
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 *

  

                                                           
*

Journal of Islamic Propagation 

Volume 1  No 4  Autumn & Winter 2020 

 



 

 

 سلفیه تحلیل انتقادی سنّت از دیدگاه

 *اکبر علیزاده علی

 چکیده

سّنت  قول  فعل و    اختالف است. اهلدر اینکه آیا سّنت همانند قرآن  وحی است یا اجتهاد پیامبر
  حجات دانساتند و آن را شاامل روش اماماان تقریر صحابه را همانند قاول  فعال و تقریار پیاامبر

قول  فعل و تقریر امامان شده و قول  فعل و تقریر دانند؛ اما علمای امامیه معتقدند که سّنت شامل:  نمی
تیمیه را پیمودند و سّنت را آثار رسیده  گیرد. سلفیان در تعریف سّنت و بدعت  راه ابن نمی بر صحابه را در

دانند. در این مقاله  ضمن واکاوی تعریاف ساّنت در لغات و اصاطالح  منشاأ  از پیامبر و اصحابش می
از قارآن  احادیاث  دلیال  عتبار و نیز دالیل حجیت و اعتبار سّنت رسولسّنت  جایگاه  حجیت و ا

 شاود کاه ساّنت  مخات، پیاامبر عقلی و اجماع  دیدگاه سلفیه مطرح و نقد شده و نتیجه گرفته می
شاود و البتاه پاذیرفتن چناین نظاری   اند شاامل اصاحاب نیاز می که سلفیان تصور کرده است؛ نه چنان

 را به دنبال خواهد داشت. ویژه پیامبر اکر  صمت مطلق پیامبران  بهنتایجی از جمله عد  ع
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 مقدمه

اند و در قرن دو  هجری  باا جریاان اهال  سلفیه  کسانی هستند که خود را به سلف منسوب کرده
ق( 241اا 164حنبل ) بن پنداشتند که تما  آرایشان  به اما  احمد چنین میحدیث ظهور کردند و 
تیمیه آن را دوباره زنده کارد و  شود. آنگاه در قرن هفتم ظهور تازه یافتند و ابن )قرن سو ( منتهی می

ها را احیاا  ق(  ایان اندیشاه1206عبدالوهاب ) بن جزیره عربستان محمد در قرن دوازدهم در شبه
 .   فصل سلفیان(1996)ر.ک: ابوزهره  ابیان همچنان تا به امروز منادی این افکارند کرد که وه

ق( و پیروانش  عصامت انبیاا را تنهاا در تبلیاغ دیان و اباالغ 728 ا 661تیمیه ) سلفیان  ابن
دانند؛ نه در خطا  نسیان و گناهان صغیره. اگر از مبانی اعتقادی این دیدگاه کاه از نظار  رسالت می

ای جاز انکاار اصال  ی از محققان سّنی و شیعه مردود اسات  بگاذریم  ایان بیاان  نتیجاهبسیار
  بار دو پایاه و انبیاا حجیت سّنت ندارد؛ زیرا حجیت ساّنت گفتااری و کارداری پیاامبر

استوار است: اّول  اثبات عصمت پیامبر از خطا و گناه. دو   اطمیناان باه صادور آن از پیاامبران. 
توان از حجیت سّنت گفتاری و کرداری پیامبران سخن گفت کاه انبیاا را  ه میروشن است که آنگا

در انجا  خطا  نیسان و گناهان صغیره نیز معصو  بدانیم؛ زیرا اگر چنین نباشد  از درستی گفتار و 
 توان اطمینان حاصل کرد.  کردار آنها نمی

رساد. سیاسات  می یاامبرگواری بود که سابقه آن به دوران حیات پ ستیزی  فاجعه نا سّنت
   1974)خطیااب بغاادادی  و ادامااه آن  (5  ص1تااا  ج )الااذهبی  بیسااوزی  سااوزی و حدیث کتاب

   از حوادث ناگوار تاریخی این امر به شمار می رود. (53و49ص
محوری اسات. ایان  ساتیزی  صاحابه ای دارد. یکی از ابعاد سّنت ستیزی  ابعاد گسترده سّنت

   «هرکس از صحابه انتقاد کناد  زنادیق اسات»   «اند صحابه پیامبر عادل تما »گونه سخنان که: 
آنچاه »یاا « کرامت صحابه  به این است که در مقابل نا، اجتهااد کنناد»   «صحابه مجتهدند»

؛ 22و14  ص2  ج تیمیاه  منهااج الساّن  )ر.ک: ابن« اند  فتواهایشاان ساّنت اسات صحابه تشریح کرده
؛ هماو  الصاار  المسالول علای شااتم الرساول  327و305  254  ص6ن  ج؛ هما262و 72  ص5همان  ج

و...   همگی گواه بر ایان اسات کاه چناین کساانی در واقاع   ( 587ا581  578ا571  69و568ص
ویژه اینکه مقا  عصمت نبوی را نادیاده گرفتاه   خواستند چراغ الهی نبوت را خاموش کنند؛ به می

 دهند. کار یا مجتهدی عادل تنّزل می و خطا کار ایشان را در حّد فردی فراموش
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 پیشینه 

  اختالف است. اگر وحی باشاد  در اینکه آیا سّنت همانند قرآن  وحی است یا اجتهاد پیامبر
شاود و ساّنت نیسات.  باید متفاوت از وحی قرآن باشد؛ چراکه در این صورت  همانند قارآن می

طورکامل به گوناه مساتقیم  طه جبرئیل نازل شد؟ یا بهواس پرسش دیگر اینکه آیا سّنت مانند قرآن به
 ناپذیر؟  ؟ و اگر اجتهاد است  آیا اجتهاد خطاپذیر است یا خطا نازل شده است

سّنت این بحث را از سده دو  آغاز کردند و شافعی  اّولین کسی است که باه ایان بحاث  اهل
ثاار اندیشاوران مسالمان  چهاار . به هر حال  با توجه به آ(314  ص7ق  ج1403)شافعی  پرداخت 

 شود:  گزینه برداشت می
. انتسااب باه وحای در 4. اجتهااد خطاناپاذیر؛ 3. اجتهاد خطاپذیر؛ 2. انتساب به وحی؛ 1

 احکا  شرعیه و اجتهاد در غیراحکا  شرعیه.
در حاوزه امامیاه    .)هماان(ق(  قول انتساب باه وحای را پذیرفتاه اسات 204ا 146شافعی )

