قليل عند األصوليين أقوال النبي -صلى اهلل عليو وسلم- وأفعالو وتقريراتو

 إذن كم أقسام السنة؟
 .التقريرات :القسم الثالث.األفعال :القسم الثاني,األقوال :القسم األول

و األقسام الثالثة كلها محتجٌّ بها، فال فرق بين أن يقول النبي -صلى اهلل عليو وسلم- شيًئا أو أن يفعلو أو أن يقرَّه، فإذا قال النبي -صلى اهلل عل 
 لدينا مسألة مهمة وذكرناىا قبل قليل، وىي: أقسام السنة من حيث النقل، يعني كيف وصلت السنة إلينا؟

 :السنة وصلت إلينا بأحد طريقين -كما ذكرناه قريًبا :قال العلماء
 .التواتر.والطريق الثاني: اآلح اد :الطريق األول

 .فالتواتر ىو كما عرفناه في الدرس الماضي: ما روتو جماعة عن مثلهم يستحيل تواطؤىم على الكذب عادة، ويسندوه إلى أمر محسوس
 .وقد جاء في السنة عدد من األحاديث المتواترة.أما اآلحاد فهو ما قُصر عن التواتر

 .والمشهور -3.والعزيز -2.الغر يب-1:اآلحاد ثالثة أقسام، يدخل فيو
 

 


