
 أعالم النبوة

 
 بسم هللا الرمحن الرحيم 

 مقدمة املؤلف 
احلمد هلل الذي أحكم ما خلق وقدر وعدل فيما قسم ودبر وأنذر مبا أنشأ وأظهر واستأثر مبا أخفى 

نوعي تفضيل متيز هبما جنس البشر عن كل حيوان هبيم وأسر وأنعم مبا أمر وحظر وأرشد إىل إنذاره ب
ومها نطق يفضي إىل الفهم وعقل يؤدي إىل العلم ليعان هبما على ما كلف من أوان التعبد فيصل 
ابلعقل إىل علمه واستعالمه وابلنطق إىل فهمه واستفهامه فيصري مهيأ لقبول ما كلف من التعارف 

عمة هبا قطع األعذار وعم هبا املصاحل ليكون اخللق على رغب ومعاان على ما تعبد به من الشرائع ن
يدعوهم إىل الطاعة ورهب يكفهم عن املعصية فيعم اخلري ابلرغبة وينحسم الشر ابلرهبة وهذا ال 
يستقر يف النفوس إال برسل مبلغني عن هللا ثوابه فيما أمر وعقابه فيما حظر فوجب أن يوضح يف 

ارتياب مغرور وشبهة معاند وقد جعلت كتايب هذا مقصورا على ما  إثبات النبوات ما ينتفي عنه
أفضى ودل عليه ليكون عن احلق موضحا وللسرائر مصلحا وعلى صحة النبوة دليال ولشبه 

 املسرتيب مزيال وجعلت ما تضمنه مشتمال على أمرين 
 أحدمها ما اختص إبثبات النبوة من إعالمها 

وأحكامها ليكون اجلمع بينهما أنفى للشبهة وأبلغ يف اإلابنة  والثاين : فيما خيتلف من أقسامها
 وجعلت ما تضبه هذا كتااب مشتمال على أحد وعشرين اباب 

  يف مقدمة األدلةالباب األول 
 الباب الثاين يف معرفة اإلله املعبود 
 الباب الثالث يف صحة التكليف 
 الباب الرابع يف إثبات النبوات 

 العامل وعدة الرسل عليهم الصالة والسالم الباب اخلامس يف مدة 
 الباب السادس يف إثبات نبوة حممد 

 الباب السابع فيما يتضمنه القرآن من أنواع إعجازه 
 الباب الثامن يف معجزات عصمته 

 الباب التاسع فيما شوهد من معجزات أفعاله 
 الباب العاشر فيما مسع من معجزات أقواله 



 كرمه هللا تعاىل به من إجابة دعوته الباب احلادي عشر فيما أ
 الباب الثاين عشر يف إنذاره مبا يستحدث بعده 

 الباب الثالث عشر يف معجزه مبا ظهر من البهائم 
 الباب الرابع عشر يف ظهور املعجز من الشجر واجلماد 

 الباب اخلامس عشر يف بشائر األنبياء عليهم الصالة والسالم بنبوته 
 يف هتوف اجلن بنبوته الباب السادس عشر 

 الباب السابع عشر فيما هجست النفوس من إهلام العقول بنبوته 
 الباب الثامن عشر يف مبادىء نسبه وطهارة مولده 
 الباب التاسع عشر يف آايت مولده وظهور بركته 
 الباب العشرون يف شرف أخالقه وكمال فصائله 
 نبوته  الباب احلادي والعشرون يف مبتدى بعثته واستقرار

وأان أسأل هللا تعاىل حسن معونته وأرغب إليه يف توفيقه وهدايته وعلى آله وصحابته وهو حسيب ونعم 
 الوكيل 

 يف مقدمة األدلة 
و األدلة ما أوصلت إىل العلوم ابملدلول عليه و الدليل معلوم ابلعقل و الدليل عليه معلوم ابلدليل 

يل ألن العقل أصل كل معلوم من دليل و مدلول عليه و فيكون العقل موصال إىل الدليل و ليس بدل
لذلك مسي أم العلم فصار العقل مستدال و إن مل يكن دليال و العلم احلادث عنه ما متيز به احلق من 

الباطل و الصحيح من الفاسد و املمكن من املمتنع و هو على ضربني : علم اضطرار و علم 
 اكتساب 

 علم االضطرار : 
ضطرار فهو ما أدر  ببداهة العقول وهو نوعان : حسن ظاهر و خ ر متواتر و علم فأما علم اال

احلس متأخر عن العقل و علم اخل ر متقدم عليه و ال يفتقر علم االضطرار إىل نظر و استدالل 
إلدراكه ببديهة العقل و يشرت  فيه اخلاصة و العامة و ال يتوجه إليه جحد و ال حتسن املطالبة فيه 

 ألنه غاية لتناهي النظر بدليل 
 علم االكتساب : 

و أما علم االكتساب فطريقة النظر و االستدالل : ألنه غري مدر  ببديهة العقل فصح أن يتوجه إليه 
 االعرتاض فيه بطلب الدليل عليه فلذلك مل يتوصل إليه إال ابلنظر و االستدالل و هو على ضربني : 

 أحدمها : ما كان من قضااي العقول 



 الثاين : ما كان من أحكام السمع  و
 قضااي العقول : 

فأما قضااي العقول فضرابن أحدمها : ما علم استدالال بضرورة العقل و الثاين : ماعلم استدالال 
بدليل العقل فأما املعلوم بضرورة العقل فهو ما ال جيوز أن يكون على خالف ما هو به كالتوحيد 

ن استدالل للوصول إليه بضرورة العقل و أما املعلوم بدليل فيوجب العلم الضروري و إن كان ع
العقل فهو ما جيوز أن يكون على خالف ما هو به كأحد األنبياء إذا ادعى النبوة فيوجب علم 

 االستدالل و ال يوجب علم االضطرار حلدوثه عن دليل العقل ال عن ضرورته 
 ثبوت النبوات : 

هل يعلم بضرورة العقل أو بدليله على اختالفهم يف التعبد  و اختلف يف أصل النبوات على العموم
ابلشرائع هل اقرتن ابلعقل أو بعقبه فذهب من جعله مقرتان ابلعقل إىل إثبات عموم النبوات بضرورة 

 العقل 
و ذهب من جعله متأخرا عن العقل إىل إثباهتا بدليل العقل و ذهب أصحاب اإلهلام إىل إسقاط 

عقول و جعلوا إثبات املعارف ابإلهلام أصال يغين عن أصل و هذا فاسد بقول هللا االستدالل بقضااي ال
تعاىل : } فاعت روا اي أويل األبصار { فجعله ابالعتبار مدركا دون اإلهلام يقال ملن أثبت املعارف 
م ابإلهلام مل قلت ابإلهلام فإنه استدالل انقص قال قلته ابإلهلام قيل له انفصل عمن أسقط اإلهلا

ابإلهلام و عمن قال يف اإلهلام بغري إهلامك يف مجيع أقوالك فال جتد فصال و كفى يف ذلك فسادا فإذا 
ثبت أن كال الضربني مدر  بقضية العقل فيما علم بضرورته من التوحيد أو بدليله من النبوة صار 

 بعد العلم به واجبا 
 وجوب اإلميان ابألنبياء : 

 ا صار معلوما به من قضية العقل أو ابلسمع   و اختلف يف وجوبه هل و جب مب
فذهب قوم إىل وجوب التوحيد و النبوة ابلعقل كما علم ابلعقل و يكون التوحيد و عموم النبوات 

 قبل السمع فرضا 
و ذهب آخرون إىل وجوهبما ابلسمع و إن علما ابلعقل ألن الوجوب تعبد ال يثبت إال ابلسمع و 

ب ورود السمع به فأوجبه بعضهم و مل يوجبه آخرون منهم و أسقطوا اختلف من قال هبذا يف وجو 
 فرض التوحيد عن العقالء إذا مل يرد مسع إبجيابه 

و ذهب آخرون إىل أن ما علم بضرورة العقل من التوحيد واجب ابلعقل و ما علم بدليل العقل من 
فرض على أعيان ذوي  النبوة واجب ابلسمع ألن التوحيد أصل و النبوة فرع واالجتهاد فيهما

العقول إذا اقرتن بكمال عقله قوة الفطنة و صحة الروية فيستغين بكمال عقله و صحة رويته عن 



تنبيه ذوي العقول الوافرة ليصل ابجتهاد عقله من اضطرار أو استدالل إىل قضااي العقول ليصري عاملا 
 هبا و مستغنيا عن عقل غريه فيها 
ه لزمه أن يتنبه بذوي العقول على الوصول إليها بعقله ال بعقوهلم و إن ضعفت فطنته و قلت رويت

فيعلمها ابلتنبيه كما علمها غريه ابلنظر و إن مل يصل إليها ابلتنبيه فليس بكامل العقل و يصري تبعا 
 لذوي العقول ألن عدم املوجب دال على سقوط املوجب 

 ما هو العقل : 
و قيل : بل هو قوة التمييز بني احلق و الباطل و قيل : هو و العقل : هو ما أفاد العلم مبوجباته 

العلم خبفيات األمور اليت ال يوصل إليها إال ابالستدالل و النظر و هو ضرابن : غريزي هو أصل و 
 مكتسي هو فرع 

فأما الغريزي فهو الذي يتعلق به التكليف و يلزم به التعبد و أما املكتسب فهو الذي يؤدي إىل 
هاد و قوة النظر و ميتنع أن يتجرد املكتسب عن الغريزي و ال ميتنع أن يتجرد الغريزي صحة االجت

عن املكتسب ألن الغريزي أصل يصح قيامه بذاته و املكتسب فرع ال يصح قيامه إال أبصله و من 
الناس من امتنع من تسمية املكتسب عقال ألنه من نتائجه و ال اعتبار ابلنزاع يف التسمية إذا كان 

 املعىن مسلما 
 اإلميان ابلسمع : 

و أما أحكام السمع فمأخوذة عمن يلزم طاعته من الرسل و العقل مشروط يف التزامها و إن مل يكن 
 السمع مشروطا يف قضااي العقول و ما يتضمنه السمع نوعان : تعبد و إنذار 

ني التعبد و اإلنذار فهو فالتعبد األوامر و النواهي و اإلنذار الوعد و الوعيد فإن محع الرسول ب
الشرع الكامل املغين عن غريه و إن انفرد ابلتعبد دون اإلنذار فإن تقدمه إنذار غريه كمل الشرع 
بتعبده و إنذاره من تقدمه و إن مل يتقدمه إنذار من غريه إما يف مبادئ النبوات أو يف من مل تبلغهم 

 دعوة األنبياء 
 هل تقتضي العقول الثواب   

لف يف قضااي العقول هل تقتضي الثواب على الطاعة و العقاب على املعصية   فذهب فريق فقد اخت
 إىل اقتضائهما لذلك فعلى هذا يكون شرعا كمل بتعبد الرسول و إنذار العقول 

و ذهب فريق إىل أن قضااي العقول ال تقتضي ثوااب و ال عقااب فعلى هذا اختلف يف التعبد هل يكون 
 دم من نعم هللا تعاىل على خلقه أو جلزاء مستقبل   مستحقا على ما تق

فذهب فريق إىل استحقاقه بسابق النعمة فإن وعد هللا تعاىل ثوااب عليه كان تفضال منه يستحق ابلوعد 
 دون التعبد فعلى هذا يكون التعبد فرضا مستحقا يقتضي تركه عقااب و إن مل يقتض فعله ثوااب 



يقابله من اجلزاء ابلثواب عليه و ما تقدم من النعمة تفضل منه  و ذهب آخرون إىل استحقاقه مبا
فعلى هذا يكون التزام التعبد مستحبا و ليس مبستحق فال يلزم على تركه عقاب كما مل يستحق على 

 فعله ثواب ألنه مل يقرتن به وعد بثواب يوجب التزام التعبد 
كون إال على فعل و إال كان عبثا ال يصدر عن  و إن انفرد الرسول ابإلنذار دون التعبد فاإلنذار ال ي

كليم فإن كان إنذاره على شرع تقدمه تضمن إنذاره إثبات ذلك الشرع و كان هذا املنذر من أمة 
 ذلك املتعبد و إن كان املتعبد 

قد أنذر كان هذا اإلنذار أتكيدا و مل حيتج هذا املنذر إىل إظهار معجز و إن مل يكن املتعبد قد أنذر 
مل شرع املتعبد إبنذار املتأخر و تكامل إنذار املتأخر بتعبد املتقدم و احتاج هذا املنذر إىل إظهار تكا

معجز إىل إنذاره موجب لكمال الشرع و إن أنذر املتأخر على فعل اخلري و اجتناب الشر خرج عن 
ء ما تضمنه حكم الشرع إىل الوعظ و الزجر أبمر إهلي يستحق له بسط اليد يف اإلنكار و استيفا

 اإلنذار

(1/15) 

 

  يف معرفة اإلله املعبود
ال يصح التعبد ببعثة الرسل إال بعد معرفة املعبود املرسل ليعلم أهنم رسل مطاع معبود فيطاعوا لفرض 
طاعة املعبود و املعبود هو هللا عز و جل املنعم على عباده مبا كلفهم من عبادته و افرتض عليهم من 

عليهم خبلق ذواهتم و اإلرشاد إىل مصاحلهم و استودعهم علم اضطرار يدر  ببداية  طاعته بعد النعمة
العقول و علم اكتساب يدر  ابلفكر و النظر و ملا كانوا حمجوبني عن ذاته مل يدركوه ببداية احلواس 
 اضطرارا و قد ظهر من إظهار آاثر صنعته و إتقان حكمته ما يوصل إىل معرفة ذاته و صفاته اكتسااب
إلدراكها ابالعتبار و النظر و لو شاء خللق ما يدر  ببداية احلواس لكن معرفته ابالستدالل أبلغ يف 
احلكمة لظهور التباين يف الرتبة فلذلك ما امتنع الوصول إىل معرفته اضطرارا و وصل إليها استدالال 

ته جل جالله ثالثة و اكتسااب خيرج عن بداية العقول إىل استدالل معقول و الذي يؤدي إىل معرف
 فصول : 

 أحدمها : أن العامل حمدث و ليس بقدمي 
 و الثاين : ان للعامل حمداث قدميا 

 و الثالث : أنه واحد ال شريك له 



 حدوث العامل : 
فأما الفصل األول يف حدوث العامل فاحملدث ما كان له أول و القدمي ما ال أول له و الدليل على 

 حدوث العامل شيئان : 
دمها : أن العامل جواهر و أجسام ال تنفك عن أعراض حمدثة من اجتماع و افرتاق و حركة و أح

 سكون و إمنا كانت األعراض حمدثة ألمرين : 
أحدمها : أنه ال يصح قيامها بذواهتا و الثاين : لوجودها بعد عدمها و زواهلا بعد وجودها و ما مل 

سبقها لكان ال جمتمعا و ال مفرتقا و ال متحركا و ال  ينفك عن األعراض احملدثة مل يسبقها ألنه لو
 ساكنا و هذا مستحيل فاستحال سبقه و ما مل يسبق احملدث فهو حمدث 

 فإن قيل : فليس يستنكر أن تكون احلوادث املاضية ال أول هلا فلم يلزم حدوث العامل 
أول ألهنا ليست غري  قيل : إذا كان لكل واحد من احلوادث أول استحالة أن ال يكون جلميعها

 آحادها فصارت مجيعها حمدثة ألهنا ذوات أوائل حمدثة 
و الدليل الثاين على حدوث العامل : وجوده حمدودا متناهي األجزاء و األبعاد و ما تناهت أجزاؤه و 
أمكن توهم الزايدة عليه و النقصان منه كان تقديره على ما هو به دليال على أن غريه قدره إذ ليس  

 ذاته على صفة أبوىل من كونه على غريها لوال تدبر غريه هلا  كون
فإن قيل : فلم ال كانت طينته قدمية و أعراض تركيبه و تصويره حادثة كأفعال هللا تعاىل حادثة عن 