شااران   بن )فضلق( این قاول را مطارح و از آن پشاتیبانی کارده اسات 260ا 180) شاران بن فضل
 .(215  ص1363

؛ علام الهادی  83اا 182تاا  ص قتیباه  بی بن )عبداللهاناد  اندیشوران مسالمان  ایان قاول را پذیرفته
  1  ج1364؛ قرطبای  152  ص3ق  ج1402؛ آمادی  477   ص4تا  ج حز   بی ؛ ابن463   ص1ق  ج1409

دانند و بدون اتخار دلیلی  وحی سّنت  . اینان  وحی سّنت را متفاوت از وحی قرآن می(38 –37ص
 .(4   ص1ق  ج1412کثیر   ؛ ابن103ا92   ص7ق  ج1403)شافعی  اند  را خاّص معنا دانسته

وجو کرده  مقاله یا کتابی با این عناوان  درباره پیشینه موضوع مقاله  تا آنجا که نویسنده جست
« مقایسه سّنت و بدعت از دیادگاه امامیاه و سالفیه »یافت نشد. تنها برخی از موضوعات مانند در

نامه ارشد یکی از دانشجویان رشته مذاهب کالمی دانشگاه ادیاان و ماذاهب اسات  باه  که پایان
که « تشیع و تسنن سّنت در نگاه اهل »دنبال تبیین درست موضوع بدعت و سّنت است و نیز مقاله 

به چاپ رسید و درباره کیفیت رسیدن ساّنت و کلماات پیاامبر  علوظ حدیثشماره اّوِل مجله در 
 پردازد.   می به جامعه اسالمی از صدر اسال  تا به امروز اکر 

ما در این مقاله  ضمن روشن کردن معنای درست سّنت و بدعت  در پی آن هستیم که ثابات 
 ه پرداختند؟ و در پی آن  چه نتایجی گرفتند؟ کنیم سلفیان با چه نگاهی به این دو مقول
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 شناسی سّنت مفهوم

 . سّنت در لغت1
؛ (33تا  ص )عالمه کسایی  بی. دوا  و استمرار 1 چهار معنا در لغت برای سّنت رکر شده است:

رکار  اساس البالغه. راه و روش پسندیده )این معنا از عالمه خطابی و عالمه زمخشری در 2
صورت عادت در آمده باشد؛ چه  شی که مرد  از آن پیروی کنند و برای آنان به. رو3 شده است(؛

و  قژژاموس المحژژیطآبااادی در کتاااب  نیکااو و چااه ناپسااند )معنااای سااو  از عالمااه فیروز
. واژه ساّنت  باه 4اسات(؛ نهایژة اثیار در  و ابن صحاح الغةحماد جوهری در کتاب  بن اسماعیل

تیمیاه در  عبادالحکیم معاروف باه ابن بن چهاار  را احمد معنای مطلق راه و روش است )معناای
نقال مای  اضواء علژى السژنة المحمدیژةاقتضای صراط مستقیم بنا بر نقل استاد ابوری  در کتاب 

 کند(.

 . سّنت در اصطالح2
 گاه در برابر کتاب و به معنای قاول  فعال و تقریار پیاامبر سّنت  الف. سّنت در اصطالح فقها:

رود؛  و گاه در برابر بدعت به کاار مای (116 تا  ص ؛ صبحی الصالح  بی17ق  ص1309 )الخطیب آمده 
یعنی هر حکمی که به اصول شریعت مستند باشد و بدعت  آن است که مخالف اصول شریعت 

. هر حکمی که با اصاول شاریعت ناساازگار باشاد و بادون حجات (121 تا  ص )الحکیم  بیباشد 
است؛ ولی سّنت  عبارت است از حکمی که مساتند باه اصاول شرعی اظهار شده باشد  بدعت 

 .(26ا2   ص17  ش1367)ر.ک: جناتی  شریعت و حجت شرعی باشد 
گردد  به معنای مستحب است. ایشان متناساب  اما آنچه در عرف متشرعه بیشتر استعمال می

ی از احکا  وجو از احکا  شرعی و حکم افعال بندگان است  سّنت را یک با موضوع فقه که جست
اند. دانشامندان کاال  هام ساّنت را  پنجگانه )واجب  مستحب  حرا   مکاروه و مبااح( دانساته

اند. در نگاه اندیشمندان اصول و محدثان  سّنت تقریبا  متارادف باا  تقریبا  به همین معنا به کار برده
 .(19ا 18 ق  ص1309)الخطیب  حدیث دانسته شده است 

به دو معناست: اّول  همان معنای فقها و دو   مرادف با معنای ان: ب. سّنت در اصطالح متکلم
کاه تارکش ممناوع نباشاد  ای گونه مستحب است که انجا  عمل بر ترک آن ترجیح داشته باشد؛ به

 .(26ا2   ص17  ش1367)ر.ک: جناتی  
ازآنجاکه هدف محدثان در گزارش و نقل  شناخت سیره رسول  ج. سّنت در اصطالح محدثان:

عنوان الگو معرفی نمایند  پس سّنت در عرف محدثان  هر چیازی اسات  لله است تا ایشان را بها
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 که به آن حضرت منسوب است. 
گفتنی است که اصطالح و استعمال سّنت از سوی محدثان و اصاولیان  از نظار مصاداق باا 

حی الصاالح  )صابآورند  یکی است؛ هرچند از نظر مفهو  تفاوت دارد  آنچه در تعریف حدیث می
. مراد ما از سّنت در این رسااله  هماین مفهاو  )آنچاه باه پیاامبر منساوب اسات( (113تاا  ص بی

 باشد. می
سّنت  بر این رأی اتفاق نظار  اندیشمندان اصولِی امامیه و اهل: د. سّنت در اصطالح علم اصول

در اطالق ساّنت . اختالف  دارند که سّنت  عبارت است از گفتار  کردار و تقریر رسول خدا
ق( 790اا 720و امامان: است. عالمه شاطبِی اندلسی ) بر قول و فعل و تقریر صحابه پیامبر

آید و همانناد ساّنت رساول  بر این باور است که قول و فعل و تقریر صحابه نیز سّنت به شمار می
یه ساّنت شود؛ اما علمای امام که شامل روش امامان نمی حجیت و اعتبار دارد؛ درحالی خدا

  1367)ر.ک: جنااتی  دانند؛ نه قول  فعل و تقریر صحابه  را شامل: قول  فعل و تقریر امامان نیز می
 .  (26ا2   ص17ش

