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 الرد على المؤلف في 

 مسمى الكتاب وبيان مخالفته للحق والصواب

 

سمى المؤلف كتابه: )ثم اهتديت(، ويعني بذلك: انتقاله  

 من عقيدته السابقة، وهي الطريقة التيجانية، التي صرح

في صدر الكتاب، ثم  (1)أسرته باعتناقه إياها هو وسائر

ا. انتقاله إلى عقيدة الرافضة، التي زعم أنه اهتدى إليه

حيث يقول: )وقرأت الكثير حتى اقتنعت بأن الشيعة 

اإلمامية على حق، فتشيعت وركبت على بركة هللا سفينة 

 2((«.أهل البيت، وتمسكت بحبل والئهم...
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قلت: ما زعمه من الهداية دعوى تحتاج إلى بينة  

، وإال (3){قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقينوبرهان: }

ة، فكم من كافر عتيد، جبار عنيد، يدّعي اإليمان والهداي

 وهو رأس في الكفر والضاللة، كما أخبر هللا عن اليهود

وقالوا كونوا هوداً أو نصارى والنصارى في قوله: }

ً وما كان من  تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا

، وعن (4){ينالمشرك
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .11-10انظر: ثم اهتديت ص ( 1)

 .156ثم اهتديت ص (2)

 111البقرة  (3)

 .135البقرة  (4)

ا قال فرعون ما أُريكم إالّ ما أرى ومفرعون في قوله: }

، وقوله في وصف أهل (1){أهديكم إال سبيل الرشاد

وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم الضالل: }

ً حق عليهم ، وقوله: }(1){مهتدون ً هدى وفريقا فريقا

الضاللة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون هللا 

 3((.ويحسبون أنهم مهتدون{

وإذا ثبت هذا فليعلم، أن عقيدة الرافضة التي يزعم أنه  

الرافضة هم أضل اهتدى باعتناقها، هي أفسد عقيدة، و

فرقة انتسبت إلى اإلسالم، وأبعد طائفة عن الحق، وأجهلها 

به، وأقرب طائفة إلى الكفر واعرقها فيه، وهذا باتفاق أئمة 

-على ما تقدم نقل كالمهم مفصالً في ذم الرافضة-اإلسالم 
، وباتفاق المحققين في الفرق، الذين هم أعرف الناس (4)
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بمذاهب الناس، ومقاالتهم، حيث صرحوا بأن الرافضة 

 أبعد الفرق عن الدين، واعرقها في الضاللة.

وما نعلم أهل فرية أشد سعياً في إفساد »قال ابن حزم:  

 5((«.اإلسالم وكيده من الرافضة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .29غافر  ( 1)

 .37الزخرف  (2)

 .30األعراف  (3)

 .119-112انظر: ص  (4)

 .4/57الفصل في الملل واألهواء والنحل البن حزم  (5)

وقال المحققون من أهل السنة: إن »وقال البغدادي:  

 ابن السوداء

 كان على هوى دين اليهود، وأراد أن يفسد على المسلمين

 دينهم بتأويالته في علي وأوالده، لكي يعتقدوا فيه ما

الرافضة  ، فانتسب إلى--اعتقدت النصارى في عيسى 

 (1)«.السبئية حين وجدهم أعرق أهل االهواء في الكفر

ويقول االسفرايني بعد أن ذكر الرافضة وبعض  

 وليسوا في الحال على شيء من الدين، وليس»معتقداتهم: 

ن مقصودهم من هذا الكالم تحقيق الكالم في اإلمامة، ولك

 2((«.ودهم إسقاط كلفة تكليف الشريعة عن أنفسهممقص

فأي هدى في االنتساب إلى هؤالء الرافضة!! وإنما  

هو الكفر، والزندقة واإللحاد، الذي تشربته قلوبهم، 

 وعقولهم.

وأما هذا األفاك: فزيادة على انتسابه للرافضة،  

وحسبه ذماً، أن يكون -وإعالنه اعتناق عقيدتهم الفاسدة، 

 ً فإني أورد هنا من كالمه على وجه الخصوص،  -رافضيا

This file was downloaded from QuranicThought.com



- 205 - 

 - 205 - 

ما يدل على زيف ما ادعاه من الهداية، وانغماسه في الكفر 

والغواية، فإني أخشى أن يظن ظان أن الرجل قد لُبَِّّس 

 عليه، وما عرف حقيقة ما عليه القوم، وإال ما انتسـب
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .235الفرق بين الفرق للبغدادي ص ( 1)

 .41التبصير في الدين لالسفرايني ص (2)

ة قيقحإليهم، فإليك أيها القارىء أمثلة من كالمه تنبئك عن 

 حاله.

