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ﺳﻮال
اﺷﻌﺮیﻫﺎ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ آﯾﺎ آﻧﺎن از اﻫﻞ ﺳﻨﺖ و ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣآﯾﻨﺪ؟ آﯾﺎ اﯾﻦ درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻋﻠﻤﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ
اﻣﺎم ﻧﻮوی ﺗﺎﺑﻊ روش اﺷﻌﺮی ﺑﻮدهاﻧﺪ؟
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
اوﻻ:
اﺷﻌﺮیﻫﺎ ﻓﺮﻗﻪای ﻣﻨﺘﺴﺐ ﺑﻪ اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ اﺷﻌﺮی ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ اﺷﻌﺮی از ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ در آﻏﺎزِ
ﻣﻌﺘﺰﻟ ﺑﻮد و ﺣﺪود ﭼﻬﻞ ﺳﺎل ﺑﺮ اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه ﺑﺎﻗ ﻣﺎﻧﺪ ،ﺳﭙﺲ در ﻣﺮﺣﻠﻪی دوم از اﻋﺘﺰال ﺑﻪ رای ﻋﺒﺪاﻟﻪ ﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ ﮐّب
ﺑﺎزﮔﺸﺖ و از آن ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺮﻓﺖ .اﻣﺎم اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ از ﺷﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮدم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻪ ﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ ﮐّب و ﯾﺎران وی از
ﺟﻤﻠﻪ ﺣﺎرث و دﯾﺮان ﺑﻮد ،ﭼﻨﺎﻧﻪ اﻣﺎم اﺑﻦ ﺧﺰﯾﻤﻪ از وی ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﯿﺮ أﻋﻼم اﻟﻨﺒﻼء ) (۳۸۰ /۱۴و
اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ در درء ﺗﻌﺎرض اﻟﻌﻘﻞ و اﻟﻨﻘﻞ ).(۶ /۲
اﻣﺎ ﻋﻠﻤﺎ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﮐﻪ آﯾﺎ اﺷﻌﺮی در ﻣﺮﺣﻠﻪی ﺳﻮم ﻓﺮیاش از ﻗﻮل اﺑﻦ ﮐﻼب ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ و ﺑﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ و
ﺟﻤﺎﻋﺖ رﺳﯿﺪه ﯾﺎ ﺧﯿﺮ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ .ﮔﺮوﻫ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ وی ﺑﻪ ﻗﻮل اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﺎﻓﻆ اﺑﻦ
ﮐﺜﯿﺮ و در ﻣﯿﺎن ﻣﻌﺎﺻﺮان ،ﺷﯿﺦ ﺣﺎﻓﻆ اﻟﺤﻤ.
آﻧﺎن ﺑﻪ ﺳﺨﻦ اﺷﻌﺮی در ﮐﺘﺎب اﻻﺑﺎﻧﺔ ـ ﮐﻪ آﺧﺮﯾﻦ ﮐﺘﺎب اوﺳﺖ ـ اﺳﺘﻨﺎد ﮐﺮدهاﻧﺪ ،آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﺳﺨﻨ ﮐﻪ ﻣﮔﻮﯾﯿﻢ و
دﯾﺎﻧﺘ ﮐﻪ ﺑﺮ آن ﻫﺴﺘﯿﻢ :ﺗﻤﺴ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب اﻟﻪ ﻋﺰوﺟﻞ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﺎ و ﺑﻪ ﺳﻨﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻣﺎ ﻣﺤﻤﺪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ و آن
ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺳﺮوران ﺻﺤﺎﺑﻪ و ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ و اﻣﺎﻣﺎن ﺣﺪﯾﺚ رواﯾﺖ ﺷﺪه و ﻣﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪﯾﻢ و ﺑﻪ ﺳﺨﻦ اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻪ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻬﺮهاش را روﺷﻦ ﮔﺮداﻧﺪ و درﺟﺎﺗﺶ را واﻻ و اﺟﺮش را اﻓﺰون ،ﻗﺎﺋﻞ ﻣﺑﺎﺷﯿﻢ و ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺳﺨﻦ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن اوﯾﯿﻢ؛ زﯾﺮا وی آن اﻣﺎم ﻓﺎﺿﻞ و رﺋﯿﺲ ﮐﺎﻣﻠ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪاش ﺣﻖ را آﺷﺎر ﺳﺎﺧﺖ و ﮔﻤﺮاﻫ را
دور ﻧﻤﻮد و ﻣﻨﻬﺎج و روش ﺻﺤﯿﺢ را واﺿﺢ ﻧﻤﻮد و ﺑﺪﻋﺖ ﺑﺪﻋﺘﺬاران و اﻧﺤﺮاف ﻣﻨﺤﺮﻓﯿﻦ و ﺷ اﻫﻞ ﺷ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮد،
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ﭘﺲ رﺣﻤﺖ اﻟﻪ ﺑﺮ آن اﻣﺎم ﭘﯿﺸﺮو و ﺑﺰرﮔﻮار و واﻻ ﻗﺪر و روﺷﻨﺮ ﺑﺎداﻻﺑﺎﻧﺔ ).(۲۰
اﯾﻦ ﺗﺼﺮﯾﺤ اﺳﺖ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﻮد اﯾﺸﺎن ﻣﺒﻨ ﺑﺮ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻣﺬﻫﺐ ﺳﻠﻒ ﮐﻪ اﻣﺎم اﺣﻤﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهی آن اﺳﺖ و اﯾﻨﻪ وی
ﺳﺨﻦ اﯾﻦ اﻣﺎم را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ و ﻣﺨﺎﻟﻒِ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن اوﺳﺖ .ﺧﻮد اﻣﺎم اﺣﻤﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﺨﺎﻟﻒ ﮐﻼﺑﯿﺎن ﺑﻮد و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ ﺑﺎ
ﺣﺎرث ﻣﺤﺎﺳﺒ ﮐﻪ ﮐﻼﺑ ﺑﻮد ﻗﻄﻊ راﺑﻄﻪ ﮐﺮد.
ﻗﻮل دوم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺷﻌﺮی ﮐﺎﻣﻼ از ﻣﺬﻫﺐ ﮐﻼﺑ ﺑﺎزﻧﺸﺖ ﺑﻠﻪ در ﺑﺴﯿﺎری ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﻣﺬﻫﺐ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﻧﺰدﯾ ﺷﺪ.
اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ و اﺑﻦ ﻗﯿﻢ و دﯾﺮان اﯾﻦ ﻗﻮل را ﺗﺮﺟﯿﺢ دادهاﻧﺪ ،و اﮔﺮ ﭼﻪ اﺷﻌﺮی در إﺑﺎﻧﺔ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻪ ﻣﺬﻫﺐ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﻧﺰدﯾ ﺷﺪ ،ﺟﺰ
آﻧﻪ ﻣﻘﺪاری از ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪهﻫﺎی ﻣﺬﻫﺐ اﺑﻦ ﮐﻼب در وی ﻣﺎﻧﺪ.
اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ ﻣﮔﻮﯾﺪ :و اﺷﻌﺮی ،اﮔﺮ ﭼﻪ از ﺷﺎﮔﺮدان ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ ﺑﻮد اﻣﺎ ﺗﻮﺑﻪ ﮐﺮد ،زﯾﺮا وی ﺷﺎﮔﺮد ﺟﺒﺎﺋ ﺑﻮد ،و ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻘﻪی اﺑﻦ
ﮐﻼب ﻣﺎﯾﻞ ﺷﺪ و اﺻﻮل ﺣﺪﯾﺚ را از زﮐﺮﯾﺎی ﺳﺎﺟ در ﺑﺼﺮه ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺖ ،ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺑﻐﺪاد آﻣﺪ و از ﺣﻨﺒﻠﯿﺎن ﺑﻐﺪاد اﻣﻮر دﯾﺮی
را ﮔﺮﻓﺖ و اﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺎرش ﺑﻮد ،ﭼﻨﺎﻧﻪ ﺧﻮد وی و اﺻﺤﺎﺑﺶ در ﮐﺘﺎﺑﻬﺎﯾﺸﺎن ﺑﯿﺎن ﮐﺮدهاﻧﺪ )ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻔﺘﺎوی.(۲۲۸ /۳ :
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻒ اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ﻣﻦ اﻷﺷﺎﻋﺮة اﺛﺮ ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﻤﺤﻤﻮد ).(۳۹۰ /۱
اﻣﺎ ﻏﺎﻟﺐ ﻣﺘﺎﺧﺮﯾﻦ اﺷﺎﻋﺮه ﺑﻪ ﻣﺬﻫﺐ اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ اﺷﻌﺮی ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻠﻪ ﺑﺴﯿﺎری از اﺻﻮل ﺟﻬﻤﯿﻪ و ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ و ﺣﺘ ﻓﻼﺳﻔﻪ
را ﺑﺎ ﻣﺬﻫﺐ ﺧﻮد درآﻣﯿﺨﺘﻪاﻧﺪ و در ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﺨﻨﺎن اﺷﻌﺮی ﺑﺎ وی ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،زﯾﺮا آﻧﺎن ﺻﻔﺖ اﺳﺘﻮای اﻟﻪ و ﻋﻠُﻮ و
ﻧﺰول و دﺳﺖ و ﭼﺸﻢ و ﭘﺎ و ﺳﺨﻦ را ﻧﻔ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﻫﻤﻪی اﯾﻦ ﺻﻔﺎت ﺑﺎ اﺷﻌﺮی ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﺛﺎﻧﯿﺎ:
ﻟﻘﺐ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﺑﻪ دو اﻋﺘﺒﺎر ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺷﻮد:
ﻧﺨﺴﺖ:
ﮔﺎه اﯾﻦ ﻟﻘﺐ در ﻣﻘﺎﺑﻞ رواﻓﺾ آورده ﻣﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ اﻋﺘﺒﺎر اﺷﻌﺮیﻫﺎ و ﻣﺎﺗﺮﯾﺪیﻫﺎ و اﻣﺜﺎﻟﺸﺎن و ﺑﻠﻪ ﺣﺘ ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ در
اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ وارد ﻣﺷﻮﻧﺪ.
دوم:
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و ﮔﺎه ﻟﻔﻆ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺪﻋﺖ آورده ﻣﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮر از آن اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﻣﺤﺾ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻟﻔﻆ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ
ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮ ﮐﺴﺎﻧ از ﺳﻠﻒ و اﻫﻞ ﺣﺪﯾﺚ اﻃﻼق ﻣﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻠﺘﺰم ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪهی ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺷﺎﻋﺮه و دﯾﺮ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ
اﺻﻮل ﮐﻼﻣ ﺧﻮد را ﺑﺎ اﺻﻮل ﺑﺪﻋﺖ آﻣﯿﺰ ﻣﺨﻠﻮط ﮐﺮدهاﻧﺪ در اﯾﻦ ﻟﻘﺐ داﺧﻞ ﻧﻤﺷﻮﻧﺪ ،زﯾﺮا در ﺑﺴﯿﺎری از اﺻﻮل و ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪاﻧﺪ.
اﺷﺎﻋﺮهی ﻣﺘﺎﺧﺮ در ﻣﻮرد ﻗﻀﯿﻪی ﻗﺪر ﺟﺒﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﻣﻮرد اﯾﻤﺎن اﻫﻞ ارﺟﺎء ﻣﺑﺎﺷﻨﺪ و در ﻣﻮرد ﺻﻔﺎت ﻣﻌﻄﻠﻪاﻧﺪ و ﺟﺰ
ﻫﻔﺖ ﺻﻔﺖ ،ﺻﻔﺎت دﯾﺮ را اﺛﺒﺎت ﻧﻤﮐﻨﻨﺪ ،زﯾﺮا ﭼﻨﺎﻧﻪ ادﻋﺎ ﻣﮐﻨﻨﺪ ﻋﻘﻞ ]ﺻﺮﻓﺎ[ دال ﺑﺮ اﯾﻦ ﻫﻔﺖ ﺻﻔﺖ اﺳﺖ .آﻧﺎن
اﺳﺘﻮای ﺑﺮ ﻋﺮش و ﻋﻠﻮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت را ﻧﻔ ﮐﺮده ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ :او ﻧﻪ داﺧﻞ ﻋﺎﻟﻢ اﺳﺖ ﻧﻪ ﺧﺎرج آن ،ﻧﻪ ﺑﺎﻻ و ﻧﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ آن..
و دﯾﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت .ﭘﺲ ﭼﻮﻧﻪ ﻣﻤﻦ اﺳﺖ آﻧﺎن را اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﺑﻨﺎﻣﯿﻢ؟!
اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ ﻣﮔﻮﯾﺪ]» :ﮔﺎه[ ﻣﻨﻈﻮر از اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﮐﺴﺎﻧ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻼﻓﺖ ﺳﻪ ﺧﻠﯿﻔﻪ ]ﻧﺨﺴﺖ[ را ﺛﺎﺑﺖ ﻣداﻧﻨﺪ ،ﮐﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﻫﻤﻪی
ﻃﻮاﺋﻒ ﺟﺰ راﻓﻀﻪ ،در اﯾﻦ ﻟﻔﻆ داﺧﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
و ﺷﺎﯾﺪ ﻣﻨﻈﻮر از اﯾﻦ ﻟﻔﻆ ،اﻫﻞ ﺣﺪﯾﺚ و ﺳﻨﺖ ﻣﺤﺾ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﮐﻪ ]اﯾﻨﺠﺎ[ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﺻﻔﺎت را ﺑﺮای اﻟﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﻣداﻧﻨﺪ
ﺷﺎﻣﻞ آن ﻣﺷﻮﻧﺪ« )ﻣﻨﻬﺎج اﻟﺴﻨﺔ.(۲۲۱ /۲ :
ﺷﯿﺦ اﺑﻦ ﻋﺜﯿﻤﯿﻦ ﻣﮔﻮﯾﺪ» :ﻟﻔﻆ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ اﮔﺮ آن را در ﻣﻘﺎﺑﻞ راﻓﻀﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺒﺮﯾﻢ ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ و اﺷﻌﺮﯾﻪ و ﮐﺴﺎﻧ از اﻫﻞ ﺑﺪﻋﺖ
ﮐﻪ ﺑﻪ درﺟﻪی ﮐﻔﺮ ﻧﺮﺳﯿﺪهاﻧﺪ در آن داﺧﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ را ﺑﻪ ﻃﻮر روﺷﻦ ﻣﻌﺮﻓ ﮐﻨﯿﻢ ﻣﮔﻮﯾﯿﻢ :اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﺣﻘﯿﻘ ﻫﻤﺎن ﺳﻠﻒ ﺻﺎﻟﺤ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﻨﺖ
اﺟﺘﻤﺎع ﻧﻤﻮدﻧﺪ و آن را ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺣﺎل اﺷﻌﺮیﻫﺎ و ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ و ﺟﻬﻤﯿﻪ و اﻣﺜﺎﻟﺸﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨ از اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ«
)اﻟﺸﺮح اﻟﻤﻤﺘﻊ.(۳۰۶ /۱۱ :
ﺛﺎﻟﺜﺎ:
ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﺴ را ﺑﻪ ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ اﺷﻌﺮﯾﺎن ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﻣﺮ آﻧﻪ ﺑﻪ روش آﻧﺎن در ﻋﻘﯿﺪه ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ در
ﺑﺮﺧ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺎ آﻧﺎن ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﻮدهاﻧﺪ ﺑﻪ آﻧﺎن ﻣﻨﺴﻮب ﻧﻤﺷﻮﻧﺪ.
