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 بیت تیمیه دربارۀ اهل ابن  رویکرد

*

**

 چکیده
ویژه  به ،نانیکی از مسائلی است که در میان تمام مسلما بیت فضایل و مناقب اهل

مـراد از  .بـاره نگاشـته شـده اسـت های زیـادی دراین توجه بوده و کتاب قابل ،سنت اهل
، علــی یعنــی حضــرو خــدا در ایــن مقالــه، خانــدان رســول بیــت اهل

ه فرزند معصوم ایشان است. آیاو  حسین ، امامحسن ، امامزهرا حضرو و ن 
سنت نیـز آنهـا را  د و اکثر علمای اهللت دار  دال بیت و روایاو زیادی بر فضایل اهل

ــد پذیرفته ــا ؛ ان ــری، ابنام ــلفی و تکفی ــان س ــه، از بزرگ ــوارد  تیمی ــی م ــه در بعض اگرچ
هـای مفتلـ ، منکـر  فضـایل و  کند، امـا غالبـا  بـا روش را مدح می پیامبر بیت   اهل

. ده استقرار دا نیز تنقی  و توهین مناقب آنان شده و حتی بعضا  آن بزرگواران را مورد
و سـسس نقـدهای  ،را بررسـی بیـت تیمیـه دربـارۀ اهل این نوشتار، ابتـدا دیـدگاه ابن

 کند. تیمیه در این زمینه را نقل می ابن های دیدگاهدربارۀ سنت  علمای اهل

، زهـرا ، حضـروعلـی ، حضـروبیت ، فضایل اهلبیت اهل: ها کلیدواژه
 تیمیه. ابن
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 مقدمه
کـه ناشـی از فضـایل چشـمگیر آن  بیـت داشـتن  اهل دوستبا استناد بـه آیـۀ مـودو، 

شود و تمام مذاهب اسالمی  بزرگواران است، از ارکان و ضروریاو دین اسالم محسوب می
موظ  به پایبندی  به آن هسـتند و در ایـن راسـتا، آنـان جلـوی هـر عـاملی را کـه موجـب 

یتی اسـت کـه از پـذیرش تیمیه شفص گیرند. ولی ابن تنقی  و توهین به ایشان گردد، می
، بیـان شـده علـی ویژه حضـرو ، بـهبیـت هایی که دربـارۀ اهل نزول بسیاری از شأن

 کند. است، خودداری می
تیمیه در میان سلفیان محبوبیت و نفـوذ روزافزونـی دارد و سـلفیه نیـز قاعـدتا  بایـد  ابن

خـود را بـه  ،2بیـت و سنت صحابه مبنی بر ابـراز محبـت بـه اهل 1طب  دستور قرآن بر
تیمیـه دربـارۀ  شـدن  مواضـع منفـی و مغرضـانۀ ابن آشکارانجام این عمل ملزم بدانند؛ لذا 

 ، موجب تغییر نگرش سلفیان به وی خواهد شد.بیت اهل

مـورد بررسـی و را  بیـت تیمیه دربـارۀ اهل این نوشتار در پی  آن است که مواضع ابن
بـه   لـزوم  محبـت بـر مبنـیالف توصـیۀ قـرآن اثباو نماید رویکرد وی بـرخ نقد قرار دهد و

ورزی بـه آن  سـنت اسـت، و بـر بغـِ و کینـه ، و برخالف مواضع قاطبـۀ اهلبیت اهل
 بزرگواران بنا شده است.

نوشـته شـده  خـدا تیمیه بـه خانـدان رسـول ورزی  ابن آثار گوناگونی در اثباو کینه
ریمیاةتفايتحاقتت أخطاهءتابان: کتاب توان به این موارد اشاره کرد است که از جملۀ آنها می

تریمیةتفيتصویرهتالحقیقیاةت ابنالسید صبی ، کتاب  نوشتۀ محمود بیتهت اللهترتأهل یسول
سیدحسـن نوشـتۀ « تیمیـه گری  ابن هایی از ناصبی نشانه» نوشتۀ صائب عبدالحمید، مقالۀ

تیمیـه  بنبـه مواضـع ا شناسی  مواضع آثـار مکتـوب اسـالمی راجـع گونه»مجدد و مقالۀ  آل
                                                 

َبی: 87. سورۀ شوری، آیۀ 1 ر  ق  ي ال  َة ف  َمَودَّ  ال 
َّ

ال ا إ  ر  ج 
َ
ه  أ کم  َعَلی  ل 

َ
أ س 

َ
 أ

َ
ل  ال

 
خـواهم، مگـر اینکـه  ؛ )بگو: از شما هیچ مزدی نمیق

 خاندانم را دوست بدارید(.

ورزیـد و او را تجلیـل و اکـرام  ت و بـه وی محبـت میرا بسـیار دوسـت داشـ علـی بـن نویسد که ابوبکر حسن اثیر می . ابن2
بـه ایـن معنـا «. یتفداه»آورد:  اثیر عبارتی جالب می گاه ابن کرد، و همچنین عمر نیز چنین برخوردی با آن حضرو داشت. آن می
 (.77، ص2، جالکهملتفيتالتهیسخاثیر، علی بن محمد،  کرد. )ابن می حسن خود را فدای امام عَمرکه 

 موارد، از محبت شیفین به آن حضرو حکایت دارد. و این
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 الدین طبسی و محمدمحسن طبسی. نجم نوشتۀ «بیت  پیامبر دربارۀ اهل

 در لغت« بیت اهل»

هـای  اسـت. در کتـب لغـت بـرای واژه« بیـت»و « اهـل»مرکب از دو واژۀ « بیت اهل»واژۀ 
ذیـل کلمـۀ  العاین کتاهبشـده اسـت. صـاحب   ، معانی  متعددی بیـان«بیت اهل»و « آل»
ها نسبت بـه وی هسـتند.  ترین انسان همسرش و مفصوص مرد، اهل  »گوید:  می« هلأ»

اهل  شف ، بستگان و »: نویسد منظور می ابنهمچنین  1«.البیت یعنی ساکنان  خانه  اهل
 2.«ترین افـراد بـه مـرد هسـتند ترین یا نزدیک خویشاوندان  او هستند. اهل  مرد مفصوص

مـراد از »گویـد:  می فـارس بـن مـداح و 3دانـد بیـت را عیـال  مـرد می اهلجوهری نیز بـر 
را به خانه یـا قصـر  مـرد « بیت»اثیر نیز در کتاب خود،  ابن 4.«بیت، ساکنان  خانه است اهل

 5تعری  کرده است.
شود که رابطۀ نزدیکی با فرد دارند  در لغت به کسانی گفته می« بیت اهل»طور کلی،  به
 تر است. آن شف  نمایان بودن   قدر این قرابت و عالقه بیشتر شود، اهل و هر

 در اصطالح« بیت اهل»

های متفاوتی دارند که در  دیدگاه« بیت اهل»علما و دانشمندان مذاهب اسالمی در معنای 
 پردازیم: ادامه، به بیان آنها می

 . دیدگاه مذهب امامیه0
کسـا  تن  آل همـان پـنج« بیـت اهل»در میان شیعیان، واض  است که معنـای اصـطالحی  

بیـت در آیـۀ  نویسـد کـه مـراد از کلمـۀ اهل تطهیـر می طوسی در تفسیر آیـۀ شیخ هستند.

