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َمن»یثحدۀدرباریمیهتکالمابنیبررس


َ
هذ نيوأَحبَّ هماکاَنمعيینأحبَّ وأباُهماوأمَّ

«یاَمةالقیوَمفيدرجتي
 *یمختار  یمرتض

 چکیده
ـن»وارد شـده، حـدیث  اکـرم بیـتی پیـامبر از احادیثی که دربارۀ فضیلت اهلیکی   مد

نــي ــبَّ  و أحبَّ ین أحد همــا و أباُهمــا و هــذد ــة یــومد  درجتــي فــي معــي کــاند  أمَّ اســت. « القیامد
مادری آنـان را دوسـت  و و پدر کسی که من و حسنین»فرمایند:  می اکرم پیامبر

تیمیه ایرادهـایی بـر منبـع و سـندی  ابن«. درجه خواهد بود بدارد، در قیامت با من در یک
منبـع ایـن عنوان  بـه الصةحابة فضةائلضـعفی کتـاب »این حدیث مطـر  کـرده اسـت. 

وجـود احادیـث ضـعیف در »، «بن حنبـل نشدنی این حدیث توسط احمد نقل»، «حدیث
تیمیه مطر  نمـوده  ایرادهایی هستند که ابن «ضعف سندی این حدیث»، و «أحمد مسند

تیمیــه وارد نیســت. اهــم  یرفته، ایرادهــای ابن های صــورت اســاس بررســی اســت. بــر
این است که اواًل: این حدیث در منابع مختلفـی  هایی که در این زمینه ارائه شده، پاسخ

آمده است. ثانیًا: ایرله این حدیث از زیادات قطیعـی اسـت،  أحمد مسندجمله خودی  از
سنت مقبول است. ثالثـًا: راویـانی  اما قطیعی فردی معتبر، و احادیثی وی نزد عموم اهل

 اثبات رسید. بررسی قرار یرفت و صحتی سند این حدیث به یک مورد به سند یک
ني، ابن ها: کلیدواژه ن أحب  ، مسند أحمد بن حنبـل، بیت تیمیه، فضایل اهل حدیث مد

 زیادات قطیعی.
  

                                                 
 .البیت أهل لمدرسة اإلعالم آموختۀ مؤسسه دار دان  و صادق امام مؤسسۀ ارشد کارشناسی* 

 mortazamokhtari@gmail.comایمیل: 
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 مقدمه
مانند بسیاری از جوامع دیگر، در جامعۀ اسالمی نیز افرادی وجود دارند که الگوی رفتـاریی 

هـای  از افـرادی هسـتند کـه از ویژیی اکـرم بیـتی پیـامبر ییرنـد. اهل دیگران قـرار می
عنوان  انگیـزد تـا آنـان را بـه هـا انسـان را برمی فردی برخوردارنـد کـه ایـن ویژیی منحصربه

ـــن ویژیی ـــد. ای ـــود بریزین ـــاری خ ـــرای رفت ـــب ب ـــویی مناس ـــالم  الگ ـــایل در ک ـــا و فض ه
بیــتی  مشــاهده اســت. از احــادیثی کــه در فضــیلت اهل قابل اســالم مکــرم نبــی
ن  َمُ»وارد شده، حدیثی  اکرم پیامبر هُ أَحبَّ  و أحبَّ ََ ْا و ه دْا و أباهر  فذ  ميذ  َذاَن  أمَّ

بیـتی خـود  در ایـن حـدیث، بـرای محبـت اهل اکرم است. پیامبر«  ُْياَمة هََ   ةرج  
درجۀ  در قیامت، لنین کسی هم»فرمایند:  ای که می یونه دارند؛ به ارزش واالیی را بیان می

بـرد، ایـن  سـؤال می را زیـر بیت تیمیه، که بسیاری از فضایلی اهل ابن«. من خواهد بود
فضیلت را نیز از قلم نینداخته و ایرادهایی را بر منبع و سندی این حدیث مطر  کـرده اسـت. 

این فضـایل، افـراد را یمـراه  بهناحق  های به و خدشه بیت که انکار فضایلی اهل آنجا از
یونـه ایرادهـای ناصـواب امـری  دارد، پاسخ بـه این می هی بازال کرده و از تبعیت از اولیای

های خـوبی  تیمیـه، نقـد ، نوشـتۀ ابنالنبویةة السةنة منهاجضروری است. ایرله بر کتاب 
هایی که بر این حدیث مطر  شده، پاسخی پیدا  اشکال خصوصی  نوشته شده است، اما در

تیمیـه را دربـارۀ ایـن حـدیث  صورتی شیوا و متقن، اشـکاالت ابن نشد؛ لذا بر آن شدیم تا به
حلی دربـارۀ ایـن حـدیث،  کردنی کالم عالمه پاسخ بگوییم. در این مختصر، پس از مطر 

صـورت مجـزا  مطر ، و هریـک بهاشکال  تیمیه بر این حدیث در قالب لهار ایرادهای ابن
 پاسخ داده شده است.

 بیان عالمه حلی
جملـۀ  کنـد کـه از ، بـه احـادیثی اسـتناد میعلی حلی برای اثبات افضلیتی امام عالمه

انـد. ایـن احادیـث بـر  یفتۀ عالمه، جمهور علمـا آن را نقـل کرده آنها، احادیثی است که به
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در یکی از این روایات، که عالمه آن  1ارد.و پیروی از ایشان داللت د وجوب محبت علی
 حسـین و امـام حسن دستی امام اکرم نقل کرده است، پیامبر أحمد مسندرا از 

مادری ایـن دو را دوسـت بـدارد، در  و دو و پدر هرکس من و این»فرمایند:  اند و می را یرفته
ث اشـکاالتی مطـر  تیمیه بر این حدی ابن 2«.درجۀ من خواهد بود بهشت، همراه من و هم

 شود. ادامه بیان می کرده است که در

 تیمیه بر کالم عالمه حلی اشکاالت ابن
 است از:  تیمیه بر این فرمای ی عالمه اشکاالتی مطر  کرده است که عبارت ابن

آمده است و لون در این کتاب روایات ضعیف  فضائل الصحابةاین روایت در کتاب . 3
 3و جعلی وجود دارد، اعتباری ندارد.

 4این روایت از احمد بن حنبل نیست؛ بلکه از زیادات قطیعی است.. 8

 1معرفت روایات موضوعه وجود دارد. اتفاقی اهل ، بهأحمد مسنددر . 7
                                                 

أخـذه  اللـه بن حنبـل فـي مسـنده: أن رسـول الحادي عشر: ما رواه الجمهور من وجوب محبته و مواالته. روی أحمد. »1
حلـی،  )عالمـه«. بیده حسن و حسین، و قال: من أحبني و أحب هذین و أباهما و أمهما، کـان معـي فـي درجتـي یـوم القیامـة

 (.37، ص38، جالکرامة منهاجبن یوسف،  حسن

 ؛119، صالمناقةب بـن احمـد، خـوارزمی، موفـق ؛18، ص2، جحنبةل أحمد بةن اإلمام مسندبن محمد،  حنبل، احمد . ابن2
، الترمةذ  سةننبـن عیسـی،  ترمـذی، محمـد ؛693، ص2، جبن حنبةل فضائل الصحابة ألحمد، بن محمد حنبل، احمد ابن

، 8، جاألحادیةة  المختةةارة؛ مقدســی، محمــد، 723، ص35، جبغةةداد تةاریخبــن علــی،  خطیـب بغــدادی، احمــد ؛9١، ص6ج
مغـازلی، علـی بـن  ؛ ابن31، صالجةزر  طالةب البةن بن أبي األسد الغالب علیمناقب بن محمد،  جزری، محمد ؛ ابن11ص

