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قناة مكافح الشبهات  -أبو عمر الباحث
سلسلة نسف افرتاءات د .خالد اجلديع
ج 1فرية عدم وجود معجزات للنيب
صلى اهلل عليه وس لم

احلمد هلل والصالة والسالم عىل سيدنا رسول اهلل وعىل آله وصحبه ومن وااله ،وبعد:
هذه سلسلة ردود علمية عىل افرتاءات الدكتور خالد اجلديع ،حول كتاب ربنا وحول رسولنا
الكريم بأيب هو وأمي صىل اهلل عليه وسلم ،أنقلها من املقطع املنسوب له ،مع الرد عليها.
وسوف أقوم بعمل سلسلة كاملة للرد عليه ،فأضع كل شبهة عىل حدة وأرد عليها تفصيليا.
ا َّدعى املذكور عدم وجود معجزات للنبي صىل اهلل عليه وسلم !!
ومع أن كالمه يستطيع أي طفل مسلم يف املرحلة االبتدائية أن يرد عليه ويفنده إال أين سأضع عليه
ر َّدا علميا بعيدا عن الشتم والسب ،ألن املقصود هو تفنيد افرتاءاته فقط.
وينبغي أوال أن نضع تعريفا للمعجزة ،ألنه يف معرض كالمه قال أن معجزة اإلرسا ء ال يكاد
يصدقها العقل.
الزبيدي:
 قال اإلمام َّ

{ ومعجزة النبي ص َّىل اهلل عليه وسلَّم  :ما أعجز به الصم عند التَّحدي  ،والاء للمبالغة  ،واجلمع
معجزات

} )1(.

 قال اإلمام اجلرجاين:
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السعادة مقرونة بدعوى النب َّوة قصد به إظهار صدق
{ املعجزة :أمر خارق للعادة داعية إل الي و َّ
من ا َّدعى أنَّه رسول من اهلل

})2(.

ويؤخذ من هذا التعريف رشوط أربعة:
 .1أن تكون هذه املعجزات خارقة للعادة.
 .2أن تكون هذه املعجزات للخي والسعادة  ،ال الرشور واآلثام .
 .3أن تكون هذه املعجزات مقرونة بدعوى النبوة ،فال تصلح لغي األنبياء.
 .4أن تكون عىل سبيل ال َّتحدي ،فيقصد هبا مدعي النبوة إظهار صدقه ،وصحة نبوته.
وبناء عىل سبق يتبني لنا َّ
أن املذكور ال يعلم معنى املعجزة!!
ألنه يقول أن معجزة اإلرسا ء ال يكاد يصدقها العقل.
فاملعجزات خارقة للعادة ،ولذا من يأيت هبا حسب الرشوط السابقة فهو نبي من األنبياء كام تبني.
الر َّد عىل هذا الزعم إل قسمني نبطل هبمـا نفيه ملعجزات الرسول  وهي:
وعموما سأقسم َّ
 .1معجزات القرآن الكريم.
 .2معجزات الرسول عليه الصالة والسالم.
وبام أن هدف هذا البحث هو جمرد الرد عىل الشخص املذكور  ،فليس مناسبا أن أذكر يف كل باب
عدة معجزات  ،لذا؛ فسأكتفي يف كل باب بذكر معجزة أو معجزتني فقط إال للرضورة.
فأبدأ مستعينا باهلل وأقول َّ
أن القرآن الكريم هو معجزة املعجزات ،وذروة سنام آيات اهلل
الباهرات ،وهو حبل اهلل املتني والرصاط املستقيم ،وهو املعجزة الباقية ،واحل َّجة الالدة ،التي
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تتجدد وتتدفق ،وال تبىل وال َتلق ،ال تتب َّدد بمرور األيَّام ،وال تضمر عب األزمان ،فإ َّن هذا القرآن
هو النور املبني والِّسا ج الـمنـي ،والشفاء النَّافع والعالج النَّاجع ،عصمة من َت َّسك به ،ونور لـمن
استضاء به ،وهو نجاة من تبعه ،رسا ج لـمن أ َّمه ،ال يعوج فيق َّوم ،وال يزيغ فيستعتب ،ال تنقِ
عجائبه وال تنتهي فرائده ،وهو الكتاب الصامد أمام النقد ،شامخ ال َيلق وال يستهلك من كثرة
الرحيم.
الرْحن َّ
الرد ،من عمل به فقد رام النَّجاح ،ومن َت َّسك به فقد نال الفالح ،تنزيل من َّ
َّ
أال يعلم املعرتض أن القرآن الكريم منذ أن نزل إل اليوم عجز البرش مجيعا أن يأتوا بمثله ؟
أوليس يف هذا إعجاز يعلمه النبهاء ويفهمه العقالء ؟
النبي ص َّىل اهلل عليه وسلَّم عدوا لم وحاربوه مل يستطيعوا أن َيفوا
إ َّن املرشكني الذي اَتذوا
َّ
انبهارهم بعظمة القرآن الكريم وبديع آياته العظيمة ،فيقول الوليد بن املغية واصفا القرآن:
{ وإ َّن عليه لطالوة وإ َّنه ملثمر أعاله ،مغدق أسفله ،وإنَّه ليعلو وما يعىل ،وأنَّه ليحطم ما َتته