 ذاته القدمية 
قيل : ألن حدوث أعراضه فيه وهو ال ينفك منها فصار حمداث هبا و أفعال هللا تعاىل حادثة يف غريه 

 م مينع حدوثها من قدمه و لو حدثت فيه ملنعت من قدمه فل
 حمدث العامل قدمي : 

و أما الفصل الثاين أن للعامل حمداث قدميا فالدليل على أن له حمداث قدميا شيئان أحدمها : أنه ملا 
: استحال أن يكون للعامل حمدأث لذاته إلفضائه إىل وجوده قبل حدثه دل على أن حمدثه غريه و الثاين 

أن وجود ما مل يكن يوجب أن يقتضي موجدا كما اقتضى املبين ابنيا و املصنوع صانعا و الدليل على 
قدم حمدثه شيئان أحدمها : أنه ال أول له و ما ال أول له قدمي و الثاين : أنه لو مل يكن قدميا الحتاج 

 يزل و ال يزال فلم يكن له حمدثه إىل حمدث و ال تنتهي إىل ما ال غاية له فامتنع و ثبت قدمه أنه مل
أول و ال يكون له آخر و إذا كان حمدثه قدميا وجب أن يكون قادرا مريدا و الدليل على قدرته أنه 
يصح نه أن يفعل و ال يفعل مع انتفاء املوانع و قد فعل فدل وجود الفعل منه على قدرته عليه و 

ساه و ال مكره و ال عابث النتفاء السهو عنه الدليل على أنه مريد أنه ملا وجد منه الفعل و هو غري 
بعلمه و انتفاء اإلكراه عنه حبكمته دل على إرادته كما كانت كتابة الكاتب مع انتفاء هذه العوارض 



دليال على إرادة كتابته فصار إحداثه للعامل دليال على قدمه و حدوث أفعاله و قدمه يوجب أن يكون 
 عاله يوجب أن تكون صفات أفعاله حمدثة صفات ذاته قدمية لقدمه و حدوث أف

 احملدث واحد ال شريك له : 
 و أما الفصل الثالث : أنه واحد ال شريك له و ال مثل فالدليل عليه شيئان : 

أحدمها : أن عموم قدرته شامل جلميع احملداثت فوجب أن يكون حمدث بعضها حمداث جلميعها إذ 
 افؤ األمرين عموم اجلميع ليس بعضها أبخص بقدرته من بعض فأوجب تك

و الثاين : أنه لو كان معه غريه مل خيل أن يكون مماثال أو خمالفا فإن خالفه بطل أن يكون قادرا و إن 
 ماثله استحال وجود إحداث و احد من حمدثني كما استحال و جود حركة واحدة من متحركني 

 زعم من أشر  : 
ني مها عندهم : نور و ظلمة حيدث اخلري عن النور و الشر و ذهب الثنوية من املتباينة إىل إثبات قدمي
 عن الظلمة و هذا فاسد من و جهني : 

أحدمها : أن النور و الظلمة ال ينفكان أن يكوان جسما أو جوهرا أو عرضا و مجيعها حمدثة فدل 
 على حدوثهما 

هلذا إذا فقدان النور يف و الثاين : أن الظلمة ليست بذات و إمنا هي فقد النور عما يقبل النور و 
 اهلواء تصورانه مظلما فلم جيز أن يرصف بقدم و ال يضاف إليها فعل 

و ذهب اجملوس إىل أن هللا تعاىل و الشيطان فاعالن فاهلل تعاىل فاعل اخلري و خالق احليوان النافع و 
هللا عن هذه  الشيطان فاعل الشر و خالق احليوان الضار قالوا : ألن فاعل الشر شرير و يتعاىل

الصفة و جعلوا هللا تعاىل جسما و إن كان قدميا و اختلفوا يف قدم الشيطان فقال به بعضهم و امتنع 
من قدمه زرادشت و أكثرهم و اختلفوا يف علة حدوثه فزعم زرادشت أن هللا تعاىل استوحش ففكر 

طان من شكه و قال فكرة رديئة فتولد منها أهرمن و هو إبليس و قال غريه بل شك فتولد الشي
 آخرون بل حدث عفن فتولد الشيطان من عفنه و هذه أقاويل تدفعها العقول 

أما جعلهم هللا تعاىل جسما : فدليلنا على حدوث األجسام مينع أن يكون هللا تعاىل مع قدمه جسما 
غلواب و علمه : و دليلنا على الثنوية مينع أن يكون الشيطان معه اثنيا و إثبات قدرته مينع أن يكون م

مينع أن يكون شاكا أو مفكرا و انتفاء احلزن عنه مينع أن يكون مستوحشا و امتناع الفساد عليه مينع 
أن يكون عفنا و قوهلم : إن فاعل الشر شرير قيل خروجه عن قدرته مثبت لعجزه فوجب أن يدخل 

 يف عموم قدرته 
 دين النصارى : 

سطنطني امللك على دين صحيح يف توحيد هللا تعاىل و نبوة فأما النصارى فقد كانوا قبل أن تنصر ق



عيسى عليه السالم مث اختلفوا يف عيسى بعد تنصر قسطنطني و هو أول من تنصر من ملو  الروم 
فقال أوائل النسطورية إن عيسى هو هللا و قال أوائل اليعاقبة إنه ابن هللا و قال أوائل امللكانية إن 

مث عدل أواخرهم عن التصريح هبذا القول املستنكر حني استنكرته النفوس  اآلهلة ثالثة أحدهم عيسى
و دفعته العقول فقالوا : إن هللا تعاىل جوهر واحد هو ثالثة أقانيم : أقنوم األب و أقنوم االبن و 
أقنوم روح القدس و إهنا واحدة يف اجلوهرية و ان أقنوم األب الذات و أقنوم االبن هو الكلمة و 

 وح القدس هو احلياة أقنوم ر 
األقانيم عند النصارى : و اختلفوا يف األقانيم فقال بعضهم : هي خواص و قال بعضهم هي 

 أشخاص و قال بعضهم : هي صفات و قالوا : إن الكلمة احتدت بعيسى و اختلفوا يف االحتاد 
جوهران أقنومان فقال النسطوريه : معىن االحتاد أن الكلمة ظهرت حىت جعلته هيكال و أن املسيح 

أحدمها إآهلي و اآلخر إنساين فلذلك صح منه األفعال اإلهلية من اخرتاع األجسام و إحياء املوتى و 
 األفعال اإلنسانية من األكل و الشرب 

و قال اليعاقبة : االحتاد هو املمازجة حىت صار منها شيء اثلث نزل من السماء و جتسد من روح 
يح و هو جوهر من جوهرين و أقنوم من أقنومني جوهر الهويت و القدس و صار إنساان هو املس

 جوهر انسويت 
و قال امللكانية املسيح جوهران : أقنوم واحد و ليس هلذه املذاهب شبهة تقبلهاالعقول و فسادها 

 ظاهر يف املعقول 
 الرد على النصارى : 

تحال أن يكون القدمي جوهرا و أما قوهلم : إن هللا تعاىل جوهر فقد دللنا على حدوث اجلواهر فاس
أما قوهلم : إنه ثالثة أقانيم فإن جعلوها أشخاصا و قالوا ابلتثليث و امتنعوا من التوحيد و قد دللنا 

 على أن القدمي واحد 
و إن جعلوا األقانيم خواص و صفات لذات واحدة فقد جعلوه أاب و ابنا من جوهر أبيه فشركوا 

ضلوه على األب ابجلوهر اإلنساين فلم يكن مع اشرتاكهما يف اجلوهر بينهما يف اجلوهر اإلآهلي و ف
اإلآهلي أن يتولد من األب أبوىل أن يتولد منه األب مع تفضيله ابجلوهر اإلنساين وكيف يكون قدميا 
ما تولد عن قدمي   و إمنا ظهرت منه األفعال اإلآهلية ألهنا من قبل هللا تعاىل إظهارا ملعجزته و ليست 

له : كفلق البحر ملوسى عليه السالم و ليس ذلك من إآهلية موسى و قوهلم جوهر الهويت و من فع
 جوهر انسويت فناسوت املسيح كناسوت غريه من األنبياء و قد زال انسوته فبطل الهوته 

معىن الوحدانية : فإذا ثبت أن هللا تعاىل واحد قدمي فقد اختلف يف معىن وحدانيته فقالت طائفة : 
 د أبنه واحد : أن مجيع احملداثت منسوبة إىل قدرة واحدة أحدث القادر هبا مجيع احملداثت املرا



 و قالت طائفة أخرى : املراد به نفي القسمة عن ذاته و استحال التبغض و التجزئة يف صفته 
 و قال اجلمهور : ـ و هو املذهب املشهور ـ : إنه واحد الذات قدمي الصفات تفرد ابلقدم عن شريك
مماثل و اختص ابلقدرة عن فاعل معادل ال شبه لذاته تنتفي عنه احلوادث و األعراض و ال تناله 

املنافع و املضار وال ينعت بكل و ال بعض و ال يوصف مبكان حيل فيه أو خيلو منه حلدوث األمكنة 
لت استحالة التجزئة : } ليس كمثله شيء وهو السميع البصري { كما وصف نفسه يف كتابه و د

عليه آاثر صنعته و إتقان حكمته و قد سئل علي بن أيب طالب كرم هللا تعاىل و جهه عن العدل و 
التوحيد فقال : ] التوحيد أن ال تتومهه و العدل أن ال تتهمه [ ففصح مبا هبر إجيازه و قهر إعجازه و 

 قد حلظ دالئل التوحيد من السعداء من قال : 
 أم كيف جيحده جاحد (  ) أاي عجبا كيف يعصي اإلله ...

 ) و يف كل شيء له شاهد ... دليل على أنه واحد ( 
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  الباب الثالث ـ يف صحة التكليف
 معىن التكليف : 

 التكليف هو إلزام ما ورد به الشرع تعبدا و هو نوعان : 
 أحدمها : ما تعلق حبقه من أمر بطاعة و هني عن معصية 

اده من تقدير احلقوق و تقرير العقود ليكونوا مدبرين بشرع مسموع و و الثاين : ما تعلق حبقوق عب
منقادين لدين متبوع فال ختتلف فيه اآلراء و ال تتبع فيه األهواء و ليعلموا به ابتداء النشأة و انتهاء 
الرجعة فتصلح به سرائرهم الباطنة له و ختشع له قلوهبم القاسية و جتتمع به كلمتهم املتفرقة و تتفق 

ليه أحواهلم املختلفة و يسقط به تنازعهم يف احلقوق املتجاذبة و يكونوا على رغب يف الثواب ع
يبعثهم على اخلري و رهب من العقاب يكفهم عن الشر و هذه أمور ال يصلح اخللق إال عليها وال 

وال  يوصل بغري الدين املشروع إليها إذ ليس يف طباع البشر أن يتفقوا على مصاحلهم من غري وازع
يتناصفوا يف احلقوق من غري دافع حلرصهم على اختالف املنافع وهبذا يفسد ما ذهبت إليه ال رامهة 

 من االقتصار على قضااي العقول و إبطال التعبد بشرائع الرسل 
فالتكليف حسن يف العقول إذا توجه إىل من علمت طاعته و اختلف يف حسنه إذا توجه إىل من 

املعتزلة ألن فيه تعريضا للثواب و مل يستحسنه األشعرية ألنه ابملعصية  علمت معصيته و استحسنه



 معرض للعقاب و األول أشبه مبذهب الفقهاء و إن مل يعرف هلم فيه قول حيكى 
 التكليف ابألصلح : 

و اختلف يف التكليف هل يكون معت را ابألصلح فالذي عليه أكثر الفقهاء : أنه معت ر ابألصلح ألن 
ه منفعة العباد و ذهب فريق من الفقهاء و املتكلمني إىل أنه موقوف على مشيئة هللا تعاىل املقصود ب

 من مصلحة و غريها ألنه مالك جلميعها 
فمن اعت ر األصلح منع من تكليف ما اليطاق ومن اعت ره ابملشيئة جوز تكليف ما ال يطاق و يصح 

 تكليف ما حلقت فيه املشقة احملتملة 
التكليف فيما ال مشقة فيه فجوزها الفقهاء و منع منها بعض املتكلمني و قد  و اختلف يف صحة

ورد التعبد بتحويل القبلة عن بيت املقدس إىل الكعبة و ليس فيه مشقة و إذا اعت ر التكليف 
ابالستطاعة مل يتوجه إىل ما خرج عن االستطاعة و اختلف يف املانع منه فقال فريق : منع منه العقل 

فيه و قال فريق : منع منه الشرع و إن مل مينع منه العقل بقواه تعاىل : } ال يكلف هللا نفسا  المتناعه
 إال وسعها { 

 وجوب التكليف : 
فإذا تقرر شروط التكليف مع كونه حسنا فقد اختلف يف وجوبه فأوجبه من اعت ر األصلح و جعله 

لى اإلرادة ألن الواجب يقتضي علو مقرتان ابلعقل ألنه من حقوق حكمته و مل يوجبه من محله ع
 املوجب و هذا منتف عن هللا تعاىل و اختلف من قال هبذا يف تقدم العقل على الشرع 

فقال فريق : جيوز أن يقرتن ابلعقل و جيوز أن يتأخر عنه حبسب اإلرادة و ال جيوز أن يتقدم على 
 العقل ألن العقل شرط يف لزوم التكليف 

ن يكون التكليف واردا بعد كمال العقل و ال يقرتن به كما يتقدم عليه لقوله و قال فريق : بل جيب أ
 هللا تعاىل : } أحيسب اإلنسان أن يرت  سدى { و هذه صفة متوجهة إليه بعد كمال عقله 

 التكليف الشرعي : 
 و قد استقر مبا قدمناه أن التكليف الشرعي ما تضمنه األوامر و النواهي يف حقوق هللا تعاىل و

 حقوق عباده 
 و املأمور به ضرابن : واجب و ندب 

 فالواجب ما وجب أن يفعل والندب ما األوىل أن يفعل 
 و املنهي عنه ضرابن : مكروه و حمظور فاحملظور ما وجب تركه واملكروه ما األوىل تركه 
ن يرت  و ال فأما املباح فما استوى فعله و تركه فال جيب أن يفعل و ال األوىل أن يفعل و ال جيب أ

 األوىل أن يرت  



 و اختلف يف دخول املباح يف التكليف 
فذهب بعض أصحاب الشافعي رمحه هللا إىل دخوله يف التكليف و اختلف قائل هذا هل دخل فيه 
إبذن أو أبمر على وجهني أحدمها : إبذن ليخرج حكم الندب والثاين : أبمر دون أمر الندب كما أن 

 جب أمر الندب دون أمر الوا
و ذهب آخرون من أصحاب الشافعي رمحه هللا إىل خروجه من التكليف إبذن أو أمر الختصاص 
التكليف مبا تضمنه ثواب أوعقاب و اتفقوا يف املباح أنه ال يستحق عليه محد و ال ذم و خيرج عن 

 القبيح و اختلفوا يف دخوله يف احلسن فادخله بعضهم فيه و أخرجه بعضهم منه 
 رادة : التكليف واإل

و األمرابلتكليف هو استدعاء الطاعة ابالنقياد للفعل و اختلفوا يف اقرتان اإلرادة به هل يكون شرطا 
 يف صحته   

فذهب األشعري إىل أن اإلرادة غري معت رة فيه و جيوز أن أيمر مبا ال يريده و ال يكون أمرا كالذي 
 ادة فإن مل تعلم إرادته مل يكن أمرا يريده و ذهب املعتزلة إىل أنه ال يكون أمرا إال ابإلر 

و اختلفوا هل تعت ر إرادة األفراد إرادة املأمور به فاعت ر بعضهم إرادة األمر املنطوق به و اعت ر 
 آخرون منهم إرادة الفعل املأمور به 

و الذي عليه مجهور الفقهاء أن األمر دليل على اإلرادة و ليست اإلرادة شرطا يف صحة األمر و إن 
 انت موجودة مع األمر فيستدل ابألمر على اإلرادة و ال يستدل ابإلرادة على األمر ك

