
ةِ  َمْعَنى  :َوَتْعِرٌفَُها الُسنَّ

ةُُ ، أو كانت محمودة   الطرٌقة: اللغةُفيُالُسنَّ ى - قوله ومنه مذمومة  ََ هِ  للاُ  َصلَّ ٌْ : - َوَسلَّمَ  َعلَ

ْومِ  إِلَى بَِها َعِملَ  َمنْ  َوأَْجرِ  أَْجُرَها َفلَهُ  َحَسَنة   ُسنَّة   َسنَّ  َمنْ » اَمِة، ٌَ ٌَ َئة   ُسنَّة   َسنَّ  َوَمنْ  القِ ٌِّ هِ  َس ٌْ  َفَعلَ

ْومِ  إِلَى بَِها َعِملَ  َمنْ  َوِوْزرُ  ِوْزُرَها اَمةِ  ٌَ ٌَ بُِعنَّ : »حدٌث ومن  «القِ ا َقْبلَُكمْ  َمنْ  ُسَننَ  لََتتَّ  ِبِشْبر   ِشْبر 

ا  .«ِبِذَراع   َوِذَراع 

ثِينَُُاصطالحُفيُوهي ًِّ  َعنْ  أُثِرَ  ما: الُمَحدِّ ِب ى -النَّ ََ هِ  للاُ  َصلَّ ٌْ  أو فعل أو قول من - َوَسلَّمَ  َعلَ

ٌَّة صفة أو تقرٌر ٌَّة أو َخْلِق  ترادف بهذا وهً ، بعدها أو البعثة قبل كان سواء سٌرة، أو ُخلُقِ

 .بعضهم عند الحدٌث

ًِّ  َعنْ  نقل ما: األصوليينُاصطالحُوفي ِب هِ  للاُ  ىَصلَّ  - النَّ ٌْ  .تقرٌر أو فعل أو قول من - َوَسلَّمَ  َعلَ

ثَ  ما: القولُفمثال ً   به َتَحدَّ ِب هِ  للاُ  ىَصلَّ  - النَّ ٌْ ا المناسبات مختلف فً - َوَسلَّمَ  َعلَ  ٌتعلق ِممَّ

هِ  - كقوله األحكام بتشرٌع ٌْ الَمُ  الَصالَةُ  َعلَ َما: »- َوالسَّ ٌَّاتِ  األَْعَمالُ  إِنَّ ٌَِّعانِ : »وقوله. «بِالنِّ  الَب

ارِ  ٌَ َقا لَمْ  َما ِباْلِخ َتَفرَّ ٌَ». 

ًِّ  أفعال من الصحابة نقله ما: الفعلُومثال ِب هِ  للاُ  ىَصلَّ  - النَّ ٌْ  العبادة شؤون فً - َوَسلَّمَ  َعلَ

 .والٌمٌن بالشاهد وقضائه الصٌام، وآداب الحج، ومناسك الصلوات، كأداء وغٌرها،

هُ ما: التقريرُومثال هِ  للاُ  ىَصلَّ  - الرسول أََقرَّ ٌْ  أصحابه بعض عن صدرت أفعال من - َوَسلَّمَ  َعلَ

 .وتأٌٌد استحسان بإظهار أو الرضى، داللة مع منه بسكوت

هِ  - إقراره ،األولُفمن ٌْ الَمُ  الَصالَةُ  َعلَ  غزوة فً العصر صالة أمر فً الصحابة الجتهاد - َوالسَّ

ٌَنَّ  الَ : »لهم قال حٌن قرٌظة بنً َظةَ  َبِنً ِفً إاِلَّ  الَعْصرَ  أََحَدُكمْ  ٌَُصلِّ ٌْ  هذا بعضهم فهم فقد «قَُر

َرَها حقٌقته على النهً  الصحابة حث المقصود أن على بعضهم وفهمه المغرب، بعد ما إلى َفأَخَّ

ًَّ  وبلغ وقتها، فً فصالها اإلسراع على ِب ُهَما الفرٌقان فعل ما النَّ  .علٌهما ٌنكر ولم َفأََقرَّ