} )3(.

وينبغي أن يعرف القارئ أن قائل هذه الكلامت ليس شخصا عاديا  ،بل هو أعرف العرب بالشعر
اَّلل ما فيكم رجل أعلم باألشعار مني  ،وال أعلم برجز وال
وفنونه  ،حتى أنه قال لقومه { :فو َّ
اَّلل ما يشبه ا َّلذي يقول شيئا من هذا }
بقصيدة مني وال بأشعار اجلن و َّ

)3(.

فهذه شهادة عزيزة من رجل كافر ،ولكنه كان منصفا يف قوله هذا ،فتأ َّمل !
• فأما املعجزات املذكورة يف القرآن الكريم ،فمنها ما وقع يف زمان النَّبي صىل اهلل عليه وسلم،
مثل انشقاق القمر وإخبار القرآن الكريم عن هزيمة الفرس ،وسنأخذ معجزة انشقاق القمر مثاال:
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 روى اإلمام النسائي عن ابن مسعود ريض اهلل عنه قال:
اَّلل عليه وآله وسلَّم ش َّقتني ،ش َّقة فوق اجلبل ،وش َّقة سرتها اجلبل،
اَّلل ص َّىل َّ
{ انش َّق القمر عىل عهد رسول َّ
م اشهد } )4(.
اَّلل ص َّىل َّ
فقال رسول َّ
اَّلل عليه وآله وسلَّم :اللَّه َّ

 روى اإلمام الرتمذي عن أنس ،ريض اهلل عنه قال:
الساعة وانش َّق
{ سأل أهل م َّكة النَّب َّي ص َّىل َّ
اَّلل عليه وسلَّم آية ،فانش َّق القمر بمكَّة م َّرتني ،فنزلت  اقرتبت َّ
القمر  إل قوله  :سحر مستمر )5(. } 

 روى اإلمام الرتمذي عن جبي بن مطعم ،ريض اهلل عنه قال:
اَّلل عليه وسلَّم حتَّى صار فرقتني :عىل هذا اجلبل ،وعىل هذا اجلبل ،فقالوا:
{ انش َّق القمر عىل عهد النَّبي ص َّىل َّ
سحرنا ُم َّمد فقال بعضهم :لئن كان سحرنا فمـا يستطيع أن يسحر الن َّاس كلَّهم })6(.

اَّلل عنهام ،قال:
 روى اإلمام البخاري عن ابن ع َّباس ريض َّ
اَّلل عليه وسلَّم })7(.
{ انش َّق القمر يف زمان النَّبي ص َّىل َّ

اَّلل عنهام ،قال:
 روى اإلمام البيهقي عن ابن عمر ريض َّ
اَّلل صىل اهلل عليه وسلم
الساعة وانش َّق القمر  قال :وقد كان ذلك عىل عهد رسول َّ
{ يف قوله  :اقرتبت َّ
م اشهد })8(.
انش َّق فلقتني ،فلقة من دون اجلبل ،وفلقة من خلف اجلبل ،فقال رسول َّ
اَّلل :اللَّه َّ