ألن كتاب هللا وحده ال »... يقول عن القرآن الكريم:  

يكفي للهداية، فكم من فرقة تحتج بكتاب هللا وهي في 

 عندما قال: )كم الضاللة كما ورد ذلك عن رسول هللا 

من قارىء للقرآن والقرآن يلعنه(، فكتاب هللا صامت، 

وحمال أوجه، وفيه المحكم والمتشابه، والبد لفهمه من 

 الرجوع إلى الراسخين في العلم، حسب التعبير القرآني،

 1((«.وإلى أهل البيت حسب التفسير النبوي

في كتاب هللا من فهل من يعتقد هذا االعتقاد  

ا المهتدين!! أم من الضالين المكذبين، الذين يكذبون بم

 علهأخبر هللا عنه في صريح كالمه وصفاً لكتابه، من أنه ج

يب ذلك الكتاب الرهدى يهدي للتي هي أقوم كما في قوله: }

ي إن هذا القرآن يهدي للت، وقوله: }(2){فيه هدى للمتقين

ال وما أنزلنا عليك الكتاب إ، وقوله تعالى: }(3){هي أقوم

لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم 

كل اً لونّزلنا عليك الكتاب تبيان، وقوله تعالى: }(4){يؤمنون

 شئ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 .180ثم اهتديت ص ( 1)

 .2البقرة  (2)

 .9اإلسراء  (3)

 .64ل النح (4)

إلى غير ذلك من  (1){وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين

 اآليات في هذا المعنى.

وإذا كان هذا الرجل يصرح بأن القرآن ال يكفي لهداية  

الخلق، فهذا أكبر دليل على ضالله، بل كفره وإلحاده، 

 لتكذيبه لصريح القرآن، مما ال يسع جهله العوام، فكيف

 بمن يدعى العلم

 ق.ــوالتحقي

ووجه آخر يدل على ضالله: وهو أن هللا أخبر في  

 إذاهذه اآليات: أن هذا القرآن هدى للمتقين والمؤمنين، ف

وهو -كان المؤلف يرى أن هذا الكتاب ال يكفي في الهداية

فليُعلم  -بطبيعة الحال إنما يعبر عن حاله وما يجد من نفسه

قل هو للذين آمنوا هدى أن: هللا قال في وصف كتابه: }

والذين ال يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم  وشفاء

 2(({.عمى أولئك ينادون من مكان بعيد

وننزل من القرآن ماهو شفاء ورحمة : }وقال  

 3(({.للمؤمنين وال يزيد الظالمين إال خسارا
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .89النحل  ( 1)

 .44فصلت  (2)

 .82اإلسراء  (3)
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وإذا ما أُنزلت ويقول تعالى في وصف المنافقين: } 

 سورة فمنهم

م دتهمن يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزا

ً وهم يستبشرون  وأما الذين في قلوبهم مرض  إيمانا

 1(({.فزادتهم رجساً إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون

عوى المؤلف أن القرآن ومن خالل هذه اآليات، مع د 

ال يكفي في هداية الخلق، يتبين لك أيها القارىء حال 

ن الرجل، ومن أي الفريقين هو، أهو من أهل اإليمان الذي

ً وهدى؟ أم من المنافقين الذين ز م ادهزادهم القرآن إيمانا

 رجساً إلى رجسهم وهو عليهم عمى؟

وإذا كان هذا هو موقفه من القرآن، فإن موقفه من  

آن فإذا كان القر»السنة ال يختلف عن ذلك بل أشد، يقول: 

، وهو كتاب هللا العزيز يتطلب من يقاتل في سبيل تفسيره

وتوضيحه، ألنه كتاب صامت ال ينطق، وهو حمال أوجه 

متعددة، وفيه الظاهر والباطن، فكيف باألحاديث 

 (2)«.النبوية

ً أن السنة ليست الحل لقضايا   ً زاعما ويقول أيضا

لى فقول الرسول ص»لمسلمين، وإنما تزيد األمر تعقيداً: ا

و هيس لهللا عليه وآله وسلم بأنه ترك كتاب هللا وسنة نبيه، 

 الحل المعقول لقضيتنا بل يزيدنا تعقيداً 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .125-124التوبة  ( 1)

 .128ألكون مع الصادقين ص (2)