، کتةاب اللطةائ  مةن علةوم المعةارف؛ اصفهانی مدینی، ابوموسـی، 177، صطالب المؤمنین علي بن أبي مناقب أمیرمحمد، 
لیمان بـن احمـد، ؛  برانی، س7357،  353، ص3، ججامع األصول في أحادی  الرسولاثیر، مبارر بن محمد،  ؛ ابن275ص

مجلسةان ؛  وسی، حسن بـن علـی، 55، ص7، جالکبیر المعجم؛  برانی، سلیمان بن احمد، 377، ص8، جالصغیر المعجم
بـن احمـد،  شـری ، عبـدالرحمن ابی ابـن؛ 8353، ص5، جالشةریعة لججةر ؛ آجـری، محمـد، 13، صمن أمالي نظام الملك

سـلفی، ؛ 35، صالمنظةوم و المنثةور مةن الحةدی فیـف بـن محمـد، ؛ خطیب بوشنجی، ع53، صاألحادی  المائة الشریحیة
ْطریفــی جرجــانی، محمــد بــن محمــد، 1، صطةةاهر السةةلفي عشةةر مةةن المشةةیخة البغدادیةةة ألبةةي الثةةامن، ابو ــاهر جةةزء ؛ یی

 طبقةات المحةدثین؛ انصاری، عبدالله بن محمـد، 385، صالذریة الطاهرة النبویة؛ دوالبی رازی، محمد، 33ص الغطری  ابن
؛ خطیـب بغـدادی، احمـد بـن علـی، 877، ص3، جتاریخ أصبهان، ابونعیم، اصفهانی؛ 25، ص1، جبأصبهان و الواردین علیها

اثیر، علـی  ؛ ابن337، ص37، جتاریخ دمشقعساکر، علی بن حسن،  ؛ ابن757، ص87؛ ج823، ص37، جتاریخ بغداد و ذیوله
الفتح الکبیر فةي وةم الزیةادة إلةی بکر،  الرحمن بن ابی سیو ی، عبد؛ 753، ص7، جأسد الغابة في معرفة الصحابةبن محمد، 

 .313، ص7، جالجامع الصغیر
 .733ص ،3ج ،النبویة السنة منهاجتیمیه، احمد بن عبدالحلیم،  . ابن3
 .155ص . همان،4
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 2نقل کرده است. بن حنبل آن را برای بیان ضعف  این روایت ضعیف است و احمد. 1

 ور اجمـالی بیـان شـد، در ادامـه هریـک از ایـن  تیمیـه بـه پس از آنکه اشـکاالت ابن
 اشکاالت توضی  و پاسخ داده خواهد شد.

 اشکال اول
تیمیه، مربوط به منبعی است کـه عالمـه روایـت را از آن  شده توسط ابن اشکال اولی مطر 
نوشـتۀ  الصةحابة فضةائلروایـت را از کتـاب  تیمیه، عالمه این یفتۀ ابن نقل کرده است. به

که این کتاب از اعتبار بـاالیی برخـوردار نیسـت.  حالی بن حنبل نقل کرده است؛ در احمد
 یوید: وی می

 مسةند. احمـد در الصةحابة فضةائلو دیگری  مسنداحمد دو کتاب مشهور دارد: یکی 
، ذکـر نکـرده اسـت؛ امـا در ای ضعف داشته یا مرسل بـوده یونه نظر او به احادیثی را که از

همۀ این احادیث را ذکر کرده است و وجـود ایـن حـدیث در کتـاب  الصحابة فضائلکتاب 
 ، دلیل بر صحتی آن نیست.الصحابة فضائل

کند.  دهد و یاه آنان را به کذب متهم می هایی ناروا می در ادامه، وی به شیعیان نسبت
اوسـت و  مسةندق آنهه از احمد نقل شده، در کتاب  کنند هر یوید شیعیان یمان می وی می

هـای دیگـری نیـز دارد؛ لـذا لیزهـایی را بـه  ، کتابمسنداز کتابی  دانند که احمد ییر نمی
و  3بطریـق عنوان نمونه، بـه ابن شود. او به دهند که در آن یافت نمی نسبت می أحمد مسند

 ه از آنان اشاره نماید.آنکه به نقلی اشتبا کند؛ بدونی  اشاره می 4الطرائف صاحب

                                                 
 . همان.1
 . همان.2
ْطریـق ) ْبنیحیی بن حسن بن حسین بن علی بن محمد بن بطریق حلی اسـدی ربعـی معـروف بـه ای . »3 ق( فقیـه، 755-587بی

یحیـی بـن »)نـک: «. مشـهورترین اثـری اوسـت دةالعمة متکلم، محدث و ادیب امامی در قرن ششم هجری قمری است. کتاب 
 شیعه(. ، سایت ویکی«بطریق

وائ . »4 بق الَطّ فَةق َمذاهق در اثبـات ق( 771 حدیثی از سـید علـی بـن  ـاووس حسـینی حلـی )م-اثری کالمی الّطرائ  في َمْعرق
 )همان(.«. و حقانیت مذهب شیعۀ اثناعشری و رد  مخالفانی آنهاست امامت ائمه
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 پاس  اشکال اول
کند که با انـدر بررسـی در  اساس را بر عالمه مطر  می تیمیه در حالی این اشکالی بی ابن

توانست این حدیث را بیابد. یاهی تعصب در نقدی مخالفـان لنـان بـر  می أحمد مسندکتاب 
ا دیـده و انکـار کنـد. شود واضحات را نیز نبیند یا آنها ر  شود که سبب می شخص یالب می

پرداختـه اسـت، در منـابع مختلفـی  بیت این روایت، که به اهمیت محبت و مودت اهل
نتیجه آنکه با توجـه بـه وجـود ایـن حـدیث در  1آمده است. بن حنبل أحمد مسندجمله  از

اساس اسـت  تیمیه بر اعتباری این کتاب، این اشکال بی و اعترافی ابن بن حنبل أحمد مسند
کــه  آنجـا ییـرد. از تیمیـه نشــأت می تـوجهیی ابن بینانـه قضـاوت کنــیم، از بی خوشو ایـر 

الطرائف نسبت داده است، شاهدی ارائه  بطریق و صاحب تیمیه دربارۀ اتهامی که به ابن ابن
تیمیـه بـه ایـن  فرضی اینکه اتهـامی کـه ابن توانیم قضاوتی داشته باشیم. بر کند، نمی نمی

اند،  ی  باشــد و بپــذیریم کــه آنــان اشــتباه در نقــل داشــتهدهــد، صــح فــرد نســبت می دو
 دلیل است. دادنی آن به تمام شیعیان کاری خطا و ادعایی بی سرایت

 اشکال دوم
مطـالبی دارد کـه از  أحمد مسندتیمیه بر عالمه، این است که کتاب  از جمله ایرادهای ابن

است و خودی احمد آنهـا را بیـان بن حنبل،  بن احمد، فرزند احمد زیادات قطیعی و عبدالله
یوید ایـن حـدیث از زیـادات  داند و می نکرده است. وی این حدیث را نیز از این زیادات می

بـن  بن جعفر، از برادرش موسـی بن علی جهضمی، از علی قطیعی است که آن را از نصر
 2جعفر نقل کرده است.

