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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 

إن الحمد هلل, نحمده ونستعينه ونستغفره, ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا, وسيئات 
له إال أعمالنا, من يهده هللا فال مضل له, ومن يضلل هللا فال هادي له, وأشهد أن ال إ

 :أما بعد ،عبده ورسوله هللا وحده ال شريك له؛ وأشهد أن محمدا  
 

؛ فاإليمان بالرسل أحد أركان اإليمان الستة النبوات من المسائل العظيمة  مسألة
 بين هللا وخلقه في تبليغ الوحي . الرسل واألنبياء هم الواسطةو
وذلك لتبنيهم النبوة في تقرير أمر الصواب في مسائل عدة المتكلمون  وقد جانب 

 مسائل كالمية وفلسفية فالتزموا ألجلها عقائد باطلة .
ومجانبتهم وقد تتبع شيخ اإلسالم المتكلمين المعتزلة واألشاعرة وبين تناقضهم 

 وفي حد المعجزة وغيرها. للصواب في مسائل عدة منها دالئل النبوة
ي مسألة تقرير النبوات كما النقاط التي خالف فيها األشاعرة أهل السنة فومن أهم  

 يلي :
 

أوال : جعل األشاعرة النبوة صفة إضافية وليست اختصاص أو اصطفاء من هللا  
 أو صفة ثبوتية في نفس النبي .

ال يشترطون في النبي إال أن يعلم ما أرسل  من يشاء جوزوا أن يرسل هللاف -أ
 . به
الرسول مر هللا جواز أن يأ ميلزمه ز  تكليف ما ال يطاقاجوعلى أصلهم و -ب

 . بتبليغ رسالة ال يعلم ما هي

ما علم بالخبر أن الرسول ال يتصف به علم من جهة الخبر فقط ال و قالوا: -ت
أو غير ذلك  ...ألن هللا منزه عن إرسال ظالم أو مرتكب للفواحش أو مكاس 

 .نه ال يعلم نفي شيء من ذلك بالعقل لكن بالخبر إف

لم ففيما ينبغي للنبي أن ينزه عنه ؛ جماع على اإلالقاضي الباقالني اعتمد  -ث
 يعتمد على دليل سمعي أو عقلي .

حقيقة قولهم إن هللا ال يقدر أن يأتي  كانفيس للنبوة آية تختص بها قالوا : ل -ج
 بآية تختص بها وإنه لو كان قادرا على ذلك لم يلزم أن يفعله بل ولم يفعله 

لنبي بل كل ما قدر دليال فإنه أنه ال دليل عندهم على نبوة اويلزم من ذلك  -ح
 .ال نعلم على النبوة دليال  إناحقيقة قولهم  كانيمكن وقوعه مع عدم النبوة ف

 
 

 . المعجزة إال  النبوة ثانيا : قرروا أنه ال دليل على صدق
 

 -ن الرب ال يقدر على إعالم الخلق بأن هذا نبي إال بهذا الطريققالوا:  إ -خ
 -على قول بعضهم  –يعلموا ذلك ضرورة  نه ال يجوز أنوأ  -المعجزة 
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أو جعل هذه المعجزة  إنما خلق هللا  علم أن إذاكون دليال تإنما  وهذه الطريق -د
فتناقضوا على ذلك ألن أصل مذهبهم هو إنكار الحكمة لتصديق الرسول 

 . ال يفعل شيئا لشيء ويجوز عليه فعل كل شيءف والسببية 

قه لمن أظهر على يديه المعجز علم ن العلم بتصديإ من تناقضهم قالوا: -ذ
كان المعلم  إذان هذه تعلم إمنعت أصولهم ف إذاوهذا صحيح  ...ضروري 

من ال يفعل شيئا لشيء فكيف يعلم  فأمابصدق رسوله ممن يفعل شيئا لحكمة 
أنه خلق هذه المعجزات لتدل على صدقه ال لشيء آخر ولم ال يجوز أن 

 . لشيء على أصلهم يخلقها ال

 

على يد كاذب مع  المعجزة ن هللا سبحانه ال يظهرتناقضهم قولهم إمن  -ر
 . تجويزهم عليه فعل كل شيء

 
مثل قولهم الكرامة يخفيها تفريقهم بين معجزة األنبياء وغيرهم بفروق ضعيفة  -ز   

 . صاحبها أو الكرامة ال يتحدى بها
 
 : حدهم  المعجزة بالخارق للعادة . ثالثا
 . عجزة للنبي إذا قارنه التحدي ودعوى النبوة وعدم المعارضةكون الخارق م: رابعا
كل ما خرق لنبي من العادات يجوز أن يخرق لغيره من الصالحين قالوا :  -س

بل ومن السحرة والكهان لكن الفرق أن هذه تقترن بها دعوة النبوة وهو 
 . ال يمكن أحد أن يعارضها التحدي وقد يقولون إنه 

تختص بجنس من األجناس المقدورات بل خاصتها أن  المعجزات عندهم الف -ش
النبي يحتج بها ويتحدى بمثلها فال يمكن معارضته فاشترطوا لها وصفين أن 
تكون مقترنة بدعوى النبوة وجعلوا المدلول جزءا من الدليل وأنها ال تعارض 

 . نةوبالثاني فرقوا بينها وبين السحر والكها رامات فرقوا بينها وبين الك وباألول
يعجزه عن تلك الخوارق التي  لو ادعى ساحر أو كاهن النبوة لكان هللاقالوا - ص

وهذا مناف ألصلهم في علم أن غيره من السحرة والكهان يفعل مثلها وليس بنبي 
 نفي الحكمة والسببية وأيضا تجويزهم فعل كل شيء .

يأتي به يجوز أن  لألنبياءمعجزة  هوكل ما فعلى أصولهم يجوز أن يكون  -ض
لى نبوته دليال أحد وال يقيم ع أييجوز أن يبعث  والساحر إال أن يمنع منه سمع 

ديقه بال بعثه ال يقيم دليال على نبوته بل يلزم العباد بتص إذا هذا حقيقة قولهم و
 . ماال يطاق وهم يجوزونهبتكليف ال غاية وهذادليل يدلهم على صدقه 

 .نفرد الباري بالقدرة عليهامما ي حد بعضهم المعجزة بكونها -ط 
المعجز علم الصدق ودليله فيستحيل أن الذي استدل به في األشعري  دليل -ظ

صحيح لكن كونه علم  دليلتنع وجوده على يد الكاذب فيم وجوده بدون الصدق
كان الرب منزها  إذانه إنما يكون علم الصادق إف ألصول مذهبهالصدق مناقض 

أو علم باالضطرار أنه إنما فعله لتصديق الصادق  يفعله على يد الكاذب أنعن 
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أو أنه ال يفعله على يد كاذب وإذا علم باالضطرار تنزهه عن بعض األفعال 
 . بطل أصلهم