استدالل شیعه  این است که امامت  امتداد نبوت است و تنها فرق اماا  و پیاامبر  در مسائله 
که پیامبر غیر از وحی  بر اساس  یافتند؛ چنان از راه الها   حقایق شرع را می وحی است. ائمه

  از مناابع و همانناد ساّنت پیاامبر کردند. بناابراین  ساّنت ائماه الها  الهی نیز عمل می
 .)همان(های شناخت احکا  شرعی در حوادث واقعه و موضوعات مستحدث است  پایه

 جایگاه سّنت

باه کلیاات و اصاول فرهنگای با توجه به اینکه قرآن کریم در نهایت اختصار و ایجاز نازل شاده و 
مدرک  اسالمی بسنده کرده است  اگر به همین اکتفا شود  بسیاری از معارف و تکالیف  مبهم و بی

ش  1373)نجمی  که درباره احکا  و فروع عملی در قرآن  تنها پانصد آیه وجود دارد  ماند؛ چنان می
)انعا     در قرآن مطرح شده است و اگر محرمات را به آن اضافه کنیم  مقدار کمی از احکا (29ص
و بسنده کردن قرآن به کلیات  فهم بسیاری از احکا  جاز در   . بنابراین  با توجه به اختصار(145آیه

ترین واجب هر مکلاف اسات  از  گردد؛ برای مثال  نماز که نخستین و مهم پرتو سّنت میسر نمی
( 161  ص20ش  ج1373)طباطبایی  است هزاران حکم آن  تنها چند حکمش از قرآن قابل استنباط 

 .طور صریح آمده است  به (41)انفال  آیهیا درباره خمس  تنها یک آیه 
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بنابراین  همگان بر جایگاه و اعتبار سّنت اتفاق نظر داشته  منکر سّنت را منکر ضروری دیان 
بیب العمیادی  دفااع ؛ ح121تا  ص الحکیم  بی )دانند  اسال  و انکار سّنت را سبب خروج از اسال  می

 .(15عن الکافی  ص
شاود؛  نیز یافات میدینی   در دیگر متون بودن سّنت به معنای گفتار و رفتار پیامبران معتبر

)جاان هیاک  مانند تلمود در میان یهود و یا شورای ترنت مربوط به کلیساای کاتولیاک مسایحیت 
 .(15  ش1379؛ علی نصیری  بهار 121 ش  ص1372

 ر سّنت حجیت و اعتبا

سّنت برخالف قرآن که نیاز به دلیل ندارد  باید دارای دلیل باشد؛ چراکه پیامبر نیز مانناد دیگاران  
ُیثلفم»ای از بندگان خداست:  بنده و قول و فعال و تقریار او و دیگاران  اعام از « قُِإنماُأناُِّشٌَ

 نیاز دارد. صحابه و اما   اگر بخواهد راهنمای دیگران باشد  به دلیل شرعی و عقلی
برخی معتقدند که اعتبار سّنت  بنا بر اعتبار قرآن است و دلیل وابستگی آن  آیااتی اسات کاه 

کنناد. همچناین  روایااتی کاه اساتفاده  و پذیرفتن تفسیر ایشان را سفارش می پیروی از پیامبر
صالت قرآن و از قرآن در بیان مسائل یا توصیه آنان به عرضه اخبار بر قرآن را دلیل ا معصومان

 اند. وابستگی سّنت دانسته
رسد که مالک اعتبار سّنت  همان مالک اعتبار قرآن است و منبع هر دو  یکای  اما به نظر می

را دریافات؛ آنجاا کاه  توان اساتقالل ساّنت و حکام پیاامبر سوره نساء می 105است. از آیه 
تا در بین مرد  طبق آنچه به تاو حکام  حق بر تو نازل کردیم ما این کتاب را به»فرماید:  خداوند می

َمُنمودیم  حکم کنی. پس  به نفع خائنان  دشمن کسی نبااش؛  ُِلَتْحف  اَُأْنَزْلناُِإَلْلَ ُاْلِفتاَبُِِّاْلَحقك ِإنَّ
ْوُِلْلخاِئنلَوَُخصلماُ  ف  َُ ُالُ ََ ُ ه  َاَكُاللَّ اِسُِِّماَُأ ُ.«َِّْلَوُالنَّ

 ت: در بیان این آیه آمده اس تفسیر راشنمادر 
 ها و دستورات دیگاری نیاز باه پیاامبر شود خداوند عالوه بر قرآن  برنامه از آیه معلو  می»

َاکُالله»ارائه فرموده است. احتمال دارد مراد از    معارفی غیر از معارف قارآن باشاد؛ چاون «یاُا
؛ «هلتحفمُِّبلوُالنباسُِّب»شاد:  اگر همان محتوای قرآن مد نظر باشد  باید جمله چنین بیان می

َاکُالله»یعنی به جای  ش  1375اا1373)هاشامی رفسانجانی  « گردیاد   از ضمیر استفاده می«ِّماُا
 .(24ص
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اناد  که برخی گماان کرده چنان وحی شمرده شده؛ نه آن  البته در سوره نجم  سخنان پیامبر
حکام  هایشان از قرآن است و خداوند غیر از کتاب  تعالیم دیگری را برای سخنان ایشان برداشت

 .(39  ص1ش  ج1364)القرطبی  داد  و قضاوت به ایشان تعلیم می
دارند که خود نشاان از اساتناد قارآن و   احادیثی نیز داللت بر نزول وحی دیگری بر پیامبر

تاا   )السجساتانی  بی« اال انی اوتیت الکتااب و مثلاه معاه...»سّنت به یک منبع دارد؛ مانند روایت 
 .(321  ص9ق  ج1414؛ البیهقی  200  ص4ج

ساازد و  قرآن و سّنت  اساس شریعت اسال  هساتند. قارآن  چاارچوب کلای و اصاول را می
دهنده و یا بیانگر قرآن مطرح است. از نظر اعتبار و  عنوان شارح قرآن  تقّید سّنت  در راستای آن به

 اند و از نظر رتبه  ابتدا قرآن و آنگاه سّنت قرار دارد.  سنگ حجت  هم
حال  جای تأسف است که مسلمانان نسابت باه ایان دو یاار هماراه  موضاع مشاترکی  بااین

اعتبار دانستند و برخای قارآن را از لحااظ فهام قابال  ندارند. برخی قرآن را حجت  و سّنت را بی
دانند و در احادیث  راه افراط رفتند و تنها راه فهم قرآن را احادیث پنداشتند که هر دو   استفاده نمی

ناپاذیری و اعتباار  ه است؛ اما جای خوشحالی است که بیشتر محققان شیعه و سّنی  جداییاشتبا
 آنها را قبول دارند.

