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 عنوان انسان برتربه ع()تیب تمایزات اهل

 تیمیهحنبل و ابندر نظر ابن

 مهدی فرمانیان

 علیرضا میرزایی

 دهیچک

، نگاه یخ و سیرو مطالب منقول در کتب تار فضائل الصحابهو  المسنددر کتب خود همانند  حنبلابن

جنبانان اهل حدیث و از سلسلههرچند وی ع( دارد. )تیب آمیز به اهلاجاللی و تثبیتی و احترام

. نقش و ایفا کردع( نقش ممتازی )یعلگری است در شکستن فضای عثمانیه و مروانی ضد سلفی

، بسیار شودیمع( )یعلبه  که منتهی ،اهتمام او در تربیع و تثبیت خلفای راشدین در چهار نفر

 بامتفاوت  گاه، فراوان، با وجود اشتراکات نیزحنبل خلف ابن، تیمیهابنهای دیدگاه برجسته است.

سنت در موضوع  اکثریت علمای اهلبه  نسبتعضاً ب با وی اختالف دارد وگاه نیز است و حنبل ابن

ع( اجاللی و تثبیتی است اما )تیب اهلبه راجع  تیمیهد. موضع ابنشوع( متفرد می)تیب منزلت اهل

ائمه  ،شیعیان ع( شده است.)تیب حاصل و تفریط در حق اهلهای بیگرفتار جدل گاهدر اثر عواملی 

عنوان انسان کامل قبول دارند که مظهر تجلی اسما و صفات الهی است. این نگاه به  ع( را)تیب اهل

منزلت واالی آن ذوات به  با وجود اعتقاد رذکوسنت طرفدار ندارد و دو اندیشمند حنبلی م در اهل
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این دیدگاه  ،در این مقاله شناسند.های برتر جامعه بشری و اسالمی میمقدسه آنها را از نمونه انسان

 .کنیممیتطبیقی بررسی  ع()تیب منزلت اهل بارهدررا دو عالم حنبلی 

 .اجاللتیمیه، تنقیص، حنبل، ابنبیت، منزلت، ابن اهل :هاهدواژیکل

 مقدمه

های ممتازی هستند های کامل در اندیشه شیعه واجد ویژگیعنوان انسانبه  (ع)تیب ائمه اهل

 :تایب صدوق،)عصمت ن وجود ندارد. آنان این ذوات مقدس را دارای اناکه در دیگر پیشوایان مسلم

منصوب از جانب و ، (226 :تاطوسی، بی) قیحقاجمیع به  ، عالم(38 :تامفید، بی)برتر کمال و  (96

ع( در میان )تیب شناسی پیشوایان اهلدانند. این تراز از انسانمی (334 :تافاضل مقداد، بی)خدا 

برای آن  ورات کالمی خود، جایگاه واالییسنت مطرح نیست ولی با مقد اندیشمندان اهل

 کنند.ن تثبیت میابزرگوار

های ممتاز، در و وجود خصلت حضرتآن به  دلیل انتساب شرفیبه  ص()امبریپبیت  اهل

ع(، پایگاه و جایگاه افراد را در )تیب اهلبه افراد  ای دارند. رویکردهن جایگاه ویژانااندیشه مسلم

 :ی)شور «یالْقُرْب یِه أَْجراً إِالَّ الْمَوَدَّةَ فِ یمْ عَلَکُقلْ ال َأسْئَلُ»همانند های قرآنی توصیه کند.اسالم مشخص می

، 54 :4ج ،1414/1994 حنبل،ابن) نیثقلص( همانند حدیث )امبریپهای صریح سفارشو  (23

 :1426/2006 ترمذی،ال ؛6108، ح6300 :10ج ،1417/1996 ،الدمشقی ؛284 :4ج ،تایب بخاری،ال ؛11211ح

 ن اهلاع( رقم زده است. اکثر محدث)تیب جایگاه فاخر و ممتازی را برای اهل ...( و 3786ح ،1115

سجایای اخالقی و به  اند که بخشی از آندهکرت در کتب خود فضایلی برای صحابه نقل سن

 ع( اختصاص دارد.)تیب های واالی اهلمکرمت

 ،آمیز دارند. در این میانع( نگاه اجاللی و احترام)تیب اهلبه  سنت تمام دانشمندان اهل

دانند، سلف میبه  و خود را ملتزم نداحدیث استگاه اصلی جریان اهلدلیل اینکه خبه  حنابله

تباط وثیقی با روشهای صدر اسالم و موضوعات مرتبط، ارشخصیت خصوصدر  شانرویکرد

گرا و در شناسی نقلحدیث در روش اهل شناسی و معناشناسی آنها دارد.شناسی و معرفت

 .(57-55 :1ج ،1391زاده موسوی، )علی هستندشناسی ظاهرگرا اگرا و در معنشناسی حدیثمعرفت

گرایی افراطی است. لذا مخرب روش نقل ریتأثشناسی تحت اشناسی و معنحوزه معرفت

روند و این موجب مشکالت معرفتی و شناسی از ظواهر احادیث فراتر نمیگرایان در معرفتنقل
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مبین  تواندمی ق(330فای متو)ای از ابوالحسن اشعری نقل جمله د.شوتناقضاتی می منشأ بعضاً

او در بیان  دینی و تقدم حدیث حتی بر قرآن باشد. حوزه معرفتبه  حدیث نگاه افراطی اهل

قرآن و : »نویسدص( پس از نقل چند نظر می)امبری( پقول، فعل، و تقریرسنت )نسبت قرآن و 

آن دو برای مردم واجب است. جایز است به  علم و عمل .سنت دو حکم از احکام خداوند هستند

 .1(608 :ب1400االشعری، ) «دشوسنت نسخ به وسیله ن قرآ

های صدر اسالم تحت عنوان صحابه و تابعین و اتخاذ این روش موجب شده است شخصیت

این شیوه . گردندنزد آنها ثقه محسوب و لحاظ شوند اصلی معرفت دینی  منشأسر تابعین تابعین

ن تعلیمات ناقالبه  بوده است. احترام ثیرگذارأتحرک و نوآوری تفقدان رکود فکری و در ایجاد 

های وحیانی هرچند در محافظت از تراث فکری خالص دینی ص( و تلقی مفاهیم و آموزه)امبریپ

نیست اما توغل در گذشته و پروا از ورود به نواندیشی دینی روشمند، پویایی  ریتأثیب

و خروجی این کند یواجه مبا مشکل مشناسی و نوآوری متناسب با اقتضای منطقی زمان را دین

جامعه بشری در ادوار بعد از عصر سلف نیست.  هایو نیازها پرسشگوی نوع معرفت دینی پاسخ

فهم آثار گذشتگان به  ند اما پروای وروداگرایی مشترکگذشتهبه  هر دو دانشمند از حیث التزام

د در کنار مزیت دوری از رویکرحنبل است. این تیمیه بیش از ابنآنها در ابن دربارهچرا وو چون

تیمیه از این . ابندارداسالف با گزینشی مواجهه در آفتی هم سلف، از ضابطه بجای بیتقلید نا

 خصوصدر فضایل منقول از سلف در گاه جهت گرفتار آفت رویکرد گزینشی شده است و 

 ل منقول غیر اهله اما فضایشدبجا ناهای دچار وسواس ،ع()تیب یعنی اهل ،ممتازترین اسالف

حدت روش یا فقدان ویا ناشی از مسئله ده است. این کرتثبیت برخی جاها ع( را جز در )تیب

 تیمیه.حدیث است، یا ناشی از تناقضات رویکردهای ابن اهل شناسیروشعدول از 

ع( تردید جدی در بین اندیشمندان )تیب منزلت اهل خصوصحنبل در در نقش ایجابی ابن

او را  یاعدهوضع متفاوت است.  ،تیمیهابن ،خلف او خصوصشود. اما در نمییده داسالمی 

های این مقاله این دو نظر را . یافته(65 :1423/2002 السقاف،)دانند ای تنقیصی میناصبی و عده

                                                             
خرون: القرآن والسّنة حکمان من حکم الّله عز و جل العلم والعمل بهما علی الخلق واجب فجائز ان ینسخ اهلل و قال آ .1

 .القرآن بالسنّة
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فرض و مطالعه ناقص آثار ای و با پیشکند و نقص تحقیقات قبلی را در نگاه فرقهنمی دییتأ

در  گاهافراطی است و و شیعی ضدشخصیتی طور قطع به  تیمیهابنکند. ارزیابی می تیمیهابن

صورت موجبه جزئیه به  گیرانه و ممشای غیرمنعطف وسخت یهاخصلتدلیل به  تقابل با شیعه و

حاصل و تفریط در حدیث، گرفتار جدال و مراء بی فضای شامات و الزامات خاص اهل ریتأثتحت 