                                                 
 .22ص ،5 ، جکتهبتالعین. فراهیدی، خلیل بن احمد، 1

 .850ص، 7، جل هنتالعوبتمنظور، محمد بن مکرم، . ابن2

 .800ص، 7، جالصحهح. جوهری، اسماعیل بن حماد، 3

 .324ص، 1ج ،ةمتمقهسیستاللغجمعفارس، احمد،  . ابن4

 .35ص، 7، جالنههسةتفيتغوسبتالحدسثترتاألرون محمد، اثیر، مبارع ب . ابن5
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بیت  نیز دربارۀ اینکه مراد از اهل المیزان رف یوصاحب  1عباست. تن  آل تطهیر، همان پنج
، اکـــرم بیــت در ایــن آیــه، پیــامبر نویســد مــراد از اهل چــه کســانی هســتند، می

 :نویســد بــاره می این حلــی در هعالمــ 2اســت. و حســنین ، فاطمــهعلــی حضــرو
ـران و جمهــور علمـا، ایــن آیـه در شــأن رسـول  اســالم بـه»  ، حضــرواتفاق  همــۀ مفس 

 3«.است نازل شده و حسنین ، فاطمهعلی

 سنت . دیدگاه اهل0
ــمندان اهل ــا و دانش ــان فقه ــدگاه در می ــنت، دی ــطالحی   س ــای اص ــاوتی در معن های متف

شود که عمدۀ معنای این واژه،  ار شاخ   آنان فهمیده میوجود دارد؛ ولی از آث« بیت اهل»
 4.عباست تن  آل کسا و پنج همان اهل

تر شود، بایـد دربـارۀ مصـداق  آن  روشن« بیت اهل»تیمیه دربارۀ  برای اینکه دیدگاه ابن
کسا نـازل  تطهیر، برای اهل که آیۀ کند میتیمیه بارها در آثار خود اعتراف  تحقی  کرد. ابن

کنـد کـه شـاید بیـانگر  رأی  ای بیـان می گونـه نهایت، سـفن خـود را به ست؛ ولی درشده ا
بیت دو دیدگاه داشته که یکی از آنها شهرو پیدا کرده  حقیقی  او نباشد؛ زیرا وی درباره اهل

بیـت ذکـر  رابطـه بـا مصـادی   اهل نیت  اتفـاذ رأی صـحی ، اقـوالی در رو، بـه است. ازایـن
 5شود: می

 همسران پیامبر اکرم دیدگاه اول:

ران، این دیـدگاه را صـرفا  بـه عموم انـد.  عنوان احتمـال بیـان کـرده و آن را نقـد نموده مفس 

                                                 
 .705و  772، ص2، جالتبیهنتفيترف یوتالقوآن. طوسی، محمد بن حسن، 1

 .777، ص77، جالمیزانتفيترف یوتالقوآن. طباطبایی، سید محمدحسین، 2

 .121، صالکوامةتمنههجیوس ، . عالمه حلی، حسن بن 3

؛ 777، ص5، جالن اهئي سانن؛ نسـائی، احمـد بـن شـعیب، 753، ص0، جإلمهمتأحمدتبنتحنبالم ندتاحنبل، احمد بن محمد،  . ابن4
، 3، جالبخاهیي البهیيتشاوحتصاحیح فتحعسقالنی، احمد بن علی،  حجر ؛ ابن57، ص7، جالمعجمتالکبیوطبرانی، سلیمان بن احمد، 

 ،الم اتدیكتعلایتالصاحیحینعبداللـه،  نیشابوری، محمد بن حاکم؛ 77، ص5، جالتومذي سننترمذی، محمد بن عیسی، ؛ 750ص
، الکشاهفزمفشـری، محمـود بـن عمـر، ؛ 722، ص5، جبهلماأروی التف ایوتیالمنوویتفا الدیبکر،  سیوطی، عبدالرحمن بن ابی؛ 7552ح
 .523، ص83ج؛ 773، ص85ج ،الکبیو التف یورازی، محمد بن عمر،  ؛ ففر872، ص0ج

 .38، ص8، جالواجحتمنتالخالفتاإلنصهفتفيتمعوفة. مرداوی، علی بن سلیمان، 5
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بیـت بـه همسـران  آن حضـرو، صـحی   اندلسی بر این عقیـده اسـت کـه اختصـاص  اهل
احــزاب مفــت  بــه همســران   ســورۀ 77 گویــد کــه اگــر آیــۀ جــزی نیــز می ابن 1نیســت.

 2شد. آورده می« عنکن  »اید با لفظ  بود، ب خدا رسول

 کسا و همسران پیامبر اکرم اهل دیدگاه دوم:

اند؛ اما با مراجعـه بـه  تیمیه اختیار کرده سنت و از جمله ابن این دیدگاه را برخی علمای اهل
باره دیدگاه مشفصی ندارد. او در کتـاب   این آید که وی در دست می تیمیه به های ابن کتاب

 نویسد: سخ به سؤال شفصی میخود، در پا

ــامبر ا از اهل[ در میــان مســلمانان هــیچ اختالفــی نیســت کــه علــی ــت  پی  بی
ا، [ وقتـی کـه علـی خـدا رسـول .بیـت اسـت ، بلکه افضـل  اهلاکرم

خـدایا، اینهـا »ا در زیر کسا جمـع شـدند، فرمودنـد: [ ا و حسنین[ فاطمه
3«.را دور گردان بیت  من هستند. از اینها هر رجس و پلیدی اهل

 

شـود کـه  از سـیاق  آیـه اسـتفاده می»نویسـد:  وی در جای دیگری از همین کتـاب می
ــامبر ــران پی ــل در اهل همس ــز داخ ــحی  نی ــول، ص ــن ق ــه ای ــتند؛ بلک ــت هس ترین  بی

بیت هستند یا نه،  نیز داخل  اهل اکرم تیمیه دربارۀ اینکه زنان  پیامبر ابن 4.«هاست قول
بیـت  نظر  مـن، همسـران  ایشـان نیـز داخـل  اهل امـا بـه ؛ت وجـود داردروایـ دو» گوید: می

ا [ و حسـین ا[ حسـنا، [ ا، فاطمـه[ بیت علـی هستند، منتها افضل  اهل
 5«.هستند

را  داند، ولی همسران  پیامبر عبا می تن  آل بیت را پنج بنابراین، وی مصداق بارز  اهل
 کند. نیز به آنها ملح  می

 َمن حرمْت َعلیِهم الَصَدقةدیدگاه سوم: 

صاحبان  این دیدگاه در تعیین مصداق  کسـانی کـه صـدقه بـرای آنـان حـرام اسـت، دچـار 
                                                 

 .032، ص2 ، جالمحیط البحوابوحیان، محمد بن یوس ، . 1

 .758، ص8، جالت هیلتلعلومتالتنزسلتجزی، محمد بن احمد، . ابن2

 .55، ص1، جالکبوى الفتهرىتیمیه، احمد بن عبدالحلیم،  . ابن3

 .195، ص2. همان، ج4

 .94، ص3، جالم تدیكتعلیتمجمو تالفتهرىالحلیم، تیمیه، احمد بن عبد ابن ؛336، ص5همان، ج. 5
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قول اول آن است کـه مـراد از  :قول بیش از بقیۀ اقوال، معروف است اند. دو اختالف شده
ــم بنی»آن،  ــب بنی»و « هاش ــول« مطل ــتند و ق ــط  هس ــراد از آن، فق ــه م ــت ک دوم آن اس

 1انـد. دوم را اختیـار کرده جوزیه، قول قیم تیمیه و شاگردش، ابن هستند. ابن« اشمه بنی»
 2«.کسانی هستند که صدقه بر آنان حرام است محمد آل»گوید:  تیمیه می ابن

 کسا بیت به اهل دیدگاه چهارم: انحصار اهل

فقـط بیـت،  سـنت بـر ایـن اسـت کـه مـراد از اهل دیدگاه مذهب امامیه و اکثر علمای اهل
 حسـین و امـام حسـن ، امـامفاطمـه ، حضـروعلی کسا، یعنی حضرو اهل

تطهیـر نیـز  آیـۀ نزول   شأنمربو  به ویژه روایاو   هستند. بررسی  آیاو و روایاو  این باب، به
 کند. این دیدگاه را تقویت می

تطهیــر   در تفســیر آیــۀ حجــر هیتمــی  دالیــل  ایــن دیــدگاه، آیــاو و روایــاو اســت. ابن
ران گفته»نویسد:  می ا و [ ا و فاطمـه[ نزول  ایـن آیـه، علـی اند کـه شـأن اکثر مفس 

 3.«ا هستند[ ا و حسین[ حسن

اشاره دارند   کند که اکثر آنها به این مطلب طبری نیز ذیل این آیه چندین روایت ذکر می
هسـتند.  و حسنین فاطمه و حضرو علی بیت، منحصرا  حضرو که مراد از اهل

سـلمه اجـازه خواسـت کـه او نیـز بـا  در احادیث آمـده اسـت ام»کند:  ر ادامه ذکر میوی د
خـود  ی! در جایرخ”در جواب  او فرمودند:  بیت در زیر آن عبا قرار گیرد که پیامبر اهل

 4“«.یح  قرار دار  یرالبته تو در مس .بمان

 کند، آیۀ مباهله است: بیت را مشف  می از آیاتی که مصادی   اهل

                                                 
، الفقهیاة اإلختیاهیاتتیمیـه، احمـد بـن عبـدالحلیم،  ؛ ابن053، ص7، جالفتاهرى مجماو تیمیه، احمد بن عبدالحلیم،  . ابن1