ﺷﯿﺦ اﺑﻦ ﻋﺜﯿﻤﯿﻦ در ﻣﻌﺮض ﺳﺨﻦ از اﻣﺎﻣﺎن ﻧﻮوی و اﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
»آﯾﺎ ﻣﻨﺴﻮب داﻧﺴﺘﻦ اﯾﻦ دو و اﻣﺜﺎﻟﺸﺎن ﺑﻪ اﺷﺎﻋﺮه ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ؟ آﯾﺎ ﻣﺷﻮد ﺑﻮﯾﯿﻢ :آﻧﺎن اﺷﻌﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ ﭘﺎﺳﺦ :ﺧﯿﺮ ،زﯾﺮا

4/3

اﺷﻌﺮیﻫﺎ ﻣﺬﻫﺐ ﻣﺴﺘﻘﻠ دارﻧﺪ ﮐﻪ در اﺳﻤﺎء و ﺻﻔﺎت و اﯾﻤﺎن و اﺣﻮال آﺧﺮت دارای ﯾ روش ﺧﺎص اﺳﺖ .ﭼﻪ ﻧﯿﻮ اﺳﺖ
ﮐﺘﺎﺑ ﮐﻪ ﺑﺮادر ﻣﺎ ﺳﻔﺮ اﻟﺤﻮاﻟ درﺑﺎرهی آﻧﭽﻪ از ﻣﺬﻫﺐ آﻧﺎن داﻧﺴﺘﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ .زﯾﺮا ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم درﺑﺎرهی آﻧﻬﺎ ﺗﻨﻬﺎ
ﻫﻤﯿﻦ را ﻣداﻧﻨﺪ ﮐﻪ در ﺑﺎب اﺳﻤﺎء و ﺻﻔﺎت ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺳﻠﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺣﺎل آﻧﻪ اﺧﺘﻼﻓﺎت آﻧﻬﺎ ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ ﮐﺴ در ﯾ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺻﻔﺎت ﺳﺨﻨ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﻮاﻓﻖ ﻣﺬﻫﺐ آﻧﺎن ﺑﻮد ﻧﻤﮔﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ او اﺷﻌﺮی اﺳﺖ .آﯾﺎ اﮔﺮ
ﺷﺨﺼ از ﺣﻨﺎﺑﻠﻪ ﯾ از اﻗﻮال ﺷﺎﻓﻌﯿﺎن را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ ﻣﮔﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ ﺷﺎﻓﻌ اﺳﺖ؟«
)ﺷﺮح اﻷرﺑﻌﯿﻦ اﻟﻨﻮوﯾﺔ.(۲۹۰ :
اﯾﺸﺎن ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﮔﻮﯾﺪ :درﺑﺎرهی اﯾﻦ دو ﺷﺨﺺ اﻣﺮوزه ﮐﺴ را ﻧﻤﺷﻨﺎﺳﻢ ﮐﻪ در ﺑﺎب اﺣﺎدﯾﺚ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ
وﺳﻠﻢ ـ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﺎن ﺑﻪ اﺳﻼم ﺧﺪﻣﺖ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻫﻤﯿﻦ ﭘﺬﯾﺮش ﻣﻮﻟﻔﺎت آﻧﺎن ﻧﺰد ﻣﺮدم ـ ﺑﺪون آﻧﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻢ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺨﻨ
]ﻧﺎﺣﻖ[ ﻧﺴﺒﺖ دﻫﻢ ـ ﻧﺸﺎن ﻣدﻫﺪ ﮐﻪ آن را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻫﻢ ﻧﺰد ﻃﻼب ﻋﻠﻢ و ﻫﻢ ﻧﺰد ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم ،زﯾﺮا اﮐﻨﻮن ﮐﺘﺎب رﯾﺎض
اﻟﺼﺎﻟﺤﯿﻦ در ﻫﺮ ﻣﺠﻠﺴ و ﻫﺮ ﻣﺴﺠﺪی ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﺷﻮد و ﻣﺮدم از آن ﺑﺴﯿﺎر ﺳﻮد ﻣﺑﺮﻧﺪ ،و آرزو دارم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای ﻣﻦ ﻧﯿﺰ
ﮐﺘﺎﺑ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻗﺮار دﻫﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ در ﺧﺎﻧﻪ و ﻣﺴﺠﺪش از آن ﺳﻮد ﺑﺮد )ﻟﻘﺎءات اﻟﺒﺎب اﻟﻤﻔﺘﻮح.(۴۳ :
ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﻮال ﺷﻤﺎرهی ).(107645
واﻟﻪ اﻋﻠﻢ.
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