اَّلل عنهام ،قال:
 روى اإلمام احلاكم عن ابن عمرو ريض َّ
اَّلل عليه وسلَّم ،انش َّق
الساعة وانش َّق القمر  قال :كان ذلك عىل عهد النَّبي ص َّىل َّ
{ يف قوله ع َّز وج َّل  اقرتبت َّ
م اشهد })9(.
القمر فلقتني فلقة من دون اجلبل ،وفلقة خلف اجلبل .فقال النَّبي ص َّىل َّ
اَّلل عليه وسلَّم :اللَّه َّ

الصحابة يروون هذه القصة ليعلم صدقها وص َّحتها.
ولقد تع َّمدت أن آيت بستة من َّ
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كام أن هذه األسانيد الستة التي رويت من خاللا هذه الروايات ليس فيها الواقدي أو أبو خمنف أو
سيف بن عمر أو غيهم من الضعفاء واملرتوكني ،بل كلها أسانيد صحيحة متصلة.
• ثم هناك معجزات قرآنية َيب اهلل فيها عن أمور علمية غيبيَّة ،وَيرج العلم احلديث ليؤكدها
ويصدق عليها ،فيدخل مكتشفوها يف دين اهلل أفواجا.
وذلك مصداقا لقوله تعال  :سنرهيم آياتنا يف اآلفاق ويف أنفسهم حتَّى يتب َّني لم أنَّه احلق أومل
يكف بربك أنَّه عىل كل َشء شهيد (.فصلت )53 :
فمن ذلك عىل سبيل املثال قول اهلل تعال  :يا أهيا النَّاس ُضب مثل فاستمعوا له إ َّن ا َّلذين
اَّلل لن َيلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا ال يستنقذوه منه
تدعون من دون َّ
ضعف ال َّطالب واملطلوب (.احلج )73 :
ويف هذا اآلية الكريمة يثبت اهلل ع َّز وج َّل للبرش عجزهم بمخلوق بسيط ،ال يؤبه له.
وأخبهم َّ
أن هذه املعبودات الباطلة التي تعبد وتدعى من دونه ال تقدر عىل خلق ذبابة حقية!
وأ َّكد عجزهم َّ
بأن هذه الذبابة احلقية إذا أخذت منهم شيئا سيعجزون عن استعادته !
وقد يظن أن الطاب مو َّجه إل املرشكني يف أيام النبي صىل اهلل عليه وآله وسلم فقط.
ولكن هذا غي صحيح ،فالطاب باق وسار إل يوم القيامة ،فإذا ما حاول علامء الترشيح استعادة
َشء سلبته الذبابة منهم بترشحيها فإهنم أيضا سيعجزون عن ذلك.
ألن العلم احلديث اكتشف أن الذبابة عندما تتناول شيئا َتد خرطومها إليه وَتزجه بامدة تغي
اصه.
خو َّ
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• وأما معجزات الرسول صىل اهلل عليه وسلم فهي تتخطى األلف معجزة ،وكلها ثابتة بنقل
الثقات العدول األثبات حسب قواعد علم احلديث الرشيف.
وسنقوم بتقسيم معجزات الرسول عليه الصالة والسالم إل قسمني بحسب وقت وقوعها:
 .1معجزات وقعت يف عهده صىل اهلل عليه وسلم.
 .2معجزات وقعت بعد وفاته صىل اهلل عليه وسلم.
والقسم األول :سأقترص فيه عىل ذكر املعجزات التي حدثت أمام الناس ،ورآها مجع من البرش
وهي املعجزات احلسيَّة ،وذلك ألن الدكتور املذكور قال يف كالمه عن اإلرسا ء أ َّن املعجزات
ينبغي أن يشاهدها مجع من النَّاس.
 زيادة الطعام:
اَّلل عنه ،قال:
 روى اإلمام البخاري عن جابر ريض َّ
اَّلل عليه وسلَّم فقالوا هذه كدية عرضت يف
{ إنَّا يوم الندق نحفر فعرضت كدية شديدة فجاءوا النَّب َّي ص َّىل َّ
اَّلل عليه
الندق فقال أنا نازل ث َّم قام وبطنه معصوب بحجر ولبثنا ثالثة أيَّام ال نذوق ذواقا فأخذ النَّبي ص َّىل َّ
اَّلل ائذن ِل إل البيت فقلت المرأ يت رأيت بالنَّبي
وسلَّم املعول فرضب فعاد كثيبا أهيل أو أهيم فقلت يا رسول َّ
اَّلل عليه وسلَّم شيئا ما كان يف ذلك صب فعندك َشء قالت عندي شعي وعناق فذبحت العناق وطحنت
ص َّىل َّ
َّ
اَّلل عليه وسلَّم والعجني قد انكِّس والبمة بني األثايف
الشعي حتَّى جعلنا اللَّحم يف البمة ث َّم جئت النَّب َّي ص َّىل َّ
اَّلل ورجل أو رجالن قال كم هو فذكرت له قال كثي
قد كادت أن تنضج فقلت طعيم ِل فقم أنت يا رسول َّ
طيب قال قل لا ال تنزع البمة وال البز من التَّنور حتَّى آيت فقال قوموا فقام املهاجرون واألنصار فل َّام دخل
اَّلل عليه وسلَّم باملهاجرين واألنصار ومن معهم قالت هل سألك قلت
عىل امرأ ته قال وحيك جاء النَّبي ص َّىل َّ
نعم فقال ادخلوا وال تضاغطوا فجعل يكِّس البز وَيعل عليه اللَّحم وَيمر البمة والتَّنور إذا أخذ منه
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ويقرب إل أصحابه ث َّم ينزع فلم يزل يكِّس البز ويغرف حتَّى شبعوا وبقي بقيَّة ،قال كِل هذا وأهدي فإ َّن
الن َّاس أصابتهم جماعة })10(.