 دالیل حجیت و اعتبار سّنت رسول

با اینکه حجیت و اعتبار سّنت نیاز به اثبات دارد  اما اثبات آن  کار ساختی نیسات. بارای اثباات 
یاال عقلاای و اجماااع اسااتفاده کاارد )برخاای از تااوان از قاارآن  احادیااث  دل حجیاات سااّنت  می

اناد کاه در کتااب  اند و افراد انادکی آن را انکاار کرده روشنی آن را پذیرفته اندیشمندان اسالمی  به
 (.(250   ص7ق  ج1403   شافعی )  به آن اشاره شده است األظ

 . قرآن 1

را  لهی و امر و نهی پیاامبرکند بر اینکه باید فرمان ا در قرآن  آیات بسیاری است که داللت می
   اند از: بدون استثنا پذیرفت. این آیات  عبارت

ُ« )»و آنچه را فرستاده او به شما داد  آن را بگیرید و از آنچه شاما را بازداشات  بازایساتید»ا  ََ

َُفا ْمَُعْنه  ُیاَُنااك  ََ ُ َه  ذ  َُفخ  ول  س  ََّ ُال م  وایاُآُاك   (.(7)حشر  آیه« ْنَتا 
ُ« )»شاود  نیسات گوید. این سخن  به جز وحیی که وحی می وس سخن نمیو از سر ه»ا  ََ

َُعِوُاْلَاوی ق  ِِ وحى * یاَُ ْن ْحيٌُ   ََ ُ َوُِإالَّ  (.(4و3نجم  آیه )« ِإْنُه 
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َسْلناُ« )»و ما هیچ پیامبری را نفرستادیم  مگر آنکه به توفیق الهی از او اطاعت کنند»ا  َْ ُیاَُأ ََ

وٍلُإُِ س  ََ ُِللُ ِیْوُ هُِالَّ  (.(64)نساء  آیه« ِاَعُِِِّإْرِنُاللَّ
اش به کااری فرماان دهناد  بارای  و هیچ مرد و زن مؤمنی را نرسد که چون خدا و فرستاده»ا 

َُأْنُ« )»آنان در کارشان اختیاری باشد َا  َُأْیب ه  بول  س  ََ ُ ََ ُ به  ْؤِیَنٍةُِإراَُقَضىُاللَّ ُالُی  ََ ْؤِیٍوُ ُیاُكاَنُِلم  ََ

ُاْلِخلَُ م  وَنَُلا  ُِیْوَُ ف  ة  ِهْمََُُ َِ  (.(36)احزاب  آیه« َأْی
اید  خدا را اطاعات کنیاد و پیاامبر و اولیاای امار خاود را ]نیاز[  ای کسانی که ایمان آورده»ا 

اطاعت کنید. پس  هر گاه در امری ]دینی[ اختالف نظر یافتید  اگر به خدا و روز بازپساین ایماان 
َهُ« )»]او[ عرضه کنید... دارید  آن را به ]کتاب[ خدا و ]سّنت[ پیامبرِ  واُاللَّ واَُأطلع  ذ َوُآَین  َااُالَّ  اَُأ ُّ

ْمُفي ناَزْعت  َُ ْمَُفِإْنُ ُِیْنف  َِ ْی
َِليُاْْلَ ُأ  ََ وَلُ س  ََّ واُال َُأطلع  بوِلَُُشيََُُْ س  ََّ ُال ََ ِهُ ُِإَلىُاللَّ َه  دُّ  َ نسااء   )...« ٍءَُف

 (.(59آیه
ُ« )»بگو: خدا و پیامبر او را اطاعت کنید»ا  ِْ وَلُُق  س  ََّ ُال ََ َهُ واُاللَّ  (.(32عمران  آیه )آل« َأطلع 
بِ ُا« )»هر کس از پیامبر فرمان برد  درحقیقت  خدا را فرمان بارده»ا  ِِ بوَلَُفَقبْدَُیبْوُ   س  ََّ ل

هَُ  (.(80)نساء  آیه« َأطاَعُاللَّ
ُِإْنُ« )»بگو: اگرخدا را دوست دارید  از من پیروی کنید تا خدا دوساتتان بادارد»ا  ِْ ب ْمُُق  ْنبت  ك 

َُُّ َهَُفا وَنُاللَّ ِحیُّ ونيُ  هُ ُُِیع  ُاللَّ م  ْحِیْیف   (.(31عمران  آیه  )آل«   
البته از میان این آیات  برخی تنها بر حجیت و اعتبار منطوق داللت دارد؛ اما در کال  پیاروی 

]اقتدا باه[ قطعا  برای شما در »توان از آنها استفاده کرد:  را می از رسول خدا و اسوه بودن پیامبر
ْمُفي« )»رسول خدا  سرمشقی نیکوست َُُُلَقْدُكاَنَُلف  ْسَوٌةَُحَسَنةٌََُ ِهُأ  وِلُاللَّ  (.(21)احزاب  آیه« س 

عالوه بار اخاذ و اباالغ وحای  باه تفسایر مفااهیم و محتاوا نیاز  آیات فوق  پیامبربنا بر 
 رو  الز  االتباع است.  پرداخت. ازاین می

ْاُانزلناَُلی ُالكتوا ُُ»نویسد:  می« اَُأْنَزْلناَُعَلْلَ ُاْلِفتاَبُی»ه ق( ریل آی671قرطبی )وفات 
؛ یعنی موارد اختالف در دین و احکا  را بیان نمایی و باا بیاان تاو  إ ُلتبینُلهمُالذیُإختلفواُفیَ

 .(122  ص1ش  ج1364)قرطبی  « حجت بر آنان تما  شود
 . احادیث2

از جهت سند  متن و لزو  دور صاریح  اشاکال شاده  واسطه احادیث به موضوع حجیت سّنت به
پایش و پاس از  گفتاری و امانتاداری پیاامبر توان گفت که به راسات است. در رفع اشکال می
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اند؛ حتی پس از بعثت  معجزات حضرت از جمله قرآن  بر صداقت  بعثت  همگان اعتراف کرده
 ایشان گواه است.