 (1)«.وتأويالً، واليقطع دابر المشاغبين والمنحرفين
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وقوله هذا وموقفه من السنة غني عن كل توضيح في  

وما كان براءته من الدين ومروقه منه يقول تعالى: }

لمؤمن وال مؤمنة إذا قضى هللا ورسوله أمراً أن يكون 

 فال وربك ال يؤمنون، ويقول: }(2){لهم الخيرة من أمرهم

تى يحكموك فيما شجر بينهم ثم ال يجدوا في أنفسهم ح

 ً  3(({.حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليما

فالمتمعن »فيقول في حقهم:  وأما أصحاب النبي  

نة في هذه األحاديث العديدة، التي أخرجها علماء أهل الس

 في صحاحهم ومسانيدهم، ال يتطرق إليه الشك في أن أكثر

ه الصحابة قد بدلوا وغيروا، بل ارتدوا على أدبارهم بعد

 (4)«.إال القليل الذي عبر عنه بهمل النعم 

وجدت بحمد هللا البديل عن بعض الصحابة، »ويقول:  

م الذين ثبت عندي أنهم ارتدوا على أعقابهم القهقري، ول

الذين  وي،ينج منهم إال القليل، وأبدلتهم بأئمة أهل البيت النب

 أذهب هللا عنهم
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .129ألكون مع الصادقين ص (1)

 .36األحزاب  ( 2)

 .65النساء  (3)

 .66-65ثم اهتديت ص (4)

 1((«.الرجس وطهرهم تطهيراً 

مرحى لهؤالء الصحابة، الذين ال »ويقول أيضاً:  

يتورعون عن تغيير سنة الرسول، وحتى أحكام هللا، 

للوصول إلى أغراضهم الدنيئة، وأحقادهم الدفينة، 

 2((«.ومطامعهم الخسيسة
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فهذه من األسباب القوية التي جعلتني »ويقول أيضاً:  

ن ولوأنفر من أمثال هؤالء الصحابة، ومن تابعيهم الذين يتأ

ي النصوص، ويختلقون الروايات الخيالية لتبرير أعمال أب

 الوليد، ومعاوية، وعمروبكر، وعمر، وعثمان، وخالد بن 

بن العاص، وإخوانهم، اللهم إني استغفرك وأتوب إليك، 

ت الفاللهم إني أبرأ إليك من أفعال هؤالء وأقوالهم التي خ

أحكامك، واستباحت حرماتك، وتعدت حدودك، واغفر لي 

 (3)«.ما سبق من مواالتهم، إذ كنت من الجاهلين

، إلى غير ذلك من مطاعنه على أصحاب النبي  

وتكفيره إياهم هم وسائر سلف األمة، مما يدل على ما 

تنطوي عليه نفس الرجل من حقد وضغينة على اإلسالم 

وأهله، ونفاق باطن يحمله على الوقيعة في خيار األمة 

 أجمعين. --وأصفيائها من الصحابة والتابعين 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .156ثم اهتديت ص ( 1)

 .128المرجع نفسه ص (2)

 .188المرجع نفسه ص (3)

بل إن قوله بردة الصحابة إال القليل منهم كفر ظاهر  

-وصريح، كما نص على ذلك شيخ اإلسالم ابن تيمية 

حيث قال في تفصيل حكم من سب  -رحمه هللا تعالى

وأما من جاوز ذلك إلى أن زعم أنهم ارتــدوا »الصحابة: 

إال نفراً قليالً  -عليه الصالة والسالم -بعــــد رســـول هللا 

ال يبلغون بضعة عشر نفساً، أو أنهم فسقوا عامتهم، فهذا ال 

ريب أيضاً في كفره، ألنه مكذب لما نصه القرآن في غير 

موضع: من الرضى عنهم، والثناء عليهم، بل من شك في 
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مضمون هذه المقالة كفر مثل هذا، فإن كفره متعين، فإن 

أن نقلة الكتاب والسنة كفار أو فُسَّاق، وأن هذه اآلية التي 

وخيرها: هو القرن  (1){كنتم خير أمة أخرجت للناسهي }

األول، كان عامتهم كفاراً أو فساقاً، ومضمونها أن هذه 

األمة شر األمم، وأن سابقي هذه األمة هم شرارها وكفر 

 2((«.هذا مما يعلم باالضطرار من دين اإلسالم

وأخيراً أختم النقل عن هذا الرجل، بنص مهم يتبرأ  

فيه من أهل السنة ويتمنى أن يموت على عقيدة الرفض 

ية وإذا كانت السنة والجماعة من ابتكار معاو»حيث يقول: 