 تر از این نگاه معیوب است.اما نگاه تجلیلی و تثبیتی او مهم ،شده استع( )تیب حق اهل

ع(، )تیب مواضع این دو اندیشمند در خصوص منزلت اهلپس از تبیین  ،در این مقاله

 ع( با روش مقایسه)تیب منزلت اهلباره آنها درهای دیدگاهپوشانی و تفاوت و میزان همصادیق م

 اجمال بیان خواهد شد.به های مانع تحقیق ناب،فرضپیش ای وتطبیقی بدون نگاه فرقه

 هعثمانیتثبیت تربیع و شکستن فضای سنگین 

با  نکردنع( در قتل عثمان و بیعت)یعلدادن امام امیه در مقصر جلوهها و بنیانیممنطق عث

ر و خلفای راشدین در سه نف ع( و حصر)یعلحضرت به  ایشان بعد از قتل عثمان و اقبال عمومی

 به حنبلجوزی، ابننقل ابنبه  عثمان، از نظر هر دو عالم حنبلی مردود است. بنابه  ختم آن

ع( )یعلاو منزلت  .(163 :1427 جوزی،ال )سبط ابنع( معتقد بود )یعلاحدی از صحابه با  نبودنبرابر

حضرت در  شمار آورد، بلکه آنه داند که خالفت را افتخاری برای آن حضرت برا برتر از آن می

 :1427 جوزی،ال سبط ابن؛ 52 :1، جتاالشهرستانی، بی)شود حنبل زینت خالفت محسوب میمنظر ابن

163). 

 :1427 جوزی،ال سبط ابن) ستینع( قابل قیاس )تیب حنبل، کسی با اهلدر نگاه اجاللی ابن

گوش تلقی کرده تر از درازع( را کم)یعلن خالفت ادار منکرامعن یاطعنهاحمد حنبل در  .(163

م حنبل خلفای راشدین را به عثمان ختهای منقول از ابنچند برخی روایتهر .(همان)است 

کید أت بارهدر این  المسندشده در های ذکراما عمده روایت (505 :3ج ،1431/2010)الزعتری، کرده 

 عنوان چهارمین خلیفه راشد است.به  ع()یعلنام امام به  و تصریح

حنبل در شکستن فضای عثمانیه بودن و تقدم ابنمؤسسن این دو نفر در تفاوت عمده بی

که تقدم زمانی اقتضای آن را داشت،  ،شکنیدم احمد بن حنبل در فضارغم تقه است. اما ب
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هنجارسازی در  یتیمیه با تفصیل بیشتری بیان شده است و تالش وی نوعو تحلیل ابن سخنان

 .به وجود آورده بودندریان عثمانیه و مروانیه است که ج یزآمیاین زمینه و زدودن فضای ابهام

 تیحقان رب تیمیهع(، ابن)یعلآنها با حضرت  نکردنخالف جریان مخرب عثمانی و بیعتبر

به  ایشان در زمان خالفت خود نسبت (207 :2ج ،1321، همو) تیافضلو  (304 :25ج ،تاتیمیه، بیابن)

تقدم حضرت به  نی را معترفکند. او حتی مدعیان عثمامی کیدأدیگر صحابه و بزرگان اسالم ت

ن قاتال نکردنمجازات دلیلبه  و جنگ با حضرت را (217 :3ج ،همان)داند می خالفتع( در )یعل

بیان حقایق . او با (209 :2جو  218 :3ج ،همان) شانیاجای به  داند نه ادعای خالفتعثمان می

مسموع و نادرست ع( را در این خصوص غیر)یعلی جنگ با گیری برا، بهانهآنتحلیل  و تاریخی

 شود.ای یافت می. این رویکرد در کمتر نوشته(209 :2ج ،همان)کند ارزیابی می

تمایل قلبی  ع( در قتل خلیفه سوم و حتی)یعلها را در مشارکت تیمیه ادعای عثمانابن

تیمیه را از جریان گیری، ابنوضعاین م .همان() داندمردود می کامالًکشی خلیفهبه  حضرت را

حقانیت به  تصریح دهد.و در نقطه مقابل آنها قرار میکند میو مروانی جدا  ،اموی ،عثمانی

دعاوی ناصحیح جریان عثمانی مخرب  ع( در تمام منازعات دوره خالفتش خط بطالنی بر)یعل

حضرت با افرادی  نبودنربراببه  ع( و تصریح)یعلویژه از  یهافیتوص .(231 :2ج ،همان)است 

 کامالً تکلیف افرادی همانند معاویه درنتیجه آن که  ،از بزرگان صحابه ،همانند طلحه و زبیر

وی  .(16 :2ج ،همان)است تیمیه نزد ابن شود، مبین جایگاه ممتاز حضرتیمشخص م

عنوان به  ع( کشیده شدند،)یعلسمت دشمنی با به  که ،کنندگان در محبت عثمان راغلو

از معتزله بسیاری ها و مروانی ،پس خوارج .1(408 :3ج ،تا، بیهمو) دکنیمجریان افراطی محکوم 

 :2ج ،1321، همو)گذارند بدعتو گیرند، همه خطاکار، گمراه علی ایراد میبه  که ،آنها و غیر

204)2. 

عاویه مبه  و در مقابل کسانی که تربیع را ردیگیمتربیع  بارهتیمیه موضع مهمی درابن

پادشاهی منتهی به  داند کهکند و خالفت نبوی را سی سال مینظر میرسانند قاطعانه اظهارمی

                                                             
 و سار قوم ممن یحب عثمان و یغلو فیه منحرف عن علی مثل کثیر من اهل الشام ممن کان اذ ذاک یسب علیا و یبغضه. .1

 المعتزلة و غیرهم یقدحون فی علی، کلهم مخطئون فی ذلک ضالون مبتدعون.المروانیة و کثیر من  فالخوارج و .2
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اش از درازگوش خانه نپذیردخلیفه چهارم به عنوان ع( را )یعل هر کسشد. احمد گفته است 

 .1(208 :2ج ،همان)است تر گمراه

 ع() تیب محبوبیت و مواالت اهل

 ،ع()تیب شود. اهلب میوحسمامت  رص( ب)امبریپاز حقوق  ة فی القربیمودع( و )تیب دوستی اهل

های خود همواره در بین دلیل شایستگیبه  ( و همصاهلل)رسولبه  دلیل انتساب شرفیبه  هم

بودن مشهورند، هیچ ناصبیبه  که ،ای در تاریخ اسالمودند و جز عدهحترم بن محبوب و مانامسلم

ص(، محبت )امبریپسفارش  .ه استتوجه نبودع( بی)تیب اهلبه  ،المدین اسبه  مؤمنمسلمان و 

تیمیه هر دو در این خصوص با حنبل و ابنابن فریضه دینی تبدیل کرده است.به  ع( را)تیب اهل

 اند.هکردکید ویژه أص( ت)اهللاالت و محبت و دوستی آل بیت رسولموبر نصوص فراوان، به  توجه

بر ع(، )تیب فضایل اهلنیز ذکر و  المسندص( در کتاب )امبریپثی از حنبل با نقل احادیابن

دوستی با دوستان آنان  ( درص)امبریپموضع قاطع اشاره به با  ،س(فاطمه)ع( و )نیحسنمحبت 

در زمان نکاح  .(9704ح، 446 :3ج ،1414/1994حنبل، ابن)کند میکید أتو دشمنی با دشمنان آنان، 

ترین اهل خود عقد محبوببه  را تو: »دیفرمایمرسول  ع( حضرت)یعلس( و )هفاطم

دار در مبارزه روز خیبر بین صحابه مشهور امقایسه معن .2(81ح، 69 :1425/2004، همو) «آورممیدر

سیر حوادث در به  ص(، با توجهرسول)عنوان محب و محبوب خدا و به  ع()یعلو گزینش 

در گشودن قلعه خیبر، چندانی پیشرفت  نشدنحاصلعمر و به  روزهای قبل و اعطای پرچم

، 28 :9ج ،1414/1994، همو)است ع( و محبوبیت استثنایی او )یعلنشانه جایگاه مخصوص 

 .(23093ح

بلکه با بیان صریح،  ،کندمواالت اکتفا نمیبه  کنندهنقل احادیث سفارشبه  تیمیهابن

کند در خصوص علی)ع( تصریح می داند. اوامر الهی میبه  ع( را واجب دینی و)تیب محبت اهل

                                                             
هوالء احتج علیهم االمام احمد و غیره بحدیث سفینة عن النبی)ص( انه قال الخالفة بعدی ثالثون سنة ثم تصیر ملکا و  .1

 قال احمد من لم یربع فی الخالفة بعلی فهو اضل من حمار اهله.