 پاس  اشکال دوم

ای بر آن مترتب نیست و شاید بتوان یفت  که ثمرههایی است  تیمیه از دقت این اشکالی ابن
که ایشان مرادی عالمه را نفهمیده است. هـدف عالمـه از بیـان ایـن روایـت ایـن اسـت کـه 

                                                 
أخذ بید حسـن و حسـین فقـال: مـن أحبنـي و أحـب هـذین، و  الله عن علي بن حسین، عن أبیه، عن جده، أن رسول. »1

 (.32، ص8، جحنبل أحمد بن اإلمام مسندبن محمد،  حنبل، احمد )ابن«. أباهما و أمهما کان معي في درجتي یوم القیامة
 .155ص ،3ج ،النبویة السنة منهاجتیمیه، احمد بن عبدالحلیم،  . ابن2
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جملـۀ ایـن منـابع،  سنت نیز این حدیث آمده است و از بفهماند در منابعی معتبری حدیثیی اهل
رده باشـد و خـواه از زیـاداتی است. خواه این حدیث را خودی احمد نقـل کـ أحمد مسندکتاب 

هـا تـأثیری در نتیجـۀ  یونـه دقت سنت ثقه و مورداعتماد اسـت. این کسی باشد که نزد اهل
عنوان نمونه، خودی  شود. به سنت، فراوان دیده می های آن در میان اهل بحث ندارند و نمونه

ــه در همــین حــدیث می ابن ــد:  تیمی ــن حــدیث در »یوی  1،«نیامــده اســت أحمةةد مسةةندای
کنـد:  که دیدیم این حدیث در این کتاب ذکر شده است. همهنـین وی بیـان می حالی در
همهنـین  2احمـد اسـت. که از زوائدی عبدالله حالی ، در«این حدیث از زوائد قطیعی است»

دهـد و  ، همـین حـدیث را بـه احمـد نسـبت میالترمةذ  سةننمبارکفوری، شـار  کتـاب 
خا ر این عبارتی مبارکفوری یفتـه  تیمیه، باید به ابن بق روشی  3«.أخآجه أحْ »یوید:  می

سنت، به جهـل مـتهم  شود که این حدیث را احمد نگفته و از زوائد است و او و بزریانی اهل
دارد اصـاًل وجـود امکـان این شوند. این در حالی است که با ذکر این مقدمه روشن شد که 

مـرادی عالمـه، وجـودی روایـت در منـابعی معتبـری  باشـد.تیمیه مقصـودی عالمـه را نفهمیـده  ابن
 نقل شـده اسـت. از خود احمدی که اعم از اینکه از زوائد باشد یا از احادیث ؛سنت است اهل

 :شود پاسخ داده می دوتیمیه  به اشکال ابنپس از بیان این مقدمه، 
:

ً
ن را نقـل سـنت آ نیامـده اسـت، بلکـه بسـیاری از اهل أحمةد مسةنداین حدیث فقـط در  اوال

 تواند ادعا کند که از زیاداتی قطیعی یا دیگران است؟ ها هم می تیمیه در آن کتاب آیا ابن 4اند. کرده
                                                 

 . همان.1
از احمد نقل شود، از زوائـد عبداللـه بـن احمـد اسـت. بـرای  ، و سپس حدیث از کسی ییر«حدثنا عبدالله». هریاه یفته شود 2

ارنـؤوط مراجعـه کـرد. شـعیب ارنـؤوط در  بـا حاشـیۀ شـعیب بن حنبل مام أحمدمسند اإلیذاریی  توان به عالمت راحتیی کار، می
موسوعۀ حدیثیی خود با عالمتی که در کنار این حدیث یذاشته، فهمانده است که این حدیث از زوائد عبدالله بـوده و در صـفحۀ 

 اول، این رمزیذاری را بیان کرده است. از جلد 313
 .7377،  377، ص35ج، تحفة األحوذ  شر  جامع الترمذ عبدالرحیم،  مبارکفوری، محمد عبدالرحمن بن. 3
 ؛119، صالمناقةب بـن احمـد، خـوارزمی، موفـق ؛18، ص2، جحنبةل أحمد بةن اإلمام مسندبن محمد،  حنبل، احمد . ابن4

، الترمةذ  سةننبـن عیسـی،  ترمـذی، محمـد ؛693، ص2، جبن حنبةل فضائل الصحابة ألحمد، بن محمد حنبل، احمد ابن
األحادیةة  بــن عبدالواحــد،  مقدســی، محمــد ؛389، ص15، جبغةةداد تةةاریخبــن علــی،  خطیــب بغــدادی، احمــد ؛9١، ص6ج

 ؛74، صالجةزر  طالةب البةن بةن أبةي مناقةب األسةد الغالةب علةیبـن محمـد،  جـزری، محمـد ابن ؛44، ص2، جالمختارة
کتةاب اللطةائ  اصفهانی مـدینی، ابوموسـی،  ؛433، صطالب المؤمنین علي بن أبي مناقب أمیرمغازلی، علی بن محمد،  ابن

 برانـی،  ؛67١6،  157، ص9، ججامع األصول في أحادی  الرسةولاثیر، مبارر بن محمد،  ابن ؛865ص، من علوم المعارف
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:
ً
یوید که هر آنهه از خود احمد نیست، ضـعیف اسـت؟  تیمیه به له دلیلی می ابن ثانیا

افـزوده باشـند. بـرای  أحمةد مسةندشاید فرزنـد احمـد یـا قطیعـی حـدیث صـحیحی را بـه 
بـن احمـد و قطیعـی  شدنی بحث بـه بیـان برخـی اقـوال بزریـان دربـارۀ عبداللـه تر روشن

 پردازیم: می

 الف. قطیری در میزان جرح و تردیل
 کنیم: سنت دربارۀ قطیعی عباراتی دارند که در ادامه، به برخی از آنها اشاره می بزریانی اهل

خود راستگو و موردقبول است. در آخر عمر تغییـر  خودیی  بهاو »حجر عسقالنی:  . ابن3
 1«.زمانی خود است ترین اهل صال  دربارۀ او یفته است که او پرروایت کمی داشت و ابن

یویـد:  او در جای دیگری می 2«.وی دارای احادیث فراوان است». خطیب بغدادی: 8
 3«.به روایت او احتجاج نکندکسی را ندیدیم که در نقل روایت از او خودداری کند یا »

 4«.الدعوه است او ثقه، زاهد و قدیم است و شنیدم که مستجاب». دارقطنی: 7
کسی را ندیدیم کـه در نقـلی روایـت از او خـودداری کنـد یـا بـه روایـت او »ثابت:  . ابن1

 5«.احتجاج نکند
استادی مـن وی ثقه و موردا مینان است. احواالت او نیکوست و ». ابوعبدالله حاکم: 5

                                                 
 وسـی، حسـن ؛ 5١، ص3ج ،المعجم الصةغیر برانی، سلیمان بن احمد،  ؛163، ص2ج ،المعجم الصغیرسلیمان بن احمد، 

شــری ،  ابی ابــن ؛2151، ص5، جالشةةریعة لججةةر آجــری، محمــد،  ؛49، صن مةةن أمةةالي نظةةام الملةةكمجلسةةابــن علــی، 
المنظةوم و المنثةور مةن خطیـب بوشـنجی، عفیـف بـن محمـد،  ؛51، صاألحادیة  المائةة الشةریحیةبن احمـد،  عبدالرحمن

ْطریفـی جرجـانی، محمـد 4ص ،طاهر السلفي عشر من المشیخة البغدادیة ألبي الثامن، سلفی، ابو اهر ؛7١، صالحدی  ؛ یی
انصـاری، عبداللـه بـن محمـد،  ؛12١ص ،الذریة الطاهرة النبویةةدوالبی رازی، محمد،  ؛77، صالغطری  جزء ابنبن محمد، 

؛ خطیب بغدادی، 233، ص1، جتاریخ أصبهان، ابونعیم، ؛ اصفهانی8١، ص4، جطبقات المحدثین بأصبهان و الواردین علیها
، 13، جتةةاریخ دمشةةقعســاکر، علــی بــن حســن،  ابن ؛3١6، ص23؛ ج289، ص13، جبغةةداد و ذیولةةهتةةاریخ احمــد بــن علــی، 