ولقد أكل اجلميع من هذا الطعام الذي باركه اهلل عىل يد نبيه صىل اهلل عليه وسلم فأكل منه
املهاجرون واألنصار ،بل أمر جابر ريض اهلل عنه زوجته أن هتدي بقية الناس مما تبقى من الطعام !
 زيادة املاء:
اَّلل عنه ،قال:
 روى اإلمام البخاري عن جابر ريض َّ

{ عطش النَّاس يوم احلديبية  ،والنَّبي صىل اهلل عليه وسلم بني يديه ركوة فتو َّضأ فجهش النَّاس نحوه،
الركوة ،فجعل
فقال ما لكم؟ قالوا  :ليس عندنا ماء نتو َّضأ وال نرشب إال َّ ما بني يديك ،فوضع يده يف َّ
املاء يثور بني أصابعه كأمثال العيون ،فرشبنا وتو َّضأنا .قلت كم كنتم ؟ قال :لو كنَّا مائة ألف لكفانا ،كن َّا
َخس عرشة مائة } )11(.

ألف وَخسامئة رجل شاهدوا هذه املعجزة ،ولو كانوا مئة ألف لكفاهم املاء !!
 شفاء املرىض:
اَّلل عنه ،قال:
 روى اإلمام البخاري عن جابر ريض َّ
اَّلل عىل يديه
اَّلل عليه وسلَّم يوم خيب ألعط َّ
الراية غدا رجال يفتح َّ
اَّلل ص َّىل َّ
{ قال رسول َّ
ني هذه َّ
اَّلل ورسوله قال فبات النَّاس يدوكون ليلتهم أهيم يعطاها فل َّام أصبح
اَّلل ورسوله وحيبه َّ
حيب َّ
اَّلل عليه وسلَّم كلهم يرجو أن يعطاها فقال أين عِل بن أيب
اَّلل ص َّىل َّ
النَّاس غدوا عىل رسول َّ
اَّلل
اَّلل ص َّىل َّ
اَّلل يشتكي عينيه قال فأرسلوا إليه فأيت به فبصق رسول َّ
طالب فقيل هو يا رسول َّ
الراية ....
عليه وس َّلم يف عينيه ودعا له فبأ حتَّى كأن مل يكن به وجع فأعطاه َّ
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عِل ريض اهلل عنه.
وفيه أن كل الناس شاهدوا معجزة شفاء النبي صىل اهلل عليه وسلم لعيني ي
اَّلل عنه ،قال:
 روى اإلمام البيهقي عن قتادة بن النعامن ريض َّ

{ أنَّه أصيبت عينه يوم بدر ،فسالت حدقته عىل وجنته ،فأراد القوم أن يقطعوها ،فقال :أنأيت
رسول اهلل ص َّىل اهلل عليه وسلَّم نستشيه يف ذلك؟ فجئناه فأخبناه الب ،فأدناه رسول اهلل ص َّىل
اهلل عليه وسلَّم منه ،فرفع حدقته حتَّى وضعها موضعها ث َّم غمزها براحته وقال« :الله َّم اكسه
مجاال»  ،فمـات وما يدري من لقيه أي عينيه أصيبت

})13(.