 اند از:  لت دارد  عبارتاما احادیث مختلف که بر حجیت سّنت دال
در کنار آبی به ناا  ُخام میاان مکاه و  مسلم روایت کرده که روزی پیامبر ر حدیث ثقلین:

اناُتارکُفیكمُثقلینُاولهمواُ»مدینه از بین جمع برخاست و خدا را حمد و ستایش کرد و فرمود: 
ُاه ُبیت ُفىُاه ُبیتى،ُاذكركمُاّلَله ُوُاه ُبیتى؛ُاذكركمُاّلَله )این حادیث را فاریقین ...« ىكتا ُاّلَله

 (.(1874ا 1873ق  ص1412)مسلم  اند  متواتر یا در حد تواتر دانسته
کنای؟   به معار فرماود: باین مارد  چگوناه حکام می وقتی پیامبر جبل: بن ر حدیث معاذ

. پیامبر  نه تنها او را منع نکرد  بلکه عرض کرد: به کتاب خدا و اگر نیافتم  به سّنت رسول الله
 عملش را امضا و تقریر نمود.

 . دلیل عقلی3

و غفلت نکردن و خطا و سهو نداشاتن آن  نامند که بر عصمت رسول خدا دالیلی را عقلی می
مأمور به تبلیغ و تبیین قارآن باوده و  . همچنین  ُپرواضح است که پیامبر حضرت داللت دارند

سات. از ساوی دیگار  دالیال متعاددی بار   بیان و غیره ا قرآن هم غالبا  نیازمند تخصی،  تقیید
رو  اگار ساّنت حجات نباشاد  بسایاری از احکاا  تعطیال   عصمت حضرت وجود دارد. ازاین

گفتاری ایشاان  باا  نماید. سخن پیامبر  حجت است؛ زیرا راسات غیرقابل فهم و یا غیرعملی می
 .(91 ق  ص1411؛ البدخشانی  129تا  ص )الغزالی  بیمعجزه ثابت شده است 

 . اجماع4

ترین دلیل بر حجیات ساّنت اسات. مسالمانان در حیاات و حتای پاس از رحلات  اجماع  مهم
یافتند  از سّنت  کردند و اگر حکمی را در قرآن نمی عمل می   بر طبق مواضع پیامبرپیامبر

تااا   ؛ الحکاایم  بی42   ص ق1309)الخطیااب  گرفتنااد  و محفوظااات صااحابه کمااک می پیااامبر
 .( 127ص

 پایبندی سلفیان به سّنت عدم 

ترین سرچشمه شناخت دین  کارآمدترین  که گفته شد  سّنت در کنار قرآن و پس از آن  مهم چنان
های اسالمی است و بیشتر مسالمانان  در حجیات  ترین منبع دریافت آموزه ابزار تبیین آن و شامل
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ر حجیات ساّنت یاا انکاار آن در هایی از تردیاد د گمان نشانه آن اختالفی نداشته و ندارند؛ اما بی
اناد تاا  سّنت تالش کرده شود. با وجود آنکه بسیاری از نویسندگان اهل طول تاریخ اسال  دیده می

)ر.ک: ابوزهاو  در نزد مسلمانان را مسّلم بینگارناد  با ارائه شواهدی  اصل حجیت سّنت پیامبر
را باه  –واقاع کاافر  ظااهر مسالمان و در به پندار آنان باه –ها  و تنها برخی از فرقه (20 ش  ص1378

اناد کاه  نداشتن به حجیت سّنت متهم کنند؛ اما واقعیت  جز ایان اسات. برخای هام بار آن باور
بساندگی  مرباوط باه روایات احتضاار  قرآن  اعتناایی باه ساّنت و بااور باه های بی نخستین نشانه

خطااب  بن راهم کناد و عمرای ف است؛ آنگاه که حضرت قلم و دوات خواست تا نوشته پیامبر
 .(687  ص 15تا  ج )پاکتچی  بی« کتاب خدا  ما را بس است»یادآور شد که 

 رسد که این جریان  آغاز ماجرا نیست و پیش از آن  در زمان حیاات پیاامبر اما به نظر می
 شاود؛ از جملاه: هایی از مخالفت صحابه با سّنت و یا حداقل تردید در حجیت آن دیده می نشانه

  چگونگی برخورد خلفا با نگاارش و نشار عملکرد برخی از صحابه در تعامل با سّنت پیامبر
تاا   ؛ عبادالخالق  بی5  ص1تاا  ج )الاذهبی  بیاحادیث )داساتان ساوزاندن احادیاث توساط اباوبکر 

  )ر.ک: هماان دو(  مباحثه شافعی با یک فرد ناشناس منکار حجیات ساّنت در قارن دو  (394 ص
ق( درباره اعتبار سّنت در برابر منکران سّنت در سده دهم نوشات 911ا  849یوطی )کتابی که س

منساجم  صورت پراکناده و غیر و ...  همه و همه نشان از آن دارد که دیدگاه عد  حجیت سّنت  به
های تاریخ اسال  حضور داشته است؛ البته ایان جریاان  فاراز و فرودهاای بسایاری  در همه دوره

گوناه  رنگ دارد و گاه در خاالل چنادین قارن  هیچ ها  حضوری بسیار کم خی دورهداشته و در بر
قاره هناد و مصار   سخنی از آن به میان نیامده و تنها در دو قرن اخیر اسات کاه در دو حاوزه شابه

 شکلی نسبتا  منسجم به خود گرفته است.
انااد.  را پیموده ق(751ااا 691قاایم ) تیمیااه و ابن سالفیان در تعریااف سااّنت و باادعت  راه ابن

دانناد.  و اصاحابش می رو  به تبع از این دو  سّنت را باه معناای آثاار رسایده از پیاامبر این از
ِإَنُ« )»عقاید  اقوال و افعال رسول الله و اصحابش  ساّنت اسات»گوید:  تیمیه در این باره می ابن

ُِ ول ُاّلَله َُرس 
َِ لَْی ََ اُكَاَنُ َْ نََّةُِهىُ َُ ُالسُّ َُُوَأْصَحاب  َموم  ََ َُو ا،َُقوْو    ُ ا،ُاْقِتَصوا  ُ ِتَقا َْ ه  فتاوی یامیت )ابن« ا