قالوا ولو ادعى النبوة أحد من أهل هذه الخوارق مع كذبه لم يكن بد من أن هللا  -ع
وهذا في الحقيقة مناقض ؛ أو يقيض له من يعارضه  يعجزه عنها فال يخلقها على يده

 . ألصولهم كما سيأتي 
 

هذا ملخص أهم النقاط التي ساقها شيخ اإلسالم في كتابه النبوات ؛ وهذا توضيح 
 مفصل لهذه النقاط من قوله رحمه هللا :

 
جعل األشاعرة النبوة صفة إضافية وليست اختصاص أو اصطفاء من هللا  أوال : 

 أو صفة ثبوتية في نفس النبي .
 جوزوا أن يرسل هللا من يشاء ال يشترطون في النبي إال أن يعلم ما أرسل بهف-1
. 
الرسول جواز أن يأمر هللا  مز  تكليف ما ال يطاق يلزمهاجووعلى أصلهم -2

 . بتبليغ رسالة ال يعلم ما هي

ما علم بالخبر أن الرسول ال يتصف به علم من جهة الخبر فقط ال ألن  قالوا: -3
نه إأو غير ذلك ف ...ال ظالم أو مرتكب للفواحش أو مكاس هللا منزه عن إرس

 .ال يعلم نفي شيء من ذلك بالعقل لكن بالخبر 

فيما ينبغي للنبي أن ينزه عنه ؛ فلم على اإلجماع القاضي الباقالني اعتمد  -4
 يعتمد على دليل سمعي أو عقلي .

 
 

ي النبي وقال طائفة والنبوة قد قال طائفة من الناس إنها صفة فقال شيخ اإلسالم : 
قول الرب إني يلهي به النبي بل هي مجرد تعلق الخطاب اإلليست صفة ثبوتية في 

صفات  أنهاالشرعية  األحكامأرسلتك فهي عندهم صفة إضافية كما يقولونه في 
والصحيح أن النبوة تجمع هذا وهذا فهي تتضمن ,ال صفات حقيقية  لألفعال إضافية

 .ة إضافية صفة ثبوتية في النبي وصف
 (989|2النبوات)

والمقصود أن هؤالء لما احتاجوا الى إثبات النبوات اضطربوا وقال شيخ اإلسالم : 
في صفة النبي وما يجوز عليه وفي اآليات التي بها يعلم صدقه فجوزوا أن يرسل 

ألن تبليغ  أن يعلم ما أرسل بههللا من يشاء بما يشاء ال يشترطون في النبي إال 
يلزمه جواز أن بدون العلم ممتنع ومن جوز منهم تكليف ما ال يطاق مطلقا الرسالة 

وجوزوا من جهة العقل ما ذكره القاضي أبو  ما هي يأمره هللا بتبليغ رسالة ال يعلم
بكر أن يكون الرسول فاعال للكبائر إال أنه ال بد أن يكون عالما بمرسله لكن ما علم 

ألن هللا منزه عن إرسال ن جهة الخبر فقط ال بالخبر أن الرسول ال يتصف به علم م
ظالم أو مرتكب للفواحش أو مكاس أو مخنث أو غير ذلك فانه ال يعلم نفي شيء من 

ال  األنبياءفلم يعتمد القاضي أبو بكر وأمثاله في تنزيه ...  ذلك بالعقل لكن بالخبر
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ع أن يرسل هللا ن العقل عنده ال يمنإقلي وال سمعي من الكتاب والسنة فعلى دليل ع
كان يجوز عنده على هللا فعل كل ما يقدر عليه وإنما اعتمد على اإلجماع  إذ من شاء

فما أجمع المسلمون عليه أنه ال يكون في النبي نزه عنه ثم ذكر ما ظنه إجماعا 
كعاداته وعادات أمثاله في نقل إجماعات ال يمكن نقلها عن واحد من الصحابة وال 

 . وال أربعة من الفقهاء المشهورين ثالثة من التابعين
 (478|1النبوات)

 
حقيقة قولهم إن هللا ال يقدر أن يأتي  فكانيس للنبوة آية تختص بها قالوا : ل -5

 بآية تختص بها وإنه لو كان قادرا على ذلك لم يلزم أن يفعله بل ولم يفعله 
ال فإنه أنه ال دليل عندهم على نبوة النبي بل كل ما قدر دليويلزم من ذلك  -6

 .ال نعلم على النبوة دليال  إناحقيقة قولهم  كانيمكن وقوعه مع عدم النبوة ف
 

ليس للنبوة آية تختص والمقصود هنا أن هؤالء حقيقة قولهم انه قال شيخ اإلسالم : 
بها كما أن حقيقة قولهم إن هللا ال يقدر أن يأتي بآية تختص بها وإنه لو كان قادرا 

هو عندهم ال  إذفهذان أمران متعلقان بالرب  يفعله بل ولم يفعلهعلى ذلك لم يلزم أن 
فعلها لتدل ولو قدر أنه قادر فهم  إذاتكون آية  إنمايقدر أن يفعل شيئا لشيء واآلية 

يجوزون عليه فعل كل شيء فيمكن أنه لم يجعل على صدق النبي دليال وأما الذي 
على نبوة النبي بل كل ما قدر دليال ذكرناه عنهم هنا فإنه يقتضي أنه ال دليل عندهم 

ال نعلم  إناحقيقة قولهم فإنه يمكن وقوعه مع عدم النبوة فال يكون دليال فهم هناك 
ولهذا كان كالمهم في هذا  على النبوة دليال وهنا حقيقة قولهم إنه ال دليل على النبوة

دالل الباب منتهاه التعطيل ولهذا عدل الغزالي وغيره عن طريقهم في االست
بالمعجزات لكون المعجزات على أصلهم ال تدل على نبوة نبي وليس عندهم في 

كذلك  األمرفي نفس  ألنهاوإنما يقولون المعجزات علم الصدق معجزات  األمرنفس 
ليست دليال على الصدق وال دليل على  أصلهموهم صادقون في هذا لكن على 

ومة بالضرورة تارة وبالنظر الصدق فآيات األنبياء تدل على صدقهم داللة معل
أخرى وهم قد يقولون إنه يحصل العلم الضروري بأن هللا صدقه بها وهي الطريقة 
التي سلكها أبو المعالي والرازي وغيرهما وهي طريقة صحيحة في نفسها لكن 

 . تناقض بعض أصولهم
 (806|2النبوات)

 
 

 . المعجزة إال  النبوة ثانيا : قرروا أنه ال دليل على صدق
 

 -ن الرب ال يقدر على إعالم الخلق بأن هذا نبي إال بهذا الطريققالوا:  إ-7
  -على قول بعضهم  –وأنه ال يجوز أن يعلموا ذلك ضرورة   -المعجزة 
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أو جعل هذه المعجزة  إنما خلق هللا  علم أن إذاكون دليال تإنما  وهذه الطريق-8
م هو إنكار الحكمة فتناقضوا على ذلك ألن أصل مذهبهلتصديق الرسول 