 .773، صاألفههم جالءبکر،  قیم جوزیه، محمد بن ابی ؛ ابن55ص

 .053، ص7، جالفتهرى مجمو تیمیه، احمد بن عبدالحلیم،  . ابن2

، 3، جالمحایط البحاو؛ ابوحیـان، محمـد بـن یوسـ ، 087، ص8، جالصواعقتالمحوقةحجر هیتمی، احمد بن محمد،  . ابن3
بغـوی، حسـین بـن ؛ 755، صالماممنین األیبعاینتفايتمنهقابتأمهاهت کتاهبعساکر، عبـدالرحمن بـن محمـد،  ابن ؛880ص

المشااکلتماانت کشاافجــوزی، عبــدالرحمن بــن علــی،  ؛ ابن055ص ،7، جالتنزساال معااهلمالبغااويتالم اامیت رف اایو ،مســعود
 .072ص، 0، جالصحیحین حدسث

 .3، ص88ج، القوآن البیهنتفيترف یو جهمعجریر،  بن . طبری، محمد4
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 ْقَنهاَءُکْم َو
َ
ْقَناَءَنها َو أ

َ
َك ِفیِه ِمْن َقْعِد َما َجاَءَك ِمَن اْلِعْلهِم َفُقهْل َتَعهاَلْوا َنهْدُع أ َفَمْن َحاجَّ

ِه َعَل  اْلَکاِذِقیَن  ْنُفَسُکْم ُثمَّ َنْبَتِهْل َفَنْجَعْل َلْعَنَت اللَّ
َ
ْنُفَسَنا َو أ

َ
1؛ِنَساَءَنا َو ِنَساَءُکْم َو أ

 

بیاییـد پسـرانمان و »رۀ دانشی که بر تو آمده، با تـو نـزا  کنـد، بگـو: اگر کسی دربا
گـاه  پسرانتان، و زنانمان و زنانتان، و نفس  خودمان و نفس  خودتان را بفوانیم و آن

 «.گو قرار دهیم مباهله کنیم و لعنت خدا را بر درو 

، گردیـد وقاص در حدیثی روایت شده است هنگـامی کـه ایـن آیـه نـازل از سعد بن ابی
خـدایا، »را خواندند و گفتنـد:  و حسین و حسن و فاطمه علی خدا رسول

نویسد این حدیثی است که آن  تیمیه ضمن تأیید  این حدیث می ابن«. اینان اهل  من هستند
سیوطی نیز همین روایت را از مسلم و ترمـذی و دیگـران نقـل  2را مسلم روایت کرده است.

 3نموده است.

 بیت تیمیه در برخورد با فضایل و مناقب اهل ابنرویکردهای 

 یل  دارنـد، از ذکـر فضـا یتب که به اهل یارادو و محبت ۀواسط به یقینفر  یعموم علما
تیمیه دربارۀ این قضـیه  ابن تابند؛ اما یآن بزرگواران را برنم ی   ندارند و تنق ییابا یچآنان ه

 گیرد: و بررسی قرار میبفش مورد بحث  رویکرد متفاوتی دارد که در چند

 بیت تیمیه در رابطه با مقام علمِی اهل . دیدگاه ابن0
هـای  انـد و کتاب یکی از مسائلی که قاطبۀ دانشمندان  شـیعه و سـنی بـر آن اعتـراف کرده

اسـت. شـیعه نیـز  اکـرم بیت  پیـامبر اند، جایگاه علمی  اهل گوناگونی دربارۀ آن نگاشته
هستند و علوم  آن  خدا ترین اشفاص پس از رسول ن، عالممعتقد است که آن بزرگوارا

این در حالی است که برخالف شـیعه و  است. باب از علم  رسول خدا یک حضراو
را ها  نسـبت بـه سـایر انسـان تیمیه اعلمیـت و افقهیـت حضـرو علـی ابنتنها  سنی، نه

را نیـز زیـر سـؤال  بـودن  آن حضـرو کند که حتی عالم سفنانی بیان می، بلکه پذیرد نمی

                                                 
 .77عمران، آیۀ  . سورۀ آل1

کتـاب ، م الم صاحیحنیشابوری، مسـلم بـن حجـاج، ؛ 787، ص3، جمنههجتال نةتالنبوسة، تیمیه، احمد بن عبدالحلیم . ابن2
 .8050، ح7237، ص0طالب، ج فضائل الصحابة، باب من فضائل علي بن أبي

 .72، ص7، جالدیتالمنوویتفيتالتف یوتبهلمأرویبکر،  . سیوطی، عبدالرحمن بن ابی3
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گاه”فرمودند:  اکرم پیامبر»نویسد:  برد. مثال  وی می می ترین  امـت مـن بـه حـالل و  آ
گاه بن حرام، معاذ در ایـن میـان،  “«.ثابت است بن ترین  امت من به فرایِ، زید جبل و آ

کند که این حدیث، هم از حیث سند و هم از  َبَرد و ادعا می نمی ینام علی او از حضرو
 از معـاذ دانـاتررا  حیث داللت، صحی  است و هرکس با وجود  این روایت  صحی ، علی

در آن وجود دارد،  کند حدیثی که نام علی طرف دیگر، او ادعا می بداند، جاهل است. از
 1است. ضعی 

جبـل و  بن به معاذ نسبت علی که وقتیگوید  اساس همین روایت می تیمیه بر ابن
با علم به اینکه مسلما   ؟به خلفا اعلم باشد تواند نسبت نباشد، چگونه میثابت اعلم  بن زید

 2.به زید، افضل و اعلم بودند خلفا نسبت

ــر می ــای دیگ ــد:  او در ج ــک هیچ»نویس ــه  ی ــی ب ــی و فقه ــائل علم ــحابه در مس از ص
ا بـود کـه سـؤاالو  علمـی را از دیگـران [ کردند، بلکه این علـی ا رجو  نمی[ علی
 علــی عبــاس نــزد حضــرو گویــد ابن . وی همچنــین قــول کســی را کــه می«پرســید می

 3داند. میاست، باطل  کردهشاگردی 

مـن شـهر علـم هسـتم و »را که فرمودنـد:  اکرم تیمیه حدیث منقول از پیامبر ابن
ضـعی  و سسـت  کند سند این حدیث، بسیار پذیرد و ادعا می ، نمی«ا دروازۀ آن[ علی

 4کند. بودن  این حدیث تصری  می ه مجعولاست، و با این بیان، ب

از من سؤال کنید، قبل »مبنی بر اینکه را  حضرو علیمنقول از  او همچنین روایت
ــد ــت دهی ــرا از دس ــه م ــان نمی«از آنک ــت ایش ــانگر  اعلمی ــا می ، بی ــد و ادع ــه  دان ــد ک کن

 کوفـه در بسـیاری از کوفـه گفتـه اسـت و اهل این حدیث را در میـان اهل علی حضرو
گـاه بودنـد و در مقابـل، علـم  اهـالی  مدینـه، مکـه، شـام و بصـره  مسائل علمی و دینی ناآ

                                                 
 .573تا  578، ص3، جمنههجتال نةتالنبوسة، تیمیه، احمد بن عبدالحلیم . ابن1

 .575، ص. همان2

 .577. همان، ص3

 .575، ص. همان4
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عثمان تمام قرآن را جمع کرد و بعضی اوقاو، کل قرآن را که نویسد  او می 1.زیاد بود بسیار
تمام قرآن را حفظ باشد، میان علما  خواند، ولی دربارۀ اینکه علی رکعت نماز می در یک

 2.اختالف است

ه نـزد نیفـابوح»نویسد:  می صادق و امام باقر وی همچنین دربارۀ اعلمیت امام
ا شـاگردی نکـرده اسـت و کسـانی کـه کمتـرین دانشـی داشـته [ ا و صادق[ باقر

دانند که این ادعای شاگردی، درو  محِ است و دلیلی بر این مطلـب وجـود  می ،باشند
 3.«ندارد

 تیمیه نقد دیدگاه اول ابن

، بیـت دادن  علـم اهل رسد، وی تمـایلی بـه برتـری نظر می تیمیه به سفنان ابناز این 
کـه بسـیاری از علمـای  حـالی بـر علـم  دیگـران نـدارد؛ در علـی ویژه علـم حضـرو به