وكل من كان مع قتادة شاهدوا هذه املعجزة ،وقد وضعت خطا َتت الكلامت التي تثبت ذلك.
 دفاع املالئكة عنه:
اَّلل عنه ،قال:
 روى اإلمام البخاري عن سعد بن أيب وقَّاص ريض َّ

اَّلل عليه وس َّلم يوم أحد ومعه رجالن يقاتالن عنه عليهام ثياب بي ٌ
اَّلل ص َّىل َّ
{ رأيت رسول َّ
كأشد القتال ما رأيتهام قبل وال بعد

})14(.

اَّلل عنه قال:
 روى اإلمام البخاري عن أيب هريرة ريض َّ
{ قال أبو جهل :هل يعفر ُم َّمد وجهه بني أظهركم؟ قال فقيل :نعم ،فقال :و َّ
الالت والع َّزى لئن
رأيته يفعل ذلك ألطأ َّن عىل رقبته ،أو ألعفر َّن وجهه يف الرتاب ،قال :فأتى رسول اهلل ص َّىل اهلل
عليه وسلَّم وهو يصِل ،زعم ليطأ عىل رقبته ،قال :فام فجئهم منه إ َّال وهو ينكص عىل عقبيه ويتَّقي
بيديه ،قال :فقيل له :ما لك؟ فقال :إ َّن بيني وبينه لندقا من نار وهوال وأجنحة ،فقال رسول اهلل
ص َّىل اهلل عليه وسلَّم« :لو دنا مني الختطفته املالئكة عضوا عضوا }
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وهذا دليل واضح عىل حفظ اهلل لنبيه صىل اهلل عليه وسلم من أذى أيب جهل.
والقسم الثاين :وهو إخباره بالغيبيات ،وسأقترص فيه عىل ذكر مثالني ،مثال حدث داخل بيته صىل
اهلل عليه وسلم ،ومثال آخر حدث مع أصحابه ورآه مجيع املسلمني يتحقق أمام عيوهنم.
 مثال داخل بيته عليه الصالة والسالم:
إخباره عن اقرتاب أجلهَّ ،
وأن فاطمة عليها السالم أول أهله لـحوقا به:
اَّلل عنها قالت:
 روى اإلمام البخاري عن عائشة ريض َّ

اَّلل عليه وسلَّم
اَّلل عليه وس َّلم فقال النَّبي ص َّىل َّ
{ أقبلت فاطمة َتش كأ َّن مشيتها مش النَّبي ص َّىل َّ
رس إليها حديثا فبكت فقلت لا مل تبكني ث َّم
مرحبا بابنتي ث َّم أجلسها عن يمينه أو عن شامله ث َّم أ َّ
رس إليها حديثا فضحكت فقلت ما رأيت كاليوم فرحا أقرب من حزن فسألتها ع َّام قال فقالت ما
أ َّ
اَّلل عليه وس َّلم فسألتها
اَّلل عليه وس َّلم حتَّى قب ٌ النَّبي ص َّىل َّ
اَّلل ص َّىل َّ
رس رسول َّ
كنت ألفش َّ
ِل إ َّن جبيل كان يعارضني القرآن ك َّل سنة م َّرة وإنَّه عارضني العام م َّرتني وال أراه
رس إ َّ
فقالت :أ َّ
إ َّال حرض أجِل وإنَّك أ َّول أهل بيتي حلاقا يب فبكيت فقال أما ترضني أن تكوين سيدة نساء أهل
اجلنَّة أو نساء املؤمنني فضحكت لذلك }

)16(.