 . ال يفعل شيئا لشيء ويجوز عليه فعل كل شيءف والسببية 

ن العلم بتصديقه لمن أظهر على يديه المعجز علم إ من تناقضهم قالوا: -9
كان المعلم  إذان هذه تعلم إمنعت أصولهم ف إذاوهذا صحيح  ...ضروري 

فكيف يعلم من ال يفعل شيئا لشيء  فأمابصدق رسوله ممن يفعل شيئا لحكمة 
أنه خلق هذه المعجزات لتدل على صدقه ال لشيء آخر ولم ال يجوز أن 

 . لشيء على أصلهم يخلقها ال
 

على يد كاذب مع  المعجزة ن هللا سبحانه ال يظهرمن تناقضهم قولهم إ-10
 . تجويزهم عليه فعل كل شيء

 
 

م وأن هللا سبحانه عليهم السال األنبياءولما أرادوا إثبات معجزات قال شيخ اإلسالم : 
فقالوا لو جاز  تقوا فتقازهم عليه فعل كل شيء فال يظهرها على يد كاذب مع تجوي

ذلك لزم أن ال يقدر على تصديق من ادعى النبوة وما لزم منه نفي القدرة كان 
ممتنعا فهذا هو المشهور عن األشعري وعليه اعتمد القاضي أبو بكر وابن فورك 

بما  إالهم وهو مبني على مقدمات أحدها أن النبوة ال تثبت والقاضي أبو يعلى وغير
وأن الرب ال يقدر على إعالم الخلق بأن هذا نبي إال بهذا ذكروه من المعجزات 

 .  الطريق وأنه ال يجوز أن يعلموا ذلك ضرورة
ممكن فلو قيل لهم ال نسلم أن هذا ممكن  ن هذا نبي بهذا الطريقأالخلق ب إعالمن أو

كل شيء لم يكن فرق بين أن  وإرادةإذا جوزتم عليه فعل كل شيء  فإنكم على قولكم
رسول يصدقه بالمعجزات ممكنا  إرساليظهرها على يد صادق أو كاذب ولم يكن 

ولم يكن لكم حجة على جواز إرسال الرسول وتصديقه بالمعجزات إذ على أصلكم 
علم أنه إنما خلقه  إذاكان ال طريق عندهم إال خلق المعجز وهذا إنما يكون دليال 

وسلك  لتصديق الرسول وأنتم عندكم ال يفعل شيئا لشيء ويجوز عليه فعل كل شيء
وهو أن العلم بتصديقه لمن طائفة منهم طريقا آخر وهي طريقة أبي المعالي وأتباعه 

 إذاأظهر على يديه المعجز علم ضروري وضربوا له مثال بالملك وهذا صحيح 
كان المعلم بصدق رسوله ممن يفعل شيئا لحكمة  إذاتعلم ن هذه إأصولهم ف منعت
من ال يفعل شيئا لشيء فكيف يعلم أنه خلق هذه المعجزات لتدل على صدقه ال  فأما

 .لشيء على أصلهم  لشيء آخر ولم ال يجوز أن يخلقها ال
 (482|1النبوات)

أبو المعالي وأما الطريق الثانية وهي أجود وهي التي اختارها  وقال شيخ اإلسالم :
وأمثاله فهو أن داللة المعجز على التصديق معلومة باالضطرار وهذه طريقة 
صحيحة لمن اعتقد أن يفعل لحكمة وأما إذا قيل انه ال يفعل لحكمة انتفى العلم 

التي يذكرونها كالملك الذي جعل آية لرسوله أمرا خارجا عن  واألمثلةاالضطراري 
ك يفعل شيئا لشيء فإذا نفوا هذا بطلت الداللة وكذلك دلت للعلم بأن المل إنماعادته 
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دليل القدرة هو دليل صحيح لكن مع إثبات الحكمة فإنه سبحانه وتعالى قادر على أن 
ما هو أدق من هذا  إلىكان قادرا على أن يهدي عباده  إذيميز بين الصادق والكاذب 

لم يثبت له حكمة حكمته ورحمته فمن  إثباتأسهل لكن هذا يستلزم  إلىفهداهم 
تصديق بالفعل  األنبياءورحمة امتنع عليه العلم بشيء من أفعاله الغائبة وأيضا فآيات 

علم أن من صدقه الرب فهو صادق وذلك يتضمن تنزيهه عن الكذب  إذافهي تدل 
وعلى أصلهم ال يعلم ذلك فإن ما يخلقه من الحروف واألصوات عندهم هو مخلوق 

يتكلم كالما يدل على شيء وقد أراد به شيئا آخر فإن هذا من المخلوقات فيجوز أن 
 . من باب المفعوالت عندهم

 (932|2النبوات)
 
مثل قولهم الكرامة تفريقهم بين معجزة األنبياء وغيرهم بفروق ضعيفة  -11   

 . يخفيها صاحبها أو الكرامة ال يتحدى بها
 

بياء وكرامات األولياء ومن الناس من فرق بين معجزات األنقال شيخ اإلسالم : 
 . بفروق ضعيفه مثل قولهم الكرامة يخفيها صاحبها أو الكرامة ال يتحدى بها

 (138|1النبوات)
 
 

 الخارق للعادة .بالمعجزة  هم حدثاثا : 

 وقد رد عليهم شيخ اإلسالم في ذلك :
كون اآلية خارقة للعادة أو غير خارقة هو وصف لم يصفه القرآن والحديث  -أ

 . وال السلف

للعادة ليس أمرا مضبوطا فإنه إن أريد به أنه لم يوجد  ةخارق المعجزة كونو -ب
له نظير في العالم فهذا باطل فإن آيات األنبياء بعضها نظير بعض بل النوع 
الواحد منه كاحياء الموتى وهو آية لغير واحد من األنبياء وإن قيل إن بعض 

صا والناقة لم يلزم ذلك في سائر األنبياء كانت آيته ال نظير لها كالقرآن والع
 . اآليات

 

كون اآلية خارقة للعادة أو غير خارقة هو وصف لم يصفه قال شيخ اإلسالم :
وقد بينا في غير هذا الموضع أن هذا وصف ال  القرآن والحديث وال السلف

ينضبط وهو عديم التأثير فإن نفس النبوة معتادة لألنبياء خارقة للعادة بالنسبة إلى 
 .رهم غي

إن كون الشخص يخبره هللا بالغيب خبرا معصوما هذا مختص بهم وليس هذا 
فآية النبي ال بد أن تكون خارقة للعادة ؛ موجودا لغيرهم فضال عن كونه معتادا 

