
یکی از انحرافات »ابن تیمیه«، رهبر اصلی وهابیّت، 
اعتقادات ســخیف و غلط او دربــارة امیرالمؤمنین 
علی اســت. این فرد منحرف که تالش زیادی 
بــرای انحراف افکار مســلمانان کــرده و بهترین 
خوش خدمتی را در حق دشمنان دین انجام داده، از 
روی دشمنی، برخی از کارهای حضرت علي را 

اشتباه دانسته است.)))
در پاســخ به ادعای واهی و افــکار انحرافی او 
ابتدا نظر برخی از عالمان اهل ســنت را دربارة وی 
نقل کرده، ســپس نتیجة بغض و کینة او نسبت به 
امیرالمؤمنین علی را در روایات اهل ســنت بیان 

می کنیم.

ابن تیمیه از نگاه علمای اهل سنّت
»ابن حجــر« مي گوید: »مردم دربــارة ابن تیمیه 
اختــالف دارند: برخي او را به تجســیم نســبت 
مي دهنــد و گروهي نیز او را بــه کفر و عده اي به 
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نفاق نسبت داده اند. به جهت نسبت ناروایي که به 
علي مي دهد.«)))

»ابن حجر هیثمی« مي گوید: »وي کســي است 
که خــدای متعال او را خوار، گمــراه، کور، کر و 
ذلیلش کرد. صاحبان علــم به این مطلب تصریح 

نموده اند.«)))
عالمه »زاهد کوثري« در بخشــي از کلماتش در 
رّد ابن تیمیه مي گوید: »... از کلمات او آثار بُغض 

و دشمني اش با علي ظاهر مي گردد.«)))
»شیخ عبداهلل غماري« در رّدیه اش علیه ابن تیمیه 
مي گوید: »علماي عصرش او را به جهت انحرافش 

از علي به نفاق نسبت دادند.«)))
»حسن بن علي سّقاف« مي گوید: »ابن تیمیه کسي 
است که او را شیخ االسالم مي نامند و گروهي نیز 
به کلماتش استدالل مي کنند، در حالي که او ناصبي 
و دشمن علي است و به فاطمه نسبت نفاق 

داده است.«)))
»عالمه شــیخ کمال الحوت« نیز در رّدیة خود بر 
ابن تیمیه بابي را به نام »افترائات ابن تیمیه بر امام 

علي« به این موضوع اختصاص داده است.)))
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پیامبر اّمي به من که: دوســت ندارد مرا مگر مؤمن 
و دشمن ندارد مرا مگر منافق.«

»اّم ســلمه« مي گوید: رســول خدا همیشــه 
مي فرمــود: »اليحّب عليّاً منافق و اليبغضه مؤمن؛)1)) 
هیچ گاه منافق علي را دوست ندارد و مؤمن نیز او 

را دشمن ندارد.«
»ابوذر غفــاري« مي گوید: »مَا ُكنَّا نَعرُِف الُمنَافِقيَِن 
َعلَي َعهدِ  َرُسولِ اهللِ إاِّل بِثََلث: بِتَكذِيبِهِمِ اهلل َو َرُسولَُه، 
لةِ َو بُغِضهِم علّي بن أبي َطالٍِب؛)1))  َو التَّخلُِّف َعِن الَصّ
ما منافقین را در عهد رســول خدا تنها با ســه 
خصلت مي شــناختیم: به تکذیب خدا و رسول و 

تخّلف از نماز و بغض علي بن ابي طالب.«
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»شیخ عبداهلل حبشي« مي گوید: »ابن تیمیه، علي 
بن ابي طالب را ســرزنش مي کــرد و مي گفت: 

جنگهاي او به ضرر مسلمین بوده است.«)1)

نتیجه بغض ابن تیمیه در روایات اهل سنّت 
"ابو رافع« مي گوید: »رســول خدا علي را 
به عنوان امیر به یمن فرســتاد و همراه با حضرت، 
شــخصي از قبیلة »اســلم« به نام »عمرو بن شاس 
اسلمي« حرکت کرد. او از یمن بازگشت، در حالي 
که علــي را مذّمت نموده و دربارة او شــکِوه 
مي کرد. رسول خدا کسي را به سوي او فرستاد 
و فرمود: خفه شــو اي عمرو! آیــا از علي ظلمي 
در حکم یا لغزشــي در تقسیم مشاهده کردي؟ او 
گفت: هرگز. حضرت فرمود: پس براي چه مطلبي 
را مي گویي که به من رسیده است؟ او گفت: جلوي 
بغضم را نمي توانم بگیرم. حضرت غضبناك شد، 
آن گاه فرمود: »مَن أَبَغَضُه فََقد أَبَغَضنِي َو مَن أَبَغَضنِي 
فََقد أَبَغَض اهللَّ، َو مَن أََحبَُّه فََقد أَحبَّنِي، َو مَن أََحبَّنِي فََقد 
أََحبَّ اهلَلَ تََعالي؛)1) هر کس علي را دشمن بدارد، به 
طور حتم مرا دشمن داشــته است و هر کس مرا 
دشــمن بدارد، به طور حتم خدا را دشمن داشته 
و هر کس علي را دوســت بدارد، به طور حتم مرا 
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دوست داشته و هر کس مرا دوست بدارد، به طور 
حتم خدا را دوست داشته است.«