 کحک احب اهلی الیَ.ان ان اما انی لم آل .2
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 .1(23093، ح28 :9ج ،1321تیمیه، ابن) «استقبول داریم که دوستی و محبت علی واجب »که 

، و)هم ع()نیحسنو  (130 :3ج ،)همان س(فاطمه)محبوبیت و جایگاه فاخر به تیمیه ابن

 ،کندع( اکتفا نمی)تیب جنبه ایجابی در محبت اهلبه وی  .داردتوجه ویژه نیز ( 36 :1407/1987

 کنندگان حرمت آنان و کسانی که حقوق واجب اهلع( و تنقیص)تیب از دشمنان اهل ابلکه تبر

، بیهمو)داند کنند، واجب میناحق از دشمنان آنان تکریم میبه  ند وکنع( را مراعات نمی)تیب

  .(493 :28ج ،تا

 حنبل است.ابنتر از تر و قاطعتیمیه در این خصوص محکممواضع ابن

 ع()تیب مرجعیت علمی اهل

 صحابه در خدمت رسولبه  های اثبات نگاه تثبیتی و اجاللی احمد بن حنبل نسبتیکی از راه

های حجم و کیفیت روایت ،های منقول است. در این خصوصص( کمیت و کیفیت روایتخدا)

 819ند علی بن ابی طالب سدر م سه خلیفه اول بسیار متفاوت است. بهع( نسبت )یعلمنقول از 

روایت  561ت منقول از مسند سه خلیفه بیشتر از اروایت نقل شده است، در حالی که مجموع روای

دلیل صحابهبه  و نداین چهار نفر از ابتدای دعوت اسالم ایمان آورد ،سنت نیست. طبق اعتقاد اهل

ع( )یعلرت بودند. تلقی علمی امام ص( تا پایان عمر مالزم آن حض)امبریپبودن و قرابت فامیلی با 

نحوی که اگر به  ،بسیار بیشتر از مجموع آنها بوده است المسندص( طبق نقل کتاب )امبریپاز 

هم روایت مسند  م بازکنیع( کسر )یعلهای مسند منقول سه نفر را از مسند امام مجموع روایت

 .(338-15 :1ج ،1414/1994 حنبل،ابن)است روایت بیشتر  258ع( )یعلامام 

صدر اسالم و سنجه برای  های علمییکی از قطب ( راع)یعلحنبل با نقل حدیث زیر، امام ابن

گفتن از حضور علی بن ابی طالب عثمان قبل از سخن کند.تصحیح خطای دیگر صحابه معرفی می

یت شه به اعلمیتصریح عا .(511ح، 153 :1ج ،1414/1994، وهم)کرد در جلسه اطمینان حاصل می

، 254 :1ج ،همان)است توجه و امعان نظر  در خورسنت  جایگاه او در بین اهلبه  ع( با توجه)یعل

                                                             
 انا نسلم ان علیا تجب مودته و مواالته. .1
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از علی »که:  کندشه تصریح مییدر پایان روایت عا 314ص ،1276در حدیث شماره  .1(966ح

که:  ع( نقل شده است)یعل به دستوررهایی زن از رجم باره در .2«که از من داناتر استبپرس 

 پیشوایی حضرت .3(1327ح، 325 :1ج ،همان) «خودن عمل را علی انجام نداده مگر از روی دانش ای»

دهنده جایگاه مرجعیت یمن، نشانبه  تیمأمورایشان در  ربدیگران نبودن دیگر صحابه و پیشوا رب

 .4(300ح ، 201 :1425/2004 ،همو؛ 23074ح، 34 :9ج ،همان)است حضرت 

فضایل به  ع( با مضمون مشیر)یعلع( بعد از شهادت حضرت )حسننقل اولین خطبه امام 

به  ع(حسن)امام به  حنبلهم مبین اعتماد ابن ،(137ح، 98 :1425/2004 ،همو) همتای حضرتبی

 ع( است.)یعلعنوان مرجع علمی است و هم تثبیت مفاد حدیث متضمن اعلمیت حضرت 

 بارهاما در ،ه جزئیه پذیرفته استصورت موجببه  ع( را)تیب تیمیه مرجعیت علمی اهلابن

علما و پیشوایان خود را ارجح  حنبل، نظرناختالفی مثل هر عالم سنی از جمله اب مسائل

حنبل است. از ابن ترهیپرماع( )تیب های او در مرجعیت علمی اهلنیز حرف بارهداند. در این می

( ع)یعلبه  رجوع عمر یاد کرده است. ع( با تفصیل بیشتری)تیب ع( از ائمه اهل)یعلاو عالوه بر 

 .(161 :4ج ،1321، همو)است  کرده دییتأرا نیز ایشان حل مشکلی از مشکالت  یبرا

سنت  جمعه در شهر و نماز عید به نحوی از سیره ائمه اهلدر خصوص جواز اقامه دو نماز

تیمیه حجیت ابنع( برای آنان و خود )تیب صرف رفتار عملی اهلبه  کند که گوییخبر نقل می

 «کننداحمد و بسیاری از علما از علی در هر سنتی که گذاشته تبعیت می: »ده استکرپیدا 

کرد امام می سیتأسع( )یعلنویسد هر سنتی که در عبارت دوم با کلیت می .5(205 :3ج ،همان)

ی نزد سلفشی از پذیرش مرجعیت علمی حضرت که این نا کرداز آن تبعیت میاحمد حنبل 

                                                             
عن شریح بن هانی قال؛ سئلت عائشة عن المسح علی الخفین، قال؛ سل علی بن ابی طالب فانه یسافر مع رسول  .1

 اهلل)ص( فسئلته.

 سل علیا فهو اعلم بهذا منی. .2

 قال عمر ما فعل هذا علی اال شیئ قد علمه. .3

داهلل بن بریدة، عن ابیه بریدة قال؛ بعث رسول اهلل )ص( بعثین الی الیمن علی احدهما علی بن ابی طالب و علی عن عب .4

 االخرة خالد بن ولید فقال اذا التقیتم فعلی علی الناس و ان افترقتما فکل واحد منکما علی جنده.

 فاحمد حنبل و کثیر من العلماء یتبعون علیا فیما سنه. .5
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و  (105 :4جو  246 :3ج ،همان) «حجةاجماع العترة » حترم است.مع و اتیمیه مطابندر نظر  است که

به آنها هستند که باید  تیمیهدر کلمات ابن امعندو جمله پر (124 :4ج ،همان) «المطاعاهل البیت »

ع( نظر )صادقامام  ( تاعسجاد)گانه از علی بن الحسین ائمه سه بارهاو در .توجه کافی داشت

 :3ج ،همان)آموختند اجاللی خاصی دارد؛ اهل علم در زمان این سه بزرگوار از آنان دانش می

احادیث این سه نفر در کتب : »سدینویمبرکت مرجعیت این ائمه میامین و پرباره در .1(41

 بارهدر ،همچنین .2(124 :2ج ،همان) «شودصحاح و سنن و مسانید و علمای سلف یافت می

داند، در تعبیری مرجعیت علمی حضرت را با همان ع( که او را از تابعین می)نیالحسن علی ب

 ،همان) «علی بن الحسین ... الذین اخذ عنهم العلم() نیالتابعو من »: کندعنوان موجبه جزئیه تثبیت می

 .(115 :4ج

 ت و نزاهت انحصاری با ضمانت الهیطهار

 زیده خود بدون شرح و تفصیل اکتفاحادیث برگنقل ابه  حنبل طبق روش مرسوم خود،ابن

هنگام صبح از کنار خانه فاطمه عبور به  ص( شش ماه بعد از نزول آیه تطهیر)امبریپکند. می

خدا اراده کرده است پلیدی را از شما دور  ...! بیت نماز را دریابید ای اهل» :فرمودو می کردمی

، 45 :6ج ؛14043ح، 568 :13730ح ؛516 :4ج ،4141/1994حنبل، ابن) «دتان کناکیزهپو گرداند 

ع( با تضمین )تیب کند و به طهارت اهلمفاد حدیث کسا را با تفصیل نقل میوی  .3(16985ح

ص( به خدا)م با اکرام رسول أو تو مؤدبانهگذارد. پایان روایت مذکور در پاسخ الهی صحه می

ع( با همان )یعلص( و )امبریپر خاندان ع( د)تیب سلمه، مبین انحصار اهلجناب ام پرسش

شما  :بیتم؟ فرمود ص( عرض کردم آیا من از اهل)امبریپبه : »سلمه فرمودقرائت شیعی است. ام

                                                             
ل العلم فی زمن علی بن الحسین و ابنه ابی جعفر و ابن ابنه جعفر بن محمد فان هوالء الثالثة رضی اهلل عنهم کان اه .1

 قد اخذ اهل العلم عنهم.