الفةتح بکـر،  الرحمن بـن ابی سـیو ی، عبـد ؛6١7، ص3، جأسد الغابة فةي معرفةة الصةحابةاثیر، علی بن محمد،  ابن ؛196ص
 .141، ص3، جالکبیر في وم الزیادة إلی الجامع الصغیر

حجر عسـقالنی، احمـد بـن  )ابن«. غیر قلیال، ورد قول ابن الصال ، و قال: کان أسند أهل زمانهصدوق في نفسه مقبول، ت. »1
 (.132، ص3، جلسان المیزانعلی، 

 (.337، ص5، جبغداد تاریخبن علی،  )خطیب بغدادی، احمد«. کثیر الحدیث. »... 2
 همان. 3.
 .33، صسؤاالت السلمي للدارقطنيعبدالرحمن،  . سلمی، ابو4

 .3، ص8، جطبقات الحنابلةیعلی، محمد،  ابی ابن. 5
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 1«.در حدیث است
 2«.تاز حدیث بود او در زمان خود کسی بود که در عراق یکه». ذهبی: 7
م به حدیث بود. همهنین کسـی بـود کـه در زمـان خـود در عـراق ». زرکلی: 3 وی عالی

 3«.تاز حدیث بود یکه
ی در سنت دربارۀ با قطیعی است که بیانگری جایگاه واالی قطیع این عباراتی بزریانی اهل

بهانۀ اینکـه از زیـاداتی قطیعـی اسـت، تضـعیف  توان حدیثی را به میان آنان است؛ لذا نمی
 قطیعی نیز نقل شده است. از  ریق ویژه اینکه این حدیث از  ریقی ییر کرد؛ به

 ت. عبدالله بن احمد در میزان جرح و تردیل
 اشاره آنها از برخی به ادامه، در که دارند عباراتی عبدالله بن احمد دربارۀ سنت اهل بزریانی 

 شود: می
تنهایی  ای است و خود به واسطۀ پدری خود، استوانه او به». ابواحمد بن عدی جرجانی: 3

نیز در علم دارای جایگاه است. او علـم پـدرش را در مسـندی کـه از او شـنید، زنـده کـرد؛ 
 4«.ویژه قبل از اینکه پدرش مسند خود را برای کسی دیگر بخواند به

م کسـی بـی  از او از پـدرش حـدیث نقـل نکـرده ». ابوالحسین بن منـادی: 8 در عـالد
بینیم که بزریـانی اسـتادانی مـا بـه شـناخت  دائم می»کند:  وی همهنین بیان می 5«.است

 6«.دهند رجال، و علل حدیث او شهادت می
                                                 

 (.337، ص5، جبغداد تاریخبن علی،  )خطیب بغدادی، احمد«. ثقة، مأمون، حسن حاله، شیخي. »1
 (.828، ص2، جتاریخ اإلسالم و وفیات المشاهیر و األعالم)ذهبی، محمد بن احمد، «. کان مسند العراق في زمانه». 2
 (.353، ص3، جاألعالم)زرکلی، خیرالدین، «. سند العراق في عصرهعالم بالحدیث، کان م. »3
«. نبل بأبیه، و له في نفسه محل في العلم، أحیا علم أبیه من مسنده الذي قرأه علیه أبوه خصوصا قبل أن یقرأه علـی ییـره. »4

، 35ج أعةالم النةبالء سةیر؛ ذهبـی، محمـد بـن احمـد، 871، ص3، جالکامل في وعفاء الرجال)جرجانی، عبدالله بن عدی، 
 (.538ص

؛ سـبکی، 38، ص33، جبغةداد تةاریخبـن علـی،  )خطیـب بغـدادی، احمـد«. لم یکن في الـدنیا أحـد أروی عـن أبیـه منـه. »5
، تهذیب الکمال في أسماء الرجةال؛ مزی، یوسف بن عبدالرحمن، 78، ص8، جطبقات الشافعیة الکبرىبن علی،  عبدالوهاب

 (.835، ص31ج
 بغةداد تةاریخبـن علـی،  )خطیـب بغـدادی، احمـد«. نری أکابر شیوخنا یشهدون له بمعرفة الرجال و علل الحدیث و ما زلنا. »6
بن محمـد،  مفل ، ابراهیم ؛ ابن835، ص31، جتهذیب الکمال في أسماء الرجال؛ مزی، یوسف بن عبدالرحمن، 38، ص33ج

 (.3، ص8، جالمقصد األرشد
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او » کند: وی در جای دیگر بیان می 1«.او دارای علم بسیار است». احمد بن حنبل: 7
ــا حفظ ــد اشــتباه نمیحــدیث  کــردنی  در علــم حــدیث ی همهنــین در جــای دیگــری  2«.کن

 3«.کرد در موارد زیادی آنهه را فراموش کرده بودم، به من یادآوری می»افزاید:  می
 4«.او مردی صال ، راستگو و بسیار باحیا بود». احمد بن محمد خالل: 1
 5«.وردا مینان بوداو فردی راستگو و م»حاتم رازی:  ابی . ابن5
 6«.او ثقه است»حجر عسقالنی:  . ابن7
 7«.او فردی موردا مینان، محکم و فهیم است». خطیب بغدادی: 3
او شخصـی » 8«.تازی حدیث در بغـداد اسـت او امام، حافظ، نقدکننده و یکه». ذهبی: 2

یاه به علم رجال  دار، دین خویشتن  9«.استدار، راستگو، دارای حدیث، دارای پیرو و آ
 1١«.او ثقه، امام و حجت است». هیثمی: 3

توانـد  تیمیـه نمی شود که ابن سنت نقل شد، آشکار می با این عباراتی که از بزریانی اهل
بـن احمـد در آن  و روایاتی که در آن است، بگوید که عبدالله أحمد مسندعنوان ایراد بر  به

سنت، زیادات او  له در میان بزریانی اهلزیادات دارد؛ لراکه با توجه به جایگاه واالی عبدال
رف اینکه حدیثی از زیاداتی او باشد، ذره  کاهد. ای از ارزشی آن حدیث نمی معتبر است و صی

                                                 
موسوعة أقةوال اإلمةام أحمةد فةي المعا ی و احمد عبدالرزاق عید و محمود محمد خلیل، ی، ابو نور «. )قد وعی علما کثیرا. »1

؛ مـزی، یوسـف بـن عبـدالرحمن، 535، ص35، جسیر أعالم النةبالء؛ ذهبی، محمد بن احمد، 38، ص1، جالجر  و التعدیل
 (.823، ص31، جتهذیب الکمال في أسماء الرجال

 (.21، صالدم بحرمبرد، یوسف بن حسن،  )ابن«. دیثمحظوظ من علم الحدیث، أو من حفظ الح. »2
بـن  نقطـه، محمـد ؛ ابن38ص33ج بغةداد تةاریخبـن علـی،  )خطیـب بغـدادی، احمـد«. ال یکاد یذاکرني إال بما ال أحفـظ. »3

 (.533، ص35، جسیر أعالم النبالء؛ ذهبی، محمد بن احمد، 733، صالتقییدعبدالغنی، 
؛ مزی، یوسـف بـن 327ص  ،3، جطبقات الحنابلةیعلی، محمد،  ابی )ابن«. ، کثیر الحیاءکان رجال صالحا، صادق اللهجة. »4

طای بن قلیچ،  ؛833، ص31، جتهذیب الکمال في أسماء الرجالعبدالرحمن،  إکمال تهذیب الکمال في بکجری مصری، ُمغلد
 (.873، ص3، جأسماء الرجال