، «قاقهها أنا مدینهة العلهم و علهيج»اند. حدیث   سنت به اعلمیت  آن حضرو اعتراف کرده اهل
سنت با اسناد  فریقین است. شمار زیادی از بزرگان اهل اتفاق   یکی از روایاو مشهور و مورد

 4اند. متعددی، صحت  سند این حدیث را اعالم کرده

از عطـا شـنیدم کـه عایشـه گفـت: »نویسـد:  می التاهیسختالکبیاوهمچنـین بفـاری در 
ای معـروف گفتـه  اول نیـز در جملـه خلیفـۀ 5“«.ا داناترین مردم به سنت اسـت[ علی”

ا بـرای حـل  آن حاضـر [ طالـب ابی بـن م به خدا از مشکلی که علیبر  پناه می»است: 
 6«.نباشد

                                                 
 .553، ص5. همان، ج1

 .882، ص2. همان، ج2

 .64، ص4ج . همان،3

، 0، جالغهباةتفايتمعوفاةتالصاحهبة أسداثیر، علی بن محمد،  ؛ ابن55ص، 77، جالمعجمتالکبیو. طبرانی، سلیمان بن احمد، 4
 اتدیكتعلایتالمنیشـابوری، محمـد بـن عبداللـه،  حـاکم؛ 727، ص7، جبغداد رهیسخبغدادی، احمد بن علی،  ؛ خطیب88ص

 .702، ص77، جالعمهل کنزالدین،  هندی، علی بن حسام متقی ؛783، ص7، جالصحیحین

، رهیسختمدسنةتدمشقعساکر، علی بن حسن،  ؛ ابن882، ص7ج؛ 855، ص8ج ،التهیسختالکبیواسماعیل،  . بفاری، محمد بن 5
 .052، ص08ج

، التهاذسب رهاذسبعسـقالنی، احمـد بـن علـی،  حجر بن؛ ا055، ص75، جالعمهل کنزالدین،  هندی، علی بن حسام متقی. 6
ذهبـی، محمـد بـن ؛ 707، ص77، جالبخاهیي الباهیيتشاوحتصاحیح فتح ،عسقالنی، احمد بن علی حجر ؛ ابن773، ص3ج
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این است که  کردهو ادعا  آورده «أنا مدینة العلم» سند برای روایت   نیشابوری سه حاکم
 2ذکر کردهاصفهانی نیز سند دیگری برای این روایت  ابونعیم 1االسناد است. صحی  حدیث

 3سند دانسته است.ال و در کتاب دیگرش، آن را صحی 

حـاکم اسـناد  الم اتدیِكتایـن حـدیث در »نویسـد:  دربارۀ این روایـت مینیز عسقالنی 
توان داشـت ایـن اسـت کـه ایـن روایـت را  بسیاری دارد و کمترین ادعایی که دربارۀ آن می

 4«.اطالق شود )=جعلی( “وضع”دار بدانیم؛ پس سزاوار نیست بر آن اسم   اصیل و ریشه

رق مفتل   این روایت میبدرالدین زر   نویسد: کشی بعد از نقل  ط 

سند از ابومعاویه و شریک روایت  حاصل مطلب این است این حدیث با مجمو  دو
وجه ضـعی  نیسـت؛  هیچ استدالل است. این حدیث به ن، و قابلحَس  شده و در حد  

5چه رسد به اینکه جعلی و ساختگی باشد.
 

همچنین  6داند. نیشابوری، صحی  می یت از حاکمتبع هیتمی نیز آن را حسن، بلکه به
 نویسد: می العمهل کنزصاحب 

از من بسرسید. به خدا سوگند، تا روز قیامت هرچـه »گفتند:  ا می[ علی حضرو
دانم. از کتاب خدا از من بسرسید. قسم به خـدا هـیچ  از من بسرسید، پاسفش را می

نازل شده است یا روز، در شـهر  دانم شب ای در قرآن نیست، مگر اینکه من می آیه
7«.نازل شده است یا در بیابان

 

 :کند از آن حضرو نقل می جوینی

ام دانـش فراوانـی  از من سؤال کنید، پـیش از آنکـه مـرا از دسـت دهیـد. در سـینه
است. بـه خـدا  خدا هست. این صندوق  دانش است. این عصارۀ دانش رسول

                                                 
 .27، ص7، جالنبالء أعالم سیواحمد، 

 .0772و  0773، ح772و  773، ص7، جالم تدیكتعلیتالصحیحیننیشابوری، محمد بن عبدالله،  . حاکم1

 .703، ح22، ص7، جمعوفةتالصحهبةابونعیم، احمد بن عبدالله، . 2
 .77، ص7، جحلیةتاألرلیهءترتطبقهتتاألصفیهء. ابونعیم، احمد بن عبدالله، 3

 .788، ص8، جل هنتالمیزانعسقالنی، احمد بن علی،  حجر . ابن4
 .775، ص7، جالآلليتالمنوویة. زرکشی، محمد بن عبدالله، 5

 .787، صالفتهرىتالحدسویةیتمی، احمد بن علی، حجر ه . ابن6
، 3، جالتهاذسب رهذسبعسقالنی، احمد بن علی،  حجر ابن؛ 575، ص8، جالعمهل کنزالدین،  هندی، علی بن حسام . متقی7

البیاهنتفايت جاهمعجریـر،  بـن طبـری، محمـد؛ 75، ص7، جألحکهمتالقاوآنتالجهمع محمد بن احمد، نک: قرطبی، ؛772ص
 .777، ص87، جالقوآن رف یو
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شود و من بر آن تکیه زنم، هرآینـه پاسـخ  سوگند، اگر کرسی  دانش برای من نهاده 
دهم تا آنکه خداوند  انجیل را با انجیلشان می توراو را با توراتشان و پاسخ  اهل اهل

 همانـاکـه  ؛گویـد توراو و انجیل را به سفن درآورد و آن دو بگویند علی راسـت می
1داد.پاسخ شما را  ،نازل شده است ام بر)علی( با آنچه 

 

ا، هزار هـزار هـزار علـم یـاد [ به علی رسول خدا»گوید:  ز میاحمدرضاخان نی
 نویسد: پور در کتاب  خود می ابوبکر غازی مولویهمچنین  2«.دادند

ــک از اهل کنم هیچ مــن فکــر نمــی ــاذ از  ی ــه باشــند کــه مع ســنت و جماعــت گفت
تیمیه است.  ا در علم، افضل بوده است. این قول، یکی از مبتدعاو  ابن[ علی

ا خصومت داشت و اکثر احادیـث فضـایل  او را [ داند؛ زیرا با علی یچ نمیوی ه
3است. رد کرده

 

از مـن »را کـه  گفتۀ همـۀ علمـای مـذاهب اسـالمی، ایـن سـفن  حضـرو علـی به
 4ادعا کند. درستی به کسی جز ایشان نتوانسته« دبسرسید، قبل از اینکه مرا از دست بدهی

انــد کــه خطــاب بــه  نقــل کرده خــدا ولهنــدی از رســ حنبــل و متقــی بــن احمــد
شوی من تو را به ازدواج کسی درآورم کـه اولـین  آیا راضی نمی: »فرمودند زهرا حضرو

لمش از دیگران عظیم  5«تر است؟ فرد  مسلمان بوده و از همه بیشتر علم دارد و ح 

 سـنت روایـاتی آمـده اسـت. عبـدالعزیز نیـز در منـابع اهل صـادق دربارۀ علـم امـام
گفـت اگـر آن دو سـال نبـود،  کنـد کـه ابوحنیفـه می لوی، که از احناف است، نقـل میده

کنـد  سالی تفسـیر می را به دو« سال دو»گاه دهلوی، عبارو  رفت. آن از دست می 6نعمان

                                                 
 .707تا  772، ص7ج ،فوائدتال مطین. جوینی، ابراهیم بن محمد، 1

 .07، حالحیتإنبهء ،، احمدرضاخانی. قادر 2

 .07، صسنتترتجمهعتتاست؟تازتاهلتریمیهتابنآسهتپور، محمد ابوبکر،  . غازی3

راهیسختمدسناةتکر، علی بن حسـن، عسا  ؛ ابن788ص ،7، جالم تدیكتعلیتالصحیحیننیشابوری، محمد بن عبدالله،  حاکم .4
کتااهبت حنبــل، احمــد بــن محمــد، ؛ ابن25، ح27، صالمنهقااب ،موفــ  بــن احمــدخااوایزمی،ت؛ 723، ص08، جدمشااق
نووی، یحیی بن شرف،  ؛88ص ،0، جالغهبةتفيتمعوفةتالصحهبة أسداثیر، علی بن محمد،  ؛ ابن707ص ،8، جالصحهبة فضهئل
 .773ص ،7، جاللغهت األسمهءتر رهذسب