 المسانید و توجد فتاویهم فی الکتب المصنفة فی فتاوی السلف. السنن و فان اولئک الثالثة توجد احادیثهم فی الصحاح و .2

انما »ن النبی)ص( کان یمر ببیت فاطمة ستة اشهر اذا خرج الی الفجر فیقول؛ الصالة یا اهل البیت عن انس بن مالک؛ ا .3

 .(33 :احزاب) «یرید اهلل لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا
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 البیت حقوق آلو  ةالسن منهاجتیمیه در کتاب ابن .1(26570ح، 177 :10ج ،همان) «یهستانسان خوبی 

 .2(27 :1407/1987، همو؛ 202 :3ج ،1321یه، تیمابن) کندمیع( اذعان )تیب طهارت اهلبه 

 ناع( در سنجه رفتار مخالف)تیب منزلت اهل

منین ؤوقایع جنگ نهروان و مبارزه با خوارج و اهتمام امیرالم بارهدر یحنبل بیان مفصلابن

خواهی و ارسال ن با نصیحت و خیراناحفظ دماء مسلم ع( برای جلوگیری از وقوع جنگ و)یعل

شه به حقانیت علی در پایان حدیث، دارد. وی پس از یقوی و اعتراف عا یهامحاجه نمایندگان و

وقتی  .دا علی را رحمت کندخ: »شنیدن وقایع از زبان مخبری بنام عبداهلل بن شداد گفت

عراق او را  خدا و پیامبرش راست گفتند. اهل :گفتمی کردیمدید که از آن تعجب چیزی می

 .3(656ح، 188 :1ج ،1414/1994 حنبل،ابن) «انداو نسبت دادهبه  تکذیب کرده و احادیثی

خروج خوارج از دین همانند تیری که از کمان به  ص()ینبحنبل بر اساس احادیث ابن

 ،205)وی  المسندکتاب خوارج در باره در .(672ح، 192 :1ج ،همان)کند تصریح می شودیمخارج 

، 297؛ 988ح، 258؛ 983ح، 258؛ 882ح ،257؛ 904ح، 240؛ 848ح ،230؛ 735، ح205؛ 706، ح198؛ 626ح

 مطالبی با مضمون واحد و تعابیر گوناگون وارد شده است. (1302، ح319؛ 1254، ح310؛ 1189ح

 :8ج ،همان)است اند که مبین جایگاه شامیان و قاسطین ن عمار گروهی یاغی نامیده شدهقاتال

                                                             
 قالت؛ فادخلت رأی البیت فقلت انا معکم یا رسول اهلل)ص(، قال؛ انک علی خیر، انک علی خیر. .1

بیته و اعظمهم بیته و یطهرهم تطهیرا، دعا النبی)ص( اقرب اهل ن سبحانه انه یرید ان یذهب الرجس عن اهل و لما بی .2

اختصاصاً به و هم علی و فاطمة و سیدی شباب اهل الجنة، جمع اهلل لهم بینان قضی لهم بالتطهیر و بینان قضی لهم بکمال 

التابعین لهم باحسان ما  السابقین االولین و بیته وحرمة خلفائه و اهل دعاء النبی)ص(. وال ریب ان اهلل قد اوجب فیهم من 

الترمذی و غیرهما عن ام سلمة ان هذا االیة لما  من سورة االحزاب( االمام احمد و 33اوجب و قد روی )فی تفسیر آیة 

بیتی فاذهب عنهم الرجس و الحسین فقال اللهم هوالء اهل  الحسن و نزلت، ادار النبی)ص( کسائه علی علی و فاطمة و

  طهرهم تطهیرا.

یرحم اهلل علیا انه کان من کالمه ال یری شیئا یعجبه اال قال صدق اهلل و رسوله فیذهب اهل العراق یکذبون علیه و  .3

 یزیدون علیه فی الحدیث.
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 ع( و اهل)یعلامام وی به گذاری ارجبه  ت ویژه ناظرن با کلمااتقبیح مخالف .1(21932ح، 202

کننده نامد همانند پیاالخرین میاشقی ،ص()امبریپع( را از زبان )یعلع( است. او قاتل )تیب

تیمیه به خروج خوارج همان ابن .2(76ح، 66 :1425/2004 ،همو)بود االولین اشقی کهناقه صالح 

ع( از دین همانند خروج تیر از کمان در کالم رسول )علی نیرالمؤمنیامن نشاندار امخالف

های زیر آسمان و او خوارج را بدترین کشته .(381 :3ج ،تاتیمیه، بیابن)کند ص( تصریح میخدا)

 .3(382 :همان)نامد ها مین آنها را بهترین کشتهقاتال

ش او قرین د حکم ناکثین و قاسطین را از مارقین جدا کند که تالوشکیگاه متیمیه ابن

وجود با : »کندصراحت اعتراف می ع( با)یعلتوفیق نیست و در نهایت به انحراف تمام محاربین 

در  .4(36 :همان) «بودتر از دشمنانش هایش به حق نزدیکدر تمام جنگ نیرالمؤمنیاماین 

تر از بله علی بن ابی طالب برتر و به حق نزدیک: »کندفتاوی خود نیز به این امر تصریح می

 .5(407و  382 :همان) «بودمعاویه و دشمنانش 

امام  ،کوشندیمع( )یعلکه در قدح امام  ،پاسخ به جریان عثمانی و مروانیان و نواصب او در

 رادیااگر کسی  کند.مخالف را رد می هایدیدگاهو  دهدیمرا در علم و عدل بر دیگران ترجیح 

و یاران او و طلحه و زبیر جنگ کرد، در پاسخ گفته وارد کند که علی بن ابی طالب با معاویه 

دل پیشتاز بود، پس جایز شود، علی بن ابی طالب افضل از آنها و نسبت به آنها در علم و عمی

تیمیه ابن .(195 :3ج ،1321، وهم) میدهرا عادل و او را ظالم قرار  شانیاکنندگان با نیست جنگ

                                                             
 .قال سمعت رسول اهلل )ص( یقول تقتل عمارا الفئة الباغیة .1

ال رسول اهلل )ص( یا علی تدری من شر االولین؟ قلت اهلل و رسوله اعلم، قال عاقر عن الضحاک بن مزاحم قال؛ ق .2

 الناقة، قال؛ تدری من شر من اشقی اآلخرین؟ قلت؛ اهلل و رسوله اعلم، قال؛ قاتلک.

 شر قتیل تحت ادیم السماء، خیر قتیل من قتلوه. .3

 جمیع حروبه. نین علی هو اولی بالحق ممن قاتله فی ؤمو ان کان امیرالم .4

 نعم مع ذلک ان علی بن ابی طالب کان افضل و اقرب الی الحق من معاویة و ممن قاتله معه. .5
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ع( )یعلجایگاه  بارهب، نظر ایجابی و قاطع خود را درجریان مخر دربارهپس از دیدگاه سلبی، 

 .1(174 :3ج ،همان) استما معتقدیم علی خلیفه راشد  کند.بیان می

ص(، محبت و رسول) بودن یا فقدان عالقه به آلها در رقیقخالف رویه عثمانیبر وی،

 :28ج ،تابی ؛ همو،4 :1231 ؛ همو،5 :1407/1987، همو)داند واجب الهی میرا ع( )تیب مواالت اهل

 : داندمی می( عقع)یعلاو جریان عثمانی را در روند تخریب  .(408 و 29 :3ج ؛493

برای خالفت علی نبود  همتااینکه معاویه به  هر دو گروه از شیعیان عثمان و علی اعتراف دارند

علم، دین، اش در اسالم، خالفت او جایز نبود. برتری علی، سابقه ،و با امکان خالفت علی

  .2(73 :35ج ،تا، بیهمو) استشجاعت و سایر فضایلش در نزد آنان روشن و معروف 

 .همان()داند گمراه می «الزائغون علی المتشیعین»او فرقه عثمانی را در عبارت 

بودن ناصبیبه  در چند نوبت ،ع()یعلیژه وبه ،ع()تیب تیمیه دشمنان اهلدر ادبیات ابن

که با  شودیمگروه خاصی اطالق به  ناصبی ،در فرهنگ اسالمی اند.ح شدهتقبیگاه توصیف و 

به این عنوانبه  شدنن شیعه از معنوناسنت و مخالف های اهلد. فرقهکننع( دشمنی )تیب اهل

علی بغض ورزیده یا در ایمان به  کند کهاو نواصب را گروهی معرفی می شدت استیحاش دارند.