 هل صحة األمر موافقة العقل   
و من صحة األمر أن يكون مبا ال مينع منه العقل فإن منه العقل مل يصح األمر به خلروج التكليف عن 

 حمظورات العقول 
ت ره فريق و أسقطه فربق و إذا مل يكن يستوعب و اختلف هل يعت ر صحته حبسنه يف العقل   فاع

 نصوص الشرع قضااي العقول كلها جاز العمل مبقتضى العقل فيها 
و اختلف يف إحلاقها أبحكام الشرع فأحلقها فريق هبا و جعلها داخلة فيها ألن الشرع ال خيرج عن 

 موع و العقل متبوع مقتضاها و أخرجها فريق منها وإن جاز العمل هبا كاملشروع ألن الشرع مس
 األمر يكون ابلقول : 

 و األمر يكون ابلقول أو ما قام مقام القول إذا عقل منه معىن األمر واختلف فيه مىت يكون أمرا 
 فذهب مجهور الفقهاء و املتكلمني إىل أنه يكون أمرا وقت القول و يتقدم على الفعل 

را وقت الفعل و ما تقدمه من القول إعالم و ذهب شاذ من الفقهاء و املتكلمني إىل أنه يكون أم
ابألمر و ليس أبمر و هذا فاسد ألن الفعل جيب ابألمر فلو مل يكن ما تقدمه أمرا الحتاج مع الفعل 



 إىل جتديد أمر 
 أمر اإلعالم و أمر اإللزام : 

 و األمر ضرابن : أمر إعالم و أمر إلزام 
وجيب أن يتقدم األمر على االعتقاد بزمان واحد و فأما أمر اإلعالم فمختص ابالعتقاد دون الفعل 

 هو وقت العلم به 
و أما أمر اإللزام فمتوجه إىل االعتقاد و الفعل فيجمع بني اعتقاد الوجوب و إجياد الفعل و ال جيزئه 
 االقتصار على أحدمها فإن فعله قبل اعتقاد وجوبه مل جتزه و إن اعتقد وجوبه ومل يفعله كان مأخوذا به 

ال يلزم جتديد االعتقاد عند فعله إذا كان على ما تقدم من اعتقاده ألن االعتقاد تعبد التزام و و 
الفعل أتدية مستحق وجيب أن يتقدم األمر على الفعل بزمان االعتقاد و اختلف يف اعتبار تقدميه 

الفعل بزمان التأهب للفعل على مذهبني أحدمها : و هو قول شاذ من الفقهاء جيب تقدميه على 
بزمانني أحدمها : زمان االعتقاد و الثاين : زمان التأهب للفعل و به قال من املتكلمني من اعت ر 

 القدرة قبل الفعل 
و املذهب الثاين : و هو قول مجهور الفقهاء يعت ر تقدمي األمر على الفعل بزمان االعتقاد وحده و 

 من املتكلمني من اعت ر القدرة مع الفعل  التأهب للفعل شروع فيه فلم يعت ر تقدمه عليه وبه قال

(1/27) 

 

  الباب الربع ـ يف إثبات النبوات
 حاجة الناس إىل الرسل : 

و األنبياء هم رسل هللا تعاىل إىل عباده أبوامر و نواهيه زايدة على ما اقتضته العقول من واجباهتا و 
عاقل و تشريف أفعاله و استقامة أحواله و انتظام إلزاما ملا جوزته من مباحاهتا ملا أراده هللا من كرامة ال

مصاحله حني هيأه للحكمة و طبعه على املعرفة ليجعله حكيما و ابلعواقب عليما ألن الناس بنظرهم 
ال يدركون مصاحلهم أبنفسهم و ال يشعرون لعواقب أمورهم بغرائزهم و ال ينزجرون مع اختالف 

 و أخبار القرون املاضني فتكون آداب فيهم مستعملة و أهوائهم دون أن يرد عليهم آداب املرسلني
حدوده فيهم متبعة و أوامره فيهم ممتثلة وو عده و وعيده فيهم زاجرا و قصص من غ ر من األمم 

واعظا فإن األخبار العجيبة إذا طرقت األمساع و املعاين الغريبة إذا أيقظت األذهان استمدهتا العقول 
أكثر الناس مساعا و أكثرهم خواطر و أكثرهم خواطر أكثرهم تفكرا و فزاد علمها و صح فهمها و 



أكثرهم تفكرا أكثرهم علما و أكثرهم علما أكثرهم عمال فلم يو جد عن بعثه الرسل معدل و ال 
 منهم يف انتظام احلق بدل 

 منكر و النبوات : 
 و أنكر فريق من األمم نبوات الرسل و هم فيها ثالثة أصناف : 

ملحدة دهرية يقولون يقدم العامل و تدبري الطبائع فهم إبنكار املرسل أجدر أن يقولوا إبنكار أحدها : 
 الرسل 

و الصنف الثاين : برامهة موحدة يقولون حبدوث العامل و جيحدون بعثة الرسل ويبطلون النبوات و هم 
ر و منهم من قال املنسوبون إىل هبر من صاحب مقالتهم و شذ فريق منهم فادعى أنه آدم أبو البش

هو إبراهيم و من قال من هذه الفرقة الشذة منهم أنه أحد هذين أقر بنبوهتما و أنكر نبوة من سوامها 
 و مجهورهم على خالف هذه املقالة يف اعتزائهم لصاحب مقالتهم و إنكار مجيع النبوات عموما 

هم مبطلوها يف حتقيق قوهلم  و الصنف الثالث : فالسفة ال يتظاهرون إببطال النبوات يف الظاهر و
ألهنم يقولون : إن العلوم الرابنية بعد كمال العلوم الرايضية من الفلسفة و اهلندسة ليضعها من كملت 

 رايضته إذا كان عليها مطبوعا 
 الرد على منكري النبوات : 

 تعاىل قد و اختلف من أبطل النبوات يف علة إبطاهلا فذهب بعضهم إىل أن العلة يف إبطاهلا أن هللا
أغىن عنها مبا دلت عليه العقول من لوازم ما أتيت به الرسل و هذا فاسد من وجهني : أحدمها : أنه ال 
مينع ما دلت عليه العقول جواز أن أتيت به الرسل وجواب و لو كان العقل موجبا ملا امتنع أن أتيت به 

رسل أتكيدا كما ترتادف دالئل العقول الرسل وجواب و لو كان العقل موجبا ملا امتنع أن أتيت به ال
 على التوحيد و ال مينع وجود بعضها من و جود غريها 

و الثاين : إنه ال تستغين قضااي العقول عن بعثة الرسل من وجهني : أحدمها : إن قضااي العقول قد 
 ختتلف فيما تكافأت فيه أدلتها فاحنسم ببعثه الرسل اختالفها 

للعقول فيما أتيت به الرسل من الوعد و الوعيد و اجلنة و النار و ما يشرعونه و الثاين : أنه ال مدخل 
 من أوصاف التعبد الباعث على التأله فلم يغن عن بعثة الرسل 

و ذهب آخرون منهم إىل أن العلة يف إبطال النبوات أن بعثة الرسل إىل من يعلم من حالتهم أهنم ال 
 من حكمة هللا تعاىل و هذا فاسد من وجهني  يقبلون منهم ما بلغوه إليهم عبث مينع

أحدمها : أنه ليس بعبث أن يكون فيهم من ال يقبله كما مل يكن فيما نصبه هللا تعاىل من دالئل 
 العقول على توحيده عبثا و إن كان منهم من ال يستدل به على توحيده كذلك بعثة الرسل 

يوجب بعثة الرسل و هم مينعون إرساهلم إىل من  و الثاين : أن وجود من يقبله فهم على هذا التعليل



 يقبل و من ال يقبل فبطل هذا التعليل 
و قال آخرون منهم : بل العلة فيه أن ما جاء به الرسل خمتلف ينقض بعضه بعضا و نسخ املتأخر ما 
:  شرعه املتقدم و قضااي العقول ال تتناقض فلم يرتفع مبا خيتلف و يتناقض و هذا فاسد من و جهني
أحدمها : أن ماجاء به الرسل ضرابن أحدمها : ما ال جيوز أن يكون إال على و جه واحد و هو 

 التوحيد و صفات الرب املربوب فلم خيتلفوا فيه و أقواله متناصرة عليه 
و الضرب الثاين : ما جيوز أن يكون من العبادات على وجه و جيوز أن يكون على خالفه و جيوز أن 

ال جيوز أن يكون يف غريه و هذا النوع هو الذي اختلفت فيه الرسل الختالف يكون يف وقت و 
 أوقاهتم : إما حبسب األصلح و إما حبسب اإلرادة و هذا يف قضااي العقول جائز 

و الوجه الثاين : أن قضااي العقول قد ختتلف فيها العقالء و ال مينع ذلك أن يكون العقل دليال  
  مينع أن يكون حجة كذلك ما اختلف فيه الرسل ال

و قال آخرون منهم : بل العلة يف إبطال النبوات أنه ال سبيل إىل العلم بصحتها لغيبها و أن ظهور ما 
ليس يف الطباع من معجزاهتم ممتنع الطباع الدافعة هلا فهذا فاسد من وجهني أحدمها : أن املعجزات 

: ملا متيزوا خبروجهم عن الطباع من  من فعل هللا تعاىل فيهم فخرجت عن حكم طباعهم و الثاين
 الرسالة متيزوا مبا خيرج عن عرف الطباع من اإلعجاز 

و قال آخرون منهم : بل العلة يف إبطال النبوات إن ما يظهرونه من املعجز اخلارج عن العادة قد 
 يوجد مثله يف أهل الشعبذة و املخرقة و أهل النارجنيات و ليس ذلك من دالئل صدقهم فكذلك

 أحكام املعجزات 
و هذا فاسد من وجهني أحدمها : ان الشعبذة تظهر لذوي العقول و تندلس على الغر اجلهول 
فخالفت املعجزة اليت تذهل هلا العقول و الثاين : أن الشعبذة تستفاد ابلتعليم فيتعلمها من ليس 

يتعاطاها غري صاحبها و ال حيسنها فيصري مكافئا ملن أحسنها و يعارضها مبثلها و املعجزة مبتكرة ال 
 يعارضه أحد مبثلها كما انقلبت عصا موسى حية تسعى تلتقف ما أفكه السحرة فخروا له سجدا 

 إثبات النبوات : 
و لئن كان يف إبطاله هذه الشبهة دليل على إثباهتا فيستدل على إثبات النبوات من مخسة أوجه و إن 

 اشتملت تلك األجوبة على بعضها : 
أن هللا تعاىل منعم على عباده مبا يرشدهم إليه من املصاحل و ملا كان يف بعثة الرسل ما ال أحدها : 

 تدركه العقول كان إرساهلم من عموم املصاحل اليت تكفل هبا 
و الثاين : أن فيما أتيت به الرسل من اجلزاء ابجلنة ثوااب على الرغبة يف فعل اخلري و ابلنار عقااب يبعث 

 الكف عن الشر صارا سببا لئتالف اخللق و تعاطي احلق على الرهبة يف 



 و الثالث : إن يف غيوب املصاحل ما ال يعلم إال من جهة الرسل فاستفيد هبم ما مل يستفد ابلعقل 
 و الرابع : أن التأله ال خيلص إال ابلدين و الدين ال يصلح إال ابلرسل املبلغني عن هللا تعاىل ما كلفت 

قول رمبا استك رت من موافقة األكفاء و متابعة النظراء فلم جيمعهم عليه إال طاعة و اخلامس : أن الع
املعبود فيما أداه رسله فصارت املصاحل هبم أعم و اإلتقان هبم أمت و الشمل هبم أمجع و التنازع هبم 

 أمنع 
ول هو أبلغ يف و جيوز إثبات التوحيد و النبوات بدقيق االستدالل كما جيوز جبليه فإن ما دق يف العق

 احلكمة و قد تلوح البن الرومي هذا املعىن فنظمه يف شعره فقال : 
 ) غموض احلق حني يذب عنه ... يقلل انصر اخلصم احملق ( 
 ) جيل عن الدقيق عقول قوم ... فيقضي للمجل على املدق ( 

 كيفية بعثة الرسل : 
هللا تعاىل إىل خلقه إما خبطاب مسموع أو فإذا ثبت جواز النبوات و بعثة الرسل ابلعبادات فهم رسل 

بسفارة ملك منزل و منع قوم من مثبيت النبوات أن تكون نبوهتم عن خطاب أو نزول ملك النتفاء 
املخاطبة اجلسمانية عنه تعاىل ألنه ليس جبسم و املالئكة من العامل العلوي بسيط ال هتبط كما أن 

 ل هبذا فيما جعلهم به أنبياء العامل السفلي كثيف ال يعلو و اختلف من قا
 فقال بعضهم : صاروا أنبياء ابإلهلام ال ابلوحي و هذا فاسد من وجهني 

 أحدمها : أن ما بطل به إهلام املعارف يف التوحيد كان إبطال املعارف به يف النبوة أحق 
ة و إن عدلوا عن و الثاين : أن اإلهلام خفي غامض يدعيه احملق و املبطل فإن ميزوا بينهما طلبت أمار 

 اإلهلام فذلك دليل يبطل اإلهلام 
و قال آخرون منهم : إمنا صاروا أنبياء ألن هلل تعاىل يف العامل خواص و أسرارا ختالف جمرى الطبائع 

 فمن أظفره هللا تعاىل هبا من خلقه استحق هبا النبوة و هذا فاسد من وجهني : 
 أحدمها : خفاؤها فيه غري دليل على صدقه 

 الثاين : أنه يكون نبيا عن نفسه ال عن ربه فصار كغريه و 
و قال آخرون : بل صاروا أنبياء ألن هللا تعاىل خصهم من كمال العقول مبا يتواصلون به إىل حقائق 

األمور فال يشتبه عليهم منها ما يشتبه على غريهم فصاروا أنبياء عن عقوهلم ال عن رهبم و هذا فاسد 
 من وجهني : 

 : أن هذا يقتضي فضل العلم يف حقه و ال يقتضيه يف حق غريه أحدمها 
 و الثاين : أنه إن أخ ر عن نفسه مل يكن رسوال و إن أخ ر عن ربه كان كاذاب 

و قال آخرون : إمنا صاروا أنبياء ألن النور فيهم صفا و منا ابلنور األعظم اإلهلي الذي ختلص به 



إىل الطباع الروحانية و يزول عنهم كدر الطباع البشرية األفهام و تصح به األوهام حىت ينتقلوا 
 فيخرجوا عن شبح الكائنات بصفاء نورهم و خالصهم و هذا قول الثنوية و هذا فاسد من وجهني : 
أحدمها : أهنم دفعوا أسهل األمرين من بعثة الرسل أبغلظهما من إعطاء نوره و أوىل أن يدفعوا عن 

ل و الثاين : أهنم أثبتوا به ممازجة الباري سبحانه فيما اختص بذاته و األغلظ مبا دفعوا به عن األسه
 خمالفة الذات متنع من ممازجته 

 الرد على املعرتض : 
 و اجلواب عما قالوه من امتناع املخاطبة اجلسمانية عمن ليس جبسم من وجهني : 

ا يظهر منه كأفعال أحدمها : أنه ال مينع أن يظهر منه كخطاب األجسام و إن مل يكن جسما كم
 األجسام و إن مل يكن جسما 

و الثاين : أن هللا تعاىل جيوز أن يودعه خطابه يف األمساع حىت تعيه األذان و تفهمه القلوب بقدرته 
 اليت أخفاها عن خلقه 

 و اجلواب عما ذكروه من : أن جرم املالئكة علوي ال ينهبط من وجهني : 
جرم مساوي لطيف إىل جرم أرضى كثيف إما بزايدة أو انقالب كما أحدمها : أنه ليس مينع ان ينتقل 

 يقولون يف العقل و النفس إهنما جرمان علواين هبطا إىل اجلسم فحال فيه 
و الثاين : أهنم يقولون ابنقالب األجرام الطبيعات فيقولون : إن اهلواء املركب من حرارة و رطوبة إذا 