ماناده از  جای ( و بدعت را به معنای مخالفات باا کتااب  ساّنت و آثاار به(53 بری  صک  الیالحمو
آنچه مخالف کتاب یا سّنت و یاا آثاار برخای از اصاحاب رساول اللاه »اند:  صحابه  تفسیر کرده
ُُالبدَة« )»باشد  بدعت است « ْاُخال ُكتاباُأوُسنةُأوُأثرا َُنُبعضُأصحا ُرسوولُاّلَله
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 (.  (80  ص1ق  ج1411م  یق )ابن
را همانناد قاول و فعال آن حضارت معتبار  سلفیان  قول و فعل برخی از اصحاب پیامبر

بارای نموناه   ؛(64   ص1م  جیم لمخالفا  أصاحاب الجحایتیمیاه  اقتضااء الصاراط المساتق )ابندانند  می
صاحابه  بایش از ایان »ه به منظور توجیه حمل صفات باری بار معناای ظااهری گفتاه: تیمی ابن

. همچناین  در (15باری  صک  الی)همو  فتوی الحمو« اند اند و تفسیری غیر از این ارائه نداده نفهمیده
اما  مالاک »نویسد:  می در باره قبر شریف رسول الله« زیارت»باب مکروه بودن کاربرد لفظ 

« به کاار ببرناد  کراهات داشات (  از اینکه لفظ زیارت را در باره قبر رسول اللهق179ا 93)
. یا در مورد امتناع از نوشیدن آب و اظهاار حازن و (23   ص3ل  جیل علی إبطال التحلی)همو  إقام  الدل

انجا  این کارها  بادعت اسات؛ باه دلیال  »گوید:  تجمع ا به قصد عزاداری ا در روز عاشورا می
)هماو  اقتضااء الصاراط  « اند ه خدا و رسول و احدی از سالف  ایان اماور را مشاروع ندانساتهاینک
در آن امااکن نمااز خواناده  بادعت  . یا استال  و بوسیدن اماکنی را که رساول اللاه(299 ص

)هماان  « اند ها را استال  نکرده و نبوسیده احدی از سلف  این قبیل از مکان »نویسد:  دانسته و می
سالف باه »را بدعت دانسته و دلیلی جز این ندارد که:  . همچنین  توسل به رات نبی(427 ص

رات آن حضرت متوسل نشدند و برای ما در این باره از آنان چیزی نقل نشده اسات کاه همچاون 
)هماو  الارد علای » ُولمُیتوسلواُبذاتَُولمُینق َُنُأحدُْنُالسول ُ» )» عملی را انجا  داده باشند

 (.(476 ص ری کالب
مشروع بودن برخای از  کند تا غیر بینیم  در این موارد  به فعل اصحاب تمسک می که می چنان

امور را به اثبات برساند. وی در باره بوسیدن مصحف شریف  قائل به حرمت و بادعت باودن آن 
اوی )هماو  فتا« نعلمُفیوَُشویئا ُْوأثورا َُونُالسول ُ »است و دلیلش را چنین بیان داشته است: 

یاک از صاحابه  هیچ»نویسد:  . یا در باب تقسیم الفاظ به حقیقت و مجاز می(176   ص1  جیبرکال
های معتزله و متکلماین  اند و از بدعت و تابعین و سلف  چنین تقسیمی در باب الفاظ انجا  نداده

)هماو  « اناد بندی را به منظور بااز کاردن راه تأویال و تحریاف اباداع کرده است و آنان این تقسیم
هاا ا کاه حسااب  . امثاال ایان ادعا( 497 – 400   ص 20؛ هماان  ج 117 – 87   ص 7مجموع الفتااوی ج 

تیمیاه و پیاروان وی  ای برای آثار و سخن صحابه و تابعین باز کرده باشد ا در کتب و آثاار ابن ویژه
 شمار است. بی

و در عارِض آن دو  ل اللاهطراز کتاب خدا و کاال  رساو تیمیه  آثار سلف  هم در نگاه ابن
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  یکای از  سّنت خلفا  در کنار کتاب خدا و سّنت رسول اللاه»قرار دارد و صریحا  گفته است: 
،ُسنةُرسولَ،ُسنةُالخلفواءُالراشودینُ)»ست  ها کننده بدعت اصول باطل ُوُكتا ُاّلَله هذهُاْلصول

  1 م  جیلمخالفا  أصاحاب الجحام ی)ر.ک: هماو  اقتضااء الصاراط المساتق« واإلجماعُوُكلهاُتبط ُالبدع
ق(  پایان قرون ثالثاه را آغاازی بارای فراموشای ساّنت و حیاات  1420ا1330باز ) بن (.(64 ص

اا 1347عثیماین )   و ابن(4  ص10باز  ج بن زیخ عبادالعزی)بن باز  دروس للشکند  ها معرفی می بدعت
  1ق  ج1426   عثیماین ن)ابها بعد از قرون ثالثاه منتشار شاده اسات  ق( مدعی است بدعت1421

 .(638ص

 بررسی و نقد دیدگاه سلفیه

اا 773حجرعساقالنی ) تیمیه و پیروانش از سّنت و بدعت  صاحیح نیسات. ابن تفسیر ابن اّواًل،
هرچه که اصلی از اصول شریعت بر آن داللات کناد  ساّنت اسات؛ وگرناه : » گوید ق( می852

. طبق ایان تفسایر  بسایاری از اماوری کاه (253  ص13تا  ج حجر  بی )ابن« شود بدعت نامیده می
ترین پاژوهش را در زمیناه معرفای  شمارند  صحیح نیست. شاطبی کاه کامال سلفیان بدعت می

گویاد:  را در این زمینه نوشته  در تعریاف بادعت می االعتصاظسّنت و بدعت انجا  داده و کتاب 
ی جدید و ساختگی  شبیه آنچاه در بدعت  این است که فردی با انگیزه مبالغه در عبادت  طریق»

سّنت نیز همین نگااه  . سایر علمای اهل(    37  ص1)شاطبی  االعتصا   ج« دین هست  به وجود آورد
حجار   دانناد. ابن را به بدعت و سّنت دارند و قول و فعل اصحاب را مالک بادعت و ساّنت نمی

های کفر  قابل انطباق  مالک و معیار: »گوید داند؛ نه ُمکّفره. وی می ها را ُمفّسقه می غالب بدعت
آورد کاه  آمیز  به شرطی سار از کفار در مای باشد؛ زیرا عمل بدعت های مسلمانان نمی بر بدعت

   .(521ر للقاری  صکحجر  شرح نخب  الف )ابن« جمیع امت  آن را باعث کفر بدانند
بادعتی اسات کاه  اینکه قرون ثالثه و سلف  معیار تشاخی، بادعت از ساّنت باشاد  ثانیًا،