 تیمیه در مواضعی با مصداق، نواصب را معرفیابن .3نند خوارج و دیگرانهما ؛کننداو اشکال می

، 12، 11 :3ج ؛232، 225، 203، 198 ،195 :2ج ؛165 ،163 ،162 :1ج ،1321، همو) دکنو آنان را رد می

سب علی در زمان عمر بن : »سدینویماو  .(493 :28ج ،تا، بیهمو ؛119، 98، 86، 29 :4ج ؛203، 117

 .(148 :2ج ،1321، همو) «بودز منع شد، این سب سنت فاسدی العزیعبد

 ع()تیب تبجیل و تفخیم و تکریم خاص اهل

مناقب و فضایل  باره( مطالب در خور توجهی را در508-597) یالجوزابوالفرج عبدالرحمن بن 

 :کندحنبل نقل میع( از قول ابن)تیب اهل

                                                             
 نحن نعتقد ان علیا خلیفة راشد. .1

و کل فرقة من المتشیعین مقرة مع ذلک بانه لیس معاویة کفا لعلی بالخالفة و ال یجوز ان یکون خلیفة مع امکان  .2

 ن فضل علی و سابقته و علمه و دینه و شجاعته و سائر فضائله کانت عندهم ظاهرة معروفة.استخالف علی )رض(. کا

 النواصب الذین یبغضون علیا او یقدحون فی ایمانه من الخوارج و غیرهم. .3
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های علی مطابق باره فضیلتآنچه در :فتگیمعبداهلل بن احمد گفت، شنیدم که پدرم . 1

 .1(163 :1427 جوزی،ال سبط ابن)است نقل شده برای هیچ یک از صحابه نقل نشده  احادیث صحیح

است  شده دییتأحاکم نیشابوری  مستدرکنیز در و  این مطلب در تفسیر ثعلبی در قرن پنجم

ابوسعید هشام بن منصور  .2(322 :3ج ،1411/1990ابوری، شالحاکم النی؛ 81 :4ج ،1422ثعلبی نیشابوری، )

اگر کسی امامت علی را اثبات نکند از گفت شنیدم که میاحمد بن حنبل  از: »گویدالبخاری می

 .3(163 :1427 جوزی،ال سبط ابن) «استتر اش گمراهاالغ خانه

یی؟ گوتفضیل چه می ةدربار: گفتم .کردعبداهلل گفت: پدرم حدیث سفینه را نقل می .2

یا بُنیَّ، علی بن أبی »خالفت ابوبکر، عمر و عثمان. گفتم: و علی بن أبی طالب؟ گفت:  هگفت دربار

هیچ کس با  .بیت است علی بن ابی طالب از اهل !ای فرزندم؛ بیت، الیقاس بهم احد طالب من اهل

 .همان() «ستیناو قابل مقایسه 

 بارهدر !ای اباعبداهلل: مردی به او گفت .بن حنبل بودیم نزد احمد محمد بن منصور گفت. 3

ع( گفته )یعل ةدربارکه  «أنا قسیم النار» گویی: أنَّ علیًا، قال:می چه کنمکه روایت می یحدیث

کنی که از پس احمد گفت: آیا این حدیث را انکار می .آتش است ةکنندشده که او تقسیم

 ؛یحبّک الّا مؤمن و الیبغضک الّا منافقال»برای علی)ع( گفت:  که ص( روایت شده است،)امبریپ

گفت: مؤمن  .بله میگفت .«تو را مگر منافق داردینم دارد تو را مگر مؤمن و دشمننمی دوست

احمد گفت: پس علی  .آتش ست؟ گفتیم درا ست؟ گفتیم در بهشت، گفت: منافق کجاا کجا

 .(320 :1ج ،1419/1999 ابن ابی یعلی،)است کننده آتش تقسیم

 ةدربارو  ای از کرخ آمدندفهیطا .روزی پیش پدرم نشسته بودم عبداهلل بن احمد گفت .4

 .پس صحبت طوالنی شد .کردندصحبت می علی بن أبی طالبعثمان و  ،عمر ،بکرابی خالفت

                                                             
 ید الصحاح، مثل ما لعلی رضی اهلل عنه.نما الحد من الصحابة من الفضائل باالسا .1

معت محمد بن عبد اللّه الحافظ، سمعت أبا الحسن علی بن الحسن، سمعت أبا حامد سمعت أبا منصور الجمشادی، س .2

محمد بن هارون الحضرمی، سمعت محمد بن منصور الطوسی، سمعت أحمد بن حنبل یقول: ما جاء ألحد من أصحاب 

  رسول اللّه صلّی اللّه علیه و سّلم من الفضائل مثل ما جاء لعلی بن أبی طالب)ع(.

 ثبت االمامة لعلی فهو اضل من حمار اهله.من لم ی .3
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تزین  الخالفة لم ، وییا هؤالء، قد أکثرتم القول فی عل» :پدرم سرش را به سوی آنها بلند کرد و گفت

 ،همانا خالفت، علی را زینت نبخشید .علی و خالفت او زیاد گفتید ةدربارشماها  ؛علّی زینّها علیًا بل

ابن  .(163 :1427 جوزی،ال سبط ابن؛ 52 :1ج ،1404 ابن ابی الحدید،) «دیبخشرا زینت  خالفت بلکه علی،

 که گیردنتیجه میبا توجه به مطلب فوق  هالبالغدر شرح خود بر نهجه.ق(  656متوفای )ابی الحدید 

بر اینکه دارد این کالم داللت فحوا و مفهوم  .(52: 1ج ،1404 ابن ابی الحدید،)است علی زینت خالفت 

ع( چون )یعلع( با خالفت بزرگ شدند و نقایص خویش را کامل کردند و )یعلدیگران غیر از 

لی که خالفت در ذات حا د، درکننقصانی نداشت احتیاج به خالفت نداشت که نقصان او را برطرف 

 .کردپس خالفت نقصان خویش را با والیت او برطرف  داشت.نقص  خویش

بن حنبل وارد کوفه شد و از  احمد کند کهنقل می ق(692متوفای ) کشف الغمّه صاحب .5

گرفتن حدیث خیلی اع حدیث کرد و با اینکه برای یاداز علمای حدیث آنجا، استم یاعده

نرفت، تا اینکه جمعی با احمد  ،تشیع بودبه  که مشهور ،علمای کوفه حریص بود، نزد یکی از

به  احمد از او هم اخذ حدیث کند.کرده، ند تا با آن مرد مالقات کردو او را قانع  سخن گفتند

 :که خواست برود، آن مرد عالم گفت گرفت. هنگامی مالقات او رفت و احادیثی از او فرا

را  امدهیعقدوست ندارم از پیش من بروی و  :گفت .ورده استبرآ :احمد گفت .درخواستی دارم

ام این است که علی بن ابی طالب)ع( بعد از پیامبر عقیده :گفت .بگو :گفت .نزدت اظهار نکنم

جانشین و  لذا .ص( بهترین مردم است و افضل و اعلم از تمام اصحاب آن حضرت استاکرم)

زیرا چهار نفر از اصحاب  .بینمدر این عقیده اشکالی نمی: احمد گفت است.امام بعد از پیامبر او 

؛ 216 :1ج ،تایب اربلی،)داشتند همین عقیده را  سلمانو جابر، ابوذر، مقداد،  هاینامبه  پیامبر

 .(301 :1ج ،1336 خوانساری،

ر سیاست د، کردی زندانی طوالن یع( را مدتجعفر)الرشید با اینکه موسی بن هارون .6

پس از  لذا .حضرت موسی بن جعفر)ع( معرفی کند ةکشنددانست خود را الح نمیمملکتی، ص

و پس از کردند علما و فقهای بغداد را در زندان حاضر  ن آن حضرت دستور دادکردمسموم

اجل به  موسی بن جعفر»متن آن چنین بود:  کردند که امضارا ای جنازه، زیر نوشته ةمشاهد

او  .ا کسی که از امضای این نوشته خودداری کرد، احمد حنبل بودتنه «.خود از دنیا رفته است
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کرد و این افتخار را در تاریخ برای خود ثبت ولی نپذیرفت را تهدید، تطمیع و شکنجه کردند 

 .1(704 :1ج ،1388/1430 القمی،)

ثابت است؟  (ع)آیا خالفت برای علی :محمد بن ناصر گفت از احمد بن حنبل پرسیدم .7

 :1427 جوزی،ال سبط ابن)اند د: اعوذ باهلل، او کسی است که او را امیرالمؤمنین نامیدهداپاسخ 

164). 