اإلماهمتأحمادتبانت م اندحنبـل، احمـد بـن محمـد،  ؛ ابن764، ص2، جالصحهبة کتهبتفضهئل حنبل، احمد بن محمد، . ابن5
 .32927و  32925، ح645، ص11، جالعمهل کنزالدین،  هندی، علی بن حسام متقی ؛24347ح 422، ص33ج ،حنبل

 . نام حقیقی  ابوحنیفه.6



 

 

110 

سال 
هشتم

 ،
بهار 

1397
، شمار

 ۀ
29

 

 1شاگردی کرده است. صادق که ابوحنیفه نزد امام
ا کسـی را [ محمـد بـن تر از جعفـر مـن فقیـه»کند:  ذهبی نیز از ابوحنیفه نقل می

 2.«ندیدم

عمــوم  ها هســتند و اعلــم  انســان بیــت ، اهلتیمیــه رغم ادعــای ابن بنــابراین، علــی
 دانند. را داناترین مردم میدرستی آنان  ت نیز بهسن اهل

 تیمیه در رابطه با مقام قضایِی حضرت علی . دیدگاه ابن0
دربارۀ حـدیث  کند و می شایستگی  حضرو را در مقام قضاوو نیز انکار همچنین تیمیه ابن

 :نویسد می ،«أقضاکم علي»که فرمودند:  الله رسول
د. شـواین حدیثی است که ثابـت نیسـت و سـندی نـدارد تـا آنکـه بـه آن اسـتدالل 

صـحی  و نـه  نه با سند ،نکرده های سنن معروف نیز آن را ذکر کسی در کتاب هیچ
یی گـو درو کـه بـه  ی اسـتکـرده کسـی که این را نقل شفص. تنها ضعی  با سند

ــروف ــت.  مع ــیاس ــدیث نب ــرم ح ــالم مک أعلمکههم قههالحالل و الحههرام »: اس
3است.را نقل کرده  حیث سند قوی است و ترمذی نیز آن نیز از «جبل قن معاذ

 

 داشتهاشتباه  مورد ا در هفده[ ، علیگفته استتیمیه  ابن»نویسد:  نیز میحجر  ابن
پـذیرد،  را نمی علـی تنها اعلمیت حضرو ی نهو  4.«استده نموو با ن   قرآن مفالفت 

 دهد. خدشه قرار می بلکه جایگاه علمی و مقام قضایی  حضرو را نیز مورد

 تیمیه نقد دیدگاه دوم ابن

از  یک در هیچ فوقحدیث  کهکند  میو ادعا را انکار،  علی حضرو شایستگی  تیمیه  ابن
عمـر : ”گویـد عبـاس می ابن»نـد: ک می که بفاری نقـل حالی در ؛سنن نیامده است کتب  

 5.“«طالب است ابی بن گفت که بهترین قاضی  ما علی

کمـک  علـی رسـید و از حضـرو بسـت می عمر بارها هنگامی که در قضاوو به بن
                                                 

کری،  ، محمود. آلوسی1  .2، صیتعشوسةمختصوترحفةتاإلرنش 

 .126، ص1، جالحفهظةترذکوت ، محمد بن احمد،. ذهبی2

 .577و  578، ص3. همان، ج3

 .165تا  163، ص1، جالدییتالکهمنةحجر عسقالنی، احمد بن علی،  . ابن4

 .0027، ح572، صتفسیر، کتاب الالبخهیي صحیح. بفاری، محمد بن اسماعیل، 5
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همچنـین  1«.رفـت اگر علی نبـود، عمـر از دسـت می»گفت:  خواست، در وص  او می می
آیـا ایـن  2«.ا بـر روی زمـین بـاقی نگـذاردابوالحسن، خدا بعد از تو، مـر  ای»کرد:  بیان می

دوم را بـه  چنـین خلیفـۀ در قضاوو نیست کـه این علی دهندۀ اوج دقت حضرو نشان
 !هیجان آورده است؟

 صحی  از انس روایت کرده است که پیامبر به سند   یحدیثخود، ماجه در سنن  ابن
طالـب  بیا بـن علی قضاوو، ترین  آنها به ترین مردم به امتم و شایسته مهربان: »فرمودند

ضمن معرفی  اصحابشان فرمودنـد:  اکرم پیامبر»نویسد:  عبدالبر نیز می ابن 3«.است
 4«.عمر نیز عین همین جمله را گفت. “طالب است ابی بن بهترین قاضی، علی”

انـد کـه معـاذ اعلـم اسـت، در  فرموده اکـرم اگر پیامبر»گوید:  پور می مولوی غازی
اتفاق همـۀ  ا اسـت و بـه[ علـی اند که بهتـرین قاضـی حضـرو رمودهجای دیگر نیز ف

 5«.سنت، این حدیث صحی  است علمای اهل

هـیچ شفصـی را دانـاتر و »اند که گفته اسـت:  از مقداد نوشته نقل نویسان نیز به تاریخ
 6«.ا در قضاوو سرا  ندارم[ تر از علی عادل

تــرین اصــحاب در قضــاوو  را شایســته علــی ســنت حضــرو بنــابراین، عمــوم اهل
 ، صحی  نیست.امر  مورداتفاقکردن  این  تیمیه در مفدوش دانند و ادعای ابن می

 بر دیگران حضرت علی تقدم اسالِم تیمیه در رابطه با  . دیدگاه ابن3
دانـد و اعتقــاد دارد، قــول  نمی بعــد از پیــامبر را اولــین مسـلمان وی حضـرو علــی

 7یش از وی به اسالم گرویده است.تر این است که ابوبکر پ صحی 
                                                 

 .242، ص1، جمنتالقواصمالعواصمتعربی، محمد بن عبدالله،  . ابن1
 .162، ص3، جإیشهدتال هیيتلشوحتصحیحتالبخهیي. قسطالنی، احمد بن محمد، 2
 .755و  750، ح55، ص7، باب فضائل زید بن ثابت، جسننتابنتمهجةماجه، محمد بن یزید،  . ابن3

حنبل، احمـد بـن محمـد،  ناب؛ 7255، ش7758، ص7، جاإلستیعهبتفيتمعوفةتاألصحهب. ابن عبدالبر، یوس  بن عبدالله، 4
، سیدمرتضــی،  ؛ حســینی فیروزآبـادی87527و  87525، 87520، ح77و  78، 75، ص75ج، اإلمااهمتأحمادتباانتحنبال م اند
 .878، ص8، جال تة الخم ةتمنتالصحهح فضهئل

 .07، صسنتترتجمهعتتاست؟تازتاهلتریمیهتابنآسهتپور، محمد ابوبکر،  . غازی5

 .877، ص0، جختالطبويرهیس. طبری، محمد بن جریر، 6

 .755، ص3، جمنههجتال نةتالنبوسة، تیمیه، احمد بن عبدالحلیم . ابن7
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 تیمیه ابننقد دیدگاه سوم 

بــرد کــه آثــار  ســؤال می را زیــر علـی بــودن  حضــرو االیمان تیمیـه در حــالی ســاب  ابن
 0دهند. سنت برخالف  این مطلب گواهی می دانشمندان اهل

نفـر بودنـد کـه  هـا سـه قـدمان  امت پیش”لیلی گفـت:  ابی ابن»نویسد:  زمفشری می
ا، [ طالـب ابی بن زدنی به خداوند کفر نورزیدند: علی برهم اندازۀ چشم گاه حتی به هیچ

 2«.یاسین فرعون و مؤمن  آل مؤمن  آل

ا فرمودند: [ علی هنگام توصی  حضرو خدا رسول»گوید:  مغازلی نیز می ابن
در ترین  آنهـا  قـدم ترین، دانشـمندترین، بردبـارترین مـردم و پیش فاطمه، علـی شـجا  ای

 3«.اسالم است

بعــد از اولــین مســلمان  علــی ســنت، حضــرو بــر ادعــای دانشــمندان اهل لـذا بنــا
 بوده است. پیامبر