  ارتفعت حرارته ب رودة صار ماء ابردا
و إن املاء املركب من برودة و رطوبة إذا ارتفعت برودته حبرارة صار هواء و أن اهلواء املركب من 

حرارة و رطوبة إذا ارتفعت رطوبته بيبوسة صار انرا فإذا جاز ذلك عندهم يف انقالب الطبائع كان يف 
عن قوانني الشرع إال فعل هللا تعاىل أجوز و هو عليها أقدر و ال ميكن أن يدفع أقاويلهم اخلارجة 

مبثلها و إن خرج عن حجاج أمثالنا لينقض قوهلم بقوهلم فال يتدلس به ابطل و ال يضل به جهول فما 
 يضل عن الدين إال قادح يف أصوله و مزر على أهله 

 شروط صحة النبوة : 
ة بثالثة شروط فإذا ثبت أن النبوة ال تصلح إال ممن أرسله هللا تعاىل بوحيه إليه فصحتها إليه معت ر 

 تدل على صدقه و وجوب طاعته 
أحدها : أن يكون مدعي النبوة على صفات جيوز أن يكون مؤهال هلا لصدق هلجته و ظهور فضله و  
 كمال حاله فإن اعتوره نقص أو ظهر منه كذب مل جيز أن يؤهل للنبوة من عدم آلتها و فقد أمانتها 

ن الوليد إىل بعض أحياء العرب يدعوهم إىل اإلسالم بعث رسول هللا صلى هللا عليه و سلم خالد ب
فقالوا اي خالد : صف لنا حممدا قال : إبجياز أم أبطناب قالوا : إبجياز قال : هو رسول هللا و الرسول 



 على قدر املرسل 
و الشرط الثاين : إظهار معجز يدل على صدقه و يعجز البشر عن مثله لتكون مضاهية لألفعال 

أهنا منه فيصبح هبا دعوى رسالته ألنه ال يظهرها من كاذب عليه و يكون املعجز دليال  اإلهلية ليعلم
 على صدقه و صدقه دليال على صحة نبوته 

و الشرط الثالث : أن يقرن ابملعجز دعوى النبوة فإن مل يقرتن ابملعجزة دعوى مل يصر بظهور املعجزة 
ا فلم جيز أن تثبت الصفة قبل وجود نبيا ألن املعجز يدل على صدق الدعوى فكان صفة هل

 املوصوف 
فإن تقدم ظهور املعجز على دعوى النبوة كان أتسيسا للنبوة ككالم عيسى عليه السالم يف املهد 

 أتسيسا لنبوته فاحتاج مع دعوى النبوة إىل إحداث معجز يقرتن هبا ليدل على صدقه فيها 
املعجز بعدها عن اقرتانه هبا ألن استصحابه و إن تقدمت دعوى النبوة على املعجز اكتفى حبدوث 

للدعوى مقرتن ابملعجز فإن ظهر املعجز املقرتن ابلدعوى لبعض الناس دون مجيعهم نظر فإن كانوا 
عددا يتواتر هبم اخل ر و يستفيض فيهم األثر كان الغائب عنه حمجواب ابملشاهد له يف لزوم اإلجابة و 

ثاين حمجواب ابلعصر األول و إن كان املشاهد للمعجز عددا ال االنقياد للطاعة كما يكون العصر ال
يستفيض هبم اخل ر و ال يتواتر هبم األثر إلمكان تواطئهم على الكذب و يتوجه إىل مثلهم اخلطأ و 

الزلل كان املعجز حجة عليهم و مل يكن حجة على غريهم حىت يشاهدوا من املعجز ما يكونوا 
س األول أو من غري جنسه فإن قصر من شاهد األول عن عدد حمجوبني به و سواء كان من جن

التواتر و قصر من شاهد الثاين عن عدد التواتر مل يثبت حكم التواتر فيهما و ال يف واحد منهما 
 جلواز الكذب على كل واحد من العددين 

(1/33) 

 

  املعجزات خترق العادات
ال على صدقهم فاملعجز ما خرق عادة البشر و إذا كانت حجج األنبياء على أممهم هي املعجز الد

من خصال ال تستطاع إال بقدرة إهلية تدل على أن هللا تعاىل خصه هبا تصديقا على اختصاصه 
برسالته فيصري دليال على صدقه يف ادعاء نبوته إذا وصل ذلك منه يف زمان التكليف و أما عند قيام 

فيه من أشراطها ما خيرق العادة فال يكون معجزا الساعة إذا سقطت فيه أحوال التكليف فقد يظهر 
ملدعي نبوة و إمنا اعت ر يف املعجز خرق العادة ألن املعتاد يشمل الصادق و الكاذب فاختص غري 



 املعتاد ابلصادق دون الكاذب 
 أنواع املعجزات : 

ة على عشرة و إذا تقرر أن املعجز حمدود مبا ذكرانه من خرق العادة فقد ينقسم ما خرج عن العاد
 أقسام : 

أحدها : ما خيرج جنسه عن قدرة البشر كاخرتاع األجسام و قلب األعيان و إحياء املوتى فقليل هذا 
 و كثري معجز خلروج قليله عن القدرة كخروج كثريه 

و القسم الثاين : ما يدخل جنسه يف قدرة البشر لكن خيرج مقداره عن قدرة البشر كطي األرض 
 ة القريبة فيكون معجزا خلرق العادة البعيدة يف املد

و اختلف املتكلمون يف املعجز منه فعند بعضهم أن ما خرج عن القدرة منه يكون هو املعجز خاصة 
 الختصاصه ابملعجز و عند آخرين منهم إن مجيعه يكون معجزا التصاله مبا ال يتميز منه 

خبار حبوادث الغيوب فيكون معجزا و القسم الثالث : ظهور العلم مبا خرج عن معلوم البشر كاإل
 بشرطني : 

 أحدمها : أن يتكرر حىت خيرج عن حد االتفاق 
 و الثاين أن يتجرد عن سبب يستدل به عليه 

و القسم الرابع : ما خرج نوعه عن مقدور البشر و إن دخل جنسه يف مقدور البشر كالقرآن يف 
عه عن القدرة فصار جنسا خارجا عن القدرة خروج أسلوبه عن أقسام الكالم فيكون معجزا خبروج نو 

 و يكون العجز مع القدرة على آلته من الكالم أبلغ يف املعجز 
و القسم اخلامس : ما يدخل يف أفعال البشر و يفضي إىل خروجه عن مقدار البشر كال رء احلادث 

ع املتأكل قبل عن املرض و الزرع احلادث عن البذر فإن برئ املرض املزمن لوقته و استحصد الزر 
 أوانه كان خبرق العادة معجزا خلروجه عن القدرة 

و القسم السادس : عدم القدرة عما كان داخال يف القدرة كإنذار الناطق بعجزه عن الكالم و إخبار 
الكاتب بعجزه عن الكتابة فيكون ذلك معجزا خيتص ابلعاجز و ال يتعداه ألنه على يقني من عجز 

 يقني من عجزه  لنفسه و ليس غريه على
و القسم السابع : إنطاق حيوان أو حركة مجاد فإن كان ابسدعائه أو عن إشارته كان معجزا له و إن 
ظهر بغري استدعاء و ال إشارة مل يكن معجزا له و إن خرق العادة ألنه ليس اختصاصه به أبوىل من 

 اختصاصه بغريه و كان من نوادر الوقت و حوادثه 
إظهار الشيء يف غري زمانه كإظهار فاكهة الصيف يف الشتاء و فاكهة الشتاء يف و القسم الثامن : 

الصيف فإن كان استبقاؤمها يف غري زماهنما ممكنا مل يكن معجزا و إن مل ميكن استبقاؤمها كان معجزا 



 سواء بدأ إبظهاره أو طوالب به 
حبدوثه أسباب من غريه فهو من  و القسم التاسع : انفجار املاء و قطع املاء املنفجر إذا مل يظهر

 معجزاته خلرق العادة به 
و القسم العاشر : إشباع العدد الكثري من الطعام اليسري و إرواؤهم من املاء القليل يكون معجزا يف 
حقهم غري معجز يف حق غريهم ملا قدمناه من التعليل و هذه األقسام و نظائرها الداخلة يف حدود 

م يف ثبوت اإلعجاز و تصديق مظهرها على ما ادعاه من النبوة و إن تفاوت اإلعجاز متساوية األحكا
اإلعجاز فيها و تباين كما أن دالئل التوحيد قد ختتلف يف اخلفاء و الظهور و إن كان يف كل منها 
دليل فأما فعل ما يقدر البشر على ما يقاربه و إن عجزوا عن مثله فليس مبعجز ألن اجلنس مقدور 

الزايدة فضل حذق به كالصنائع اليت خيتلف فيها أهلها فال يكون ألحذقهم هبا معجز جيوز  عليه و إمنا
 أن يدعي به النبوة 

 ال تقبل اخلوارق ممن يكذب نفسه : 
 فإن قيل : فقد جاء زرادشت و بولص آبايت مبهرة و مل تدل على صدقهما يف دعوى النبوة 

هللا تعاىل مما يدل على جهلهما به ألن بولص يقول إن  قيل : ألهنما قد أكذاب أنفسهما ما ادعياه يف
عيسى إله و زعم زرادشت أن هللا تعاىل كان وحده و ال شيء معه فحني طالت وحدته فكر فتولد من 
فكرته : أهرمن و هو إبليس فلما مثل بني عينيه أراد قتله و امتنع منه فلما رأى امتناعه وادعه إىل 

 مدته و سامله إىل غايته 
من قال هبذا يف هللا تعاىل و مل يعرف مل جيز أن يكون رسوال له مث دعوا إىل القبائح و األفعال السيئة   و

كما شرع زرادشت الوضوء ابلبول و غشيان األمهات و عبادة النريان و كذلك بولص و ماين 
هبم أكثر و لكن فخذهلم هللا تعاىل و لو دعوا إىل حماسن األخالق كانت الشبهة هبم أقوى و االغرتار 

 هللا تعاىل عصم ابلعقول من اسرتشدها و قاد إىل احلق من أيقظه هبا 
 ال يظهر هللا املعجز إال لنيب : 

و ال جيوز أن يظهر هللا تعاىل املعجز مما جيعله دليال على صدقه يف غري النبوة و إن كان فيه مطيعا ألن 
غيب ال يعلم إال منه فاضطر إىل اإلعجاز يف صدقه النبوة ال يوصل إىل صدقه فيها إال ابملعجز ألنه م

و غري النبوة من أقواله و أفعاله قد يعلم صدقه فيها ابلعيان و املشاهدة و خترج عن صورة اإلعجاز 
 و إن نفذت و إن تشبه معجزات األنبياء بغريها 

بطلت بكذبه فلم  و أما مدعي الربوبية إذا أظهر آايت ابهرة فقد ذهب قوم إىل أهنا قد تكون معجزة
ميتنع لظهور بطالهنا أن توجد منه و إن مل توجد منه إذا كان كاذاب يف ادعاء النبوة ألنه مل يقرتن بدعواه 

 ما يبطلها كمدعي الربوبية 



و الذي عليه قول اجلمهور أنه ال جيوز أن يظهر املعجز على مدعي الربوبية كما ال جيوز أن يظهر 
ه يف ادعاء الربوبية أغلظ و إفكه فيها أعظم فكان أبن ال تظهر عليه على مدعي النبوة ألن معصيت

أجدر و إذا استوضح ما أظهره مدعي الربوبية من اآلايت ظهر فسادها و ابن اختالهلا فخرجت عن 
 اإلعجاز إىل سحر أو شعبذة 

 ثبوت املعجزات ابألخبار املتواترة : 
حجج رسله و ال حيضرون آايت أنبيائه إما لعبد الدار  و ملا علم هللا تعاىل أن أكثر عباده ال يشهدون

أو لتعاقب األعصار طبع كل فريق على األخبار مبا عاين فيعلمه الغائب من احلاضر و يعرفه املتأخر 
من املعاصر و قد علم مع اختالف اهلمم أن خ ر التواتر إذا انتفت عنه الريب حق ال يعرتضه شك و 

 وده كالعيان يف وقوع العلم به اضطررا فثبت به احلجة و لزم به العلم صدق ال يشتبه إبفك فصار و ر 
و قد قال الطفيل الغنوي مع أعرابية يف وقوع العلم إبستفاضة اخل ر ما دلته عليه الفطرة و قاده إليه 

 عليه الطبع فقال : 
 ) أتوبين هم من الليل منصب ... و جاء من األخبار ما ال يكذب ( 

 يكن يل ريبة ... و مل يك عما أخ روا متعقب (  ) تظاهرن حىت مل
 ما جيوز ملدعي النبوة : 

و أما ما جيوز ملدعي النبوة فينقسم ثالثة أقسام : أحدها : أن يكلمه هللا تعاىل بغري واسطة الثاين : أن 
 خياطبه بواسطة من مالئكته و الثالث : أن يكون عن رؤاي منام 

 ـ كالم هللا بال واسطة :  - 1
أما القسم األول إذا كلمه هللا تعاىل بغري واسطة مثل كالمه ملوسى عليه السالم حني نودي من ف

الشجرة على ما قدمناه يف االختالف يف صفته فيعلم اضطرارا أنه من هللا تعاىل و فيما وقع به علم 
 االضطرار يف كالمه ألهل العلم قوالن : 

خلقه إىل العلم بسائر املعلومات فعلى هذا يستدل  أحدمها : أنه يضطره إىل العلم به كما يضطر
مبعرفة كالمه على معرفته و يسقط عنه تكليف معرفته و جيوز أن يكون كالمه من غري جنس كالم 

 البشر لالضطرار إىل معرفة ما تضمنه 
و القول الثاين : أن يقرتن بكالمه من اآلايت ما يدل على أنه منه فعلى هذا ال يسقط منه تكليف 

 معرفة و ال يصح أن يكلمه إال بكالم البشر لعدم االضطرار إىل معرفته 
 ـ كالم هللا بواسطة ملك  - 2

و أما القسم الثاين و هو أن يكون خاطبه بواسطة من مالئكته الذين هم رسله إىل أنبيائه فعلى 
 يصري بعد نزول األنبياء معرفة هللا تعاىل قبل مالئكته يف رسالته و طريق علمهم به االستدالل مث



املالئكة مبعجزاهتم الباهرة علم االضطرار و على املالئكة إذا نزلوا ابلوحي على الرسول إظهار 
 معجزاهتم له كما يلزم الرسول إظهار معجزته ألمته 

روي أن ج ريل عليه السالم ملا تصدي لرسول هللا صلى هللا عليه و سلم مبكة يف الوادي قال له قل 
ة أقبلي فقال هلا ذلك فأقبلت و قال له : قل هلا : أدبري فقال هلا ذلك فأدبرت اي حممد للشجر 

 فقال له رسول هللا صلى هللا عليه و سلم حسيب يعين يف العلم بصدقك فيما أتيتين به عن ريب 
فتستدل الرسل ابملعجزات على تصديق املالئكة ابلوحي و تستدل األمم مبعجزات األنبياء على 

سالة و يكون أخطب امللك لفظا إن كان قرآان أو ما قام مقام اللفظ إن كان وحيا و ال تصديقهم ابلر 
جيوز أن يؤدي امللك إىل الرسول ما حتمله عن ربه إال بلسان الرسول كما ال يؤدي الرسول إىل قومه 

 إال بلساهنم 
مه و ما يؤديه و يكون امللك واسطة بني الرسول و بني ربه و الرسول واسطة بني امللك و بني قو 

 امللك إىل الرسول ليؤديه الرسول إىل قومه ضرابن : قرآن و وحي 
فأما القرآن فيلزم امللك أن يؤديه إىل الرسول بصيغة لفظه و ليس للملك و ال للرسول أن يعدل 

 بلفظه إىل غريه و يكون ما تضمنه من اخلطاب املنزل متوجها إىل الرسول و إىل أمته 
 ليفا : إذا تضمن الوحي تك