تیمیه بنیان گذاشته است. با توجه به اینکه کتب ائمه حدیث و صحیحین در قرون ثالثه نوشاته  ابن
باشند  چطاور  های مبتدعه می ق( ُپر از نقل1014القاری )وفات   علی شده است و به شهادت مال

ه و پیروانش  بر ایان تیمی توان قرون ثالثه را معیار تمییز بدعت از سّنت دانست! مستمسک ابن می
مدعی که قول  فعل  فهم و َترک سلف  مالک تشخی، بدعت و سّنت اسات  روایات معاروف 

مراد از خیریت در روایت خیار القارون  »اند:  تیمیه و پیروانش مدعی باشد. ابن می« خیر القرون»
گیارد کاه عمال و  و نتیجه می  (12تیمیه  فتوی الحمویه الکبری  ص )ابن« خیریت از تما  جهات است
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ترک عمل آنان  بیانگر سّنت و بدعت است؛ اما شاطبی معتقد است که مراد از خیریت  خیریات 
تیمیاه ادعاا  و مانناد ابن (258   ص1)شااطبی  االعتصاا   جدر جهت ایمان و عمل است؛ و ال غیار 

 روایات فژتح البژارىحجار در  اسات. ابن ندارد که قول و فعل سلف  در طاراز رساول اللاه
برتر از صحابه رسول الله  قومی است که به رسول اللاه ایماان »گوید:  ای را آورده که می صحیحه

. طبق این روایات  خلاف از سالف (6  ص7تا  ج حجر  بی )ابناند  که او را ندیده آورند؛ درحالی می
هماه  تواند بگویاد ماراد از برتاری در ایان روایات  برتاری از برتر دانسته شده است. آیا کسی می

جهات است و در نتیجه قول  فعل  تقریر و تروک آنان  همانناد سالف  حجات و مالکای بارای 
 تشخی، بدعت از سّنت است؟ 

را نقال کارده  اماا حادیث « خیر القارون»نکته پایانی اینکه درست است که بخاری روایت 
ای »... فرمایاد:  از زباان خداوناد می را نیز نقل کرده است که رسول خدا« حوض»معروف 

هایی گذاشاتند و  دانی اصحابت بعد از تو چه بالیی به سر دین آوردند و چه بدعت پیامبر  تو نمی
یرَُُلَىُیو ُالقیاْوةُرهومُْونُأصوحابىُفیهلئوونَُونُ« )»آنها به گذشته و جاهلیت بازگشتند

ىُالحوض،ُفأقول:ُیاُر ُأصحابي،ُفیقول:ُإنَُ َُلمُلكُبمواُأحودثواُبعودكُإنهومُارتودواَُلو
  (.(120  ص 8ق  ج1401بخاری   )« أُبارهمُالقهقري

باه خاودی خاود  شود که افعال و اقاوال اصاحاب رساول خادا از این روایت  دانسته می
 بر آن داللت کند. حجیت ندارد؛ تا زمانی که دلیلی از کتاب و سّنِت رسول خدا

ه گواهی قرآن در بین آنان افارادی ثالثا   با توجه به اینکه صحابه و تابعین در یک رتبه نبودند و ب
کردناد  و برخای نفاقشاان را مخفای می (8 –1)منافقون  آیاهحضور داشتند که مشهور به نفاق بودند 

عماران   )آل  برخی در ُشُرف ارتداد بودند (12)احزاب  آیهالقلب بودند     بعضی مریض(101)توبه  آیه
و برخی از باب تاألیف قلاوب  یره مؤمنان نشدند   بعضی صرفا  مسلمان بودند و وارد در دا(154آیه

و برخای   (16)انفاال  آیاهتپیاد    بعضی دلشان برای کفاار می(14)حجرات  آیهوارد اسال  شده بودند 
توان قول  فعل و فهم و حتای  چگونه می   با این همه  (6)حجرات  آیهمرتکب اعمال فاسقانه شدند 

 دانست. تروک آنها را مالک تشخی، بدعت از سّنت
 استدالل سلفیه در پیروی از سلف به آیات و روایات

بْؤِینلَوُ»سلفیه برای پیروی خود از سلف  به جمله  ُاْلم  ِِ َُسیل ََ ِیْ َُغْل
شباِقِقُ»در آیاه «  َ تَّ َُیبْوُ   ََ

دی ُاْلا  َوَُله  َیلَّ َُ وَلُِیْوَُِّْعِدُیاُ س  ََّ َولُكُُال ْؤِینلَوُن  ُاْلم  ِِ َُسیل ََ ِیْ َُغْل
َُ تَّ ََُ ََ َمُ ْصبِلِهَُجَابنَّ ُن  ََ ىُ بَولَّ َُ ِهُیباُ



  4شماره  ، 1سال  ،دو فصلنامه پژوهشنامه تبلیغ اسالمی | 116

 

َاُ  ت برای او آشکار شد  مخالفت ورزد و ی)هرکس با رسول خدا بعد از آنکه راه هدا« ساَءْتَُیصل
م و او را به جهنم یرفته  واگذاریتش را پذید  او را به آن کسی که والیمایر از راه مؤمنان را بپیراهی غ
  (  استناد جسته و آن را به صحابه تفسیر کارده(115)نساء  آیه است ن  بد بازگشتگاهی یم و ایدرافکن

 اند. و در عرض پیامبر  برای آنها حجیت قائل شده
ك مُقَرنى،ُث مَُ»همچنین  به حدیث پیامبر که فرمود:  مُُُْالَّوِذینََُُُخیْر  مُُالَّوِذینَُُُ،ُث ومَُُیَل وونَه  « یَل وونَه 

ن نسل آمدناد یی که بعد از ایتند )صحابه(. سپس  آنهاسین شما  نسلی هستند که با من زی)بهتر
  551ق  ص1401)بخااری  ن(. ین نسال آمدناد )تابعاان تاابعیی که بعد از این(. سپس  آنهای)تابع

 اند. دانسته ن افراد به رسول خدایتر کی(  استناد جسته و سلف را نزد(2651ح
اسات کاه فرماوده:  امبریاه پت منساوب بایااناد  روا روایت دیگری که به آن استناد کرده

لَیْك مُْ» نَّتَيِبََُُُ ْنُبَْعِديُُس  ِْ لََفاِءُالَراِشِدینُالَْمْهِدیِّینُ نَِّةُالخ  )بار شاما بااد کاه باه ساّنت مان و « وُس 
 (.  ( 75  ص 1تا  ج )آلوسی  بید ییده بعد از من  تمسک جویرس افته و به کمالی تینان هدایجانش

 ت و روایاتنقد سلفیه در استدالل به آیا

کردناد یاا فقاط از رساول اللاه گازارش  در نقد پیروی از سلف  باید پرسید آیا سلف اجتهااد می
د و مانناد سالف  نکردند و اجتهادشان جایز بوده  چرا خلف اجتهاد نکن دادند؟ اگراجتهاد می می

؛ ناه کردند  پس سخنشان همان سخن رسول الله اسات د و اگر اجتهاد نمیناهل رأی و نظر نباش
 منبع مستقل.