نيَا،  ! أَنَت َسِِيٌّد فِي الدُّ رسول خدا فرمود: »يَا َعلِيُّ
َســيٌِّد فِي اآلِخَرة، َحبيِبَُك َحبيِبِي َوَحبِيبِي َحبيُِب اهللِ َو 
وَُّك َعُدوِي، َو َعُدوِِّي َعُدوُّ اهلل، َوالَويُل لَِمن أَبَغَضَك  َعُدّ
بَعدِِي؛)1)) اي علــي! تو آقاي دنیا و آقا در آخرتي. 
دوستدار تو، دوســتدار من است و دوستدار من، 
دوستدار خداست و دشمن تو، دشمن من است و 
دشمن من، دشمن خداست و واي بر کسي که بعد 

از من با تو دشمنی کند.«
و نیز فرمــود: »يَا َعلِي! ُطوبَي لَِمن اََحبََّك َو َصَدَق 
فيَِك َو َويٌل لَِمن اَبَغََضَك َو َكذَِب فيَِك؛)))) اي علي! 
خوشــا به حال کسي که تو را دوست داشته و در 
مورد تو راســت بگوید و واي بر کســي که تو را 

دشمن داشته و در مورد تو دروغ بگوید.«
همچنین به ســند صحیح از رسول خدا نقل 
شده است که بعد از »حدیث غدیر« و ابالغ والیت 
حضرت علي فرمودند: »اَللََُّهمَّ َوالِ مَن َوااَله،ُ َو َعادِ 
مَن َعاَداهُ؛)))) بار خدایا! دوســت بدار هر کس که 
علي را دوست دارد و دشمن بدار هر کس که علي 

را دشمن دارد.«
»ابن عســاکر« از »محّمد بــن منصور« نقل کرده 

10. مستدرك حاكم، ج 3، ص 138 .
11. مستدرك حاكم، ج 3، ص 145؛ مسند ابي يعلي، ج 2، ص 259 .

12. سنن ابن ماجه، ج1، ص43؛ مسند احمد، ج 6، ص 401.

اســت که گفت: »ما نزد احمد بــن حنبل بودیم 
که شــخصي به او گفت: اي احمد! چه مي گویي 
دربارة حدیثي که علي فرمود: »من تقسیم کنندة 
آتشــم«؟ او گفــت: چه چیز باعث شــده که این 
حدیــث را انکار کنید؟ آیا براي ما روایت نشــده 
که پیامبر خطاب به علــي فرمود: »اَليُِحبَُّك 
ُ؛)))) دوست ندارد تو  إاِلّ ُمؤمُِنُ َو اَليُبغُِضَك إاِلّ ُمنَافُِقُ
را، مگر مؤمن و دشــمن ندارد تو را، مگر منافق«؟ 
ما گفتیم: آري. احمد گفت: پس مؤمن کجاست؟ 
گفتند: در بهشت. گفت: و منافق کجاست؟ گفتند: 
در آتش. احمد گفت: پس علي تقسیم کنندة آتش 

است.«
»ابن عباس« از رسول خدا روایت کرده است 
که خطــاب به حضرت علي فرمود: »اَليُبغُِضَك 
مَِن الَعرِب إاِلَّ َدعِیٌّ َواَل مِن ااَلنَصار ِإاِلَّ يَُهودِيٌّ َواَل مِن 
َسائِرِ النََّاِس إاِلَّ َشّقٌي؛)))) دشمن ندارد تو را از عرب، 
مگــر زنازاده، و از انصار مگر یهودي و از ســایر 

مردم، مگر انسان با شقاوت.«
»ابن عســاکر« از »ثابت« و او از »انس« نقل کرده 
است که رســول خدا علي را در روز خیبر 
َُّها النَّاُس! إِمتَِحنُوا أواَلََدُكم  معرفي کرد و فرمود: »يَا اَي
بُِحبِِّهِ، فَإِنَّ َعليِّاً اَليَدُعوا إِلَي َضَللَة، واَليَبُعُد َعن ُهدًي، 
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فََمــن أََحبُّه فَُهَو مِنُكم َو مَن أَبَغَضُه فَلَيَس مِنُكم؛)))) اي 
مردم! فرزندان خود را با حّب علي امتحان نمایید؛ 
زیرا علي شــما را دعوت به ضاللت نمي کند و از 
هدایت دور نمي شود. پس هر کس که او را دوست 
بدارد، از شماست و هر کس که او را دشمن بدارد، 

از شما نیست.«
»انس بن مالك« مي گوید: »بعد از خیبر کسي بود 
که فرزند خود را بر شــانه اش سوار مي کرد، آن گاه 
بر سر راه علي مي ایستاد و چون نظرش به حضرت 
مي افتاد، بچه را رو به او کرده و مي گفت: اي فرزندم! 
آیا این مردي را که مي آید، دوست داري؟ اگر بچه 
مي گفت: آري، او را مي بوسید و اگر مي گفت: خیر، 
او را بر زمین مي زد و به او مي گفت: برو به مادرت 
ملحق شو، و پدرت را به اهل مادرت ملحق مکن؛ 
زیرا من به فرزندي که علي بن ابي طالب را دوست 

ندارد، احتیاج ندارم.«))))
امیرالمؤمنیــن علــی در حدیثي خــود چنین 
َُّه لََعهُد  َة إِن ََّذِي فَلََق الَحبََّّة َو بَرأََ النََّســمَ مي فرماید: »َو ال
َُّه اَليُِحبُّنِي إاِلَّ ُمؤمُِن َو اَلَيُبغُِضنِي إاَِلّ  : إِن النَّبِِي اأِلُمّيِّ إِلَيَّ
؛)))) قســم به کسي که دانه را شکافت و مردم  ُمنَافُِقُ
را به خوبي خلق کرد، همانا عهدي است از جانب 
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