 و أما الوحي إذا تضمن تكليفا أبمر أو هنى فصرابن : 
أحدمها : أن يكون نصا غري حمتمل و صرحيا غري متأول فهذا يعلمه الرسول من امللك بنفس اخلطاب 
و تعلمه األمة من الرسول ابلبالغ من غري نظر و ال استدالل و ليس للملك أو للرسول أن يعدل 

 ل له ابلنص إىل إمجال أو احتما
و الضرب الثاين : أن يكون من اجململ أو احملتمل ملعان خمتلفة فهذا يعلم املراد به من دليل يقرتن 

ابخلطاب و دليله ضرابن : أحدمها عقل املستمع و الثاين : توقيف املبلغ فأما ما عقل دليله ببديهة 
له التوقيف الذي ال العقل فمحمول على مقتضى العقل و يكفي فيه تبليغ اخلطاب و أما ما دلي

مدخل فيه لبداية العقول كالعبادات فمحمول على التوقيف من هللا تعاىل إىل مالئكته و من املالئكة 
 إىل الرسول و من الرسول إىل أمته فأما معرفة امللك من ربه فهو غري مشاهد لذاته 

ن يضطره إىل العلم به و اختلف أهل العلم يف معرفته به على مذهبني كالرسول إن كلمه أحدمها : أب
و الثاين : بسماع اخلطاب املقرتن ابآلايت و أما معرفة الرسول من امللك و معرفة األمة من الرسول 
فالرسول مشاهد لذات امللك و األمة مشاهدة لذات الرسول و ملشاهدة الذوات أتثري يف العلم مبراد 

فيكون بعضه ابللفظ الصريح و بعضه ابلفعل  اخلطاب : فيتنوع بيان توقيفه فيما أريد ابخلطاب أنواعا
 الظاهر 



و بعضه ابإلشارة الباطنة و بعضه ابإلمارات اليت تضطر املشاهد إىل العلم مبا أريد هبا و ليس هلا نعت 
موصوف و ال حد مقدر و إمنا يعلمه املشاهد مبفهوم أسبابه فيصري البيان ابختالف أنواعه توقيفا من 

 ن الرسول إىل األمة و جيوز أن خيتلف نوع بياهنما إذا عرف امللك إىل الرسول و م
 ـ كالم هللا يف الرؤاي :  - 3

فأما القسم الثالث : و هو أن يكون عن رؤاي منام فإن مل يكن ممن تصدق رؤايه لكثرة أحالمه مل جيز 
أنه قال : ] أن يدعي به النبوة و إن كان ممن تصدق رؤايه فقد روي عن النيب صلى هللا عليه و سلم 

أصدقكم رؤاي أصدقكم حديثا [ مل جيز أن يدعي النبوة من أول رؤاي جلواز أن يكون من حديث 
 النفس و أن الرؤاي 

قد تصح اترة و تبطل أخرى فإن تكررت رؤايه مرارا حىت قطع بصحبتها و مل خياجله الشك فيها جاز 
على العمل هبا من بعيد و مل جيز أن يعتد أن يدعي النبوة فيما كان حفظا ملا تقدمها من شرع و بعثا 

هبا يف نسخ شرع و ال استئاف شرع و ال تعبد و جيوز أن يعمل على رؤاي نفسه فيما يلتزمه من 
استئناف شرع و ال جيوز أن يعمل عليها يف نسخ ما لزمه من شرع ليكون هبا ملتزما و ال يكون هبا 

 مسقطا 
 شروط خطاب الرسول ألمته : 

الرسول ألمته فيما بلغهم من رسالة ربه بعد ظهور معجزته و اإلخبار بنبوته و لزومه  و أما خطاب
 لألمة فمعت ر خبمسة شروط : 

أحدها : العلم ابنتفاء الكذب عنه فيما ينقله عن هللا تعاىل من خ ر أو يؤديه من تكليف كما انتفى 
 مجيع ما تضمنه الرسالة  عنه الكذب يف ادعاء الرسالة و يكون املعجز دليال على صدقه يف

و الثاين : أن يعلم من حاله أنه ال جيوز أن يكتم ما أمر أبدائه : ألن كتمانه مينع من التزام رسالته 
 جلواز أن يكتم إسقاط ما أوجب و إن جاز أن يكتم بيانه قبل وقت احلاجة و ال يكون كتماان 

ه ألن هللا تعاىل محاه من الغلطة لئال ينفر من و الثالث : أن ينتفي عنه ما يقتضي التنفري من قبول قول
 متابعته و كان أوىل أن ال ينفر عن قبول خطابه 

و الرابع : أن يقرتن خبطابه ما يدل على املراد به لينتفي عنه التلبيس و التعمية يف أحكام الرسالة حىت 
ض رسول هللا صلى هللا يعلم حقوق التكليف و إن جاز تعمية خطابه فيما مل يتضمنه التكليف قد اعرت 

عليه و سلم رجل يف أطراف بدر و قال له : ممن أنت   فقال : من ماء فورى عن نسبه مبا استبهم 
 على سائله خلروجه عما يؤديه شرعا إىل أمته 

 و اخلامس : العلم بوجوب طاعته ليعلم هبا وجوب أوامره 
 بعثة الرسل هل هو من موجبات و اختلف يف طاعته هل وجبت عقال أو مسعا حبسب اختالفهم يف



 العقل أم ال 
 خطاب الرسول مفهوم أو مبهم : 

 و إذا تكلمت شروط االلتزام مل خيل خطابه من أن يكون مفهوما أو مبهما 
فاملفهوم أربعة : النص و فحوى الكالم و حلن القول : و مفهوم اللفظ و فحوى الكالم ما دل على 

ما دل على مثل نطقه و مفهوم اللفظ مأخوذ من معىن نطقه  ما هو أقوى من نطقه و حلن القول
فهذه األربعة مفهومة املعاين أبلفاظها مستقلة بذواهتا معلومة املراد بظواهرها فال احتياج بعد البالغ 

 إىل بيان 
قل و أما املبهم فثالثة : اجململ و احملتمل و املشتبه فأما اجململ فما أخذ بيانه من غريه و ال يدخل الع

يف تفسريه فال يعلم إال بسمع و توقيف و أما احملتمل فهو ما تردد بني معان خمتلفة فإن أمكن اجلمع 
بني مجيعها محل على مجيع ما تضمنه و استغين عن البيان إال أن يرد ابالقتصار على بعضها بيان و 

ن االستدالل عليه مبخرج إن مل ميكن محلها على اجلميع لتنافيها و كان املقصود أحد معانيها فإن أمك
اخلطاب أو مبشاهدة احلال كان فيه بيان أو تعذر بيانه من هذا الوجه محل على عرف الشرع فإن 
تعذر محل على عرف االستعمال فإن تعذر محل على عرف اللغة فإن تعذر فبيانه موقوف على 

 التوقيف و أما املشتبه فما أشكل لفظه و استبهم معناه 
 :  شاهد على املبهم

] روي أن عمر رضي هللا تعاىل عنه قال : اي رسول هللا إنك أتتينا بكالم ال نعرفه و حنن العرب حقا 
 فقال : رسول هللا صلى هللا تعاىل عليه و سلم : إن ريب علمين فتعلمت و أدبين فتأدبت [ 

و إن جترد عن  فإن تلوح يف املشتبه إشارة إىل معناه جاز أن يكون استنباطه موقوفا على االجتهاد
جترد عن إشارة كان موقوفا على التوقيف و على الرسول تبليغ بيانه كما كان عليه تبليغ أصله و على 
من مسعه من الرسول أن يبلغه من مل يسمعه حىت ينتقل إىل عصر بعد عصر على األبد فيعلمه القرن 

إىل قيام الساعة و لذلك ] قال  الثاين من األول و الثالث من الثاين و كذلك أبدا لتدوم احلجة هبم
 النيب صلى هللا تعاىل عليه و سلم ليبلغ الشاهد الغائب [ 

 الفرق بني األنبياء و الرسل : 
فأما الفرق بني األنبياء و الرسل فقد جاء هبما القرآن مجعا و مفصال بقول هللا تعاىل : } وما أرسلنا 

يطان يف أمنيته فينسخ هللا ما يلقي الشيطان مث حيكم من قبلك من رسول وال نيب إال إذا متىن ألقى الش
 هللا آايته { 

 و اختلف أهل العلم يف األنبياء و الرسل على قولني : 
 أحدمها أن األنبياء و الرسل واحد فالنيب رسول و الرسول نيب 



ن هللا تعاىل و الرسول مأخوذ من حتمل الرسالة و النيب مأخوذ من النبأ و هو اخل ر إن مهز ألنه خم ر ع
و مأخوذه من النبوة إن مل يهمز و هو املوضع املرتفع و هذا أشبه ألن حممدا صلى هللا تعاىل عليه و 

 سلم قد كان خياطب هبما 
و القول الثاين : أهنما خيتلفان ألن اختالف األمساء يدل على اختالف املسميات و الرسول أعلى 

  و مل يسموا أنبياء منزلة من النيب و لذلك مسيت املالئكة رسال
 و اختلف من قال هبذا يف الفرق بينهما على ثالثة أقاويل : 

 أحدها : أن الرسول هو الذي تنزل عليه املالئكة ابلوحي و النيب هو الذي يوحى إليه يف نومه 
و القول الثاين : أن الرسول هو املبعوث إىل أمة و النيب هو احملدث الذي ال يبعث إىل أمة قاله 

 رب قط
و القول الثالث : أن الرسول هو املبتدئ بوضع الشرائع و األحكام و النيب هو : الذي حيفظ شريعة 

 غريه قاله اجلاحظ 
 وجوب البالغ و زمانه : 

و إذا نزل الوحي على الرسول و عني له زمان اإلبالغ مل يكن له تقدميه عليه و ال أتخريه عنه و إن مل 
يف أول أوقات إمكانه فإن خاف من تبليغ ما أمر به شدة األذى و عظم  يعني له زمانه فعليه تبليغه

الضرر لزمه البالغ و مل يكن األذى عذرا له يف الرت  و التأخري ألن األنبياء يتكلفون من احتمال 
 املشاق ما ال يتكلفه غريهم لعظم منزلتهم و ما أمدوا به من القوة على حتمل مشاقهم 

اختلف املتكلمون يف وجوب البالغ فذهب بعضهم إىل اعتبار أمره البالغ  و إن خاف منه القتل فقد
فإن أمر به مع ختوف القتل لزمه أن يبلغ و إن قتل و إن أمر به مع األمن مل يلزمه البالغ إذا خاف 
 القتل و ذهب آخرون منهم إىل اعتبار حاله فإن مل يبق عليه من البالغ سوف ما خياف منه القتل 

األمر ابلبالغ مرتبا لزمه أن يقدم بالغ ما أيمن منه القتل مث يبلغ ما خياف منه القتل فإن  فإن مل يكن
قتل فإن كالم األمر البالغ مرتبا اببتداء ما خياف منه القتل فإن هللا تعاىل يعصمه من القتل حىت يبلغ 

 مجيع ما أمر به ملا تكفل به من إكمال دينه و هللا تعاىل أعلم 

(1/42) 

 

  اب اخلامس ـ يف مدة العامل و عدة الرسلالب
 مدة الدنيا : 



مدة الدنيا من ابتداء خلق العامل إىل انقضائه و فنائه سبعة آالف سنة على ما جاءت به التوراة املنزلة 
على موسى عليه السالم و ذكره أنبياء بين إسرائيل و قد وافق عليه من قال بتييسر الكواكب و إهنا 

 سبعة فسري كل كوكب منها ألف سنة مسري الكواكب ال
و قد روي ] عن رسول هللا صلى هللا تعاىل عليه و سلم أنه قال : الدنيا سبعة آالف سنة أان يف 

 آخرها ألفا [ 
] و قال صلى هللا تعاىل عليه و سلم : بعثت و الساعة كهاتني [ و مجع بني أصبعيه الوسطى و 

 وسطى على السبابة السبابة يعين أن الباقي منها كزايدة ال
] و روى سلمة بن عبد هللا اجلهين عن أيب مسجعة اجلهين عن أيب رحاب اجلهين أنه قال للنيب صلى 
هللا تعاىل عليه و سلم : رأيتك على من ر فيه سبع درج و أنت على أعالها فقال : الدنيا سبعة آالف 

 سنة أان يف آخرها ألفا [ 
دري قال : مسعت رسول هللا صلى هللا تعاىل عليه و سلم بعد ] و روى أبو نضرة عن أيب سعيد اخل

صالة العصر يقول أيها الناس إن الدنيا خضرة حلوة و إن هللا مستخلفكم فيها فناظر كيف تعلمون 
و أخذ يف خطبته إىل أن قال : ألعرفن رجال منعته مهابة الناس أن يتكلم حبق إذا رآه و شهده مث قال 

إن مثل ما بقي من الدنيا فيما مضى منه كبقية يومكم هذا فيما مضى منه و قد أزف غروب الشمس 
يوىف بكم سبعون أمة قد تويف تسع و ستون و أنتم آخرها [ فصارت هذه املدة املقدرة يف عمر الدنيا 
سبعة آالف متفقا عليها فيما تضمنته الكتب اإلهلية و وردت به األنباء النبوية مع ما سلك به املوافق 

سيري الكواكب السبعة و إن كان املعول يف املغيب على األنباء الصادقة الصادرة عن عالم من ت
الغيوب الذي مل يشر  يف غيبه إال من أطلعه عليه من رسله فخلق العامل يف ستة أايم ابتداؤها يوم 

 األحد و انقضاؤها يوم اجلمعة 
 ابتداء اخللق : 

 يف شرعنا فيما ابتدئ خبلقه على ثالثة أقاويل : و اختلف أهل الكتب السالفة و أهل العلم 
أحدها : و هو قول طائفة : أنه بدأ خبلق األرض يف يوم األحد و االثنني لقول هللا تعاىل : } قل 

أإنكم لتكفرون ابلذي خلق األرض يف يومني { و خلق اجلبال يف يوم الثالاثء و خلق املاء و الشجر 
يوم اخلميس و خلق الشمس و القمر و النجوم و املالئكة و آدم يف يف يوم األربعاء خلق السماء يف 

 يوم اجلمعة 
 قال الشعيب : و لذلك مسي يوم اجلمعة ألنه مجع فيه خلق كل شيء 

و الثاين : و هو قول فريق : أنه بدأ خيلق السموات قبل األرض يف يوم األحد و االثنني لقول هللا 
 مني وأوحى يف كل مساء أمرها { فيه ثالثة أوجه : تعاىل : } فقضاهن سبع مساوات يف يو 



 أحدها : أسكن يف كل مساء مالئكتها 
 و الثاين : خلق يف كل مساء ما أودعه فيها من مشس و قمر و جنوم 

و الثالث : أوحى إىل كل مساء من املالئكة ما أمرهم به من العبادة مث خلق األرض و اجلبال يف يوم 
 خلق ما سوامها من العامل يف يوم اخلميس و اجلمعة الثالاثء و األربعاء و 

و الثالث : و هو قول آخرين : أنه خلق السماء دخاان قبل األرض مث فتقها سبع مسوات بعد األرض 
بقول هللا تعاىل : } مث استوى إىل السماء وهي دخان فقال هلا ولألرض ائتيا طوعا أو كرها { فيه 

 ثالثة أتويالت : 
 طيا الطاعة يف السري املقدر لكما ابختيار أو إجبار قاله سعيد بن جبري أحدها : أي أع

 الثاين : أخرجا ما فيكما طوعا و كرها 
الثالث : كوان كما أردت من شدة و لني و حزن و سهل و ممتنع و ممكن } قالتا أتينا طائعني { أي  

 كما أردت أن تكون 
 و يف قوهلما ذلك وجهان : 

 طاعة منهما قام مقام قوهلما أحدمها : أن ظهور ال
 و الثاين : إنه خلق فيهما كالما نطق بذلك 

قال أبو النظر السكسكي : فنطق من األرض موضع الكعبة و نطق من السماء ما حبياهلا فوضع هللا 
 فيها حرمه 
 خلق آدم : 