 تیمیه در رابطه با شجاعت حضرت علی . دیدگاه ابن3
وی  د.نمایـحضـرو نفـی آن از نیـز کند کـه ویژگـی  شـجاعت را  تیمیه بسیار تالش می ابن
 گوید: می

کـافران کشـته از یـا کمتـر،  کمـی بیشـتریا نفر  هزار اکرم پیامبر های در غزوه
دهم  آنـان  َنه یکو ؟ اه شدندعلی کشت نفر به دست   اما از این مجمو ، چند ؛شدند

ــت و  ــر از آن را، را کش ــتر از وی بلکــه دیگــران نــه کمت کــافران را کشــتند. بیش
رخدادها بسیاری از در بود و  نشستهدر مدینه  سرای پیامبر ا غالبا  در[ علی

جنـگ در شمشیر  او تـأثیری نبـود. مـثال   شد، دراستوار  خاطر آنها که پایۀ اسالم به
شـدن  پایـۀ  بـود. بعـد از محکـم بسـیار شمشـیرهایاز  یکـیصرفا  شمشیر او بدر، 

در مجمـو ، ا چه نقشی داشت؟ او هیچ نقشی نداشته است. [ علی نیزاسالم 
4از وی سرا  نداریم.شجاعت خاصی 

 
                                                 

 دانند. را مقدم بر همه می کنند؛ ولی حضرو علی . البته نه شیعه و نه سنی هرگز مسلمان بودن  ابوبکر را نفی نمی1
؛ 778، ص70، جيالمعاهن یرحاللـه، محمـود بـن عبد آلوسـی،؛ نـک: 75، ص0، جالکشاهف. زمفشری، محمود بـن عمـر، 2

 .787، ص2، جالقوآنتیوعنترف تیهنالبتالکشفتر یم،احمد بن ابراه ی،ثعلب

 .722، ح723، صطهلب منهقبتأمیوتالمممنینتعليتبنتأبيمغازلی، علی بن محمد،  . ابن3

 .722، ص3، جمنههجتال نةتالنبوسةتیمیه، احمد بن عبدالحلیم،  . ابن4
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 تیمیه یدگاه چهارم ابننقد د

تیمیه است، از مسائلی است که بارها  انکار ابن ، که موردمسئلۀ شجاعت امیرالمؤمنین
 خورد. چشم می سنت به و بارها در آثار اهل

اند.  بر مسلمانان دانسـته امارو و حکومتشجاعت را شر   ،سنت برخی متفکران اهل
انـد تـا مرزهـا در امـان، و  اعت را افزودهجمهـور علمـا شـر  شـج»گوید:  مثال  تفتازانی می

بـر اینکـه حضـرو را در غایـت   ایجـی نیـز عـالوه 1«.برابـر  دشـمن مقـاوم باشـد خلیفه در
 3.نویسد که خلیفه برای ادارۀ امور مملکت باید شجا  باشد می 2داند، شجاعت می

از هایی از شجاعت آن حضرو در صفحاو تاریخ وجود دارد کـه بـه بیـان برخـی  نمونه
 پردازیم: آنها می

عبـدود  بن به عمرو در جنگ خندق، ارزش  ضربت علی عالوه بر اینکه پیامبر
نشـینی  برخـی  خیبر نیـز هنگـامی کـه بـا عقب در فت  4اند، را با عبادو  ثقلین برابر دانسته

 فرماندهان لشکر مواجه شدند، فرمودند:

دارنـد و او  را دوسـت می دهم که خدا و رسـولش او فردا پرچم جنگ را به کسی می
ار است و برنمی نیز خدا و رسولش را دوست می ار و غیرفر  گردد تـا اینکـه  دارد. او کر 

5با دست خویش فت  را حاصل کند.
 

فرمودنـد:  پس هنگـامی کـه صـب  شـد، پیـامبر»در ادامۀ این حدیث آمده است: 
  6“«.علی را بیاورید”

ترین  امـت مـن  ا شجا [ علی»ند: ک نقل می حجر از رسول خدا همچنین ابن
ترین   تـو را بـه همسـری  شـجا »فرمودند:  فاطمه به حضرو اکرم پیامبر 7«.است

                                                 
 .728، ص7، جشوحتالمقهصدبن عمر،  . تفتازانی، مسعود1

 .527، ص7، جالمواقف. عضدالدین ایجی، عبدالرحمن بن احمد، 2

 .525. همان، ص3

 .875، ص8، جشوحتالمقهصد. تفتازانی، مسعود بن عمر، 4

 .0875، ح552، کتاب المغازي، صالبخهیي صحیح. بفاری، محمد بن اسماعیل، 5

 . همان.6

هنـدی،  ؛ نک: متقی7222، ح827، ص77، جالمطهلبتالعهلیةتبزرائدتالم هنیدتالومهنیةن علی، حجر عسقالنی، احمد ب . ابن7
 .77735، ح357، ص77، جالعمهل کنزالدین،  علی بن حسام
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کند که قاطبۀ اعراب بـه شـجاعت  آن حضـرو  بالذری نیز ادعا می 1«.آورم ها درمی انسان
 2معترف بودند.

 ت.اساس اس بی علی تیمیه در تنقی  شجاعت حضرو بنابراین، ادعای ابن

با خالفت شییرین  تیمیه در رابطه با مقایسۀ خالفت حضرت علی . دیدگاه ابن4
 و عثمان

پایۀ محکمـی نـدارد. او بـرای  ا[ خالفت علی»نویسد:  در مسئلۀ خالفت می تیمیه ابن
 نه برای خدا. وی هماننـد فرعـون ،وجود آورد ن جنگ بهاناهوای نفس  خویش بین مسلم

 3«.گسترش داد کشتار و فساد را روی زمین

 تیمیه نقد دیدگاه چهارم ابن

 کـه اسـتگرفتـه  هرا نادیـد حدیث صری  نبی مکـرم اسـالماین تیمیه  ابن ،با این بیان
 فرمودند:

در تأویـل قـرآن بـا آنـان  شـف  دیگـریمن دربارۀ نزول قرآن با اینان جنگیـدم و 
. عمـر «نـه»فرمودنـد:  پیـامبر« آیا آن شف  منم؟»ابوبکر گفت: جنگد.  می

نه. او کسی است که کفشش را »فرمودند:  پیامبر« منم؟ آن شف »پرسید: 
4پرداخت. ا بود که به کفشش می[ و آن، علی«. کند تعمیر می

 

احمد آن را روایت کـرده و همـۀ رجـال  آن از »نویسد:  می روایتهیتمی بعد از نقل این 
 5.«ه استثق که او نیز هخلیف بن فطر از هستند، غیر  رواو  صحاح

 بـن بـه علـی خـدا رسـول» :نویسـد از ابوایوب انصاری می نقل حاکم نیشابوری به
 6«.ا حکم دادند که با ناکثان و قاسطان و مارقان بجنگد[ طالب ابی

پـردازد کـه  سـنت می آوری و نقـل آرای کسـانی از اهل مناوی نیـز در کتـابش بـه جمـع
                                                 

 .05، ص7، جسنهبیعتالمودةتلذريتالقوبی. قندوزی، سلیمان بن ابراهیم، 1

 .787ص، 8، جکتهبتُجَملتمنتأن هبتاألشواف. بالذری، احمد بن یحیی، 2

 .555ص، 5ج، منههجتال نةتالنبوسةتیمیه، احمد بن عبدالحلیم،  . ابن3

 .77337ح ،827، ص72ج الفدري، سعید باب مسند ابو ،م ندتاإلمهمتأحمدتبنتحنبلحنبل، احمد بن محمد،  ابن. 4

بکـر،  بـن ابیهیثمـی، علـی : ؛ نـک70377، ح777ص، 2، جالفوائاد الزرائادترتمجماع مجماعبکـر،  . هیثمی، علی بـن ابی5
 .75052، ح800، ص7؛ ج2255، ح727، ص5، جالفوائد الزرائدترتمجمع مجمع

 .0730، ح755، ص7، جالم تدیكتعلیتالصحیحیننیشابوری، محمد بن عبدالله،  . حاکم6
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ــرو ــی حض ــ را در جنگ عل ــان برح ــای دوران خالفتش ــرف  ه ــاح    ، و ط ــل را ن مقاب
مقابل  آن حضرو شمشیر کشـیدند،  همچنین قرطبی نیز تمام کسانی را که در 1.دانند می