 تجاربع( با این حکایت منقول از کتاب )تیب اهلبه  حنبل رامندی ابنخوانساری عالقه .8

موقعی که جنازه حضرت موسی بن  :کندع( تکمیل میجعفر)در زمان شهادت موسی بن  السلف

کردند امام رافضی به مرگ خویش بمرد. امام احمد ع( را از خانه بیرون آوردند، ندا میجعفر)

خدای به  ها مرده بلکهتنها امام رافضیگریست، اظهار داشت نهو پنهان میحنبل که حاضر بود 

 .(305 :)همانبزرگ سوگند امام مشرق و مغرب در گذشته است 

ع( حسن)امام  شود.ی اجتماعی آنها ناشی میع( از منزلت واال)تیب اهلبه  منع صدقه

حنبل، )ابنص( از آن منع کرد )امبریپ .ای بخورمفرمود در کودکی خواستم خرمای صدقه

 ستینص( حالل محمد)ص( فرمود صدقه بر آل رسول)حضرت  .(1724ح، 427 :1ج ،1414/1994

، 450 ؛9319ح، 381 :3ج ،همان) میخورع( از صدقه نمی)تیب ما اهل .(175ح، 427 :1ج ،همان)

ابن .(17679ح، 206 :6ج ،همان) ستینصدقه بر من و اهل بیتم حالل  .(10177ح ،517 ؛9734ح

منزله چرک به  که ،بیت خدا آنها را از صدقه بودن اهلپاکیزهتیمیه معتقد است برای تکمیل 

 .2(23 :4ج ،1321تیمیه، ابن)است ده کرحفاظت  است،مردم 

گونه موارد همپای حنبل در اینکند. ابنع( تجلیل می)تیب تفصیل از ائمه اهلتیمیه با ابن

مذکور  هاینمونهاست. مشترک تیمیه بین او و ابن ،حنبلتیمیه نیست. فضایل منقول از ابنابن

ع( از )تیب تیمیه در تکریم اهلاما مطالب تفصیلی از ابن ،نقل از دیگران استبه  در باال اغلب

را وقتی  «)ع(بیت ائمه اهل»و  «بیت اهل»تعبیر  پس وثوق بیشتری دارد. .ستا او کتب خود

برند. استفاده از تعبیر کار میه به همان معنایی است که شیعیان ب اغلببرد کار میه مطلق ب

                                                             
 ان علماء البغداد و فقهائها کتبوا شهادتهم بموت موسی بن جعفر حتف انفه اال احمد بن حنبل، فکلما زجروه لم یکتب شیئا. .1

 و قد یکون من تمام تطهیرهم صیانتهم عن الصدقة التی اوساخ الناس. .2
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 ،تاتیمیه، بی)ابنرفته است کار ه تیمیه بوفور در جمالت ابنهبرای خاندان امامت ب «بیت اهل»

 :3ج ؛116، 78، 24 :2ج ؛222 :1ج ؛165، 159 :1ج ،1321 ،وهم ؛480، 452، 304 :25؛ ج491 :28ج ؛79 :35ج

137 ،138). 

استفاده فراوان « منینؤالمامیر»از  ،برخالف خلفای دیگر ،ع()یعلبرای توصیف حضرت 

، 473 :28ج ،تا، بیهمو)است ع( )یعلدر فرهنگ اعتقادی شیعه این وصف از اختصاصات  کند.می

تیمیه تعابیر ابن .(34 :1407/1987، وهم؛ 157 :3ج ؛242، 217 :2ج ؛3 :1ج ،1321، وهم ؛485، 474

، وهم) «سادة االخیار» ،(126 :35ج ،تا، بیوهم) «هوالء السادة»ع( از قبیل )تیب اهل بارهآمیز دراحترام

 :4ج ،همان) «حجةاجماع العترة » ،(121 :2ج ،همان) «منینؤمن اجالء السادات الم» ،(117 :2ج ،1321

نیز ع( )نیالحسعلی بن باره در کار برده است.ه را ب (124 :4ج ،همان) «المطاعاهل البیت »و  ،(105

مونا کثیر الحدیث عالیا أکان ثقة م»، «هو افضل هاشمی»، «فمن کبار التابعین و ساداتهم علما و دینا»تعابیر 

ابوجعفر باره در .(123 :4ج ،همان)برد کار میه ب «دین من التابعینال کان من خیار اهل العلم و»، «رفیعا

امام  بارهو در «الدین من خیار اهل العلم و»: سدینوی( معالصادق)ع( و جعفر )یعلمحمد بن 

 :همان)است منزله پذیرش آن ه کند که برا بدون اعتراض نقل می «شکافنده علم»ع( تعبیر باقر)

السادات  ر بن محمد هوالء من ائمة الدین وابنه ابی جعفر محمد و جعف علی بن الحسین و» .1(124

 .(246 :3ج ،)همان «المسلمین

 ع( به عنوان ثقل اصغر)تیب بودن اهلاالکرامواجب

ع( را به عنوان عدل قرآن، )تیب حنبل بر اساس روش حدیثی خود با ذکر حدیث ثقلین اهلابن

، 87 :1425/2004، وهم؛ 11211ح، 54 :4ج ،1414/1994حنبل، ابن)ند دامی االطاعةواجبو  الرعایةواجب

در میان شما دو چیز گران»ص( فرمود: )امبریپ .(19332ح، 84 :7ج ،1414/1994، وهم؛ 115و  114ح

با هم به من  ضشوند تا در کنار حوز هم جدا نمیو آن دو ا تمیبکتاب خدا و اهل  ؛گذارمبها می

                                                             
 لم ال الجل بقر السجود جبهته.و قیل انما سمی الباقر النه بقر الع .1
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ع( را همانند قرآن واجب )تیب تیمیه تبعیت از اهلابن .1(21711ح، 154 :8ج ،همان) «شوندوارد 

 ،... به همین منوال است مانیاتبعیت از قرآن بر امت واجب است بلکه آن اصل : »داندمی

دو بزرگ )ثقل( هستند و پیامبر  بیت واجب است و این محبت و مواالت و رعایت حقوق اهل

مفاد حدیث  بارهتیمیه درحنبل و ابنابن هایدیدگاه .(492 :28ج، تابی تیمیه،ابن) «استمالزم آنها 

 تطابق دارد. کامالً ثقلین 

 )ع(بیت در خصوص منزلت اهل تیمیهتفریط ابن

با انکار و  یه دالیلوی ب پردازیم.تیمیه میمتفرد ابنهای دیدگاهبخشی از به قسمت، در این 

حنبل و ع(، مشی ابن)تیب ز نصوص منقول در منزلت اهلهای ناروا در بخشی الیوأمناقشه و ت

های شود. او خود را گرفتار مراء و جدلهای نابجا میو گرفتار تفریطکند میسلف را رها 

کننده اثباتنه و  ،کندجیه میجریان عثمانی توبه  نه انتساب او را هاده است. اما اینکرحاصل بی

گرفتار گاه  اما ،ع( اجاللی است)تیب اهل دربارهنظر او  .استبودن او تنقیصیبودن و ناصبی

 ع( شده است.)تیب اهلباره های نادرست درتفریط

در خصوص که فضای آن  ،گرای مکتب حنبلی و محیط شاماتدر کنار نظام فکری ظاهر

بوده است،  مؤثرگیری ایشان صورت موجبه جزئیه در موضعبه  ع( مسموم بود و)تیب اهل

ع( و شیعیان برخاسته از ممشای شخصی )تیب اهل بارهدرست وی درعامل قضاوت نا نیترمهم

سختی وی در مقابل گیر، تندخو و غیرمنعطف بوده است. سرکه سخت خاص ایشان است

 از عقاید خود نیز ناشی از همین خصیصه است.برنگشتن علمای مخالف و استقامت در حبس و 

شد و به مخاطب خو بود و در بحث گاه تند میتیمیه تندبع ذکر شده است که ابندر برخی منا

نظر میه ب .همان()نکرد در تمام عمر ازدواج وی  .(177 :3ج ،1383 موسوی بجنوردی،)کرد اهانت می

تیمیه در داوری ابن مستقیم داشته است. ریتأثمنعطف او در روحیه خشن و غیرمسئله این  رسد

که  اندنوشته. گرفتیمو گاه به علما و فقهای مشهور خرده پروا بود به بزرگان دین بیراجع 

محصور حنبلی( خود )تیمیه در عقاید و مذهب خانوادگی ابن .همان()کرد صحابه را تخطئه می

                                                             
 .بیتی و انهما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض جمیعاً قال رسول اهلل)ص( انی تارک فیکم الثقلین کتاب اهلل و اهل .1
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مخالفان خود با سالح اتهام به  و انصاف به دور افتاد ماند و در مجادالت و مباحثات کالمی از راه

و  بردیمکار به  در دفاع از اصول حنابله و محدثان ،و یاد گرفتاو آنچه را خواند  .حمله کرد

خواند و بزرگان اندیشه جهان و حکمای می «نظار»نظر یا به تعبیر خودش  فقط آنان را اهل

 .(178 :همان) رفتگبزرگ اسالم را به باد انتقادهای سخت و عنیف می

 :ن برداشت استتیمیه شاهدی بر ایابن رفتارهایاز  ییهانمونهبیان  

خورد و سبلتی پر پشت و نام ابراهیم قطان مجاهد را که حشیش میه تیمیه مردی بابن. 1

دلق بلندش را پاره کرد و فرمان داد سبیل و  .های دراز داشت، گرفتدلقی بلند و ناخن

ن ای .(173 :همان)کند را بزنند و او را واداشت تا از حشیش و دیگر محرمات توبه  شیهاناخن