 .3ص، 5، جالجر  و التعدیلحاتم، عبدالرحمن،  ابی . ابن5
 .8357، صتقریب التهذیبحجر عسقالنی، احمد بن علی،  . ابن6
 (.38، ص33، جبغداد تاریخبن علی،  )خطیب بغدادی، احمد«. کان ثقة ثبتا فهما. »7

 (.553، ص35، جسیر أعالم النبالء)ذهبی، محمد بن احمد، «. اإلمام الحافظ الناقد، محدث بغداد» 8.
 (.537)همان، ص«. دیث و اتبا ، و بصر بالرجالکان صینا دینا صادقا، صاحب ح. »9

 .773، صإرشاد القاصي و الداني إلی تراجم شیوخ الطبراني. منصوری، نایف بن صال ، 1١
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 اشکال سوم

دارد، تمـام  را بیـان مـی اکرم بیتی پیامبر تیمیه برای رد  این حدیث که فضیلت اهل ابن
 کنـد تـا منبـع روایـت، یعنـی اشـکال تـالش میکار بسته است؛ لذا در ایـن  توان خود را به

احادیـث  مسند احمةدمعرفت، در  اتفاقی اهل به»یوید:  سؤال ببرد. او می را زیر أحمد مسند
 1«.موضوعه وجود دارد

 پاس  اشکال سوم
داند و  را موضو  می أحمد مسندتیمیه خیلی راحت این حدیث و برخی دیگر از احادیثی  ابن

 أحمد مسنددهد. این در حالی است که دربارۀ  معرفت نسبت می اتفاقی اهل  این سخن را به
 2دیدیاه وجود دارد: سه

 اند. کسانی هستند که تمام احادیثی آن را تلقی به قبول کرده دستی اول:
و  داننــد را خــالی از احادیــث جعلــی می أحمةةد مسةةندکســانی هســتند کــه  دسوتی دوم:

 حال، منکری وجود احادیث ضعیف در این کتاب نیستند. عین در
را ضـعیف  أحمةد مسةندتنها بسـیاری از احادیـثی  افرادی هسـتند کـه نـه دستی سووم:

 دانند. دانند، بلکه برخی از آنها را جعلی و ساختگی نیز می می
حجـر  ابن 3کنـد. را تلقـی بـه قبـول می أحمد مسندابوموسی مدینی از کسانی است که 

یـک از  احادیث ضعیف هـم وجـود دارد، ولـی هیچ أحمد مسندایرله در کتاب »یوید:  می
د في القولنام  وی کتابی به«. احادیثی آن موضوعه نیست اإلمةام  الذب عن مسةند المسدف

بودنی آنها مطر  شـده اسـت،  نوشته است و در آن تمام احادیثی را که ادعای جعلی أحمد
ــز تتمــه 4ده اســت.بررســی و تصــحی  کــر  ــاب ابن ســیو ی نی ــر کت ــوان  ای ب ــا عن حجــر ب

یویـد کـه  می  کنـد. سـیو ی دفـا  می أحمةد مسندنوشته و در آن، از کتاب  الممهد الذیل
                                                 

 .155، ص3، جمنهاج السنة النبویةتیمیه، احمد بن عبدالحلیم،  . ابن1
 .738، صالحدی  و المحدثونزهو، محمد،  . ابو2
کتةاب ؛ اصـفهانی مـدینی، ابوموسـی، 338، صزیادات القطیعي علی مسند اإلمام أحمدبن صال ،  . همان؛ لحیدان، دخیل3

 .3، صمن له روایة في مسند أحمد؛ حسینی دمشقی، محمد بن علی، 37، صاللطائ  من علوم المعارف
د في الذب عن مسند اإلمام أحمدحجر عسقالنی، احمد بن علی،  . ابن4  .7، صالقول المسدف
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ــعیفی  ــثی ض ــۀ احادی ــت و هم ــول اس ــد مقب ــثی احم ــام احادی ــول و ، أحمةةد مسةةندتم مقب
 2داند. ترین مسانید می را صحی  أحمد مسندهیثمی نیز  1حسن است. به قریب

دانند  معرفت نمی حجر، سیو ی و هیثمی را اهل ابوموسی مدینی، ابن« سنت اهل»آیا 
 تیمیه ادعای یزافی مطر  کرده است؟ یا اینکه ابن

این کتاب را نوشتم تا امـام مـردم در »یوید:  خودی احمد بن حنبل دربارۀ مسندی خود می
هزار حدیث نوشته  مسند را از بین هفتصد یو  3«.باشد هنگام اختالف در سنت پیامبر

 4است و در آن فقط از کسانی نقل کرده که صدق و دیانتی آنان برای او ثابـت بـوده اسـت.
کند، بلکه  دار می تنها اعتباری کتابی احمد را خدشه تیمیه نه همه، لگونه است که ابن این با

 داند؟ وجود روایاتی جعلی در آن را اجماعی می

 رماشکال چها
فـرض  بر: »یوید کند، این است که می تیمیه بر این حدیث وارد می اشکال دیگری که ابن

اینکه احمـد ایـن حـدیث را نقـل کـرده باشـد، موجـبی صـحت و وجـوبی عمـل بـه حـدیث 
5«.کند تا ضعفی آن را برساند شود؛ لراکه او در موارد زیادی روایت ضعیفی را نقل می نمی

 

حنبـل آن را نقـل کـرده تـا  ین حدیث نیز از احادیثی است که ابنتیمیه معتقد است که ا ابن
 ضعف آن را برساند.

 پاس  اشکال چهارم
برابـری حـق  های او، حکایت از عجز و ناتوانیی او در تیمیه همانند سایر حرف این اشکالی ابن

                                                 
 .88، ص3، جاألوطار نیل؛ شوکانی، محمد بن علی، 7و 5، ص3، ججامع األحادی بکر،  عبدالرحمن بن ابی سیو ی، 1

 .88، ص3، جاألوطار نیل. شوکانی، محمد بن علی، 2
خصةائ  )اصـفهانی مـدینی، ابوموسـی، «. رجـع إلیـه اللـه عملت هذا الکتاب إماما إذا أختلف الناس في سنة رسـول. »3

، التقییةدبـن عبـدالغنی،  نقطـه، محمـد ؛ ابن321، ص3، جطبقات الحنابلةةیعلی، محمد،  ابی ؛ ابن31، صمسند اإلمام أحمد
من له روایةة ؛ حسینی دمشقی، محمد بن علی، 73، ص8، جطبقات الشافعیة الکبرىبن علی،  ؛ سبکی، عبدالوهاب373ص

 (.3، صفي مسند أحمد

 .31، صأحمدخصائ  مسند اإلمام . اصفهانی مدینی، ابوموسی، 4
 .155، ص3، جمنهاج السنة النبویةتیمیه، احمد بن عبدالحلیم،  . ابن5
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ه محور به پاسخگویی ب بودنی این اشکال نیز روشن شود در پنی اساس دارد. برای اینکه بی
 پردازیم: این ایراد می

 لو محور ا
احادیث ضعیف نیز وجود دارد، امـا اینکـه ادعـا کنیـد ایـن  أحمد مسنددرست است که در 

حدیث، از احادیث ضعیف است و احمد آن را بیان کرده تا ضعفی آن را بیان کنـد، ادعـایی 
 دلیل است. بی

 محور دوم
کند، پس لرا ضـعفی آن را بیـان نکـرده و ایر احمد این حدیث را آورده تا ضعفی آن را بیان 

 آن را مسکوت یذاشته است؟

 محور سوم
بودنی سـندی ایـن حـدیث اعتـراف کـرده و بـر ایـن مطلـب  سنت به معتبر برخی بزریانی اهل

