
نام او »ابوعباس احمد بن عبدالحليم« معروف 
به »ابن تيميه« اســت که در سال 661 هـ.ق در 
شــهر حّران - که در گذشته شهری باشکوه بود 
و امروزه از شهرهای ویران ترکيه است -به دنيا 
آمــد. »ابن کثير« گوید: در حالــی که ابن تيميه 
بيش از شش ســال نداشت، همراه پدر - که از 
علمای بزرگ شــهر )شيخ البلد( بود - از ترس 
حملة مغولها حّران را ترک کرد و روانة دمشــق 

شد.«)1( 
وی در پاسخ به سؤاالت کالمی که از او کرده 
بودند، کتاب »العقیدة الحمویة الکبری« را نوشت و  
با حمله ای که در این کتاب به عقاید اشــعریون 
کــرد، جنجال بزرگی برانگيخــت، لذا ابن تيميه 
را بــه محضر قاضی احضــار کردند؛ ولی او در 
مجلــس قاضی حاضر نشــد. از جمله عقاید او 

1 . البدایه و النهایه، ج13، ص255.

جهت دار بودن خدا بود و اینکه خدا قابل اشارة 
حسي و در آسمان است.

ســرانجام ابن تيمية حّرانی در سال705ق در 
دادگاه محکوم شــد. در ســال 707ق از زندان 
آزاد گردید و به نشر عقاید خود پرداخت. او بار 
دیگر احادیث تشبيه و تجسيم و جهت داشتن 
خدا راـ  که اســاس اعتقاد حنبليها بودـ  مطرح 
کرد. وقتی ساکنان شهر »حماة« از او دربارة آیة 
اَلَّرحَمُن َعلَی الَعرِش استََوی پرسيدند، در تفسير 
آن جایگاهی برای خدا در عرش تعيين کرد. از 
خصوصيات بارز ابن تيميه، فتوا دادن بر خالف 
آرای مشــهور و رایج بين مسلمين بود. مکتب 
وی، به دليل مطالب خالف واقع و خشــونت 
در کالم و بدزبانــی در گفتارـ  که از ویژگيهای 
وهابيت است ـ رواج نيافت. او دوباره در سال 
721ق به زندان محکوم شــد و در سال 728ق 

در همانجا درگذشت.
ابن تيميــه فتوایی به نام حنبلــی صادر کرد 
که روح »امام احمد بــن حنبل« نيز از آن خبر 
نداشــت. او سفر برای زیارت رسول خدا و 
هر نوع توّسل به پيشوایان اسالم و اوليای الهی 

هم گناه شــمرده اســت... و از اینکه آدمی به 
وســيلة نبّی یا غير نبّی از اوليا به خدا توســل 
جوید، نهی کرده است... این مسائل - که نشانه 
سبك سری شرم آور وی است - موجب شد که 
علما به طور قاطع در مقابل او بایستند، چنانکه 
»الحصنی« در کتاب مســتقلی به رد ابن تيميه و 
پيــروان وی پرداخته و در آن کتاب به کفر وی 

تصریح نموده است.«)11(

 13. الحضرة االنسية فی الرحلة القدسية، ص 129.



و تبّرک به آثار آنان را بدعت و حرام دانســت. 
احادیثی که در فضيلت اهل بيت رســيده و 
خود احمد و شــاگردانش آن را نقل کرده اند، 

نادرست شمرد و همه را انکار کرد.)2( 
وی  می گفــت: ایمــان به پيامبــر ممکن 
اســت موجب ورود به جهنم شود! او همچنين 
می گفت: اگر کســي صرفًا به قصد زیارت قبر 
پيامبر مســافرت کند و هــدف او رفتن به 
مسجدالنبي نباشــد، چنين کسي از شریعت 

مسلمين خارج شده است.)1(
وی دربارة کسي که همســایة مسجد است؛ 
ولي به مناســبت وضع شغلي و کسب خویش 
نمي توانــد به مســجد و نمــاز جماعت برود، 
مي گوید: »چنين کسي را باید توبه دهند و اگر 