نفه من نسمة فأما آدم فهو آخر ما خلق هللا تعاىل يف يوم اجلمعة خلقه من تراب األرض و نفخ يف أ
احلياة فهو أنفس من كل ذي حياة روى أبو زهر ] عن أيب موسى قال : قال رسول هللا صلى هللا 
تعاىل عليه و سلم : خلق آدم من قبضة قبضها من مجيع األرض فجاء بنو آدم على قدر األرض 

 بني ذلك [ منهم : األمحر و األبيض و األسود و بني ذلك و احلزن و السهل و اخلبيث و الطيب و 
و يف تسميته آبدم قوالن : أحدمها : أنه اسم ع راين نقل إىل العربية و القول الثاين : إنه اسم عريب و 

 فيه قوالن 
 أحدمها : أنه مسي بذلك ألنه خلق من أدمي األرض و أدميها وجهها 

 و الثاين : مسي بذلك الشتقاقه من األدمة و هي السمرة 
 خلق حواء : 
 لق آدم استوحش فخلق له حواء فلما تكامل خ

 و اختلف فيما خلقت منه على قولني 



 أحدمها : أنه خلقها من مثل ما خلق منه آدم و هذا قول تفرد به ابن حبر 
و القول الثاين : و هو ما عليه اجلمهور أنه خلقها من ضلع آدم األيسر بعد أن ألقى عليه النوم حىت 

 ك تواصال و لذلك مسيت امرأة ألهنا خلقت من املرء مل جيد هلا مسا قال ابن عباس : فلذل
 و يف تسميتها حواء قوالن أحدمها : ألهنا خلقت من حي 

و الثاين : ألهنا أم كل حي فقال آدم : ملا خلقت منه حواء : هذا الشخص عظمه من عظمي و حلمه 
ل هللا تعاىل : } من حلمي فلذلك صار الرجل و املرأة كجسد واحد من شدة امليل و فضل احلنو قا

اي أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة { يعين آدم } وخلق منها زوجها { يعين 
 حواء 

فروي عن النيب صلى هللا عليه و سلم أنه قال : ] خلق الرجل من الرتاب فهمه يف الرتاب و خلقت 
 املرأة من الرجل : فهمها الرجل [ 

 مىت خلقت حواء : 
 الوقت الذي خلقت فيه حواء على قولني :  و اختلف يف

 أحدمها : أهنا خلقت منه يف اجلنة بعد أن استوحش من وحدته و هذا قول ابن عباس و ابن مسعود 
و القول الثاين : أهنا من ضلعه قبل دخوله اجلنة مث أدخال معا إليها و هو أشبه بقول هللا تعاىل : } 

كال منها رغدا حيث شئتما وال تقراب هذه الشجرة فتكوان من وقلنا اي آدم اسكن أنت وزوجك اجلنة و 
 الظاملني { 

قال ابن عباس خلق آدم يوم اجلمعة و أدخل اجلنة يوم اجلمعة و أخرج منها يوم اجلمعة و فيها تقوم 
 الساعة 

 اجلنة اليت دخلها آدم : 
 و اختلف يف اجلنة اليت أسكنها على قولني : 

 أحدمها : أهنا جنة اخللد 
و القول الثاين : أهنا جنة أعدها هللا تعاىل هلما دار ابتالء و ليست جنة اخللد اليت جعلها دار جزاء و 

 فيها على هذا قوالن : 
 أحدمها : أهنا يف السماء ألنه أهبطها منها 

 و القول الثاين : إهنا يف األرض ألنه امتحنها فيها بألمر و النهي 
 الشجرة اليت أكل منها آدم : 

 اختلف يف الشجرة اليت هنيا عن أكلها فقيل : إهنا شجرة اخللد  و
 و قيل إهنا شجرة العلم و يف هذا العلم قوالن : 



 أحدمها : علم اخلري و الشر 
 و الثاين : علم ما مل يعلم 

و قيل يف الشجرة غري ذلك من األقاويل فلما أكال منها بدت هلما سوآهتما ابملعصية و طفقا 
ا من ورق اجلنة قال هللا تعاىل : } فأزهلما الشيطان عنها { حني بعثهما على أكل خيصفان عليهم

 الشجرة } فأخرجهما مما كاان فيه { و فيه أتويالن : 
 أحدمها : عما كاان فيه من الطاعة إىل ما صارا إليه من املعصية 

 األرض فحزن آدم حني أهبط و الثاين : عما كاان فيه من النعيم يف اجلنة إىل ما صار إليه من النكد يف
إىل األرض و بقي يف حزنه مائة سنة ال يقرب فيه حواء مث غشيها فولدت له بعد املائة قابيل مث 

 غشيها فولدت له هابيل فقتل قابيل هابيل فحزن آدم لذلك حزان شديدا 
جل و قيل : إنه جعل حزنه جزاء على معصيته يف األكل و قد يصاب األابء يف أوالدهم من أ

 معاصيهم مث خف حزنه فغشي حواء فولدت له شيئا 
 علم هللا آدم األمساء : 

 و علم آدم األمساء كلها كما ذكره هللا تعاىل يف كتابه و فيما علمه من األمساء قوالن : 
 أحدمها : علم النجوم قاله محيد 

 الثاين : إهنا أمساء مسميات و فيها ثالثة أقاويل : 
 كة قاله الربيع بن أنس أحدها : أمساء املالئ

 و الثاين : أمساء مجيع ذريته قاله عبد الرمحن بن زيد 
 و الثالث : أمساء مجيع األشياء و فيه على هذا قوالن 

 أحدمها : أن تعليمه كان مقصورا على األمساء دون معانيها 
ألن املعاين هي املقصودة  و الثاين : أنه علمه األمساء و معانيها ألنه ال فائدة يف علم األمساء بال معان

 و األمساء دالئل عليها 
 هبوط آدم إىل األرض : 

و ملا هبط آدم إىل األرض قيل إنه أهبط إىل شرقي أرض اهلند و حواء جبدة و إبليس على ساحل هنر 
 األبلة و احلية يف ال رية 

 صطفني دون املرسلني و كانت نبوة آدم مقصورة عليه و ما نزل عليه من الوحي متوجها إليه فكان امل
 و اختلف فيه أهل الكتاب هل خلق يف ابتدائه قابال للموت أو جعل املوت عقوبة له على معصيته 

فقال بعضهم خلق آدم يف ابتداء نشأته على الطبيعة الباقية و الطبيعة امليتة ليكون إن مال إىل 
ملوت و إن آثر فضائل النفس األمارة الشهوات اجلسمانية و أثرها وقع يف التغايري اجلسمانية و انله ا



ابخلري انل البقاء الذي سعدت به املالئكة فلم متت فلما عصى أبكل الشجرة عدل إىل التغايري فناله 
املوت و استشهدوا عليه من التوراة مبا ذكر فيها : إنك إن أكلت من الشجرة يوم أتكل منها فموات 

 ه و هو ميوت لو مل يعاقب متوت فلم جيز أن يتوعده ابملوت عند معاقبت
و قال آخرون منهم ـ و هو أشبه مبقتضى العقول : إنه خلق يف ابتداء إنشائه قابال للموت يف الدنيا 
و إن مل يعص ألنه أحوجه إىل الغداء كذريته و ليس شيء من اجلواهر اليت ال يناهلا املوت حمتاجة إىل 

لك مل ميت من عصى من املالئكة و إن يف التوراة الغذاء و مل جيعل املوت عقوبة على املعصية و لذ
مكتواب إن مد يده يف اجلنة إىل شجرة احلياة و أكل منها حيي الدهر كله فدل على أنه مطبوع على 

 قبول املوت 
 خلق هللا آدم على أكمل عقل : 

اعتدال و و ملا خلق هللا تعاىل آدم ابتداء و مل خيلقه بتوسط طبيعة كما خلق نسله كان على أفضل 
أكمل عقل فصار قلبه معدان للحكمة اإلنسانية و جسده مهيأ لألفعال البشرية فلم ميتنع عليه شيء 
منها حىت أحاط عالما و قدرة جبميعها و لذلك علم األمساء كلها و أهلم احلكمة أبسرها و اطلع على 

لك ملا فرق بني الغذاء و أسرار النجوم و عملها و عرف منافع احليوان و النبات و مضارها و لوال ذ
الدواء و ال بني السموم القاتلة و الشفاء و ال اهتدى ابلنجوم يف بر و ال حبر و كان هو املدبر 

ألوالده مدة حياته حىت مات بعد تسعمائة و ثالثني سنة من عمره مث قام ابألمر من بعده شيث بن 
ه آدم و مبا استفاده ابلتجربة و مررو آدم ف رع يف احلكمة و فاق يف علم النجوم مبا أخذه عن أبي

 الزمان 
 أوالد آدم : 

و اختلف أهل الكتاب يف نبوة شيث فادعاها بعضهم و أنكرها آخرون منهم و ولد بعد مائتني و 
ثالثني سنة من عمر أبيه آدم و مات و له تسعمائة و اثنتا عشرة سنة فكان قيامه ابألمر بعد موت 

ة و اتفق أهل الكتاب أنه مل يكن بني شيث و إدريس نيب غري إدريس مث آدم مائتني و اثنيت عشرة سن
قام بألمر بعد شيث ولده أنوش بن شيث و كان مولده بعد مائتني و مخسني سنة من عمر شيث و 
 مات أنوش و له تسعمائة و مخسون سنة فكان قيامه ابألمر بعد شيث مائتني و مثاين و مثانني سنة 

وش ولده قينقان بن أنوش و ولد بعد مائة و تسعني سنة من عمر أنوش و مات مث قام ابألمر بعد أن
قينان و له تسعمائة و عشرون سنة فكان قيامه ابألمر بعد آنوش مائة و تسعني سنة مث قام ابألمر 
بعد قينان و لده مهالييل و ولد بعد مثامنائة و مخس و سبعني فكان قيامه ابألمر بعد قينان مائة و 

  عشر سنني
مث قام ابألمر بعد مهالييل ولده ايرد بن مهالييل و ولد بعد مائة و مخس و ستني سنة من عمر 



مهالييل و مات ايرد وله تسعمائة و اثنتان و ستون سنة فكان قيامه ابألمر بعد مهالبيل مائتني و 
 اثنتني و مخسني سنة 

د بعد مائة و اثنتني و ستني سنة من مث قام ابألمر بعد ايرد ولده أخنوخ بن ايرد و هو إدريس و ول
 عمر ايرد و هو نيب على قول مجيع أهل امللل 

 و اختلف أهل الكتاب هل هو أول األنبياء أو اثنيهم فقال من زعم أن شيئا نيب هو اثين األنبياء 
و قال من زعم أن شيئا ليس بنيب أن إدريس أول األنبياء و هو أول من شرع األحكام و أول من 

السالح و جاهد يف سبيل هللا تعاىل و سىب و قتل بين قابيل و لبس الثياب و كانوا يلبسون اختذ 
اجللود و أول من كتب اخلط يف قول األكثرين و أول من وضع األوزان و الكيول مث رفعه هللا تعاىل 

تضيه إليه حيا بعد سبعمائة و مخس و مثانني سنة من عمره أقام فيها داعيا و أبوه حي على ما يق
 اتريخ هذه املواليد و األعمار املأخوذة من التوراة املنزلة 

 قال ابن قتيبة : و مسي إدريس لكثرة ما كان يدرس من كتب هللا تعاىل و سنن اإلسالم 
 نوح عليه السالم : 

مث كثر الناس فافرتقوا بعد إدريس و زادوا إىل زمن نوح بن ملك بن متوشلخ بن أخنوخ و هو إدريس و 
 خر نيب بعث قبل الطوفان على قول من زعم أن شيئا نيب هو آ

و نزل الطوفان بعد ستمائة سنة من عمره و أنذر قومه فكذبوه و صنع السفينة فسخروا منه و أمره 
هللا تعاىل أن يصنعها يف طول ثالمثائة ذراع و عرض مخسني ذراعا و علو ثالثني ذراعا و تكون ثالث 

و أيخذ من كل جنس من احليوان زوجا ذكرا و أنثى ليكونوا أصوال  طبقات لريكب فيها هو و أهله
لنسلهم فيحيا هبم العامل مث وعده أن يستمطره بعد سبعة أايم أربعني يوما و أربعني ليلة فلم يبق يف 

األرض ذو روح إال من ركبها و غاض الطوفان بعد مائة و مخسني يوما فاستوت على اجلودي و هو 
 شهرا و مسي املاء طوفاان ألنه طفا فوق كل شيء جبل أبرض اجلزيرة 

و اختلف فيما عاش نوح بعد الطوفان فقال األكثرون : ثالمثائة و مخسني سنة و هو ظاهر و مانزل 
به القرآن و قال آخرون ستمائة و مخسني سنة ألنه لبث تسعمائة و مخسني سنة داعيا لقومه و كان 

 له قبل دعائه ثالمثائة سنة 
 من آدم إىل نوح عليهما السالم : التاريخ 

و اختلف فيما بني هبوط آدم من اجلنة إىل جميء الطوفان فقال اثنان و سبعون ح را من بين إسرائيل 
 نقلوا التوراة إىل اليواننية : بينهما ألفان و مائتان و اثنتان و أربعون سنة 

ان و سبعون لساان يف اثنتني و سبعني مث تبللت األلسن بعد الطوفان بستمائة و سبعني سنة فافرتق اثن
أمة قال و هب بن منبه : منها يف ولد سام بن نوح تسعة عشر لساان و يف ولد حام سبعة عشر لساان 



و يف ولد ايفث ستة و ثالثون لساان و من تبلبل األلسن إىل مولد إبراهيم اخلليل عليه السالم 
 موسى بن عمران عليه السالم أربعمائة و مخس أربعمائة و إحدى عشرة سنة و من مولد إبراهيم إىل

و عشرون سنة و أخرج بين إسرائيل من مصر بعد مثانني سنة و دبر أمرهم أربعني سنة ومات وله مائة 
 و عشرون سنة فصار من هبوط آدم إىل وفاة موسى ثالثة آالف و مثامنائة و مثاين و ستني سنة 

ى التوراة الع رانية اليت يتداوهلا مجهور اليهود يف وقتنا إن و قال آخرون من بين إسرائيل املقيمني عل
من هبوط آدم من اجلنة إىل جميء الطوفان ألفا و ستمائة و ستا و مخسني سنة و من انقضاء الطوفان 
إىل تبلبل األلسن مائة و إحدى و ثالثني و إحدى و ثالثني سنة و من تبلبل األلسن إىل مولد إبراهيم 

تني سنة و من مولد إبراهيم إىل وفاة موسى مخسمائة و مخسا و أربعني سنة فصار مائة و إحدى وس
 الوقت من هبوط آدم إىل وفاة موسى ألفني و أربعمائة و ثالاث و تسعني سنة 

و قالت السامرة من اليهود عن اتريخ توراهتم إن من هبوط آدم من اجلنة إىل جميء الطوفان ألفا و 
نة و من الطوفان إىل تبلبل األلسن مخسمائة و ستا و عشرين سنة و من ثلثمائة و سبعا و ستني س

تبلبل األلسن إىل مولد إبراهيم أربعمائة و إحدى عشرة سنة و من مولد إبراهيم إىل وفاة موسى 
مخسمائة و مخسا و أربعني سنة فصار من هبوط آدم إىل وفاة موسى ألفني و مثامنائة وتسعا و أربعني 

 سنة 
 عد نوح عليه السالم : أول نيب ب

و أول نيب بعد نوح إبراهيم و هو أول من قص شاربه و استحد و اختنت و قلم أظفاره و استا  و 
 متضمض واستنشق و استنجى ابملاء 

و اول من أضاف الضيف و أطعم املساكني و ثرد الثريد و كان داعيا إىل عبادة هللا تعاىل و توحيده 
د له عيصو و يعقوب توأمني يف بطن واحد فخرج عيصو مث خرج بعده مث ولده إسحق بن إبراهيم ول