ض، بن أبي سفيان فنسأله سبحانه أن يميتنا على بدعة الرف

 التي أسسها علي بن أبي طالب وأهل
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .110آل عمران  ( 1)

 .587-586ص الصارم المسلول على شاتم الرسول  (2)

 1((«.البيت عليهم السالم

وبهذه النصوص الصريحة من كالمه يظهر للقارئ  

موضع هذا الرجل من الدين، ومدى صدق ما يدعيه من 

الهداية. على أني قبل أن أختم الحديث عن هذه الجزئية 

أشير الى نقطة مهمة وهي: أن هذا الرجل مع ما يدعيه من 

أنه لم يكن رافضياً ثم اهتدى لعقيدة الرفض، إال أنه صرح 

في بعض كالمه بانتمائه في األصل ألسرة تنتسب الى 

السادة، قد فرت من العراق، وأنه بهذا يكون قد رجع الى 

وبذلك أكون قد رجعت إلى أصلي، فقد »ل: أصله حيث يقو

كان أبي وأعمامي يحدثوننا حسب الشجرة التي يعرفونها 

أنهم من السادة الذين هربوا من العراق، تحت الضغط 
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العباسي، ولجأوا إلى شمال أفريقيا حيث أقاموا في تونس 

 2((«.وبقيت آثارهم حتى اليوم

وهذا مما يشير الى أصله الرافضي وتلطخ أسرته  

ن بهذه العقيدة قديماً، ثم إدراكه شؤمها بعد تلك السني

مه الطويلة مما فيه عبرة لكل معتبر فنسأل هللا بمنه وكر

 العافية والسالمة.

 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .87الشيعة هم أهل السنة ص ( 1)

 .159ثم اهتديت ص (2)

لف إن البحث عن أحوال الصحابة من أهم قول المؤ

 البحوث

 التي تقود إلى الحقيقة والرد عليه

 

من أهم »من كتابه ثم اهتديت:  89قال المؤلف ص 

األبحاث التي اعتبرها الحجر األساسي في كل البحوث 

التي تقود إلى الحقيقه هو البحث في حياة الصحابة، 

وشؤونهم، وما فعلوه، وما اعتقدوه، ألنهم عماد كل شيء 

وعنهم أخذنا ديننا، وبهم نستضيء في الظلمات لمعرفة 

البحث  -لقناعتهم بذلك-أحكام هللا، ولقد سبق لعلماء اإلسالم 

ً عديدة أمثال: أُسد  عنهم وعن سيرتهم، فألفوا في ذلك كتبا

الغابة في تمييز الصحابة، وكتاب اإلصابة في معرفة 

رها من الكتب التي الصحابة، وكتاب ميزان االعتدال، وغي
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تناولت حياة الصحابة بالنقد والتحليل، ولكنها من وجهة 

 «.نظر أهل السنة والجماعة

قلت: قوله إن البحث في حياة الصحابة من أهم  

م األبحاث التي تقود الى الحقيقة... الخ كالمه، هذا كال

مجمل: فإن كان القصد منه دراسة أحوالهم ومعرفة 

لة أخبارهم للتأسي بهم في العلم والعمل فهذا حق، فهم حم

ل أه العلم إلينا وعن طريقهم تلقينا الكتاب والسنة، وتفقه

 رهمالعلم فيهما على أيديهم، فمن تمسلك بهديهم واقتفى أث

فهو على سبيل نجاة وفالح، ومن انحرف عن طريقهم 

ر واتبع غير سبيلهم فهو من الهالكين الخاسرين، كما أخب

 ومن يشاقق الرسول من بعد ماتبين: }هللا عن ذلك بقوله

ه له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصل

 (1){.جهنم وساءت مصيرا

فالصحابة: هم خيار المؤمنين الذين من خالف هديهم  

 استحق ذلك الوعيد.