بمعنى أنها ليست معتادة لآلدميين وذلك ألنها حينئذ ال تكون مختصة بالنبي بل 
كون خارقة للعادة لكن ليس في هذا ما مشتركة وبهذا احتجوا على أنه ال بد أن ت

يدل على أن كل خارق آية فالكهانة والسحر هو معتاد للسحرة والكهان وهو 
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خارق بالنسبة إلى غيرهم كما أن ما يعرفه أهل الطب والنجوم والفقه والنحو هو 
 . معتاد لنظرائهم وهو خارق بالنسبة إلى غيرهم

 (165|1النبوات)
عادة ليس أمرا مضبوطا فإنه إن أريد به أنه لم يوجد له نظير فكونه خارقا للوقال :  

فإن آيات األنبياء بعضها نظير بعض بل النوع الواحد منه  في العالم فهذا باطل
هو آية لغير واحد من األنبياء وإن قيل إن بعض األنبياء كانت آيته ال الموتى  كإحياء

سائر اآليات ثم هب أنه ال نظير  نظير لها كالقرآن والعصا والناقة لم يلزم ذلك في
لها في نوعها لكن وجد خوارق العادات لألنبياء غير هذا فنفس خوارق العادات 
معتاد جميعه لألنبياء بل هو من لوازم نبوتهم مع كون األنبياء كثيرين وقد روي 

أنهم مائة ألف وأربعة وعشرون ألف نبي وما يأتي به كل واحد من هؤالء ال يكون 
بل ربما كان نظيره وإن عني بكون المعجزة هي الخارقة  لنظير في العالممعدوم ا

للعادة أنها خارقة لعادة أولئك المخاطبين بالنبوة بحيث ليس فيهم من يقدر على ذلك 
 . فهذا ليس بحجة فإن أكثر الناس ال يقدرون على الكهانة والسحر ونحو ذلك

 (172|1النبوات)
أحدهما أن كون  لخارق للعادة لوجهين :جز باوبين أنه ال يصح حد المع -ت

الشيء معتادا وغير معتاد أمر نسبي إضافي ليس بوصف مضبوط تتميز به 
اآلية بل يعتاد هؤالء مالم يعتد هؤالء مثل كونه مألوفا ومجربا ومعروفا 

 . ونحو ذلك من الصفات اإلضافية
بعدم  أن مجرد ذلك مشترك بين األنبياء وغيرهم وإذا خص ذلك : الثاني 

المعارضة فقد يأتي الرجل بما ال يقدر الحاضرون على معارضته ويكون معتادا 
يمكن معارضته وليس بآية لشيء لكونه لم  لغيرهم كالكهانة والسحر وقد يأتي بما

 . يختص باألنبياء
 (174|1النبوات)

 
 

كون الخارق معجزة للنبي إذا قارنه التحدي ودعوى النبوة وعدم رابعا : 
 .ة المعارض

 

كل ما خرق لنبي من العادات يجوز أن يخرق لغيره من الصالحين قالوا : -12
بل ومن السحرة والكهان لكن الفرق أن هذه تقترن بها دعوة النبوة وهو التحدي 

 . وقد يقولون إنه ال يمكن أحد أن يعارضها بخالف تلك

 (134|1النبوات)
مقدورات بل خاصتها فالمعجزات عندهم ال تختص بجنس من األجناس ال -13

أن النبي يحتج بها ويتحدى بمثلها فال يمكن معارضته فاشترطوا لها وصفين أن 
تكون مقترنة بدعوى النبوة وجعلوا المدلول جزءا من الدليل وأنها ال تعارض 

 . فرقوا بينها وبين الكرامات  وبالثاني فرقوا بينها وبين السحر والكهانة وباألول
 (789|2) النبوات
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يجوز أن يأتي به  لألنبياءمعجزة  هوكل ما فعلى أصولهم يجوز أن يكون  -14
أحد وال يقيم على نبوته دليال  أييجوز أن يبعث  والساحر إال أن يمنع منه سمع 

بعثه ال يقيم دليال على نبوته بل يلزم العباد بتصديقه بال  إذاهذا حقيقة قولهم و 
 . ماال يطاق وهم يجوزونهبتكليف الغاية  وهذادليل يدلهم على صدقه 

 (792|2) النبوات
 

 وقد رد عليهم شيخ اإلسالم فقال :
قالت طائفة بل كل هذا حق وخرق العادة جائز مطلقا وكل ما خرق لنبي من : و -أ

السحرة والكهان لكن الفرق العادات يجوز أن يخرق لغيره من الصالحين بل ومن 
وقد يقولون إنه ال يمكن أحد أن  أن هذه تقترن بها دعوة النبوة وهو التحدي

جهما على أصله في أفعال الرب من  اتبعيعارضها بخالف تلك وهذا قول من 
الجهمية وغيرهم حيث جوزوا أن يفعل كل ممكن فلزمهم جواز خرق العادات مطلقا 

فلم يأتوا بفرق معقول الفرق بين النبي وغيره  إلىعلى يد كل أحد واحتاجوا مع ذلك 
النبوة وهو كاذب لم يجز أن يخرق هللا له  ادعىا يقترن به التحدي فمن بل قالوا هذ

ن إفالعادة أو يخرقها له ويكون دليال على صدقه لما يقترن بها مما يناقض ذلك 
 .هذين قوالن لهم 

فقيل لهم لم أوجبتم هذا في هذا الموضع دون غيره وأنتم ال توجبون على هللا شيئا 
لصدق فيمتنع أن تكون لغير صادق فالمجموع هو الممتنع فقالوا ألن المعجزة علم ا

وهو خارق العادة ودعوى النبوة أو هذان مع السالمة عن المعارض فقيل لهم ولم 
قلتم إنه علم الصدق على قولكم فقالوا إما ألنه يفضي منع ذلك إلى عجزه وإما ألنه 

كان التصديق على  علم داللته على الصدق بالضرورة فقيل لهم إنما يلزم العجز لو
قولكم ممكنا وكون داللتها معلومة بالضرورة هو مسلم لكنه يناقض أصولكم ويوجب 
أن يكون أحد الشيئين معلوما بالضرورة دون نظيره وهذا ممتنع فإنكم تقولون يجوز 

النبوة دلت على  ادعىأن يخلق على يد مدعي النبوة والساحر والصالح لكن إن 
ة لم تدل على شيء مع أنه ال فرق عند هللا بين أن يخلقها صدقه وإن لم يدع النبو

كان هذا مثل هذا  فإذاعلى يد مدعي النبوة وغير مدعي النبوة بل كالهما جائز فيه 
العلم بأحد المتماثلين دون اآلخر ومن  اقترنفلم كان أحدهما دليال دون اآلخر ولم 

ى يد صادق وأنتم تجوزون أين علمتم أن الرب ال يخرقها مع دعوى النبوة إال عل
 . على أصلكم كل فعل مقدور وخلقها على يد الكذاب مقدور