 پردازیم: اند. در ذیل به بیان برخی از آنان می تصری  نموده

 1«.سند این حدیث نیکو است». مقدسی: 3
 2«.حدیث دارای سندی نیکو استاین »جزری:  . ابن8

ایـن حـدیث نیکوسـت کـه یـک  ریـق دارد و : »سنن الترمةذ . مبارکفوری، شار ی 7
 3«.احمد آن را نقل کرده است

دانیم کـه یرابـت یـا  ترمذی ذیل این حدیث یفته که این حدیث یریب اسـت؛ امـا مـی
توانـد بـا  یرابـت مییفتۀ بزریانی علم حـدیث،  شود، بلکه به تفرد، موجبی ضعفی حدیث نمی

 4بودن جمع شود. صحی  یا حسن

                                                 
 .11، ص8ج، األحادی  المختارةبن عبدالواحد،  . مقدسی، محمد1

 .33، صالجزر  طالب البن بن أبي مناقب األسد الغالب علیبن محمد،  جزری، محمد . ابن2
جد ». 3 ْخرد

د
یٌب ود أ ری

ٌن ید سد یٌث حد دی ا حد ذد ُد هد ْحمد
د
تحفةة األحةوذ  شةر  جةامع مبارکفوری، محمـد عبـدالرحمن بـن عبـدالرحیم، «. )ُه أ

 (.7377،  377، ص35ج، الترمذ 
مةنهج اإلمةام الةدارقطني فةي نقةد )داودی، یوسـف بـن جـوده، «. أنَّ التفرد ال یعني بالضرور  الضعف بل قد یعني الصـحة. »4

 (.827، صالحدی  في کتاب العلل
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 1«.این حدیث حسن است»دارد:  أحمد مسندای که بر  . احمد شاکر در تعلیقه1

 محور چهارم
تیمیـه و اعتباربخشـیدن بـه ایـن حـدیث کـافی  ایرله همین مقدار نیز برای پاسخ بـه ابن

پرداخت. سندی این حـدیث است، ولی برای ا مینان بیشتر، به بررسیی سند حدیث خواهیم 
ح ثنا عب   ِْه، ح ثن  نصآ بذُ عِذ   أزةِ، أخبآنذ  عِذ  بذُ » بدین شر  است: أحمد مسند در

جيفآ بُ محْ  بُ عِ  بُ  ْحسيُ بُ عِ ، ح ثن  أخ  مَس  بُ جيفآ، عُ أبيه جيفآ بذُ محْذ ، عذُ 
 2.«أبيه، عُ عِ  بُ حسيُ، عُ أبيه، عُ ج ه

 . عبدالله بن احمد0

 3«.او ثقه است»حجر عسقالنی:  ابن
 4«.وی فردی مورداعتماد، محکم و فهیم است»خطیب بغدادی: 

 . نصر بن علی ازدی0

 5«.س مورداعتمادتر و دارای حافظۀ بهتر استال  او ثقه است. وی از فد »ابوحاتم رازی: 
 6«.او فردی مورداعتماد و محکم است»حجر عسقالنی:  ابن

 7«.و مورداعتماد استاو حافظ، عالمه »ذهبی: 
 1های بخاری و مسلم است. باید توجه داشت که وی از راویانی کتاب

                                                 
نـُه ود یحکـم عد » یتبـع بالکشـف عد هی فد یحی ْصـحی تد ـرد بی ا اْنفد ن مد

د
اب أ ود ْرُدود بل الصَّ ْند التفرد مد ا ذکره من الحکم باْلحسنی عی ـا ود مد مد یـهی بی لد

رین خع
د
أ ة اْلُمتد مَّ ئی

د
لیل عمل اأْل

لی ذد و الضْعف و عد
د
و اْلحسن أ

د
ة أ حَّ اله من الصع ی حد ضی النکةت علةی لـه، )زرکشی، محمد بن عبدال«. یْقتد

 (.887، ص3، جمقدمة ابن الصال 
ا، و هي:  -کما تقدم-قد یطلق بعضهم الشاذ علی مجرد التفرد »

ً
أن الفرد مجرد تفرد لیس عـن  .3لکن األشهر أن بینهما فروق

بـن  )سـلیمانی مـأربی، مصـطفی«. أن فـي الفـرد الصـحی  و الحسـن و الضـعیف، بخـالف الشـاذ .8مخالفة، بخالف الشـاذ. 
 (.858، صالجواهر السلیمانیة علی المنظومة البیقونیةسماعیل، ا

 .138، ص3، جحنبل أحمد بن اإلمام مسندبن محمد،  حنبل، احمد . ابن1

 .32، ص8. همان، ج2

 .835، صتقریب التهذیبحجر عسقالنی، احمد بن علی،  . ابن3

 .38، ص33، جبغداد تاریخبن علی،  . خطیب بغدادی، احمد4
 (.33، ص8، جتذکرة الحفاظذهبی، محمد بن احمد، «. )الفالس و أحفظ أوثق من». 5
 (.573، صتقریب التهذیبحجر عسقالنی، احمد بن علی،  )ابن«. ثقة ثبت. »6
 .553ص  ،3، جسیر أعالم النبالء. ذهبی، محمد بن احمد، 7
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 . علی بن جرفر3

 2«.او موردقبول است»یوید:  ی میحجر عسقالن ابن

 . موسی بن جرفر4

 3«.مسلمانان است  وی ثقه، راستگو و امامی از ائمۀ»ابوحاتم رازی: 
 4«.عابد استاو شخصی راستگو و »حجر عسقالنی:  ابن

 . جرفر بن محمد5

 5«.شود او فردی مورداعتماد است و از مانندی او سؤال نمی»ابوحاتم رازی: 
 6«.تر ندیدم کسی را از جعفر بن محمد فقیه»ابوحنیفه: 

 7«.او فردی راستگو، فقیه و امام است»حجر عسقالنی:  ابن
ــه او »ذهبــی:  ــد و  درو  میاو فــردی موردا مینــان و راســتگو اســت. شــیعیان ب بندن

 8«.دهند که او اصاًل آنها را نشنیده است لیزهایی را به او نسبت می
 9است. صحیح مسلمباید توجه داشت که ایشان از راویانی کتاب 

 . محمد بن علی الباقر6

 1١«.او فردی موردا مینان و دارای فضیلت است»حجر عسقالنی:  ابن
                                                 

 .الکلم افزار جوامع . نرم1
 .733ص، تقریب التهذیبحجر عسقالنی، احمد بن علی،  . ابن2

، 2، جالجر  و التعدیلحاتم، عبدالرحمن،  ابی ؛ ابن853، ص1، جمیزان اإلعتدال في نقد الرجال. ذهبی، محمد بن احمد، 3
 .373ص

 .555، صتقریب التهذیبحجر عسقالنی، احمد بن علی،  . ابن4
، الجةر  و التعةدیلحـاتم، عبـدالرحمن،  ابی ؛ ابـن135، ص3، جمیزان اإلعتدال في نقةد الرجةال. ذهبی، محمد بن احمد، 5
 .123، ص8ج
تهةذیب الکمةال فةي أسةماء ؛ مـزی، یوسـف بـن عبـدالرحمن، 771، ص7، جسةیر أعةالم النةبالء. ذهبی، محمد بن احمد، 6

 .357، ص3، جمغاني األخیار في شر  أسامي رجال معاني ارثار؛ عینی، بدرالدین، 33، ص5، جالرجال
 .313، صتقریب التهذیبحمد بن علی، حجر عسقالنی، ا . ابن7
تةاریخ اإلسةالم و وفیةات ذهبـی، محمـد بـن احمـد، «. )ثقة صدوق، کذبت عنه الرافضة و نسبت إلیه أشیاء لم یسـمع بهـا. »8

 (.277، ص7، جالمشاهیر و األعالم
 .الکلم افزار جوامع . نرم9

 .133، صتقریب التهذیبحجر عسقالنی، احمد بن علی،  . ابن1١
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 1و مسلم است. های بخاری همهنین ایشان از راویانی کتاب

 . علی بن حسین7

ــد، بافضــیلت و »حجــر عســقالنی:  ابن ــه، عاب ــان، محکــم، فقی او فــردی موردا مین
 2«.شده است شناخته

 3های بخاری و مسلم است. ایشان نیز از راویانی کتاب

 طالب و علی بن ابی . حسین بن علی8

سـنت، بـه توثیـق  اهلاسـاس مبـانیی  هستند و بر این دو بزریوار از صحابۀ پیامبر
 نیازی ندارند.