ًَ  - الولٌد بن خالد أن روي ما: الثانيُومن مَ  َضّب ا أََكلَ  - َعْنهُ  للاُ  َرِض ًِّ  إِلَى قُدِّ بِ  للاُ  ىَصلَّ  - النَّ

هِ  ٌْ أُْكلَُه، أَنْ  ُدونَ  - َوَسلَّمَ  َعلَ َحاَبةِ  َبْعضُ  َفَقالَ  ٌَ ْحُرمُ  أَوَ : الصَّ ا أَْكلُهُ  ٌَ  َولَِكنَّهُ  الَ : »َفَقالَ  للِا؟ َرُسولَ  ٌَ

سَ  ٌْ  .«أََعافُهُ  َفأَِجُدِنً َقْوِمً ِبأَْرِض  لَ

 َعنْ  أو العزٌز، الكتاب فً ذلك كان سواء شرعً، دلٌل علٌه َدلَّ  ما على عندهم الُسنَّةُ  تطلق وقد

 ًِّ ِب هِ  للاُ  ىَصلَّ  - النَّ ٌْ  على الناس وحمل المصحف كجمع الصحابة، فٌه اجتهد أو ،- َوَسلَّمَ  َعلَ

هِ  للاُ  ىَصلَّ  - قوله ومنه «البدعة» ذلك وٌقابل الدواوٌن، وتدوٌن واحد، بحرف القراءة ٌْ  َوَسلَّمَ  َعلَ

ُكمْ : »- ٌْ تًِ َعلَ اِشِدٌنَ  اْلُخلََفاءِ  َوُسنَّةِ  بُِسنَّ  .«َبْعِدي ِمنْ  الرَّ

ًِّ  َعنْ  ثبت ما: الفقهاءُاصطالحُوفي ِب هِ  للاُ  ىَصلَّ  -النَّ ٌْ  وجوب، وال افتراض غٌر من - َوَسلَّمَ  َعلَ

: قولهم ومنه البدعة، ٌقابل ما على عندهم تطلق وقد الخمسة، األحكام من وغٌره الواجب وتقابل

 . «َكَذا الِبْدَعةِ  َوَطالَقُ  َكَذا، الُسنَّةِ  َطالَقُ »



 أهل من فئة كل بها ٌعنً التً األغراض فً اختالفهم إلى االصطالح فً االختالف هذا َوَمَرد  

 العلم

هِ  للاُ  ىَصلَّ  - للا رسول عن بحثوا إنما الحديثُفعلماء ٌْ  للاُ  أخبر الذي الهادي اإلمام - َوَسلَّمَ  َعلَ

 وأفعال، وأقوال وأخبار وشمائل َوُخلُق   سٌرة من به ٌتصل ما كل فنقلوا وقدوة، لنا أُْسَوة   أنه عنه

ا ذلك أَْثَبتَ  سواء ٌَّا ُحْكم   .ال أم َشْرِع

عِ  للاِ  رسول عن بحثوا إنما األصولُوعلماء : بعده من لِْلُمْجَتِهِدٌنَ  القواعد ٌضع الذي الُمَشرِّ

ٌِّنُ  ٌَُب  .وتقررها األحكام تثبت التً وتقرٌراته وأفعاله بأقواله فعنوا الحٌاة، دستور للناس َو

هِ  للاُ  َصلَّى - للا رسول عن بحثوا إنما الفقهُوعلماء ٌْ  عن أفعاله تخرج ال الذي - َوَسلَّمَ  َعلَ

 أو حرمة أو وجوبا العباد أفعال على الشرع حكم عن ٌبحثون وهم شرعً، حكم على الداللة

 .ذلك غٌر أو إباحة

ِتَها عن ٌبحث التً هً - بتعرٌفهم - ألنها األصولٌون، عناه ما ِبالُسنَّةِ  نرٌد هنا ونحن ٌَّ  ُحِج

ا الُسنَّةِ  إلثبات تعرضنا كنا وإن التشرٌع، فً ومكانتها  ٌّ  عناه الذي األعم بالمعنى َتاِرٌِخ

ُثونَ   .الُمَحدِّ

 

 