 (1|136) 
 
وهو أنه قد ادعى جماعة من الكذابين النبوة وأتوا بخوارق من جنس خوارق   -ب

الكهان والسحرة ولم يعارضهم أحد في ذلك المكان والزمان وكانوا كاذبين فبطل 
خوارق السحرة والكهان فال بد أن يمنعه هللا ذلك  قولهم إن الكذاب إذا أتى بمثل

العنسي الذي ادعى النبوة باليمن في  كاألسودالخارق أو يقيض له من يعارضه وهذا 
شيطان سحيق  حياة النبي صلى هللا عليه وسلم واستولى على اليمن وكان معه

ومحيق وكان يخبر بأشياء غائبة من جنس أخبار الكهان وما عارضه أحد وعرف 
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هل أنبئكم على من }كذبه بوجوه متعددة وظهر من كذبه وفجوره ما ذكره هللا بقوله 
وكذلك مسيلمة الكذاب وكذلك الحارث  { تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم

ومي لعنة هللا عليهم وغير هؤالء كانت معهم الدمشقي ومكحول الحلبي وبابا الر
 . شياطين كما هي مع السحرة والكهان

 (498|1النبوات)
 
أن آيات األنبياء ليس من شرطها استدالل النبي بها وال تحديه باإلتيان بمثلها بل  -ت

هي دليل على نبوته وان خلت عن هذين القيدين وهذا كإخبار من تقدم بنبوة محمد 
ى صدقه وان كان هو لم يعلم بما أخبروا به وال يستدل به وأيضا فما فانه دليل عل

كان يظهره هللا على يديه من اآليات مثل تكثير الطعام والشراب مرات كنبع الماء 
من بين أصابعه غير مرة وتكثير الطعام القليل حتى كفى أضعاف من كان محتاجا 

ا لالستدالل بها وال يتحدى بمثلها وغير ذلك كله من دالئل النبوة ولم يكن يظهره إليه
وكذلك إلقاء الخليل في النار إنما كان بعد نبوته ودعائه لهم  إليهابل لحاجة المسلمين 

 . التوحيد إلى
 (500|1النبوات)

 
أن الدليل الدال على المدلول عليه ليس من شرط داللته استدالل أحد به بل ما   -ث

ن لم يستدل به أحد فاآلية أدلة إفهو دليل و علم إلىكان النظر الصحيح فيه موصوال 
لم يستدل به ال يدل  إذاوبراهين تدل سواء استدل بها النبي أو لم يستدل وما ال يدل 

 . استدل به مدع لداللته إذاإذا استدل به وال ينقلب ما ليس بدليل دليال 
 (500|1النبوات)

 
ن كان عدم المعارضة وإ فهذا باطل وأما قولهم خاصة المعجز عدم المعارضة-ج

الزما له فإن هذا العدم ال يعلم إذ يمكن أن يعارضه من ليس هناك إذا كان مما يعلم 
أنه معتاد مثل خوارق السحرة والكهان فإنه وإن لم يمكن أن يعارض في هذا 

الموضع ففي السحرة والكهان من يفعل مثلها مع أنه ليس بنبي ودليل النبوة يمتنع 
ة وإذا قالوا الدليل هو مجموع الدعوى والدليل تبين خطأهم وان ثبوته بدون النبو

كما لم يقيموا دليال  األنبياءدليال على نبوة  أقامواالقوم لم يعرفوا دالئل النبوة وال 
على وجود الرب فليس في كتبهم ما يدل على الرب تعالى وال على رسوله مع أن 

 . هذا هو المقصود من أصول الدين
 (795|2النبوات)

 
 مما ينفرد الباري بالقدرة عليها حد بعضهم المعجزة بكونها -15
 
يأتي به النبي تارة  معلى قولهوإذا جوز أن يكون ما ينفرد الرب بالقدرة عليه   -أ

والساحر تارة وال فرق بينهما إال دعوى النبوة واالستدالل به والتحدي بالمثل 
 .ة عليه كونه مما انفرد الباري بالقدر إلىإذا فال حاجة 
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 (228|1النبوات)
 المعجزة وغيرها  وعلى هذا القول ال فرق بين -ب

ال يقدر عليها إال هللا أو أن هللا  األنبياءقال القائل آيات  وإذاقال شيخ اإلسالم : 
م يخترعها ويبتدئها بقدرته أو أنها من فعل الفاعل المختار ونحو ذلك قيل له هذا كال

نه ال يقدر عليه إال هللا فإن هللا خالق كل شيء أن مجمل فقد يقال عن كل ما يكو
شيء وعلى هذا فال فرق بين المعجزات وغيرها وقد يقال  بإحداثوغيره ال يستقل 
هللا أي هي خارجة عن مقدورات العباد فإن مقدوراته على قسمين  ال يقدر عليها إال

منها ما يفعله بدون منها ما يفعله بواسطة قدرة العبد كأفعال العباد وما يصنعونه و
ذلك كإنزال المطر فإن أراد هذا القائل أنها خارجة عن مقدور اإلنس بمعنى أنه ال 
يقع منهم ال بإعانة الجن وال بغير ذلك فهذا كالم صحيح وإن أراد أنه خارج عن 
مقدورهم فقط وإن كان مقدورا للجن فهذا ليس بصحيح فإن الرسل أرسلوا إلى 

وهي  اإلنسالكهانة وغير ذلك تقدر الجن على إيصالها إلى والجن والسحر و اإلنس
هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على }كما قال تعالى  األنبياءمناقضة آليات 
وإن أراد أنها خارجة عن مقدور المالئكة واإلنس والجن أو أن هللا  { كل أفاك أثيم

يخلقها بال سبب ومن أين له أنه يفعلها بال سبب فهذا أيضا باطل فمن أين له أن هللا 
ال يخلقها بواسطة المالئكة الذين هم رسله في عامة ما يخلقه فمن أين له أن جبريل 
لم ينفخ في مريم حتى حملت بالمسيح وقد أخبر هللا بذلك وهو وأمه مما جعلهما آية 

 معينربوة ذات قرر و إلىوجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما }للعالمين قال تعالى 
.} 

 (1065|2النبوات)
 

 
المعجز علم الصدق ودليله فيستحيل الذي استدل به في أن األشعري  و دليل-16

صحيح لكن كونه علم  دليلنع وجوده على يد الكاذب وجوده بدون الصدق فيمت
كان الرب منزها  إذانه إنما يكون علم الصادق إف ألصول مذهبهالصدق مناقض 

ب أو علم باالضطرار أنه إنما فعله لتصديق الصادق يفعله على يد الكاذ أنعن 
أو أنه ال يفعله على يد كاذب وإذا علم باالضطرار تنزهه عن بعض األفعال 

 . بطل أصلهم

 
علم أنها دليل الصدق يستحيل وجوده  إذاهذا كالم صحيح قال شيخ اإلسالم : 