 محور پنجم
کننـد. ایـن  فرضی ضعفی این حدیث، مؤیداتی وجـود دارنـد کـه ضـعفی آن را جبـران می بر

 کنیم: محور بیان می مؤیدات را در دو

 . ت یید مضمون حدیث با احادیث دیگر0

تیمیـه بـا  و ابنرا ثابـت کننـد  بیت خواهد وجوبی محبت به اهل عالمه با بیانی این حدیث می
از آنکـه ایـن امـر بـا مؤیـدات محکمـی کـه دارد،  کند؛ یافـل این ایرادهای خود، آن را انکار می

به محبت بـه  جملۀ این مؤیدات این است که در روایات فراوانی پیامبر انکارشدنی نیست. از
ا بـر همـۀ تیمیه لشـم خـود ر  اند و بر این مطلب تصری  دارند. لگونه ابن امر کرده بیت اهل

بندد؟ این در حالی است که مبنای خودی او این اسـت کـه روایتـی کـه بـا روایـات  این احادیث می
ممکـن اسـت  4جار باشند، موردپذیرش اسـت.ساق و فُ دیگر تقویت شود، حتی ایر راویان  از فُ 

 یـاهی»یویـد:  حجـر می خا ر دشمنی بـا شـیعه باشـد؛ کمـا اینکـه ابن یونه روایات به انکار این

                                                 
 .الکلم افزار جوامع . نرم1
 .155، صتقریب التهذیبحجر عسقالنی، احمد بن علی،  . ابن2

 .الکلم افزار جوامع . نرم3
 .87، ص32، جمجموع الفتاوىتیمیه، احمد بن عبدالحلیم،  . ابن4
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 1«.د شـده اسـتت روی کرده که موجـب تنقـیص علـی قدری زیاده تیمیه در رد  عالمه به ابن
خا ر دشمنی بـا شـیعه لیـز جدیـدی نیسـت. متوکـل نیـز وقتـی ایـن  بردنی احادیث به زیرسؤال

زدنی او  ضـربه شـالق بزننـد. شـالق 3555بن علی شنید، دسـتور داد تـا او را  حدیث را از نصر
متعـددی  یـاتروا 2«.سـنت اسـت نصـر از اهل»زمـانی کـه بـه متوکـل یفتنـد: ادامه داشت تـا 

 شود: کند که به برخی از آنان اشاره می مضمونی این حدیث را تقویت می
خدایا من او را دوست دارم؛ پس دوست بدار او را و دوست بدار هرکه او را دوسـت . »3

 3«.دارد می
م و هرکه با او دوسـت باشـد بـا او سته من با هرکس که با او دشمنی کند، دشمن. »8

 4«.دوست هستم

د را دوست بدارد، مرا دوست داشته، و هرکه بغضی آنان هرکه حسن و حسین ت. »7
 5«.را داشته باشد، بغض من را داشته است

 6«.هرکه من موالی او هستم، علی موالی او است. »1
 7«.بداردست ود را دهرکه مرا دوست دارد، باید حسن و حسین ت. »5

                                                 
لسةان حجـر عسـقالنی، احمـد بـن علـی،  )ابن«. ادته أحیانا إلی تنقـیص علـي يکم من مبالغة لتوهین کالم الرافض. »1

 (.785، ص7، جالمیزان

الواحـد و جعـل  قال أبو عبد الرحمن: لما حدث بهذا الحدیث نصر بن علي أمر المتوکل بضربه ألف سوط، فکلمه جعفر بـن عبـد. »2
سـلفی، ؛ 723، ص35، جبغةداد تةاریخبن علـی،  )خطیب بغدادی، احمد«. یقول: هذا الرجل من أهل السنة و لم یزل به حتی ترکه

ذخیرة العقبةی فةي بن آدم،  بن علی ؛ اتیوبی، محمد3، ص33، جطاهر السلفي عشر من المشیخة البغدادیة ألبي الثامن، ابو اهر
 (.323، ص3، جمشارق األنوار الوهاجة و مطالع األسرار البهاجةبن آدم،  بن علی ؛ اتیوبی، محمد157، ص5، جشر  المجتبی

، طالةب المةؤمنین علةي بةن أبةي مناقةب أمیةرمغـازلی، علـی بـن محمـد،  بن)ا«. اللهم إني أحبه فأحبه، و أحب من یحبـه. »3
 (.132،  171ص

کْم . »4 مد الد ْن سد مد ْلٌم لی کْم، ود سی بد ارد ْن حد مد ْرٌب لی ا حد ند
د
، الکتاب المصنف  فةي األحادیة  و ارثةارشیبه، عبدالله بن محمد،  ابی  )ابن«. أ

 (.732، ص7ج
، 37، جحنبةل أحمةد بةن اإلمةام مسةندبـن محمـد،  حنبـل، احمـد )ابن«. أبغضـهما فقـد أبغضـنيمن أحبهمـا فقـد أحبنـي، و مـن . »5

 (.875ص
 (.337، ص72)همان، ج«. من کنت مواله فعلي مواله. »6
ینی . »7 ــذد ــبَّ هد ْلیحی ــي فد نی بَّ حد

د
ــْن أ صةةحیح حبــان، محمــد،  ؛ ابن732، ص3، جالسةةنن الکبةةرى)نســائی، احمــد بــن شــعیب، «. مد

بــن حســام،  ؛ متقــی هنــدی، علــی13، ص7، جالکبیةةر المعجةةم؛  برانــی، ســلیمان بــن احمــد، 183ص، 35، جحبةةان ابةةن
 (.383، ص38، جالعمال کنز
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 «المرء مع من أحبه». روایات متواتر مبنی بر 0

انسان با کسی همراه است که او را »یوید:  روایات زیادی با این مضمون وجود دارد که می
کنـد؛ لراکـه در آن  این روایات مضـمون حـدیث موردبحـث را تأییـد می 1«.دارد دوست می

مـادری آنهـا را دوسـت  و و پـدرکسی که من و حسـنین »فرموده بودند:  حدیث، پیامبر
«  ْْآء م  مذُ أحبذه»حدیثی  2ارنؤوط، یفتۀ شعیب به«. بدارد، در بهشت با من خواهد بود

 4رسد. تواتر می بلکه ُ ُرق آن به حد   3شرطی شیخین صحی  است، تنها به نه

 نتیجه
د به حدیثی اسـتناد نمـو بیت داشتن به اهل عالمه حلی در ادعای خود بر لزومی محبت

مادری آنان را دوسـت  و کسی که من و حسنین و پدر»فرموده بودند:  که در آن، پیامبر
تیمیه برای رد  این ادعـای عالمـه،  ابن«. درجۀ من خواهد بود بدارد، در بهشت با من و هم

کـدام از ایـن  هایی که انجام شـد دریـافتیم کـه هیچ اشکال مطر  کرد؛ اما با بررسی لهار
یستند. ایرادی که بر عالمه یرفته شده بود، ایـن اسـت کـه ایـن حـدیث از ها وارد ن اشکال