توبه نکرد، قتلش واجب است«.))( 
»شوکاني« که از طرفداران ابن تيميه و موافقان 
دعوت وهابيت است، مي گوید: از جمله اموري 
که از صاحب نجد به ما رســيده، این است که 
هر کس به نماز جماعت حاضر نشود، خونش 

2 . ر.ک: ابن تیمیه و االمام علی، سید علی میالنی، ص 30.
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حالل است، که این سخن بر خالف قانون شرع 
مي باشد.)5( 

پس از ظهور ابــن تيميّه حّراني در قرن هفتم 
هجري و طرح نظریه  هــاي متضاد با اعتقادات 
مسلمانان، علماي اســالم از مذاهب مختلف، 
افــکار او را نقد کرده و به شــبهات مطرح از 
سوی او پاسخ دادند. کتاب »شفاءالسقام فی زیارة 
خیر االنام« و »الدرة المضیئة فی الرد علی ابن تیمیة« 
نوشته »تقی الدین سبکی« و کتاب »التحفةالمختاره 
فی الرد علی منکرالزیارة« اثر »تاج الدین« نمونه ای 
از ایــن نقدهاســت. شــخصيتهای دیگر اهل 
ســنت  نيز در رد ابن تيميه کتاب نوشــته اند، 
مانند: ابن حجر عســقالنی )م852(، ابن شاکر 
کتبــی )ت)76(، ابن حجر هيثمــی )م971(، 
مالعلی قاری حنفی )م 1016(، شــيخ محمود 
کوثری مصری )م1171(، یوسف بن اسماعيل 
بن یوســف نبهانی )م 1265(، ابوبکر حصنی 
دمشقی )م829(. همچنين مفتيان بزرگ آن زمان 

به تفسيق و تکفير وی پرداخته اند.)6( 
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دیدگاه علمای اهل سنت در مورد ابن تیمیه:

صاحب کتاب »الفتاوی الحدیثیــة« دربارة ابن 
تيميه می گوید: ســخنان ابن تيميه فاقد ارزش 
بوده و او فردی بدعتگذار، گمراه و گمراه کننده 
و غير معقول اســت. خدا به عدلش با او رفتار 
کند و ما را از شّر عقيده و راه و رسم وی حفظ 

نماید.)7(
الدین ذهبی« صاحب کتاب »میزان  »شــمس 
االعتدال« بــه ابن تيميه می گویــد: »پيروان تو 
نيستند، مگر عده ای دست و پا بسته و کم عقل 
یا بی سواد و دروغگو و ابله. ای کاش احادیث 
صحيحين از دســت تو سالم می ماند؛ بلکه هر 
وقت خواســتی، آنها را با بر چسب تضعيف و 
موهوم بودن یا با تأویل و انکار تغيير داده ای«.)8( 
وی این عبارت را از خط »قاضی برهان الدین بن 

جماعة« برگرفته است. 
ابن حجر عسقالنی و شوکانی از علمای بزرگ 
اهل سنّت می نویســند: »قاضی شافعی دمشق 
دســتور داد در دمشــق اعالن کنند: هر کس به 
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عقاید ابن تيميه معتقد باشد، خون و مالش حالل 
است«.)9( 

شوکانی از علمای بزرگ اهل سنّت می گوید: 
»محمدبن محمــد بخاری حنفــی )م 1)8( به 
بدعت گذاری و کفر ابــن تيميه تصریح کرده و 
در مجلس خود گفته است: هر کس گفته که ابن 
تيميه شيخ االسالم است، خودش کافر است.«)10( 
»قسطالنی« می گوید: »گفتار ابن تيميّه در مورد 
منع زیارت نبّی از زشــت ترین مسائلی است 

که از وی نقل شده.«)11(
»عزامی شافعی« می گوید: »این مرد )ابن تيميه( 
حتی بر جنــاب پيامبر نيز جســارت نموده 
و گفته اســت: بار سفر بســتن برای زیارت آن 

حضرت گناه است....«)12(
»نابلسی« مي گوید: »این اولين گرفتاری نيست 
که ابن تيميه و پيروانــش در آن قرار گرفته اند؛ 
چراکه وی ســفر برای زیارت بيت المقدس را 
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