بين ما يدل بدون الصدق والممتنع غير مقدور فيمتنع أن يظهر على أيدي الكاذ
على صدقهم لكن المطالب يقول كيف يستقيم على أصلكم أن يكون ذلك دليل 
الصدق وهو أمر حادث مقدور وكل مقدور يصح عندكم أن يفعله هللا ولو كان 

فيه من الفساد ما كان فانه عندكم ال ينزه عن فعل ممكن وال يقبح منه فعل فحينئذ 
لم يكن ممتنعا على أصلكم وهي ال  خلق على يد الكاذب مثل هذه الخوارق إذا

تدل على الصدق البتة على أصلكم ويلزمكم إذا لم يكن دليل إلهي أال يكون في 
المقدور دليل على صدق مدعي النبوة فيلزم أن الرب سبحانه ال يصدق أحدا 
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ظهرت  إذاقلتم هذا ممكن بل واقع ونحن نعلم صدق الصادق  وإذا ادعى النبوة
ده ضرورة قيل فهذا يوجب أن الرب ال يجوز عليه إظهارها على ي األعالمهذه 

على يد كاذب وهذا فعل من األفعال هو قادر عليه وهو سبحانه ال يفعله بل هو 
قلتم ال يمكنه خلقها على يد الكاذب وكان ظهورها  إنفأنتم بين أمرين منزه عنه 

تصريح بعجزه  ممتنعا فقد قلتم إنه ال يقدر على إحداث حادث قد فعل مثله وهذا
وأنتم قلتم فليست بدليل فال يلزم عجزه فصارت داللتها مستلزمة لعجزه على 

أن  األمروحقيقة  أصلكم وان قلتم يقدر لكنه ال يفعل فهذا حق وهو ينقض أصلكم
نفس ما يدل على صدق الصادق بمجموعه امتنع أن يحصل للكاذب وحصوله له 

فهو ممكن وهللا رقة على يد الكاذب ممتنع غير مقدور وأما خلق مثل تلك الخا
كما أنه سبحانه يمتنع عليه أن  لكنه ال يفعله لحكمتهه سبحانه وتعالى قادر علي

يكذب أو يظلم والمعجز تصديق وتصديق الكاذب هو منزه عنه والدال على 
فيمتنع الصدق قصد الرب تصديق الصادق وهذا القصد يمتنع حصوله للكاذب 

ال وجعل الكاذب صادقا ويمتنع من الرب قصد جعل من ليس برسول رسو
صدق الصادق بفعله علم باالضطرار والدليل  إذاوهو  المحال وهو غير مقدور

 .أنه صدقه وهذا العلم يمتنع حصوله للكاذب 
 (241|1النبوات)

المعجز علم الصدق ودليله وقالوا أيضا ما ذكره األشعري وقال شيخ اإلسالم : 
صدق فيمتنع وجوده على يد الكاذب وهذا كالم صحيح لكن فيستحيل وجوده بدون ال

كان الرب منزها  إذافانه إنما يكون علم الصادق  ألصولهمكونه علم الصدق مناقض 
يفعله على يد الكاذب أو علم باالضطرار أنه إنما فعله لتصديق الصادق أو  أنعن 

ألفعال بطل أنه ال يفعله على يد كاذب وإذا علم باالضطرار تنزهه عن بعض ا
 . أصلهم

 (483|1النبوات)
 
 
قالوا ولو ادعى النبوة أحد من أهل هذه الخوارق مع كذبه لم يكن بد من أن هللا  -17

؛ وهذا في الحقيقة مناقض يعجزه عنها فال يخلقها على يده أو يقيض له من يعارضه 
 ألصولهم.

 

خوارق مع كذبه لم قالوا ولو ادعى النبوة أحد من أهل هذه القال شيخ اإلسالم : 
يكن بد من أن هللا يعجزه عنها فال يخلقها على يده أو يقيض له من يعارضه 

هللا ال بد أن يفعل هذا وهذا وعندكم يجوز  إنقيل لهم لم قلتم  وإذافتبطل حجته 
عليه كل شيء وال يجب عليه فعل شيء وال يجب منه فعل شيء قالوا ألنه لو لم 

خر لكان قد أتى بمثل ما يأتي به النبي الصادق يمنعه من ذلك أو يعارضه بآ
بطل داللتها يقيل لهم وعلى أصلكم يجوز أنه  فإذا األنبياءفتبطل داللة آيات 

 .وعندكم يجوز عليه فعل كل شيء 

 (487|1النبوات)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 
 
 
 
 تقرير عقيدة أهل السنة في النبوات . -6
 
 

ال اصطفاء من هللا  اص وثبوتية وكذلك إضافية فهي اختص صفة  النبوة  -أ       
 ينالها أحد إال باختيار هللا .

 (989|2النبوات)

ال تكون إال خارقة للعادة وال تكون مما يقدر أحد على معارضتها  األنبياءآيات  -ب
نه إعارضة شرط فيها بل وفي كل دليل ففاختصاصها بالنبي وسالمتها عن الم

سلم  إذايكون مختصا إال ال يكون دليال حتى يكون مختصا بالمدلول عليه وال 
  .عن المعارضة 

 (500|1النبوات)
 
فال تقدر  واإلنسوهم الجن  إليه األنبياءآيات االنبياء خارجة مقدور من أرسل  -ت

قل لئن اجتمعت }كما قال تعالى  األنبياءوالجن أن يأتوا بمثل معجز  اإلنس
كان بعضهم والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن ال يأتون بمثله ولو  اإلنس

 إنمان المالئكة إكة فال تضر قدرتهم على مثل ذلك فوأما المالئ{ لبعض ظهيرا 
تتنزل  ال تنزل على السحرة والكهان كما أن الشياطين ال األنبياءتنزل على 

كانت اآليات من أفعال المالئكة  فإذاوالمالئكة ال تكذب على هللا , األنبياءعلى 
لغيب ومثل نصرهم له على عدوه وإهالكهم له أخبارهم للنبي عن هللا با لمث

نصرا وهالكا خارجين عن العادة كما فعلته المالئكة يوم بدر وغيره وكما 
 .فعلت بقوم لوط وكما فعلت بمريم والمسيح ونحو ذلك 

 (503|1النبوات)
 
  كرامات األولياء من معجزات أنبيائهم -ث

طريق األنبياء ال يخرجون عنها  أما الصالحون الذين يدعون إلىقال شيخ اإلسالم :
فتلك خوارقهم من معجزات األنبياء فإنهم يقولون نحن إنما حصل لنا هذا باتباع 

 . األنبياء
 (141|1النبوات)
ومع هذا فاألولياء دون األنبياء والمرسلين فال تبلغ كرامات أحد قط مثل وقال : 