وهذا دليل واضح جِل يف صدق نبوته عليه الصالة والسالم ،فلقد توفيت فاطمة ريض اهلل عنه
بعد أبيها صىل اهلل عليه وسلم بستة أشهر كام جاء يف صحيح البخاري ،قال اإلمام ُممد بن شهاب
اَّلل عليه وس َّلم ستَّة أشهر }
الزهري { :وعاشت بعد النَّبي ص َّىل َّ
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إخباره عن األمان الذي يصيب املسلمني ،وسقوط كِّسى ،وكثرة الي والبكة واملال:
اَّلل عنه قال:
 روى اإلمام البخاري عن عدي بن حاتم ريض َّ
اَّلل عليه وسلَّم إذ أتاه رجل فشكا إليه الفاقة ث َّم أتاه آخر فشكا إليه قطع
{ بينا أنا عند النَّبي ص َّىل َّ
السبيل فقال يا عدي هل رأيت احلية قلت مل أرها وقد أنبئت عنها قال فإن طالت بك حياة لرتي َّن
َّ
اَّلل قلت فيام بيني وبني نفس فأين
ال َّظعينة ترَتل من احلية حتَّى تطوف بالكعبة ال َتاف أحدا إ َّال َّ
د َّعار طيئ ا َّلذين قد س َّعروا البالد ولئن طالت بك حياة لتفتح َّن كنوز كِّسى قلت كِّسى بن
الرجل َيرج ملء كفه من ذهب أو ف َّضة
هرمز قال كِّسى بن هرمز ولئن طالت بك حياة لرتي َّن َّ
اَّلل أحدكم يوم يلقاه وليس بينه وبينه ترمجان
يطلب من يقبله منه فال َيد أحدا يقبله منه وليلق َّ
ني َّ
اَّلل عليه وسلَّم
يرتجم له فليقول َّن له ألم أبعث إليك رسوال  ...قال عدي سمعت النَّب َّي ص َّىل َّ
يقول ا َّتقوا النَّار ولو بش َّقة َترة فمن مل َيد ش َّقة َترة فبكلمة طيبة قال عدي فرأ يت ال َّظعينة ترَتل
اَّلل وكنت فيمن افتتح كنوز كِّسى بن هرمز ولئن
من احلية حتَّى تطوف بالكعبة ال َتاف إ َّال َّ
اَّلل عليه وسلَّم َيرج ملء كفه }
طالت بكم حياة لرتو َّن ما قال النَّبي أبو القاسم ص َّىل َّ

)18(.

وهذا حديث عظيم جليل ،إذ أن نبوءاته عليه الصالة والسالم كشأن غيها َتققت بحذافيها يف
حياة من أخبه النبي صىل اهلل عليه وسلم هبذه البشارات فعاينها بنفسه ،مع أنه كان قسا نرصانيا
عدي ريض اهلل عنه ،وأما الثالثة فبقيت
قبل إسالمه ،فوقعت من هذه البشارات اثنتان يف حياة
ي
حتى َتققت يف زمان الليفة العادل عمر بن عبد العزيز رْحه اهلل.
وإليك الدليل:
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 روى اإلمام يعقوب بن سفيان عن عمر بن أسيل قال:
اَّلل ما مات عمر بن عبد العزيز حتَّى
{ إ َّنام وِل عمر بن عبد العزيز سنتني ونصفا ثالثني شهرا ،ال و َّ
الرجل يأتينا باملال العظيم فيقول :اجعلوا هذا حيث ترون من الفقراء ،فام يبح حتَّى يرجع
جعل َّ
بامله ،يذكر من يضعه فيهم فال َيده ،فيجع بامله .قد أغنى عمر بن عبد العزيز النَّاس }

)19(.

 قال اإلمام ابن حجر العسقالين:
{ إسناده جيد })20(.