يعقوب ويده عالقة على عقبه فسمى يعقوب فعيصو أبو الروم و كان أصفر فلذلك مسيت الروم بين 
األصفر و يعقوب هو إسرائيل أبو األسباط و أيوب بن بولص كان أبوه ممن آمن إببراهيم يوم أحرق 

 صهره زوجه يعقوب بنته ليا وهي اليت ضرهبا ابلضغث وكان يف زمن يعقوب و كان 
 أول نيب من بين إسرائيل : 

و أول نيب من بين إسرائيل موسى و آخرهم عيسى وكانت نبوة يعقوب بن إسحق بن إبراهيم و من 
بعده من ولده قبل موسى مقصورة على أنفسهم حىت دعا موسى إىل نبوته بين إسرائيل و من وفاة 

خبتنصر تسعمائة و مثان و سبعون سنة و إىل ملك اإلسكندر ألف و أربعمائة و موسى إىل ملك 
 ثالث عشرة سنة 

 آخر أنبياء بين إسرائيل : 



و ولد عيسى ليلة األربعاء اخلامس و العشرون من كانون األول لسبعمائة و تسع وثالثني سنة من 
ك خبتنصر إىل ابتداء اهلجرة ألف ملك خبتنصر و لثالمثائة و أربع سنني من ملك اإلسكندر و من مل

و ثلثمائة و تسع و ستون سنة و من ملك اإلسكندر إىل ابتداء اهلجرة ألفان و ثلثمائة و سبع و 
 أربعون سنة فكان بني موت موسى و ابتداء اهلجرة ألفان و ثلثمائة و سبع و أربعون سنة 

و قيل بعد ستمائة و ثالثني و مولد عيسى بعد ألف و سبعمائة و سبع عشرة سنة من موت موسى 
 سنة من ابتداء اهلجرة 

 مدة الدنيا : 
فإذا تقرر ما ذكرانه من مدة الدنيا أهنا مقدرة يف الكتب اإلهلية بسبعة آالف سنة كان املاضي منها 
إىل ابتداء اهلجرة حمموال على ما قدمناه من اختالف أهل التوراة فيكون على القول األول املأخوذ 

الناقلني هلا إىل اليواننية ستة آالف و مائتني و ست عشرة سنة و الباقي من عمر الدنيا  عن األحبار
على قوهلم بعد اهلجرة سبعمائة و أربع و مثانون سنة و هو موافق لقول رسول هللا صلى هللا عليه و 

اين سلم : ] الدنيا سبعة آالف سنة بعثت يف آخرها ألفا [ و يكون املاضي منها على القول الث
املأخوذ عن التوراة الع رانية أربعة آالف و مثامنائة و إحدى و أربعني سنة و الباقي من عمر الدنيا 

 على هذا القول بعد اهلجرة ألفا و مائة و تسعا و مخسني سنة 
و قيل إهنم قالوا ذلك ليكون رسول هللا صلى هللا تعالىعليه و سلم يف خامسها ألفا فيدفعوه بنقصان 

ن صفته يف التوراة إنه مبعوث يف آخر الزمان و يكون املاضي على القول الثالث يف توراة التاريخ ع
السامرة مخسة آالف و مائة و سبعا و ثالثني سنة و الباقي من عمر الدنيا على هذا القول بعد 

 اهلجرة ألفا و مثامنائة و ثالاث و ثالثني سنة ليكون الرسول يف سادسها ألفا ملا قيل من سنيه 
و السامرة قوم انقلة من بالد املشرق مسوا بذلك ألن تفسريه ابلعربية احلفظة و هم ال يقبلون من  

 كتب األنبياء إال التوراة وحدها 
 قيام الساعة : 

و األول ألجل قول الرسول ابألشبه و إن كان قيام الساعة و انقراض مدة الدنيا و قيام العامل على 
لتقدير الذي حققوه مدفوعا عندان بقول هللا تعاىل : } إن هللا عنده علم هذا التاريخ الذي أثبتوه و ا
 الساعة { و فيه أتويالن : 

 أحدمها : إن قيامها خمتص بعلمه فامتنع أن يشاركه يف علمها أحد من خلقه 
و الثاين : إن قيامها موقوف على إرادته فامتنع أن يوقف على غري إرادته و قال تعاىل : } فهل 

 ن إال الساعة أن أتتيهم بغتة { يعين فجأة و البغتة غري معلومة فامتنع أن تكون عندهم معلومة ينظرو 
مث قال : } فقد جاء أشراطها { فيه وجهان أحدمها : نبوة حممد صلى هللا تعاىل عليه و سلم و هذا 



 يدل على أنه مبعوث يف آخرها ألفا و الثاين إن أشراطها اآلايت املنذرة هبا 
 ال : } وما نرسل ابآلايت إال ختويفا { فال تقوم الساعة إال بعد أن ينذر هللا تعاىل آبايهتا كما ق

روى سفيان بن عيينة ] عن فرار عن أيب الطفيل عن حذيفة بن أسد الغفاري قال : أشرف علينا 
ذاكرون قلنا رسول هللا صلى هللا تعاىل عليه و سلم من علية و حنن نتذاكر أمر الساعة قال : ما كنتم ت

قيام الساعة قال : إن الساعة لن تقوم حىت يكون قبلها عشر آايت قال : ال يدري أبيهن بدأ : 
طلوع الشمس من مغرهبا و الدجال و الدخان و دابة األرض و نزول عيسى ابن مرمي و خروج 

أيجوج و مأجوج و ثالث خسوف خسف ابملشرق و خسف ابملغرب و خسف جبزيرة العرب و آخر 
 لك انر خترج من قبل اليمن أو من عدن تطرد الناس إىل حمشرهم [ ذ

] و روى برد عن مكحول عن أيب هريرة قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم : خيرج الدجال 
يف الثمانني فإن مل خيرج ففي مثانني و مائتني فإن مل خيرج ففي ثالمثائة و مثانني فإن مل خيرج ففي 

 نني [ أربعمائة و مثا
] و روى معاذ بن جبل : أن النيب صلى هللا تعاىل عليه و سلم ذكر الدجال فقال يقيم فيكم أربعني 
سنة أول سنة كالشهر مث الثانية كاجلمعة مث الثالثة كاليوم و سائر سنيه كالساعة حىت ينزل عيسى بن 

أيجوج و مأجوج  مرمي فيوجره ابحلربة فيذوب كما يذوب الرصاص [ و يف هذا دليل على تقدم
الدجال و آخرها الذي تقوم به الساعة ظهور النار و هللا أعلم مبن استأثر بغيبه مث من أطلعه عليه من 

 رسله 
 األنبياء بني موسى و عيسى عليهما السالم : 

و بني موسى و عيسى عليهما السالم من األنبياء شعيا و هو الذي بشر بين إسرائيل بنبوة حممد 
ىل عليه و سلم و وصفه بعد أن بشر بعيسى فقتله بنو إسرائيل مث حزقيل و هو الذي صلى هللا تعا

 أصاب قومه الطاعون فخرجوا من دايرهم حذر املوت فأماهتم هللا مث أحياهم 
و منهم دانيال سباه خبتنصر مع العزير و نزل من خبتنصر أفضل منزل لرؤاي ع رها له و ق ره بناحية 

 ألشعري فأخرجه و كفنه و صلى عليه و دفنه السوس وجده أبو موسى ا
و منهم الياس بعث إىل أهل بعلبك و كانوا يعبدون صنما يقال له بعل و كان ملكهم امسه أجب و 

امرأته أزبيل و كان يستخلفها على ملكه و هي بنت ملك سبأ و عمرت عمرا طويال و تزوجها سبعة 
 كراي عليهما السالم مث رفع هللا تعاىل الياس من ملو  بين إسرائيل و هي اليت قتلت حيىي بن ز 

 مث اليسع كان تلميذ الياس فدعا له الياس فنبأه هللا بعده 
مث يونس بن مىت مث زكراي قتله بنو إسرائيل يف الشجرة مث عيسى و حيىي فأما حيىي فإن أجب امللك 

 قتله حبيلة امرأته أزبيل 



ىل مصر و عاد به يوسف النجار مع أمه إىل قرية و أما عيسى فإن أمه هربت به من أجب امللك إ
 تدعى انصرة فلذلك قيل ألصحابه نصارى ألهنم مسوه عيسى الناصري 

 أصحاب الكهف : 
و أصحاب الكهف : هم فتية من الروم دخلوا الكهف قبل املسيح عيسى و ضرب هللا على آذاهنم 

د املسيح يف الفرتة بينه و بني النيب صلى هللا فيه فلما بعث املسيح أخ ر خب رهم مث بعثهم هللا تعاىل بع
 تعاىل عليه و سلم 

 و جرجيس من أهل فلسطني أدر  بعض احلواريني و بعث إىل ملك املوصل 
 لقمان احلكيم : 

فأما لقمان احلكيم فكان عبدا حبشيا لرجل من بين إسرائيل و كان يف زمن داود و اسم أبيه اثران و 
 كثرون أنه مل يكن نبيا و قال سعيد بن املسيب كان نبيا و كان خياطا اختلف يف نبوته فزعم األ

و ذو الكفل من بين إسرائيل بعث إىل ملك كان فيهم يقال له كنعان دعاه إىل اإلميان و كفل له اجلنة 
 و كتب له كتااب و مسي ذا الكفل لذلك 

 عدد األنبياء : 
 و أربعة و عشرون ألف نيب : الرسل منهم و ذكر وهب بن منبه أن األنبياء كلهم مائة ألف نيب

ثالمثائة نيب و مخس عشر نبيا منهم مخسة ع رانيون : آدم و شيث و إدريس و نوح و إبراهيم و 
 مخسة من العرب هود و صاحل و إمساعيل و شعيب و حممد صلوات هللا عليهم 

 حنظلة بن صفوان : 
هل الرس نبيا منهم يقال له ] حنظلة بن صفوان و روى أبو صاحل عن ابن عباس قال : يعث هللا إىل أ

[ فكذبوه و قتلوه فأوحى هللا تعاىل إىل نيب كان مع خبتنصر يقال له أرميا بن برخيا مر خبتنصر يغزو 
 العرب الذين ال أغالق لبيوهتم فيقتلهم مبا صنعوا بنبيهم 

عه قومه [ و ذلك أنه قال و روي أن رسول هللا صلى هللا تعاىل عليه و سلم قال : ] ذا  نيب أضا
لقومه ادفنوين فإذا جاءت الظباء بعد ثالث فأخرجوين فسأنبئكم مبا أمرت فجاءت الظباء إىل ق ره 
بعد ثالث فلم خيرجوه و قالوا تتحدث العرب عنا إان نبشنا مواتان و أتت بنته رسول هللا صلى هللا 

قد كان أيب يقرأ هذا و ال يضبط ذكر من عليه و سلم فسمعته يقرأ : } قل هو هللا أحد { فقالت : 
سلف من األنبياء لكثرهتم و قول هللا تعاىل لنبيه صلى هللا تعاىل عليه و سلم : } منهم من قصصنا 

 عليك ومنهم من مل نقصص عليك { و هللا تعاىل أعلم 
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  الباب السادس ـ يف إثبات نبوة حممد صلى هللا تعاىل عليه و سلم
 حممد عليه السالم :  إثبات نبوة

الكالم يف إثبات نبوته يتقرر مع املعرتفني ببعثة الرسل ألن منكريها يعمون اجلميع هبا و يدفعون كل 
 مدع هلا و الكالم معهم قد قدمناه يف إثبات النبوات على العموم 

على أقوال  فأما نبوة حممد صلى هللا تعاىل عليه و سلم فقد اختلف فيها خمالفوه من مثبيت النبوات
 شىت 

 أنكرت اليهود نبوة حممد صلى هللا عليه و سلم : 
فمنعت اليهود من نبوته المتناعهم عن نسخ الشرع و اختلفوا يف املانع من نسخه فمنع منه بعضهم 
ابلعقل ألن هني هللا تعاىل عما أمر به و أمره مبا هنى عنه و إمنا يكون خلفاء املصلحة عليه يف االبتداء 

 ا له يف االنتهاء و هللا تعاىل عامل هبا يف احلالني لتباين الضدين و ظهوره
و منع منه يعضهم ابلشرع و إن جوزوه يف العقل مبا نقلوه عن موسى عليه السالم و ذكروه يف التوراة 

 أنه قال : متسكوا ابلسبت أبدا سنة الدهر و كال الوجهني فاسد من وجهني : 
األمر ابلشيء يف زمان و النهي عنه يف غريه حبسب املصلحة يف قول أحدمها : أن العقل ال مينع من 

من اعت رها أو ابإلرادة يف قول من اعتمدها و ال يكون مستقبحا من فعل حكيم كما يغين من أفقر و 
 يفقر من أغىن إما للمصلحة أو ابإلرادة و ال يكون ذلك منه الستبهام املصلحة و إشكال اإلرادة 

سى قد نسخ شرع من تقدمه ألن آدم زوج بنيه بناته و جوز يعقوب اجلمع بني و الثاين : ان مو 
األختني : و نكح إبراهني بنت أخيه و كل هذا عند موسى منسوخ بشرعه فجاز أن ينسخ شرعه 

 بشرع غريه 
 قيل حممد نيب العرب خاصة : 

عرب و ليس بنيب و قال آخرون : حممد صلى هللا تعاىل عليه و سلم نيب مبعوث إىل قومه من ال
 لغريهم و هذا فاسد من وجهني : 
 أحدمها : أنه ختصيص بغري دليل 

و الثاين : أن ثبوت نبوته يف قومه موجب لصدقه و قد قال : إنه بعث إىل كافة اخللق و أنه خامت 
 األنبياء فلم جيز رد قوله مع ثبوت صدقه 

 قيل حممد نيب من ليس له شرع : 
عوث إىل من مل يتمسك بشرع من عبدة األواثن و ليس مببعوث إىل من و قال آخرون : هو نيب مب



 متسك بشرع من اليهود و النصارى و هذا فاسد من وجهني مع الوجهني املتقدمني : 
 أحدمها : أنه يدفع به عن نسخ الشرع و قد دللنا على جوازه 

 و الثاين : ان من اعرتف ابلنبوات كان ألزم له من جحدها 
  ألنه ال جمزة قاهرة له قيل ليس بنيب

و قال آخرون ليس بنيب ألنه مل أيت مبعجزة قاهرة يضطر إىل صدقة كمعجزة موسى و عيسى و إن 
جاز نسخ الشرائع مبثلها من الشرائع و يف هذا يتعني إقامة الدليل على إثبات نبوته و هو معت ر 

 بثالثة شروط : 
 عليه و الثالث : صفة الدليل أحدها : وصف املستدل و الثاين : حكم املدلول 

فأما الشرط األول يف صفة املستدل فقد اختلف فيه فذكر اجلاحظ : أنه العقل ألنه املميز للحق و 
 قال األكثرون : املستدل هو العاقل و العقل آلة استدالله ليتوصل به إىل صحة مدلوله 

ات نبوته ليعلم هبا صدق قوله و عند و أما الشرط الثاين : ففي حكم املدلول عليه فعند فريق إنه إثب
 األكثرين إنه إثبات صدقه ليعلم بقوله صحة نبوته 

و أما الشرط الثالث و هو دليل فحجاج يتنوع أنواعا ألن املستدل واحد و املدلول عليه واحد و 
 الدليل يشتمل على أعداد متنوعة و شواهد خمتلفة فرق هللا تعاىل بينهما لتكون احلجج متغايرة و
ال راهني متناظرة حبسب ما علمه من املصلحة ورآه من أسباب اإلجابة كما قال تعاىل : } وكذلك 

نصرف اآلايت { أي خنالف بينها يف املعجزات فكان بعضها حجة قاطعة و بعضها أمارة الئحة جتري 
ها من عليها أحكام ما قارهبا فتقوى بعد الضعف و حتج بعد الكشف و إن مل تكن لإلنذار ابنفراد

قواطع احلجج املغنية عن دليل حيج فهذا القول يف نبوة غريه فال يلزم تطابق حججهم كما مل يلزم 
 اتفاق شرائعهم 