ب إلى درجاتهم ولكنهم قد في الفضيلة والثوا معجزات المرسلين كما أنهم ال يبلغون
يشاركونهم في بعضها كما قد يشاركونهم في بعض أعمالهم وكرامات الصالحين 

تدل على صحة الدين الذي جاء به الرسول ال تدل على أن الولي معصوم وال على 
 . أنه تجب طاعته في كل ما يقوله
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 (143|1النبوات)
ن مقدور جنس الحيوان وأما جنس آيات األنبياء خارجة عن مقدور البشر بل وع -ج

خوارق مخالفيهم كالسحرة والكهان فإنها من جنس أفعال الحيوان من اإلنس وغيره 
من الحيوان والجن مثل قتل الساحر وتمريضه لغيره فهذا أمر مقدور معروف للناس 

بالسحر وغير السحر وكذلك ركوب المكنسة أو الخابية وغير ذلك حتى تطير به 
فعل مقدور للحيوان فان الطير يفعل ذلك  ء من بلد إلى بلد هذاوطيرانه في الهوا
 . والجن تفعل ذلك

 (145|1النبوات)
 نبياءخارقة لعادة غير األالنبوة لها خصائص منها أنها  -ح

المقصود أن هذه األجناس كلها موجودة في الناس معتادة معروفة قال شيخ اإلسالم :
له وتلك الخواص آيات له مستلزمة له وكل واحد منها يعرف بخواصه المستلزمة 

فكذلك النبوة لها خواص مستلزمة لها تعرف بها وتلك الخواص خارقة لعادة غير 
 . فهي ال توجد لغيرهم لألنبياءوان كانت معتادة  األنبياء
 (192|1النبوات)

 من دالئل النبوة النهي عن الشرك والكفر والفواحش والمعاصي . -خ
أنهم حرموا  األنبياءد علم بصريح العقل مع ما تواتر عن وققال شيخ اإلسالم : 

الشرك فمتى كان الرجل يأمر بالشرك وعبادة غير هللا أو يستعين على مطالبه بهذا 
 األنبياءوبالكذب والفواحش والظلم علم قطعا أنه من جنس السحرة ال من جنس 
ه وخوارق وخوارق هذا يمكن معارضتها وإبطالها من بني جنسه وغير بني جنس

ال يمكن غيرهم أن يعارضها وال يمكن أحدا إبطالها ال من جنسهم وال من  األنبياء
غير جنسهم فإن األنبياء يصدق بعضهم بعضا فال يتصور أن نبيا يبطل معجزة آخر 

كما أن  وإن أتى بنظيرها فهو يصدقه ومعجزة كل منهما آية له ولآلخر أيضا
ارق السحرة فإنها إنما تدل على أن صاحبها معجزات أتباعهم آيات لهم بخالف خو

ساحر يؤثر آثارا غريبة مما هو فساد في العالم ويسر بما يفعله من الشرك والكذب 
والظلم ويستعين على ذلك بالشياطين فمقصوده الظلم والفساد والنبي مقصوده العدل 

 وعبادته والصالح وهذا يستعين بالشياطين وهذا بالمالئكة وهذا يأمر بالتوحيد هلل
وحده ال شريك له وهذا إنما يستعين بالشرك وعبادة غير هللا وهذا يعظم إبليس 

 . وجنوده وهذا يذم إبليس وجنوده
 (194|1النبوات)

ولهذا إنما يقرر الرب تعالى في القرآن أمر النبوة وإثبات جنسها بما وقع في  -د
ولوط وإبراهيم العالم من قصة نوح وقومه وهود وقومه وصالح وقومه وشعيب 

وموسى وغيرهم فيذكر وجود هؤالء وأن قوما صدقوهم وقوما كذبوهم ويبين حال 
من صدقهم وحال من كذبهم فيعلم باالضطرار حينئذ ثبوت هؤالء ويتبين وجود 
آثارهم في االرض فمن لم يكن رأى في بلدة آثارهم فليسر في االرض ولينظر 

 . آثارهم وليسمع أخبارهم المتواترة
 (199|1بوات)الن
 ومن آياته نصر الرسل على قومهم -ذ
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وإنجاء الرسل وأتباعهم كقوم نوح وهود  األمموهذا على وجهين تارة يكون بإهالك 
 . وصالح وشعيب ولوط وموسى

 (205|1النبوات)
ومستلزم له  األنبياءجميع ما يفعله هللا من اآليات في العالم فهو دليل على صدق  -ر

 األنبياءأو لجنس الصالحين الذين يتبعون  األنبياءتادة لجنس وإن كانت اآليات مع
إذا لم تكن إال لنبي أو من يتبعه لزم أن  فإنهافهي مستلزمة لصدق مدعي النبوة 

 لألنبياءيكون من أحد القسمين والكاذب في دعوى النبوة ليس واحدا منهما فالتابع 
المتبعين  كاألنبياءوهو صادق الصالح ال يكذب في دعوى النبوة قط وال يدعيها إال 

كان آية نبي إحياء هللا الموتى لم يمتنع أن يحي هللا الموتى لنبي  فإذالشرع موسى 
ومن تبعهم وكان  األنبياءكما قد أحيي الميت لغير واحد من  األنبياءآخر أو لمن يتبع 

لموتى ذلك آية على نبوة محمد صلى هللا عليه وسلم ونبوة من قبله إذا كان إحياء ا
وأتباعهم وكذلك ما يفعله هللا من اآليات والعقوبات بمكذبي الرسل  باألنبياءمختصا 

ك قوم صالح كتغريق فرعون وإهالك قوم عاد بالريح الصرصر العاتية وإهال
الرسل فهو دليل على  ن هذا جنس لم يعذب به إال من كذبإبالصيحة وأمثال ذلك ف

بأنواع معتادة من البأس كالطواعين صدق الرسل وقد يميت هللا بعض الناس 
ونحوها لكن هذا معتاد لغير مكذبي الرسل أما ما عذب هللا به مكذبي الرسل 

وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها }فمختص بهم ولهذا كان من آيات هللا كما قال 
وكذلك ما يحدثه من أشراط الساعة كظهور الدجال { وما نرسل باآليات إال تخويفا 

أجوج ومأجوج وظهور الدابة وطلوع الشمس من مغربها بل والنفخ في الصور وي
 فإذايكون فكذبهم المكذبون  أنأخبروا به قبل  فإنهم األنبياءوغير ذلك هو من آيات 

ظهر بعد مئين أو ألوف من السنين كما أخبروا به كان هذا من آيات صدقهم ولم 
ر عن النبي هو خبر النبي ولهذا كان يكن هذا إال لنبي أو لمن يخبر عن نبي والخب

وجود ما أخبر به الرسول من المستقبالت من آيات نبوته إذا ظهر المخبر به كما 
كان أخبر فيما مضى عرف صدقه فيما أخبر به إذ كان هذا وهذا ال يمكن أن يخبر 
 به إال نبي أو من أخذ عن نبي وهو لم يأخذ عن أحد من االنبياء شيئا فدل على نبوته