روش عملی از علمای دین پسندیده نیست و ارشاد و راهنمایی با خشونت فردی بدون 

 خالف ممشای بزرگان دین است.رسد و برسامان نمیه مسئولیت اجتماعی ب

نام شیخ محمد خباز بالشی نیز چنین کرد و او را از تعبیر ه ایشان با شخص دیگری ب .2

 .همان()کرد منع  ،که بر پایه علم نیست ،خواب و دیگر چیزها

مسجد التاریخ( در جوار مصالی شهر نارنج )مسجد به تیمیه ابن ،704در رجب سال . 3

ص( بر آن است و مردم بر آن رسول)اثر پای حضرت  گفتندیمدمشق رفت و سنگی را که 

 .همان() ستینجستند شکست و گفت تبرک و بوسیدن آن جایز تبرک می

کرده این است که برای نقض کالم عالمه حلی و با از اموری که به خطای او کمک 

احسن شده و های غیرشده، درگیر جدلبرای تبرئه خلفا از اشکاالت واردهای نادرست و مقایسه

 بارهل منقول دریبرخی از فضا خصوص در ده است.کرع( )تیب خود را گرفتار تفریط در حق اهل

های یا ضعیف است و روایت حدیث دروغ به اکثر آنها در نگاه عالمان ع( معتقد است)یعل

کند و از ویژگیصحیح متضمن فضایل علی، بر امامت و برتری او بر ابوبکر و عمر داللت نمی

 ،مند بودندران هم از آن بهرهبلکه فضایلی است که دیگ ،شودهای اختصاصی او محسوب نمی

ژه ابوبکر است که عمده آنها ویبه برخالف آن دسته از فضایلی که مربوط به ابوبکر و عمر و

انصاف  ،در این قضاوت .(3 :3ج ،1321تیمیه، ابن) ستندیناختصاصی است و دیگران در آن شریک 

 علمی رها شده و با سبک جدل ناروا و با مکابره ادعاهای نابجا صورت گرفته است. ما از اهل

ع( )یعلص اختصاصی آوریم که مشیر به خصایسنت شواهدی می معرفت به احادیث از اهل
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از جمله پاسخ قاطع سعد بن ابی  ؛و جهادگری با او شریک نیست مؤمناست و هیچ مسلمان 

های انحصاری ع( و تنافس او به این ویژگی)یعل نکردنسبمعاویه در خصوص علت به  وقاص

 .(279 :9ج ،تایب بخاری،ال) شودکه در هیچ صحابی یافت نمی

آلود ع( برای دین در جامعه شرک)یعلفرد ه مبارزه منحصر ب مبارک الفوری بیانی دارد از

کند و ع( را بر دیگر صحابه اثبات می)یعلالهی که تقدم حضرت  تیمأمورص( با )امبریپاز زبان 

 :تیمیهبر تالش تفریطی ابناست نقض آشکاری 

 بااو را زند و خداوند قلب کند که برای دین شمشیر میمی مأمورخداوند کسی را علیه شما 

 یا گفتندکدام  ایمان امتحان کرده است. اصحاب پرسیدند آن فرد کیست؟ ابوبکر و عمر هر

)ص( آن فرد چه کسی است؟ حضرت در پاسخ فرمودند: کسی که کفش را تعمیر رسول خدا

ایشان کفش خود را برای تعمیر به علی داده بود. سپس علی به ما که  بوددر حالی  نیا کند.می

المبارک ) النارفلیتبوا مقعده من  متعمداً ( فرمود: من کذب علی صگفت: پیامبر) رو کرد و

 (.204 :10، ج1430/2009الفوری، 

ع( در جنگ خندق اشاره کرد که افضل از )یعلبه سلحشوری  توانیماز مصادیق دیگر 

یوم الخندق  بن عبدود لمبارزة علی ابن ابی طالب لعمرو: »عبادت امت تا روز قیامت شمرده شده است

تر از عمل فضیلتبا عمرو بن عبدود در روز خندق بامبارزه علی  ؛افضل من عمل امتی الی یوم القیامة

 .(34 :3ج ،1411/1990 الحاکم النیشابوری،؛ 19 :13ج ،تاالبغدادی، بی) «استامت من تا روز قیامت 

دار اع( با این جمله معن)یعلابوبکر و احاله آن به  تیمأمورمهم قابل ذکر، لغو  هاینمونهاز  

 ،1414/1994حنبل، ابن)است قرائت آن به من و فردی از اهل من واگذار شده  تیمأمورکه است 

ع( و منقبت انحصاری )یعلص( و خدا). این ماجرا بر رابطه اختصاصی رسول (1296ح، 318 :1ج

داری از اجمله معن .هستندفاقد آن  ،از جمله ابوبکر ،کند که اصحاب دیگرع( داللت می)یعل

 کند. عبداهلل بن احمد گفتنفی میع( )یعلاحمد حنبل نقل شده است که همتایی احدی را با 

من الفضائل باالسانید الصحاح، مثل ما لعلی رضی اهلل  ةمن الصحاب ما الحد»: گفتیمشنیدم که پدرم 

ع( )یعلن با بغض و محبت سنجش نفاق و ایما نمونه دیگر. (163 :1427 جوزی،ال سبط ابن) «عنه

؛ 26569ح، 176 :10ج؛ 642ح، 183 :1ج ،همان)است احدی از صحابه نقل نشده باره که دراست 

 .(3717ح، 1101 :1426/2006 ترمذی،ال ؛114ح، 27 :1426/2006 ،القزوینی
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 نتیجه

ریختن فضای چ کوششی دریغ نکرده است و در فروع( از هی)تیب حنبل در همراهی اهلابن

ع( با قرائت )یعلین و مسموم عثمانیه و مروانیه و نواصب و تثبیت تربیع و جایگاه حضرت سنگ

دلیل گرایش به حدیث، با نقل احادیث منقح و موثق ه سنت نقش ممتازی ایفا کرده است. ب اهل

 یهاسهیمقاز وی ا ماندگاری گذاشته است. ریتأثع( )تیب در معرفی و تثبیت منزلت واالی اهل

ده و خود را کرع( اجتناب )تیب در خصوص فضایل اهل یافرقهحاصل های بیو مراء و جدلنابجا 

 را ،(ع)تیب از جمله اهل ،ده است. ایشان فضایل تمام صحابهکرناروا و انکار ن لیتأوگرفتار تفریط و 

برای ده است و وسواس خاصی کرناروا نقل  لیتأوو  سنت بدون گزینش در آثار و نصوص اهل

شود. نمیدیده در روش ایشان  ،ع()تیب از جمله اهل ،هیچ کس راجع بهشه در احادیث خد

ع( این است که او فراتر از نقل مفاد احادیث )تیب منزلت اهلخصوص حنبل در نقصان روش ابن

های حدیثی ایشان تا . تمحض نظر در کتابیستالحدیث ایشان قابل اصطیاد نو درایة رودینم

 بارهدر تیمیه با تمام اشتباهات موردیکند، در حالی که ابنرا افاده می یی خنثاحدودی شیوه

 است. داشتهوضوح بیان ههای خود را بو برداشت کردهورزی اندیشهمفاد احادیث 

ع( در مقایسه با حجم و کیفیت موضع اجاللی )تیب اهلبه راجع تیمیه موضع تفریطی ابن

حنبل بحثابن احمد به  نسبتگاه ع( )تیب م و تجلیل از اهلایشان ناچیز است. حتی در احترا

مثل تربیع  ،حنبلاجاللی ابن هایدیدگاهنقطه عزیمت  ،تیمیهابنده است. کربیان  یترمفصلهای 

با کند. وی می دییتأو پذیرد را میسنت،  ع( با قرائت اهل)یعلامامت امام به نامعتقدان و مذمت 

ده کرتجلیل بیشتر آنان را جبران  به هنگامع(، )تیب یل خاص اهلوجود تفریط در خصوص فضا

نگاه وی  ده است.کرع( استفاده )یعلبرای  «نیرالمؤمنیام»از عنوان  ضعاست. او در بیش از ده مو

س( و فاطمه)حنبل را در خصوص منزلت واالی حضرت و ابن سنت اجاللی علمای اهل

یاد  «مصیبت عظیم در اسالم»غمبار عاشورا تحت عنوان  کند و از فاجعهمی دییتأنیز ع( )نیحسن

 آورد.جا میه تجلیل فراوان ب ،در صلح با شامیان خصوصاً  ،ع(حسن)کند و از امام می

جعفر و امام سجاد و ابی خصوصاً ،ع(ائمه)و از  کندمی دییتأع( را )تیب او جریان ائمه اهل

سادة »از قبیل  ،فرده و با تعابیر منحصر بکند با احترام خاص یاد می ،ع(محمد)بن  جعفر

از  «بیت المطاع اجماع العترة حجة و اهل»، و «من کبار التابعین» ،«منینؤاجالء السادات الم» ،«االخیار
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در آن  که منهاج السنة النبویةو  مجموع فتاویعالوه بر فقراتی از کتاب وی  د.کنآنان تجلیل می

دارد که  حقوق آل البیتاست، کتابی مستقل تحت عنوان  کردهتجلیل و تکریم را )ع( تیب اهل

وجوب محبت و مواالت آن حضرات بر و است ع( )تیببیان فضایل و مناقب آل  تمام مطالب آن

 .کندمیکید أت

 باربیش از بیست و با  دریگمیسختی موضع سرع( )تیب دشمنان اهلگاه در خصوص او 

ع( تحت )یعلدن جریان مخرب حضرت کرود و محکومنامیدن آنها در آثار متعدد خناصبی

 ،خلفا ،تیمیه. خط قرمز ابنکندمیدفاع ع( )یعلاز  گذار،دعتعنوان مروانیه و اتباع عثمانیه و ب

اعم  ،ناشدن نسبت به تمام معاصرع( در زمان خلیفه)یعلاست و در افضلیت  ،شیخین خصوصاً

 دییتأمحکومیت و انحراف خوارج و  دربارهاو همچنین کند. از صحابه و غیرآنها تردیدی ابراز نمی

 گاه برتیمیه ده است. ابنکرن، مطالب محکمی بیان اع( در برابر کلیه مخالف)یعلمواضع 

 کند.کید میأع( ت)یعلمرجعیت و حجیت عمل و کالم 

 های نابجا و برای تقابلمقایسهبه  ع( مربوط)تیب منزلت اهلبه راجع ی او هاعمده تفریط

صورت موضع مفروض بیان شده است. یعنی به  های نابجای اواز تفریطبرخی با قدح خلفا است. 