وإن كان يقصد البحث عن أحوال الصحابة من حيث  

العدالة والنظر في قبول رواياتهم وأخبارهم، مما هو 

م ذريعة للقدح فيهم، والنيل من أعراضهم، والحط من شأنه

قصد ي وال آراه إال-ومقاماتهم العالية الرفيعة في الديـــن، 

لك أن تلك الكتب التي ذكر قد تناولت لزعمه بعد ذ -ذلك

د حياة الصحابة بالنقد والتحليل. فنقول له: يامسكين لق

، وعرضت نفسك ارتقيت مرتقى صعباً، وتجشمت خطراً 

 لما ال حول لك به وال قدرة.
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نََهــا ْرَها وأَْوَهي   كناطحٍ َصْخرةً يـوماً ليُوهِّ فَلَْم يَضِّ

لُ   (2)قََرنُةالَوعِّ

ومن سعادة العبد أن يعرف قدر نفسه. فلو كان البحث  

ً في  ً متبعا هل أفي أحوال الصحابة بالنقد والتعديل منهجا

 العلم ونقّاد الرجال، فلست من فرسان ميدانه، وال ممن

يسابق في مضماره، فكيف 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .115النساء  ( 1)

هذا البيت لألعشى ميمون بن قيس من الميته المشهورة، وهو  (2)

ابن عقيل في شرح األلفية. انظر: شرح ابن عقيل أللفية  من شواهد 

 .2/109ابن مالك 

به وقد أغلق العلماء باب بحثه وانصرفت ههمهم عن 

 ائهدراسته، وذلك لتعديل هللا تعالى لهؤالء الصحابة، وثن

 عليهم أجمل الثناء، ووصفه لهم باإليمان والهدى والبر

لهم في  والتقوى في محكم كتابه، وتزكية الرسول 

 صريح سنته، وذكره الكثير من فضائلهم، ونهيه األمة عن

 التعرض لهم وسبهم.

 والسابقون األولون من المهاجرينفمن ذلك قوله تعالى:}

واألنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي هللا عنهم 

ورضوا عنه وأعدلهم جنات تجري تحتها األنهار خالدين 

 1(({.فيها أبداً ذلك الفوز العظيم

لقد رضي هللا عن المؤمنين إذ وقوله تعالى: } 

ة رة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينيبايعونك تحت الشج

ً ــعليهم وأثابهم فتحاً قريب  2(({.ا
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ال يستوى منكم من أنفق من قبل وقوله سبحانه: } 

 الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد

 (3){.وقاتلوا وكال وعد هللا الحسنى وهللا بما تعملون خبير

محمد رسول هللا والذين معه أشداء على : }وقوله  

 الكفار
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .100التوبة  ( 1)

 .18الفتح  (2)

 .10الحديد  (3)

ً سجداً يبتغون فضالً من هللا  رحماء بينهم تراهم ركعا

 1(({.ورضوانا...

إلى غير ذلك من اآليات في فضل الصحابة وهي  

 كثيرة.

 في فضلهم والثناء عليهم: ما جاء عن النبي  وأما 

فمن ذلك ما رواه الشيخان من حديث عمــران بـن  

ال: )خير أمتي قرني، ثم أنه ق عن النبي  --حصـــين 

دري ، قال عمران: فال أ(2)الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم(

 ذكر بعده قرنين أو ثالثة.

ً عن أبي سعيد الخدري   عن النبي  --ورويا أيضا

 حد أنه قال: )ال تسبوا أصحابي فلو انفق أحدكم مثل أ

 3((ذهبا ما بلغ مدَّ أحدهم وال نصيفه(.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .29الفتح  ( 1)

رواه البخاري في: )كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل  (2)

النبي أو رآه من المسلمين( فتح  ومن صحب   أصحاب النبي 

 .3650، ح7/3الباري 
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ومسلم في )كتاب فضائل الصحابة، باب فضل الصحابة ثم الذين  

 .2535، ح4/1964ثم الذين يلونهم(  يلونهم 

 رواه البخاري في: )كتاب فضائل الصحابة، باب قول النبي  (3)

 .3673، ح7/21متخذاً خليالً( فتح الباري  لوكنت 

ومسلم )كتاب فضائل الصحابة، باب تحريم سب الصحابة  

)4/1967 ، 2540ح. 

-وفي صحيح مسلم من حديث أبي موسى األشعري  

- عن 

لنجوم أنه قال: )النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت ا النبي 

ي أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة ألصحابي فإذا ذهبت أت

ذهب  أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة ألمتي فإذا

 1((أصحابي أتى أمتي ما يوعدون(.

ففي هذه األدلة الصحيحة الصريحة، وما في معناها  

من النصوص األخرى، المتضمنة حسن الثناء من هللا 

ورسوله على هؤالء الصحابة، أكبر دليل على عدالتهم 

ا وطهارتهم ونزاهتهم، وأنه ال يُْبحث عن عدالتهم. ولهذ

 كان أئمة اإلسالم متفقين على عدالتهم.