 2.اند کردهمسلمانان خروج  داند؛ چراکه علیه امام   باغی و تجاوزکار می

اند، بلکـه در مـدو  ای در اسالم به وجود نیاورده تنها هیچ فتنه بنابراین، آن حضرو نه
 .ها داشتند کردن  فتنه سعی در خاموش خالفتشان

 تیمیه در رابطه با فضایل و مناقب حضرت زهرا . دیدگاه ابن5
کند و حدیثی مبنی  انصافی برخورد می نیز با بی فاطمه دربارۀ فضایل حضروتیمیه  ابن
 :نویسد می نماید و میرد را « است واسطۀ غضب فاطمه غضب خدا به»بر 

ی در کتـب روایتـزیـرا چنـین  ؛اسـت اکـرم بـه پیـامبر نسبت  درو  این مطلب،
نه حسن وارد نشده است و هرکسـی کـه خـدا و و حدیثی  معروف نه به سند صحی  

ضـبناع غضرری ندارد که یکی از خالیـ  نسـبت بـه او  باشد،رسولش از او راضی 
3خواهد باشد. شود. هرکسی که می

 

مه پارۀ تن من است؛ هرکس وی فاط»که فرمودند:  اکرم وی دربارۀ حدیث پیامبر
 نویسد: ، می«آزرده استخدا را  بیازارد،و هرکس مرا  آزردهمرا  بیازاردرا 

ا از دختـر  ابوجهـل [ گوید علـی این حدیث با این متن وارد نشده است. وی می
کـرد.  شکایت خدا ا از این کار به پدرش رسول[ ی کرد و فاطمهخواستگار 

4ا از این کار منصرف شد.[ دند و علیخشمگین ش گاه پیامبر آن
 

 یکـار خـوبی نبـود و از کارهـای ابـوبکربـا  کردن  فاطمـه قهروی ادعا کرده است که 
 طعـن  رح و جـعمـل بـه  ایـنبتـوان حـاکم را مـذمت کـرد، بلکـه  ،ۀ آنوسـیل بهنیست کـه 

 5تر است، تا مدح  او! نزدیک فاطمه

گویـد:  جـایی رسـانده اسـت کـه می بـهرا  ساحت حضرو زهرابه تیمیه جسارو  ابن

                                                 
 ، حرف واو.757، ص7، جالقدسوتفیض، عبدالرؤوف، . مناوی1

 .772، ص77، جألحکهمتالقوآنتالجهمع محمد بن احمد، قرطبی،. 2

 .802، ص0ج ،منههجتال نةتالنبوسةتیمیه، احمد بن عبدالحلیم،  . ابن3

 .803. همان، ص4

 .800. همان، ص5
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 نستجیر بالله! 1«.وجود داشته استدر وی از نفاق  ای گونه»

 نویسد: او می
که مـال  او نیسـت و مـال  مسـلمانان  حالی هرگاه حاکم از کسی مالی را بگیرد، در

خواهد، و آن شـف  بـا ایـن حـال بـه  است و حاکم آن مال را برای خود هم نمی
2شود غضب  او برای مال دنیاست. می حاکم غضب کند، معلوم

 

 تیمیه نقد دیدگاه پنجم ابن

کـه  کنـد مطـرح می در حـ  حضـرو زهـرا در حـالیاین ادعاهای مـذموم را  تیمیه ابن
العهالمین،  نسهاء سهید »را  زهـرا حضـرو اکـرم پیامبر ،سنت و اهل شیعهاتفاق   به

 3.اند ه معرفی کرد« المؤمنین الجنة و سید  نساء نساء أمل سید 

تطهیر  نفری است که آیۀ جیکی از پن زهرا حضرو ،ای شیعه و سنیعلماعتراف   هب
آن در شـأن و منزلـت  فراوانـیاحادیـث  فـریقینن  امحـدث است.نازل شده  یشانا در شأن  

 نقـل کـرده اسـت: نبـی مکـرم اسـالم ازجملـه بفـاری کـه  ازانـد؛  کردهحضرو نقل 
 4«.او را عصبانی کند، گویا مرا عصبانی کرده استفاطمه پارۀ تن من است؛ هر کس »

کنـد  تو را خشنود نمی اینآیا ”فرمودند:  رسول خدا»نویسد:  و در جای دیگری می
 5«“؟من باشیؤبهشت یا سرور  زنان  م که سرور  زنان اهل

ای فاطمه، خدا به خشم تو خشمناع، و بـه »در روایتی دیگر نیز فرمودند:  پیامبر
 6.«شود ضی میرضای تو را

حد تواتر در کتب صحاح  تااحادیث متعددی  حضرو زهرا فضیلتدر شأن و مقام و 
 نمونه ذکر شد. عنوان برخی از آنها بهو سنن وارد شده است که 

                                                 
 .805. همان، ص1

 . همان.2

 .3624، ح073ص، کتاب المناقب، البخهیي صحیح. بفاری، محمد بن اسماعیل، 3

 .7370، ح002، صالصحهبة کتهبتفضهئل حنبل، احمد بن محمد، ابن. 4
 .8002، ح7257، ص7، جباب من فضائل فاطمة بنت النبي، صحیحتم لممسلم بن حجاج، نیشابوری، مضمون در:  نقل به

 .3624، ح073ص، کتاب المناقب، البخهیي صحیح. بفاری، محمد بن اسماعیل، 5

 .757، ص7، جالم تدیكتعلیتالصحیحیننیشابوری، محمد بن عبدالله،  . حاکم6
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وی را  و  جسـتهتیمیه برائت  لودۀ ابنآو افکار   ها سنت از این اندیشه بعضی علمای اهل
 مثال: عنوان اند. به داده مذمت قرار مورد

تیمیـه  کـالم ابن بـراکثر مردم » نویسد: حسن سقاف، از دانشمندان معاصر اردنی، می
دشمن  واو ناصبی که  حالی ؛ درخوانند االسالم می وی را به لقب شیخ اند و کردهاستدالل 

 1.«ا را متهم به نفاق کرده است[ زهرا ا است و فاطمۀ[ علی

تیمیـــه  ابن» گویـــد: می زهـــر، نیـــزاأل از علمـــای  ابـــراهیم،الـــدین  محمـــد زکی
ا را به نفاق منتسب کرده است. وی انحرافـاو زیـادی دارد امـا یکـی از [ زهرا حضرو

 2«.ا است[ زهرا ترین انحرافاو  او جسارو به حضرو زشت

چطـور »: کند نیز بیان میحافظ احمد بن محمد صدی ، یکی دیگر از علمای معاصر، 
ا [ زهرا ترین عباراو را برای حضرو که سفی  حالی در تیمیه را مناف  نشماریم، ابن

 3.«وجود داردو گفته است که در ایشان شباهتی از نفاق  هکار برد به

سنت مقامی بس واال دارند و عموم آنها آن حضرو را از  نزد اهل لذا حضرو فاطمه
 دانند. انحرافاو، دور می

 و امام حسین سنتیمیه در رابطه با فضایل امام ح . دیدگاه ابن6
اینکه ادعا شده است این »نویسد:  می و امام حسین تیمیه دربارۀ علم امام حسن ابن

همچنــین وی «. دو نفــر زاهــدترین و دانــاترین  مــردم بودنــد، ســفنی بــدون دلیــل اســت
ا مفال   پدرش بود. نظـر وی در جنـگ جمـل و صـفین، [ حسن بن علی: »گوید می

 4«.دالیل  زیادی درست بود دید. این نظر به را مصلحت نمیترع  جنگ بود و جنگیدن 

 تیمیه نقد دیدگاه ششم ابن

کنـد کـه ایـن حـدیث را  امام را رد می بودن  آن دو ترین تیمیه در حالی زاهدترین و عالم ابن
ا، [ حسـن و حسـین»انـد:  آورده خـدا نقل از رسـول سنت، بـه علمای معروف  اهل

                                                 
 .3، صیهترتالودتعلیتمعتقدتقدمتالعهلمترتالحدالتنب، حسن بن علی ،. سقاف1

 .057، ص8، جکلمةتالوائد. ابراهیم، محمد زکی، 2

 .57، صالبوههنتالجلي ،. غماری، احمد3

 .07، ص0ج ،منههجتال نةتالنبوسةتیمیه، احمد بن عبدالحلیم،  . ابن4
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ــان اهل ــزرگ  جوان ــت ه ب ــتندبهش ــر اهل 1«.س ــروری ب ــۀ س ــت، واال و الزم ــودن و  بهش ب
 جمله علم و زهد است. بودن در تمام  فضایل اخالقی، از شاخ 