وكل هذه املعجزات التي ذكرهتا هي معجزات حقيقية رآها أصحابه ونقلها لنا رواة ثقات أمناء
صادقون.
ولعلك تقول ما الذي َيعلني أصدق هذه املعجزات ،ال يلزمني تصديقها؟!!
فأقول أنك ذكرت يف تسجيل منسوب لك أنك تعالج يف مستشفى باملغربَّ ،
ولعل من يداويك
يكون طبيبا أجنبيا غي مسلم ،فإذا ما وصف لك العالج فإنك لن تعرتض عليه ،وكنت مِّسعا
مبادرا إل تناوله ،وأنت هبذا يا دكتور قد صدقت خب الكافر الذي ال تعرفه فيام َيص مرضك ،مع
أنه َيوز عقال أن يكون طبيبك املعالج سكيا عربيدا كام هو حال أغلب االجانب ،أو قد َيطئ يف
تشخيص مرضك ووصف دوائك ومع ذلك قبلت خبه ،وعملت به ،ومعلوم أ َّن الدين أغىل
وأهم ما يشغل اإلنسان ،إذ يتوقف عليه املصي األكب :إما خلود يف النعيم وإما خلود يف اجلحيم.
وهؤالء الذين نقلوا لنا هذا الدين ثقات عدول أثبات ،يشهد لم بذلك العلامء واألئمة واحلفاظ.
يتبع ،،،،
http://www.youtube.com/antishubohat
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 مراجع البحـث:
( )1تاج العروس لإلمام الزبيدي ج 15ص ،211ط مطبعة حكومة الكويت ،ت :جمموعة من املحققني.
( )2معجم التعريفات لإلمام اجلرجاين ص ،184ط دار الفضيلة  -القاهرة ،تُ :ممد صديق املنشاوي.
( )3دالئل النبوة لإلمام البيهقي ج 2ص ،198ط دار الكتب العلمية  -بيوت ،ت :عبد املعطي قلعجي.
( )4السنن الكبى لإلمام النسائي ج 10ص ،281ط مؤسسة الرسالة  -بيوت ،ت :حسن شلبي ،شعيب األرناؤوط.
( )5سنن اإلمام الرتمذي ج 5ص ،319ح ، 3289ط دار الغرب اإلسالمي  -بيوت ،ت :بشار عواد معروف.
( )6سنن اإلمام الرتمذي ج 5ص ،320ح ، 3286ط دار الغرب اإلسالمي  -بيوت ،ت :بشار عواد معروف.
( )7صحيح اإلمام البخاري ص1229ح ،4866ط دار ابن كثي  -بيوت.
( )8دالئل النبوة لإلمام البيهقي ج 2ص ،267ط دار الكتب العلمية  -بيوت ،ت :عبد املعطي قلعجي.
( )9املستدرك عىل الصحيحني لإلمام احلاكم ج 2ص ،556ط دار احلرمني  -القاهرة ،ت :مقبل بن هادي الوادعي.
( )10صحيح اإلمام البخاري ص 1008ح ،4101ط دار ابن كثي  -بيوت.
( )11صحيح اإلمام البخاري ص 880ح ،3576ط دار ابن كثي  -بيوت.
( )12صحيح اإلمام البخاري ص 1034ح ،4210ط دار ابن كثي  -بيوت.
( )13دالئل النبوة لإلمام البيهقي ج 3ص ،251ط دار الكتب العلمية  -بيوت ،ت :عبد املعطي قلعجي.
( )14صحيح اإلمام البخاري ص 996ح ،4054ط دار ابن كثي  -بيوت.
( )15صحيح اإلمام مسلم ص 2154ح ، 2797ط دار إحياء الرتاث العريب  -بيوت.
( )16صحيح البخاري لإلمام ُممد ابن إسامعيل البخاري ص 891ح ،3623ط دار بن كثي  -بيوت.
( )17صحيح البخاري لإلمام ُممد ابن إسامعيل البخاري ص 1040ح ،4241ط دار بن كثي  -بيوت.
( )18صحيح البخاري لإلمام ُممد ابن إسامعيل البخاري ص 885ح ،3595ط دار بن كثي  -بيوت.
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( )19املعرفة والتاريخ لإلمام الفسوي ج 1ص 333ح ،3595ط دار الكتب العلمية  -بيوت ،ت :خليل املنصور.
( )20فتحي الباري لإلمام ابن حجر العسقالين ص 16ح ،561ط دار طيبة  -الرياض ،نظر ُممد الفريايب.

تمت بحمد اهلل

كتبه أبو عمر الباحث
غفر اهلل له ولوالديه
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