يقول الخطيب البغدادي بعد أن ذكر األدلة على عدالة  

ة واألخبار في هذا المعنى تتسع، وكلها مطابق»الصحابة: 

لما ورد في نص القرآن، وجميع ذلك يقتضى طهارة 

حد الصحابة، والقطع على تعديلهم ونزاهتهم، فال يحتاج وا

إلى  -همهم المطلع على بواطنل-منهم مع تعديل هللا تعالى 

 تعديل أحد من الخلق....

إلى أن قال: هذا مذهب كافة العلماء، ومن يعتد بقوله  

 2((«.من الفقهاء
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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صحيح مسلم )كتاب فضائل الصحابة، باب بيان أن بقاء النبي  ( 1)

  4/1961ألصحابه(  أمان. 

 .49-48الكفاية في علم الرواية  (2)

الصحابة كلهم عدول، من البس الفتن »وقال النووي: 

 وغيرهم،

 1((«.بإجماع من يعتد به

والصحابة كلهم عدول عند أهل »وقال ابن كثير:  

بما ، والسنة والجماعة لما أثنى هللا عليهم في كتابه العزيز

قهم نطقت به السنة النبوية في المدح لهم في جميع أخال

ول وأفعالهم، وما بذلوه من األموال واألرواح بين يدي رس

زاء رغبة فيما عند هللا، من الثواب الجزيل، والج هللا 

 2((«.الجميل

للصحابة بأسرهم خصيصة وهي »وقال ابن الملقن:  

، أنه ال يسأل عن عدالة أحد منهم بل ذلك أمر مفروغ منه

لكونهم على اإلطالق معدلين بنصوص الكتاب والسنة، 

 وإجماع من يعتد به.

إلى أن قال بعد أن ساق بعض النصوص في الثناء - 

ة مجمعة على تعديل جميع الصحابة، : ثم إن األم-عليهم

م بهومن البس الفتن منهم كذلك بإجماع العلماء الذين يعتدّ 

ن مهم لفي اإلجماع إحساناً للظن بهم، ونظراً إلى ما تمّهدَ 

لة نق الى أتاح اإلجماع على ذلك لكونهمالمآثر وكأن هللا تع

 3((«.الشريعة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير للنووي مع شرحة  ( 1)

 .2/190 تدريب الراوي 

 .154الباعث الحثيث ص (2)
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 .493-2/492المقنع في علوم الحديث  (3)

فظهر بهذا اتفاق العلماء المعنيين بنقد الرجال والنظر  

في أحوالهم على عدالة الصحابة، وأنه ال يسأل عن 

 عدالتهم ولم يخالف في ذلك أحد ممن يعتد بقوله: بل لم

 ة.يخالف في ذلك إال متهم في دينه من أهل البدع والزندق

ء قديماً أن الطعن في أصحاب رسول ولهذا عد العلما 

طال عالمة أهل البدع والزنادقة، الذين يريدون إب هللا 

 الشريعة بجرح رواتهـــا.

قال أبو زرعة: )إذا رأيت الرجل ينتقص أحداً من  

 فاعلم أنه زنديق، وذلك أن الرسول أصحاب رسول هللا 

 ن عندنا حق، والقرآن حق، وإنما أدى إلينا هذا القرآ

، وإنما يريدون أن يجرحوا والسنن أصحاب رسول هللا 

 شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى، وهم

 1((زنادقه(.

وعن اإلمام أحمد أنه قال: )إذا رأيت رجالً يذكر أحداً  

 (2)بسوء فاتهمه على اإلسالم(. من أصحاب رسول هللا 

اول أحداً من وقال اإلمام البربهاري: )واعلم أن من تن 

 أصحاب
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .49رواه الخطيب في الكفاية ص ( 1)

وشيخ  209ذكره ابن الجوزي في مناقب اإلمام أحمد ص (2)

 .568في الصارم المسلول ص اإلسالم ابن تيمية 

ي فاعلم أنه إنما أراد محمداً وقد آذاه ف رسول هللا 

 1((قبره(.
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الذي بنى عليه بحثه )وهو -فتبين بهذا أن قول المؤلف  

ً عن عدالتهم  أن البحث في حياة الصحابة وشؤونهم بحثا

 من البحوث التي يقود إلى الحقيقة( قول باطل من أصله،

وهو طريق كل زنديق وملحد إلى الطعن في اإلسالم، كما 

 وجهيـــن: نص على ذلك العلماء، وذلك ظاهر من

أنه تكذيب لما ثبت في الكتاب والسنة  الوجه األول: 

في مواطن متعدده من الثناء عليهم بالخير والفضل، 

قل النوالشهادة لهم باإليمان والصدق، وما تواتر في األمة ب

 الصحيح من عظيم جهادهم في سبيل هللا، وحسن بالئهم في

اة لحياالدين، وإيثارهم ما عند هللا والدار اآلخرة على هذه 

العاجلة، مما أصبحوا به مضرب األمثال في الزهد 

 والورع، وقدوة الناس في العلم والعمل.