بن حنبل نسبت داده اسـت. بعیـد  بوده ولی عالمه آن را به خودی احمد أحمد مسندزیاداتی 
رف بیان وجود ایـن حـدیث در  سناد، صی باشـد،  أحمةد مسةندنیست که مرادی عالمه در این ای

اعم از اینکه از زیادات باشد یا نباشد؛ کما اینکه افراد دیگری ماننـد مبـارکفوری، نویسـندۀ 
بـا بررسـیی کـالم بزریـانی  انـد. مطلب را به احمد نسبت داده ، نیز ایناألحوذ  تحفةکتاب 

سنت از جایگـاه  دو، نزد اهل بن احمد دریافتیم که این سنت دربارۀ قطیعی و عبدالله اهل
کاهـد و ادعـای عالمـه بـر لـزومی  الیی برخوردارند؛ لذا زیاداتی آنان از اعتبـار حـدیث نمیوا

                                                 
 8578ص  ،1، جمسةلم صةحیحبن حجاج،  ؛ نیشابوری، مسلم73، ص2، جالبخار  صحیحبن اسماعیل،  . بخاری، محمد1
، 1، جالترمةذ  سةننبـن عیسـی،  ترمـذی، محمـد؛ 777، ص1، جداود أبةي سنن؛ سجستانی، سلیمان بن اشعث، 8571و 

؛ 753، ص3، جحبةان صةحیح ابةنحبـان، محمـد،  ؛ ابن33، ص35، جالسةنن الکبةرى؛ نسائی، احمـد بـن شـعیب، 337ص
الکتةاب المصةنف  فةي شـیبه، عبداللـه بـن محمـد،  ابی  ؛ ابـن327، ص7، جالةدارمي سةنندارمی، عبدالله بـن عبـدالرحمن، 

 .557ص، 3، جاألحادی  و ارثار
 تحقیق نوشته است. مسند اإلمام أحمد بن حنبلسنت است که بر کتاب  . وی یکی از بزریان اهل2
 .853، ص7، جحنبل أحمد بن اإلمام مسندبن محمد،  حنبل، احمد . ابن3
 .32، ص8. همان، ج4
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تیمیــه بــر حــدیثی  های ابن یــک از اشــکال صــحی  اســت و هیچ بیــت محبــت بــه اهل
  مورداستداللی عالمه، وارد نیست.
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 تا. العصریة، بی المکتبة
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مخطوط  جا: ، بیطاهر السلفس عشر من المشیخة البغدادیة ألبس الثامن، اهرسلفی، ابو  .13
 م.8551، اول ُنشر في برنامی جوامع الکلم التابع لموقع الشبکة اإلسالمیة، لاپ

اشراف:  ، تحقیق: جمعی از محققان، تحتسؤاالت السلمس للدارقطنسعبدالرحمن،  سلمی، ابو .55
 ق.3183اول،  عبدالرحمن جریسی، لاپسعد بن عبدالله حمید و خالد بن 

جا:  بی ،الجواهر السلیمانیة علی المنظومة البیقونیةبن اسماعیل،  سلیمانی مأربی، مصطفی .53
 ق.3187الحدیث بمأرب،  دار

، تحقیق: الفتح الکبیر مس ضم الزیادة إلی الجامع الصغیربکر،  الرحمن بن ابی سیو ی، عبد .58
 ق.3187اول،  لاپالکفر،  دار  یوسف نبهانی، بیروت:

 تا. نا، بی جا: بی ، بیجامع األحادیثبکر،  سیو ی، عبدالرحمن بن ابی .57

الحــدیث،  الدین صـبابطی، مصـر: دار ، تحقیـق: عصـاماألوطووار نیولشـوکانی، محمـد بـن علـی،  .51
 ق.3137اول،  لاپ

 ، تحقیق: حمدی بن عبدالمجید سلفی، قاهره: مکتبةالکبیر المرجم برانی، سلیمان بن احمد،  .55
 تا. دوم، بی تیمیة، لاپ ابن

، تحقیق: محمد شکور محمود الحاج امریر، بیـروت: المرجم الصغیر برانی، سلیمان بن احمد،  .57
 ق.3155اول،  المکتب اإلسالمي، لاپ

تیمیـة، جـده:  ، قـاهره: مکتبـة ابـنمجلسان من أموالس نظوام الملو  وسی، حسن بن علی،  .53
 تا. العلم، بی مکتبة

جا: مرکز األبحاث  ، تحقیق: عبدالرحیم مبارر، بیالکرامة منهاجیوسف، بن  حلی، حسن عالمه .52
 تا. العقائدیة، بی

، تحقیـق: محمـد حسـن مغانس األخیار مس شرح أسامس رجال مرانس اآلثارعینی، بدرالدین،  .53
 ق.3183اول،  الکتب العلمیة، لاپ اسماعیل، بیروت: دار

ْطریفی جرجانی، محمد بن محمد،  .75 ، تحقیق: عـامر حسـن صـبری، بیـروت: یفالغطر  جزء ابنیی
 ق.3133اول،  البشائر اإلسالمیة، لاپ دار

، مدینـــه: زیوووادات القطیروووس علوووی مسوووند اإلموووام أحمووودلحیـــدان، دخیـــل بـــن صـــال ،  .73
 ق.3188اإلسالمیة،  الجامعة

، بیـروت: تحفة األحوذي شرح جامع الترموذيمبارکفوری، محمد عبدالرحمن بن عبدالرحیم،  .78
 تا. میة، بیالکتب العل دار

، تحقیق: بکری حیانی الرمالي مس سنن األقوال و األمرال کنزبن حسام،  متقی هندی، علی .77
 ق.3153پنجم،  الرسالة، لاپ مؤسسةجا:  ، بیو صفو  السقا
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، تحقیق: بشـار عـواد معـروف، تهذیب الکمال مس أسماء الرجالمزی، یوسف بن عبدالرحمن،  .71
 ق.3155اول،  الرسالة، لاپ بیروت: مؤسسة

األحادیوث المختوارةي أو المسوتخرج مون األحادیوث المختوارة مموا لوم مقدسی، محمـد،  .75
ــروت: داریخرجووه البخوواري و مسوولم مووس صووحیحیهما ــدالملک، بی ــق: عب ــر،  ، تحقی خض

 ق.3185سوم،  لاپ

، تلخـیص و إرشاد القاصس و الدانس إلی تراجم شیو  الطبرانوسمنصوری، نایف بن صال ،  .77
 تا. تیمیة، بی الکیان، امارات: مکتبة ابن انی مأربی، ریاض: دارتقدیم: مصطفی سلیم

، تحقیـق و تخـریی احادیـث: حسـن عبـدالمنعم شـلبی، السنن الکبورینسائی، احمد بن شعیب،  .73
 ق.3183، اول الرسالة، لاپ اشراف: شعیب ارنؤوط، بیروت: مؤسسة تحت

موسوعة أقووال اإلموام أحمود  ی، ابوالمعا ی و احمد عبدالرزاق عید و محمود محمد خلیل،نور  .72
 تا. نا، بی جا: بی ، بیمس الجرح و التردیل

إحیـاء  دار  ، تحقیق: محمد فـؤاد عبـدالباقی، بیـروت:مسلم صحیحبن حجاج،  نیشابوری، مسلم .73
 تا. التراث العربي، بی

ی، محمد .35 وی
لَّ المعـراج الدولیـة،  دار، ریـاض: ذخیورة الرقبوی موس شورح المجتبویبـن علـی،  ود

 تا. ، بیاول بروم، لاپ آل دار

 سایت
71. http://fa.wikishia.net 