از  و هــم امــام حســن قــبال  اثبــاو شــد کــه هــم امــام علــیبــا توجــه بــه اینکــه 
دور شـده اسـت،  بیت نیز، هرگونه بدی از اهل 2تطهیر هستند و طب  آیۀ بیت اهل

نظر داشته باشند. چراکـه  ای با یکدیگر اختالف امام در مسئله این دو پس محال است که
کـه آیـۀ  حالی اشتباه و انحراف است؛ در طرف در در مسئلۀ مورداختالف، یقینا  یکی از دو

تیمیـه در تنقـی  امـام  بنـابراین ابن کنـد. فوق، هر انحراف و امر ناروایی را از آنهـا دور می
 است.نیز دچار اشتباه شده  حسن

 تیمیه در رابطه با قیام امام حسین . دیدگاه ابن7
 نویسد: می حسین تیمیه دربارۀ قیام و شهادو امام ابن

تنها به این هـدف  آوردن نیکی و دفع ظلم و بدی بود؛ اما نه دست قصد و هدف  او به
 سبب  قیام  او، بدی زیاد و خیر کم شد و این سبب شر  بزرگـی گردیـد نرسید، بلکه به

3ی شد.های بسیار  ا سبب فتنه[ شدن  حسین و کشته
 

ا را نداده و بـه آن [ یزید دستور کشتن  حسین»نویسد:  می ،یزید ضمن دفا  ازوی 
شـــدن  وی نیــز اظهــار نــاراحتی کــرده اســـت.  بلکــه از کشــته ؛راضــی نبــوده اســت

 4.«زیاد برده شد سوی ابن سوی او حمل نشد، بلکه به ا نیز به[ حسین سر  

 تیمیه قد دیدگاه هفتم ابنن

دانسـت کـه در ایـن کـار  تیمیـه نمی اندازۀ ابن به حسین مآیا واقعا  اما»سؤال این است: 
، کـه طبـ  آیـۀ اسـالم تصور کرد که سبط نبیتوان  مصلحتی وجود دارد یا نه؟ آیا می

بدون هـیچ مصـلحتی دسـت بـه چنـین قیـام بزرگـی  تطهیر از هرگونه انحرافی دور است،
                                                 

شـیبه، عبداللـه بـن محمـد،  ابی ابـن ؛ 75222، ح77، ص73، جم ندتاإلمهمتأحمدتبانتحنبالحنبل، احمد بن محمد،  ابن. 1
 .78737، ح732، ص7، جالکتهبتالمصن فتفيتاألحهدسثترتاآلرهی

 (.787، ص0، جالنبالء أعالم سیوذهبی نیز این حدیث را صحی  دانسته است. )ذهبی، محمد بن احمد، 

 : 77سورۀ احزاب، آیۀ  .2
َ
َس أ ج  کم  الر  َب َعن  ه 

ذ  ی   ل 
ه  رید  اللَّ ما ی  نَّ هیراإ  َرکم  َتط  َطه  ت  َو ی  َبی  َل ال   .ه 

 .07، ص0ج ،منههجتال نةتالنبوسةتیمیه، احمد بن عبدالحلیم،  . ابن3

 .027، ص0، جالفتهرى مجمو تیمیه، احمد بن عبدالحلیم،  . ابن4
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 «زده باشد؟ دست

 شود: عنوان نمونه ذکر می باره چند روایت به این در

خاطر  وحـی کـرد کـه مـن بـه خداوند به رسول خدا»حاکم نیشابوری نوشته است: 
«. زکریا افرادی را کشتم و همـین کـار را دربـارۀ خـون پسـرو خـواهم کـرد بن قتل یحیی

 1.این روایت را صحی  دانسته استگاه حاکم  آن

 کند که گفته است: سلمه نقل می ز از امطبرانی نی

بـه  ا به خانۀ من وارد شدند و دیدم پیـامبر[ حسین و امام روزی پیامبر
کنـد. از ایشـان سـؤال کـردم.  کشد و گریه می ست میدا [ حسین صورو امام
جبرئیل به من خبر داده است که این بچـه را امتـت در زمـین »گفتند:  آن حضرو

 .«کربال خواهند کشت
اسم ایـن زمـین »ا به کربال رسید، از قافله سؤال کرد: [ حسین زمانی که امام

راسـت گفتنـد. زمـین  خدا و پیامبر»فرمود: «. کربال»جواب دادند: « چیست؟
2.«بال و کرب

 

( این پسرم )=حسـین”فرمودند:  خدا رسول»گوید:  حجر نیز در روایتی می ابن
ما شـاهد  ایــن مـاجرا باشـد، بایـد وی را یــاری در کـربال کشـته خواهـد شــد. هـرکس از شـ

 3«.“نماید

ا [ علـی بـن همۀ علما بر جواز قتل قاتالن  حسین»نویسد:  همچنین تفتازانی می
ا راضـی و خوشـحال [ نظر دارند و ح  هم همـین اسـت. یزیـد بـه قتـل حسـین اتفاق

 4.«بود

  نتیجه

  شـد کـه وی دیـدگاه مثبـت و مشف بیت تیمیه دربارۀ اهل های ابن با مطالعۀ دیدگاه

                                                 
 .0288، ح725، ص7، جالم تدیكتعلیتالصحیحیننیشابوری، محمد بن عبدالله،  حاکم. 1

 .822، ص87ج؛ 752، ص7، جالمعجمتالکبیوبن احمد،  . طبرانی، سلیمان2

 .837، ص7، جاإلصهبةتفيترمییزتالصحهبةحجر عسقالنی، احمد بن علی،  . ابن3

َشَذیاتتالاذهبتفايتأخباهیتمانتعماد، عبدالحی بن احمد،  ابن؛ 75، ص7، جشوحتالعقهئدتالن فیة. تفتازانی، مسعود بن عمر، 4
 .72، ص7، جذهب
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زنـد.  آمیزی به آنها ندارد و برای تنقی   آنان به هر اتهام واهی و سسـتی دسـت می احترام
ترین،  جمله اینکـه آن حضـرو عـالم کند: از وارد می علی وی چندین اتهام به حضرو

بـه انـد. وی ایشـان را  ترین  صحابه، و همچنـین اولـین مسـلمان نبوده ترین و عادل شجا 
کند، کـه بـا ذکـر روایـاو صـحی  از منـابع  ایجاد اختالف در میان مسلمانان نیز متهم می

قلم بطالن کشیده شد. وی  در این خصوص، تیمیه سنت، بر تمام اتهاماو  ابن اصیل اهل
بیعت نیـز  خاطر که با ابوبکر بیعت نکردند و بر همـین عـدم را نیز بدین فاطمه حضرو

زند. این در حـالی اسـت کـه  د و به آن حضرو برچسب  نفاق میکن درگذشتند، محکوم می
تیمیـه وجـود دارد. او  و در رد  ادعای ابن زهرا روایاو صحیحی در عظمت مقام حضرو

نظـر  اختالف داند که با پـدرش امیرالمـؤمنین گریز می را نیز فردی جنگ حسن امام
تطهیـر، ابطـال  و تتبع در آیۀ حسن داشت. این اتهام نیز با ذکر روایتی در فضیلت امام

کـه  حـالی دانـد؛ در را به مصلحت مسـلمانان نمی حسین قیام امامهمچنین  شد. وی
مظلومانه به شـهادو  حسین اند که امام نقل کرده خدا سنت از رسول علمای اهل

، که اگر قیام ایشـان بـه صـالح  مسـلمانان نبـود، کردن  ایشان واجب است رسد و یاری می
 کردنـد. تشـوی  می حسـین رساندن به امـام نباید دیگران را نیز به یاری خدا رسول

کننـد و  ای وارد نمی نقیصـه بیت تیمیه، به اهل سنت، برخالف  ابن بنابراین، قاطبۀ اهل
تیمیه نیز در تنقی  آن حضراو، نظر  برای ایشان احترام خاصی قائل هستند. ادعای ابن

 سنت ندارد و کالمش کامال  مفدوش است. هلۀ ابدنشفصی  اوست و ربطی به 
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