أن الطعن في عدالتهم قدح في الشرع  الوجه الثاني: 

ي كله، فهم حملته إلى األمة، ولهذا ال يوجد أحد يطعن ف

عدالتهم إال ويضعف إيمانه، وتصديقه بالنصوص بقدر ما 

لصحابة، وهذا أمر ظاهر لكل من تأمل حال من يطعن في ا

 ابتلي بالطعن في الصحابة.
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .54شرح السنة ص (1)

وهذا ما اعترف به المؤلف نفسه عندما خاض البحث  

بقيت متحيراً ثالثة أشهر، »في حياة الصحابة بقوله: 

مضطرباً في نومي، تتجاذبني األفكار، وتموج بي الظنون 

واألوهام، خائفاً على نفسي من بعض الصحابة الذين أحقق 

في تأريخهم فأقف على بعض المفارقات المذهلة في 
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سلوكهم... وعلى هذا خشيت على نفسي، واستغفرت ربي 

مرات عديدة أردت فيها االنقطاع عن البحث في مثل هذه 

وبالتالي  في صحابة رسول هللا  األمور التي تشككني

 1((«.تشككني في ديني...

إن العلماء ألفوا في ذلك كتباً تناولت حياة »وأما قوله:  

الصحابة بالنقد والتحليل، وذكر منها أُسد الغابة، 

 واإلصابة، وميزان االعتدال.

فهذا غير صحيح، بل افتراء عظيم على العلماء بما  

هم منه برآء، وال أدري ما الذي يحمل هذا الرجل على 

 هذا، أهو الجهل ؟! أم الكذب والتلبيس على الناس؟!

أما الكتابان األول والثاني وهما: )أُسد الغابة(  

و)اإلصابة( فهما في تراجم الصحابة وتمييزهم عن 

غيرهم، دون التعرض لهم بجرح وال تعديل كما زعم. 

ج في وهذا أمر معلوم لدى صغار طالب العلم، وال يحتا

يسه تلبإثباته إلى دليل، وإنما أشير هنا إلى ما يدفع كذبه و

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعلى بعض 

 .148-147ثم اهتديت ص ( 1)

من اليعلم ذلك من العامة الذين قد يطلعون على كتبه، 

ة فأقول إن ما زعمه من أن هذين الكتابين قد تناوال حيا

الصحابة بالنقد والتحليل، قول باطل ال أساس له من 

 الصحة. وبيان بطالنه وكذبه من عدة وجــــوه:

أن هذين الكتابين إلمامين جليلين من أئمة أهل  أوالً: 

السنة، يدينان هلل بعدالة الصحابة، ويعرفان لهم فضلهم 

لحافظ ومكانتهم، فأُسد الغابة لإلمام ابن األثير، واإلصابة ل

ابن حجر رحمهما هللا تعالى، وقد نص كل منهما على 
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عدالة الصحابة في مقدمة كتابه، وبينا أن الصحابة كلهم 

عدول ال يُبحث عن عدالتهم، وال يتطرق إليهم الجرح 

 بحال.

والصحابة يشاركون »: -رحمه هللا-قال ابن األثير  

 نهمسائر الرواة في جميع ذلك، إال في الجرح والتعديل، فإ

كلهم عدول، ال يتطرق إليهم الجرح، ألن هللا ورسوله 

زكياهم وعدالهم، وذلك مشهور ال يحتاج لذكره ويجئ 

 (1)«.كثير منه في كتابنا هذا

ضمن حديثه عن حال  -رحمه هللا-وقال ابن حجر  

اتفق أهل السنة على أن الجميع »الصحابة من العدالة: 

المبتدعة، وقد  عدول، ولم يخالف في ذلك إال شذوذ من

 ً  ذكر الخطيب في الكفاية فصالً نفيسا
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1/10أسد الغابة  (1)

هم ل في ذلك، فقال: عدالة الصحابة ثابتة معلومة بتعديل هللا

، ثم ساق كالم (1)«وإخباره عن طهارتهم واختياره لهم

لة الخطيب بتمامه، وساق بعده بعض األدلة الدالة على عدا

 الصحابة وفضلهم.