بواُ»البته سلفی که در طول خدا و رسول منبع معرفت است  مصداق اولاوااالمر در آیاه  َأطلع 
م ُِیْنف  َِ ْی

َِلىُاْْلَ ُأ  ََ وَلُ س  ََّ واُال َُأطلع  ََ َهُ تواناد  است. پس  هر صحابه و تابعی نمی (59)نساء  آیه«  اللَّ
ن کاه عادالت آناان یِن تابعین و تابعیا تابعینی باشد؛ مگر آنکه جمعی از صحابه یار معرفت دیمع

خی یداد تااریاک رویمحرز شده باشد  از طرف رسول خدا شهادت دهند. آنگاه شهادت آنها بر 
گار از عادول یت خواهد باود؛ مشاروط بار آنکاه جمعای دّج زا و ُح  های بعد  معرفت برای نسل

 ن  مخالف آنها گزارش نکنند که قابل جمع نباشد.یصحابه و تابع
همچنین  سخنان سلف و اعمالشان زمانی برای خلف حجات اسات کاه معصاو  باشاند و 

ت همه اقوال و افعالشان کافی نیسات؛ چراکاه عادالت  باا اقاوال و یتنهایی برای حج عدالت  به
 شود.  افعالی که گناه است  به این شرط که او را وارد فاسقان نکند  جمع می

طورکاه  حجت باشد؛ مگر اینکاه معصاو  باشاد؛ همان تواند برای خلف بنابراین  سلف نمی
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ُاْقَتِده»قرآن به پیامبر فرمود:  م  داه  مودناد یتی کاه پیر هادایا گذشته  بر مسیعنی درمورد انبی؛ « َفِیا 
 گا  بردار.

ت کارد. پاس  گفتاار و یاتوان تبع ت خدای تعالی نمییچ مخلوقی در معصینکه از هیجه اینت
عنای یم؛ یم و تنها اگر مطابقت داشت  اطاعت کنیان کتاب و سّنت بسنجزید با میرفتار سلف را با

ا عملی در سااحت زنادگی یعنوان منبع مستقل معرفتی  سّنت سلف  اعتبار استقاللی ندارد که به
باشاند.  ان صاادقی از ساّنت رساول اکار یتوانند راو عنوان عدول امت می باشد. پس  تنها به

 رمعصو .یاست؛ نه سلف غسّنت و ت ازآِن کتاب یپس  حج

 نتیجه
  ابتدا به تعریف سّنت در لغت و اصطالح پرداخته شد. در لغات  چهاار معناا  بعد از بیان پیشینه

برای آن بیان گردید و در اصطالح  به موارد اتفاق و اختالِف معنای سّنت اشاره شد. برخی مانناد 
عل و تقریر پیامبر حجت دانساتند و آن عالمه شاطبی  قول  فعل و تقریر صحابه را همانند قول  ف

دانند؛ برعکس این نظر  علمای امامیه معتقدند که سّنت شاامل قاول   را شامل روش امامان نمی
 گیرد. فعل و تقریر امامان شده  قول  فعل و تقریر صحابه را دربرنمی

ی است یاا در ادامه  به منشأ سّنت پرداخته و بیان شد اختالف است که سّنت  بسان قرآن وح
اجتهاد پیامبر؟ چهار گزینه را اندیشاوران مسالمان مطارح کردناد و سارانجا  پاس از بررسای و 

 کنکاش و با توجه به اطالق آیات و روایات  وحیانی بودن سّنت نتیجه شد.
آنگاه به جایگاه سّنت در اسال  و اعتبار آن پرداخته شد و معتبر بودن سّنت  به معنای گفتاار و 

 بران دانسته شد. رفتار پیام
در باب حجیت و اعتبار سّنت  بیان شد که برخالف قرآن که حجیت آن نیاز به دلیال نادارد  

کاه ماالک  حالی دانناد؛ در حجیت سّنت  نیازمند دلیل است. برخی  ساّنت را وامادار قارآن می
. اناد اعتبار سّنت  همان مالک ارزشمندی قرآن اسات و هار دو  از یاک منباع سرچشامه گرفته

دهند؛ ولی باه هرحاال  از نظار رتباه   بنابراین  قرآن و سّنت  اساس شریعت اسال  را تشکیل می
 ابتدا قرآن و بعد  سّنت مطرح است.

در مورد اعتبار و حجیت سّنت پیامبر  به قرآن  احادیث  دلیل عقلی و اجماع تمساک شاد و 
 هایی رکر گردید. نمونه

هایی  سلفیان به سّنت پایبند هستند؟ درپاسخ  به نشاانهدر ادامه  این پرسش مطرح شد که آیا 
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از تردید در حجیت سّنت در طول تاریخ اشاره و بیان گردید که انحراف از جایی شاروع شاد کاه 
تیمیاه را پیمودناد و ساّنت را آثاار رسایده از پیاامبر و  سلفیان درتعریاف ساّنت و بادعت  راه ابن
تیمیاه و پیاروانش از ساّنت و  دانساتیم کاه تفسایر ابن اصحابش دانستند که در نقد و بررسای آن 

 بدعت  صحیح نیست.
توان به این نتیجه رساید کاه  با این تحقیق  ضمن نقد سلفیه در عد  پایبندی آنها به سّنت  می

را باور نداشاتند. ریشاه ایان اعتقااد  و نیز پیامبر اکر  چرا سلفیان عصمت مطلق پیامبران
ای  گوناه رو  با نقد آنها در این مسئله  به پایبندی آنها به سّنت دانست. ازاین توان در عد  آنها را می

 و نیاز پیاامبر اکار  توان راه را برای نقد آنان در باور به عد  عصامت مطلاق پیاامبران می
 گشود. 
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