. 
 (496|1النبوات)

 المعجزة ال تظهر على يد الكذاب -ز
على يد  األنبياءالمعجزات الدالة على صدق  إظهار أنوالتحقيق قال شيخ اإلسالم : 

الكاذب ال يجوز لكن قيل المتناع ذلك في نفسه كما قاله األشعري وقيل ألن ذلك 
لو فعله بطلت داللة يمتنع في حكمة الرب وعدله وهذا أصح فانه قادر على ذلك لكن 

 . المعجز على الصدق
 (551|1النبوات)

 دا وبين غيرها من الفروق ماال يكاوغيرهم وبينه األنبياءالفروق بين آيات  -س
 :منها يحصى
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أن النبي صادق فيما يخبر به عن الكتب ال يكذب قط ومن خالفهم من  :األول 
ى من تنزل الشياطين تنزل عل أنبئكمهل }السحرة والكهان ال بد أن يكذب كما قال 

 {.على كل أفاك أثيم 
 األنبياءمن جهة ما يأمر به هذا ويفعله ومن جهة ما يأمر به هذا ويفعله فان  :الثاني

بالعدل وطلب اآلخرة وعبادة هللا وحده وأعمالهم البر والتقوى  إالال يأمرون 
 .والعدوان  ثماإلومخالفوهم يأمرون بالشرك والظلم ويعظمون الدنيا وفي أعمالهم 

أن السحر والكهانة ونحوهما أمور معتادة معروفة ألصحابها ليست خارقة  : الثالث
 .لهم ولمن اتبعهم إالال تكون  األنبياءلعادتهم وآيات 

بتعلمه وسعيه واكتسابه وهذا مجرب عند  اإلنسانأن الكهانة والسحر يناله  : الرابع 
 . باكتسابه الناس بخالف النبوة فانه ال ينالها أحد

الصالحة والصدق  باألعمالتنال  فإنماأن النبوة لو قدر أنها تنال بالكسب  : الخامس 
فضال عن أن تحصل مع  والعدل والتوحيد ال تحصل مع الكذب على من دون هللا

الكذب على هللا فالطريق الذي تحصل به لو حصلت بالكسب مستلزم للصدق على 
 .هللا فيما يخبر به

 واإلنسأن ما يأتي به الكهان والسحرة ال يخرج عن كونه مقدور للجن : السادس  
وهم مأمورون بطاعة الرسل وآيات الرسل ال يقدر عليها ال جن وال إنس بل هي 

والجن على أن يأتوا  اإلنسقل لئن اجتمعت  }إليهخارقة لعادة كل من أرسل النبي 
 { .ظهيرا  بمثل هذا القرآن ال يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض

ال يمكن أحدا أن يعارضها  األنبياءأن هذه يمكن أن تعارض بمثلها وآيات  : السابع
 .بمثلها

أن تلك ليست خارقة لعادات بني آدم بل كل ضرب منها معتاد لطائفة غير  : الثامن 
 .فليست معتادة لغير الصادقين على هللا ولمن صدقهم األنبياء

القرآن وتكليم  كإنزالا مخلوق ال المالئكة وال غيرهم أن هذه ال يقدر عليه: التاسع  
 .موسى وتلك تقدر عليها الجن والشياطين

أنه إذا كان من اآليات ما يقدر عليه المالئكة فان المالئكة ال تكذب على  : العاشر 
يفعل ذلك الشياطين والكرامات  وإنماهللا أرسلك ولم يرسله  إنهللا وال تقول لبشر 

صالحين منا ومن قبلنا ليست خارقة لعادة الصالحين وهذه تنال بالصالح معتادة في ال
ال تنال بذلك ولو طلبها الناس حتى يأذن هللا  األنبياءبدعائهم وعبادتهم ومعجزات 

 {هللا قادر على أن ينزل آية إنقل } {قل إنما اآليات عند هللا}فيها 
بجنس ما أمرت به الرسل  إالر أن النبي قد تقدمه أنبياء فهو ال يأم : الحادي عشر 

قبله فله نظراء يعتبر بهم وكذلك الساحر والكاهن له نظراء يعتبر بهم والثاني عشر 
بمصالح العباد في المعاش والمعاد فيأمر بالمعروف وينهى  إالأن النبي ال يأمر : 

والصدق وينهى عن الشرك والكذب والظلم  واإلخالصعن المنكر فيأمر بالتوحيد 
قبله فيصدقه صريح المعقول وصحيح  األنبياءول والفطر توافقه كما توافقه فالعق
 . قول الخارج عما جاء به المن

 (560|1النبوات)
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ومنها  األنبياءما يختص به النبي ومنها ما يأتي به عدد من  األنبياءمن آيات  -ش 
ذي ال يعلمه عن هللا بغيبه ال اإلخباركلهم ويختصون به وهو  األنبياءما يشترك فيه 

عالم الغيب فال يظهر على غيبه أحدا إال من ارتضى من رسول فإنه }هللا قال  إال
قد أبلغوا رساالت ربهم وأحاط بما  أنيسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم 

لكن ما يظهر على المؤمنين بهم من اآليات بسبب  { لديهم وأحصى كل شيء عددا
 .بهم  اإليمان
 (823|2النبوات)

م بالنظر واالستدالل علي ابالضرورة ومنها ما يعلم منه لدالئل النبوة طرق-ص
صحيح فإن كثيرا من العلوم في هذا الباب كداللة األخبار المتواترة فإنه قد  هماوكال

يحصل بالخبر علم ضروري وقد يحصل العلم باالستدالل وطائفة منهم الكعبي وأبو 
ي والتحقيق أن كال القولين حق فإنه يحصل الحسين البصري وأبو الخطاب أنه نظر

والعالمات  األدلةالنظرية توافق ذلك وكذلك كثير من  واألدلةبها علم ضروري 
واآليات من الناس من يعرف استلزامها للوازمها بالضرورة ويكون اللزوم عنده بينا 

الدليل  هذا إنال يحتاج فيه إلى وسط ودليل ومنهم من يفتقر إلى دليل ووسط يبين له 
ومن تأمل معارف الناس وجد أكثرها من هذا الضرب ,مستلزم لهذا الحكم الزم له 

بخبر فيعرف كثير منهم صدقه أو كذبه بالضرورة ألمور  إليهمفقد يجيء المخبر 
تقترن بخبره وآخرون يشكون في هذا ثم قد يتبين لبعضهم بأدلة وقد ال يتبين وكثير 

آية البتة بل إذا أخبره وهو خبير بحاله أو بحال من الناس يعلم صدق المخبر بال 
 . ذلك المخبر به أو بهما علم بالضرورة إما صدقه وإما كذبه

 (885|2النبوات)
 والحمد هلل رب العالمين .
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