فكيف يسوغ في عقل أن يقرر كل واحد من هذين  

م لتهاإلمامين القول بعدالة الصحابة، وأنه ال يبحث في عدا

وال يتعرض لهم بنقد وال بتجريح في مقدمة كتاب، ثم 

ينقض ذلك في الكتاب نفسه بتجريح الصحابة والطعن 

 فيهم.
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أن هذين الكتابين قد ألفا للتعريف بالصحابة، ثانياً:  

وجمع أكبر قدر من أسمائهم، حتى يتميز الصحابة عن 

 ان:ــغيرهم كما صرح بذلك المؤلف

قال ابن األثير بعد أن ذكر بعض الكتب التي ألفت في  

 فرأيت أن أجمع بين»جمع أسماء الصحابة والتعريف بهم: 

 (2)«.هذه الكتب، وأضيف إليها ما شذ عنها

ً بكتابه في مقدمته:   فجمعت »وقال ابن حجر معرفا

 (3)«.كتاباً كبيراً في ذلك، ميزت فيه الصحابة من غيرهم
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .11-1/10اإلصابة  (1)

 .1/10أسد الغابة  (2)

 .1/4اإلصابة  (3)

الكتابين ينبئان عنهما فقد سمي ابن هذا مع أن عنواني  

بن األثير كتابه: )أسد الغابة في معرفة الصحابة( وسمى ا

حجر كتابه: )اإلصابة في تمييز الصحابة(، ولو أرادا 

بة الجرح والتعديل لقاال في )نقد الصحابة( أو عبارة قري

ن ه ممنها، كما هو الحال في الكتب التي ألفت في نقد الروا

 بعد الصحابة.

على أن المؤلف أخطأ في اسمي الكتابين فزعم أن  

 تابكتاب ابن األثير: )أُسد الغابة في تمييز الصحابة( وك

ابن حجر: )اإلصابة في معرفة الصحابة( فخلط بين 

 عنواني الكتابين وهذا مما يدل على جهله بهمـــــا.

واقع الكتابين يشهد بكذب ما ادعى هذا المفترى  ثالثاً: 

للصحابة، فما على القارئ إال أن يتصفح هذين  من نقدهما
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الكتابين فهما موجودان منتشران، ليعلم حظ هذا الرجل من 

 الصدق، وموقعه من العلــــم.

وأما كتاب ميزان االعتدال لإلمام الذهبي فإن مؤلفه لم  

يتعرض فيه للصحابة بذكر المن قريب أو من بعيد، بل 

لى ولم يتعرض فيه لذكر أحد من األئمة الموثقين المتفق ع

عدالتهم، ألن أصل موضوع الكتاب في نقد الضعفاء 

 والمجروحين من الرواة.

وقد احتوى كتابي هذا »قال الذهبي في مقدمة الكتاب:  

 علىعلى ذكر الكذابين الوضاعين المتعمدين قاتلهم هللا، و

 الكذابين فـــــي

 الوضعأنهم سمعوا ولم يكونوا سمعوا، ثم على المتهمين ب

 (1)«.والتزوير

ثم ذكر بقية طبقات المجروحين عند أهل العلم، وذكر  

 أقلأنه ذكر في كتابه من تكلم فيه مع ثقته، بأدنى لين وب

 جرح.

إال ما كان في كتاب البخاري، وابن عدي »ثم قال:  

 وغيرهما من الصحابة فإني أسقطهم لجاللة الصحابة، وال

أذكرهم في هذا المصنف، فإن الضعف إنما جاء من جهة 

ين بوعالرواة إليهم، وكذا ال أذكر في كتابي من األئمة المت

في الفروع أحداً لجاللتهم في اإلسالم وعظمتهم في 

ت النفوس، مثل أبي حنيفة، والشافعي، والبخاري، فإن ذكر

 أحداً منهم فأذكره على اإلنصاف وما يضره ذلك عند هللا

 2((«.وال عند الناس

لك أيها القارى أن دعوى هذا الرافضي  وبهذا يظهر 

في هذا الكتاب، من أنه تعرض لنقد الصحابة وتجريحهم 
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دعوى باطلة، تدل على فرط جهل صاحبها، وعدم معرفته 

بأمهات المصادر في الرجال، مع ادعائه التحقيق العلمي 

 المبني على التوثيق والتدقيق.
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