توانند ها نیز میو عثمانی ،مروانیان ،نواصب، ع()تیب اگر شیعه چنین ادعا کند دشمنان اهل

که نقطه مقابلش بنا به تصریح چرا ؛تیمیه نیستمواضع اصلی ابن نهایاموضع مشابهی بگیرند. 

 اتیمیه بارها از آنان تبرص( هستند که ابن)امبریپبیت  د ایشان موضع ناصبی و دشمنان اهلخو

 است.جسته 

 ،(ع)یعلشیخین به  خصوصاًع( و افضلیت خلفای قبل )تیب جایگاه اهل بارهمواضع او در

ی ولی به دلیل خصومت افراط ،سنت ندارد حنبل و دیگر اندیشمندان اهلابن با یاتفاوت عمده

ع( را به خلفای )تیب ع( و اهل)یعلبا جامعه شیعه نسبت به هر فضیلتی که ممکن است تقدم 

سنت را در این  . او صدای اهلردیگیماو اثبات کند، موضع منفی و سلبی حترم در نزد م

 پرواتر بیان کرده است.بیو بلندتر  ،رساتر خصوص

حنبل ابنهای دیدگاهبا  اری از مواضعدر بسیع( )تیب اهلباره اجاللی او در هایدیدگاه

 یهااستنکافگرفتار تفریط شده است. گاهی هم و است  ترافزونتر و محکمگاه تطابق دارد و 

حنبل زند و سکوت ابننظر اجاللی او نمیبه  ع( آسیبی)تیب موردی او در خصوص منزلت اهل
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که در نظریه چرا ؛کندص کمکی نمیع( در موارد خا)تیب به ارتقای جایگاه اهل هااینبه  راجع

خلفای قبل و تثبیت جایگاه چهارمی در سلسله خلفای راشدین به  ع( نسبت)یعلمفضولیت 

ع( نسبت به آن )تیب زمان با ائمه اهلنظر همآن حضرت و ترجیح اندیشمندان صاحببرای 

به  راجعمباحث  گذارد. این دو عالم حنبلی در امهاتثیری نمیأحضرات در موارد اختالفی، ت

 .نددار یمشترکدیدگاه ع( )تیب منزلت اهل

 منابع

 .کریم قرآن -

، هلموت ریتر :، تصحیحاختالف المصلین مقاالت االسالمیین و، ق(1400) ، ابوالحسنیاالشعر -

 ریال چاپ سوم.نابی جا:بی

آیت  تبةمکقم: ابوالفضل ابراهیم،  محمد :تحقیق ،شرح نهج البالغه، ق(1404) ابن ابی الحدید -

 .اهلل المرعشی النجفی

 :، حققهطبقات الحنابلة ،(1419/1999) ابن ابی یعلی البغدادی الحنبلی، ابوالحسین محمد -

 .فهرسة مکتبة الملک فهد الوطنیةریاض: الرحمن بن سلیمان العثیمین،  الدکتور عبد

بیروت:  مد عطا،القادر اح عبد :، تحقیقحقوق آل البیت، (1407/1987) تیمیه، تقی الدین ابن -

 .ةالثانی ةالطبع ،ةالعلمی دار الکتب

 .الکبری االمیریة ةالمطبعمصر: ، منهاج السنة النبویة، (1321) ــــــــــــــ -

 :الرباطالرحمن محمد بن قاسم،  عبد :، جمع و ترتیبفتاوی مجموع ،تا()بیــــــــــــــ  -

 .مکتبة العارف

 .ةالثانی ةالطبع ،دار الفکربیروت: ، دالمسن،  (1414/1994) حنبل، احمد ابن -

، تحقیق محمد کاظم بیت من کتاب فضائل الصحابة فضائل اهل، (1425/2004)ــــــــــــــ  -

 .االسالمیة ذاهبمالمجمع العالی للتقریب بین التهران: ودی، مالمح

 نسعلی بن ح هترجم ،ترجمه کشف الغمة فی معرفة االئمة، تا()بی ، علی بن عیسییاربل -

 .انتشارات اسالمیهتهران: ابراهیم میانجی،  :، محققیازواره
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المکتبة  :، استانبولصحیح بخاری، تا()بی ةالمغیر نبابن اسماعیل ابن ابراهیم ا ، محمدیالبخار -

 .االسالمیة

 الکتب داربیروت: ، تاریخ بغداد او مدینة اسالم، تا()بی ، ابوبکر احمد بن علی الخطیبیالبغداد -

 .ةالعلمی

 ةمکتب :بیروت - دای، صسنن ترمذی ،(1426/2006) ابن عیسی ابن سوره ، محمدیالترمذ -

 .ةالعصری

، البیان عن تفسیر القرآن الکشف و، ق(1422) ق احمد بن ابراهیمااسحنیشابوری، ابو یثعلب -

 .دار احیاء التراث العربیبیروت: 

، تحقیق ستدرک علی الصحیحینم، (1411/1990) الحاکم النیشابوری، حافظ بن ابی عبد اهلل -

 .3ج ،دار الکتب العلمیةبیروت: عبدالقادر عطا، 

کتابتهران: ، السادات روضات الجنات فی احوال العلماء و، (1336) ، محمدباقریخوانسار -

 .1جفروشی اسالمیه، 

مکتبة  :المکرمة مکة، صحیح مسلم ،(1417/1996) یحیی ابن شرف النوور ایذکر ، ابویالدمشق -

 .ارالنز

اآلثار الواردة عن السلف فی العقیدة من خالل کتب ، (1431/2010) ، اسعد بن فتحییالزعتر -

 .التوزیع مکتبة المعارف للنشر والریاض: ، ل المرویة عن االمام احمدئالمسا

 .ذوی القربیقم: ، تذکرة الخواص، ق(1427) سبط ابن الجوزی الحنفی -

منهج الوهابیة فی العقیدة والتکفیر السلفیة  مناقشة ،(1423/2002) السقاف، حسن بن علی -

 .االمام النووی دار :، عمانجذورها التاریخیة الوهابیة افکارها االساسیة و

 .تمر العالمی للشیخ المفیدؤالمقم: ، االعتقادات، تا()بی صدوق، محمد بن علی -

 .دفتر تبلیغات اسالمیقم:  ،االعتقاد تجرید، تا()بی ، نصیرالدینیطوس -

دفتر تبلیغات قم: ، گری و وهابیتتبارشناسی سلفی، (1391) موسوی، سید مهدی زادهیعل -

 .اسالمی حوزه علمیه قم

 .دفتر تبلیغات اسالمیقم: ، الکالمیة مباحث االلهیة فی اللوامع ،تا()بی فاضل مقداد -



 1395بهار و تابستان ، 35 شماره، ينيد پژوهيانسان پژوهشي –دوفصلنامه علمي 

 

246 

 .لفکرا داربیروت: ، سنن ابن ماجه، (1426/2006) ابن یزید عبداهلل محمد ، ابوینیالقزو -

مشهد: ، الجزء االول، اآلثار البحار و مدینة الحکم و نةیسف، (1388/1430) ، شیخ عباسیالقم -

 .های اسالمی آستان قدس رضویبنیاد پژوهش

تحفة ، (1430/2009) الرحیم المبارک الفوری، ابی العال محمد بن عبد الرحمن بن عبد -

 .ث العربیدار احیاء الترابیروت: ، االحوذی بشرح جامع الترمذی

تمر ؤالمقم: ، المختارات المذاهب و المقاالت فی اوائل، تا()بی ، محمد بن محمد بن نعماندیمف -

 .العالمی للشیخ المفید

سازمان چاپ و تهران:  ،المعارف بزرگ اسالمیدایرة، (1383) بجنوردی، کاظم یموسو -

 .6و  3ج  ،انتشارات