و قد قدمنا أقسام املعجزات فإذا ظهرت إحداهن حجت و دلت على صحة النبوة و قد ظهر يف 
ظهر هبا من آاثر و حتقق هبا نبوة حممد صلى هللا تعاىل عليه و سلم أكثرها مع ما تقدمها من إنذار و 

من أخبار فصارت أعلم النبوات إعجازا و أوضحها طريقة و امتيازا و أكثرها أتييدا إهليا و تعبدا 
شرعيا تقهر شواهدها من ابين و عاند و حتج دالئلها من انكر و جاحد ألن املهيأ منه مطبوع على 

ستقر فيه بغري تصنع فال يشتبه من تعاطاه مبن آلته و منقاد إىل غايته حىت يتدرج إليه بغري تكلف و ي
 طبع بشيمة املطبوع 

و مل تزل إمارات النبوة الئحة يف رسول هللا صلى هللا تعاىل عليه و سلم حني تدرج إليها و هو غافل 
عنها وغري متصنع هلا فنهض أبعبائها حني أتته وقام حبقوقها حني لزمته غري ذاهل فيها و ال عاجز 

تكامل به الشرع فتم على أصل مستقر و قياس مستمر ال يدفعه عقل و ال أيابه قلب و  عنها إىل أن



ال تنفر منه نفس و هذا و هو أمي مل يقرأ كتااب و ال اكتسب علما فأوضح كل ملتبس وبني كل مشتبه 
حىت رجع كثري من امللل إىل شريعته يف علم ما قصروا عنه من حقوق وعقود استوعب أقسامها و بني 

 حكامها و ما ذا  إال بعون إهلي و أتييد الهويت أ
و حسبك هبذا شاهدا لو اقتصران عليه و حجاجا لو اكتفينا به و لكن سنذكر من معجزاته الفاخر و 

براهينه الواضحة ما يرد كل جاحد و يصد كل معاند من أنواع متغايرة و أخبار متواترة و آاثر 
ا جامعا لكل برهان و تظاهرها دافعا لكل هبتان فمنها ما متظاهرة يصدق بعضها بعضا ليكون تغايره

تقدمه من نذير و بشري و منها ما تعقبه من تغيري و أتثري و منها ما قارنه من أقوال و أفعال صدرت 
 منه و إليه فلم يبق من اآلايت ما أخل به و ال من األعلم ما قصر فيه 

ح بياان و أوضح برهاان و أحقها ابلسابقة و التقدمي و سنذكر أبوااب مفصلة و أنواعا متميزة لتكون أص
إعجاز القرآن ألنه أصل شرعته ومستودع رسالته مث نتلوه مبا يقتضيه و إن كان لو ذكرانه أول مباديه 
على سياق ينتهي إىل غايته لكان نظاما و لكن هذا ابب حجاج لرسالته و ليس بشرح لسريته فوجب 

 على ترتيبها ابتداؤه أبخصها مث ذكر سريته 

(1/71) 

 

  الباب السابع ـ فيما تضمنه القرآن من أنواع إعجازه
 القرآن معجزة حممد عليه السالم : 

و القرآن أول معجز دعا به حممد صلى هللا تعاىل عليه و سلم إىل نبوته فصدع فيه برسالته و خص 
أسباب صار هبا من أخص  إبعجازه من مجيع رسله و إن كان كالما ملفوظا و قوال حمفوظا لثالثة

 إعجازه و أظهر آايته 
أحدها : أن معجز كل رسول موافق لألغلب من أحوال عصره و الشائع املنتشر يف انس دهره ألن 
موسى عليه السالم حني بعث يف عصره السحرة خص من فلق البحر يبسا و قلب العصا حية هبر  

عصر الطب فخص من إبراء الزمىن و كل ساحر و أذل كل كافر و بعث عيسى عليه السالم يف 
إحياء املوتى مبا أدهش كل طبيب و أذهل كل لبيب و ملا بعث حممد صلى هللا تعاىل عليه و سلم يف 
عصر الفصاحة و البالغة خص ابلقرآن يف إجيازه و إعجازه مبا عجز عنه الفصحاء و أذعن له البلغاء 

ري فيه أظهر فصارت معجزاهتم و إن اختلف وتبلد فيه الشعراء ليكون العجز عنه أقهر و التقص
 متشاكلة املعاين متفقة العلل 



و الثاين : أن املعجز يف كل قوم حبسب أفهامهم و على قدر عقوهلم و أذهاهنم و كان يف نيب إسرائيل 
من قوم موسى و عيسى بالدة و غباوة ألنه مل ينقل عنهم ما يدون من كالم مستحسن أو يستفاد من 

و قالوا لنبيهم حني مروا بقوم يعكفون على أصنام هلم : اجعل لنا إهلا كما هلم آهلة فظنوا  معىن مبتكر
 أن اإلعجاز مبا يصلون إليه ببداية حواسهم 

و العرب أصح الناس أفهاما و أحدهم أذهاان قد ابتكروا من الفصاحة أبلغها و من املعاين أغرهبا و 
مبا جتول فيه أفهامهم و تصل إليه أذهاهنم فيدركوه من اآلداب أحسنها فخضوا من معجز القرآن 

 ابلفطنة دون البديهة و ابلروية دون البادرة لتكون كل أمة خمصوصة مبا يشاكل طبعها و يوافق فهمها 
و الثالث : أن معجز القرآن أبقى على األعصار و أنشر يف األقطار من معجز خيتص حباضره و 

 زه فهو أحج و ابالختصاص أحق يندرس ابنقراض عصره و ما دام إعجا
 ـ فصاحته  1و جوه إعجاز القرآن : 

 و إعجاز القرآن يف خروجه عن كالم البشر و إضافته إىل هللا تعاىل يكون من عشرين وجها : 
أحدها : فصاحته و بيانه : و ذلك معت ر بثالثة شروط أحدها : بالغة ألفاظه و الثاين : اسيفاء 

 ظمه فأما بالغة ألفاظه فتكون من وجهني : أحدمها جزالتها حىت ال تلني معانيه و الثالث : حسن ن
 و الثاين انطباعها حىت ال ختبو 

 و أما استيفاء معانيه فيكون من وجهني : 
 أحدمها : أن يكون املعىن الئحا يف مبادي ألفاظه غري مفتقر إىل مقاطعه 

ليها و ال يقصر عنه فإن زاد كان االختالل يف و الثاين : أن يكون املعىن مطابقا أللفاظه فال يزيد ع
 اللفظ و إن نقص كان االختالل يف املعىن 

و أما حسن نظمه فيكون من وجهني : أحدمها أن يكون الكالم متناسبا ال يتنافر و الثاين أن يكون 
 الوزن معتدال ال يتباين 

اإلعجاز فاجلواب عنه من  فإن قيل : قد جيتمع يف كالم البشر ما يستكمل هذه الشروط فبطل به
 وجهني : 

 أحدمها : أن أسلوب نظمه على هذه الشروط معدوم يف غريه فافرتقا 
و الثاين : أن لنظم ألفاظه هبجة التوجد يف غريه فاختلفا ألنك إذا مجعت بني قول هللا تعاىل : } ولكم 

 قا يف اللفظ و املعىن يف القصاص حياة { و بني قوهلم ] القتل أنفى للقتل [ و جدت بينهما فرو 
 إجيازه :  -ـ 2

و الوجه الثاين من إعجازه إجيازه عن هذا اإلكثار و استيفاء معانيه يف قليل الكالم كقوله تعاىل : } 
وقيل اي أرض ابلعي ماء  واي مساء أقلعي وغيض املاء وقضي األمر واستوت على اجلودي وقيل بعدا 



 للقوم الظاملني { 
ه و جيزا خمتصرا و فيه املبسوط و املكرر و بعضه أفصح من بعض و لو كان فإن قيل : ليس مجيع

من عند هللا لتماثل و مل يتفاضل ألن التفاضل يف كالم من يكل خاطره و تضعف قرحيته فعنه جواابن 
 : 

أحدمها : أن اختالفه يف البسط و اإلجياز ليس للعجز عن متاثله ولكن الختالف الناس يف تصوره و 
 تفاضله يف الفصاحة حبسب تفاضل معانيه ال للعجز عن تساويه فهمه و 

و الثاين : أنه خالف بني مبسوطه و خمتصره و بني أفصحه و أسهله ليكون العجز عن أسهله و 
أبسطه أبلغ يف اإلعجاز من العجز عن أفصحه و أخصره و لذلك فاضل بني خلقه ليعرف به فرق ما 

 بني الفاضل و املفضول 
بو عبيدة أن أعرابيا مسع رجال يقرأ : } فاصدع مبا تؤمر { فسجد و قال : سجدت و قد حكى أ

 لفصاحة هذا الكالم 
فأما تكرار قصصه و تكرار وعده وو عيده فألسباب مستفادة منها أهنا يف التكرار أوكد و يف املبالغة 

و منها أهنا إن أخل  أزيد و منها أهنا تتغاير ألفاظها فتكون إىل القبوا أسرع و يف اإلعجاز أبلغ
 ابلوقوف عليها يف موضع أدركها يف غريه فلم خيل من رغب و رهب 

 علوم عن منظوم الكالم و منثوره :  -ـ 3
و الوجه الثالث من إعجازه : أن نظم أسلوبه و وصف اعتداله خيرج عن منظوم الكالم و منثوره و ال 

ز حمصور أقسامه و ابين سائر أنواعه يدخل يف شعر و ال رجز و ال سجعة و ال خطبة حىت جتاو 
أبسلوب ال يشاكل و نظم ال مياثل فصار و إن كان من حروف الكالم خارجا عن أقسام الكالم فقد 
قال أنيس الغفاري و هو أخو أيب ذر الغفاري و كان من املوصوفني ابلتقدم يف ] البالغة و الفصاحة 

 لنثر فلم يوافق شيئا من طرق كالم العرب [ : عرضت القرآن على السجع و الشعر و النظم و ا
و حكي عن الوليد بن املغرية ـ و كان سيد عشريته و أفصح قومه ـ أنه جاء إىل أصحاب رسول هللا 

 صلى هللا تعاىل عليه و سلم و هو على كفره فقال : اقرؤا علي شيئا من القرآن فقرؤا عليه 
إليه أبو هلب قال : أفسدت قريشا هبذا القول فقال : ليس هذا من كالم البشر و ليس بشعر فمضى 

 فارجع عنه فقال : أقول إنه سحر 
 و قد تعاطاه من الشعراء ما خرج عن أسلوبه إىل طريقة شعره فقال يف قصة الفيل : 

 ) أال من مهلك الفيل ... و من سار مع الفيل ( 
 ) بطري صبه هللا ... عليهم من أاببيل ( 

 من طني سجيل (  ) رمتهم جبناديل ... ترى



 ) فأضحى القوم يف القاع ... كعصف غري مأكول ( 
 فلم يساعده الطبع عليه مع أخذ معانيه و استعمال ألفاظه حىت عاد إىل مطبوع شعره 

 و ضمن آخر من الشعراء شيئا منه يف شعره فخرج عن أسلوبه حيث يقول : 
 يما ( ) و قرا معاان ليصدع قليب ... و اهلوى يصدع الفؤاد السق

 ) أرأيت الذي يكذب ابلدين ... فلذا  الذي يدع اليتيما ( 
فإن قيل : لو كان لنظم القرآن أسلوب معجز ملا طلب عمر بن اخلطاب رضي هللا تعاىل عنه عند 
مجع القرآن من أيتيه ابآلية و اآليتني شهودا أنه مسعه من رسول هللا صلى هللا تعاىل عليه و سلم و 

مه عن بينة تشهد به و لكان ال يشتبه على ابن مسعود يف املعوذتني حني الكتفى أبسلوب نظ
أخرجهما من القرآن و ال على أيب بن كعب يف القنوت حني أدخله يف القرآن و ال على امرأة ابن 

 رواحة يف شعره حىت تومهته من القرآن فعنه جواابن : 
ال يكون ابنفرداه معجزا ألن اإلعجاز خمتص أحدمها : أن عمر التمس الشهادة يف اآلية و اآليتني مما 

مبا وقع به التحدي و أقل ما يقع به التحدي كأقصر سورة يف القرآن آايت و حروفا و هي } سورة 
 الكوثر { و ما قصر عنه ال إعجاز فيه فكان طلبه للشهادة متوجها إليه 
منها توضع و إن كان  و الثاين : أنه طلب الشهادة على حملها من أي سورة هي و يف أي موضع

معلوم األسلوب ابملباينة ألن هللا تعاىل كان أيمر بوضع ما أنزله فيما يراه من السور لقوله تعاىل : } إن 
 علينا مجعه وقرآنه { 

فأما ابن مسعود فلم يشكل عليه أسلوب املعوذتني أهنما من القرآن إمنا حكمهما من مصحفه ألنه 
 ظن أن تالوهتما قد نسخت 

 ا أيب بن كعب فظن أن تالوة القنوت ابقية و مل يعلم أهنا قد نسخت و أم
و أما امرأة ابن رواحة فلم تكن من ذوي الفصاحة و البالغة فتفرق بني الشعر و أسلوب القرآن فلم 

 يكن لومهها أتثري 
 ـ كثرة معانيه :  - 4

 ذلك وجهني :  و الوجه الرابع من إعجازه كثرة معانيه اليت ال جيمعها كالم البشر و
أحدمها : ما جيمعه قليل الكالم من كثري املعاين كقوله تعاىل : } وأوحينا إىل أم موسى أن أرضعيه فإذا 
خفت عليه فألقيه يف اليم وال ختايف وال حتزين إان رادوه إليك وجاعلوه من املرسلني { فجمع يف آية 

 واحدة بني أمرين و هنيني و خ رين و بشارتني 
: أن ألفاظه حتتمل معاين متغايرة حتار فيها العقول و تذهل فيها اخلواطر و تكل فيها القرائح و الثاين 

 مث ال تبلغ أقصاه و ال تدر  منتهاه حىت اختلف فيه الوجوه و تقابلت فيه النظائر 



 فإن قيل : فهذا ألغاز و رمز هو ابلذم منه أوىل ابحلمد فعنه جواابن : 
 ذم فالرمز ليس مبذموم و ليس فيه لغز و إن كان فيه رمز  أحدمها : أن األلغاز و إن

و الثاين : أن ما اختلف معانيه خيرج عن اللغز و الرمز ألن اللغز ما أريد به غري معناه و الرمز ما 
 خفي معناه 

 ـ مجعه للعلوم :  - 5
 خملوق فلم و الوجه اخلامس من إعجازه ما مجعه القرآن من علوم ال حييط هبا بشر و ال جتتمع يف

 يكن إال من عند هللا احمليط بكل شيء علما حىت علمه من مل يكن به عاملا 
فإن قيل : فضل العلم ال يكون إعجازا يف النبوات ألن العلماء قد يتفاضلون و ال يكون لألفضل 

 إعجاز على املفضول فعنه جواابن : 
 وم مفقود أحدمها : أن التفاضل يف العلم موجود و اإلحاطة جبميع العل

و الثاين : أن ظهور العلم فيمن يتعاطاه ليس مبعجز لظهوره من جهته و ظهور فيمن مل يتعاطه معجزا 
 لظهوره من غري جهته 

 و قد كان أميا من أمة أميه مل يقرأ كتااب و مل يتعاط علما فصار ما أظهر معجزا 
 ـ تضمنه احلجج :  - 6

حلجج و ال راهني عاى التوحيد و الرجعة و على الدهرية و الوجه السادس من إعجازه ما تضمنه من ا
 و الثنوية حىت قطع حبجاجه كل حمتج و خصم جبدله له كل خصم ألد 

فإن قيل : فدالئل التوحيد مستفادة ابلعقول فلم يكن فيها إعجاز من وجهني أحدمها وجودها من 
 ذاته و الثاين : مشاركته فيها لغريه 

أحدمها أنه مل يكن من أهل اجلدل فيقطع كل جمادل و الثاين أنه احتج  و اجلواب عنه من وجهني :
 للرجعة مبا زاد على قضااب العقول فخصم كل عاقل 

 ـ تضمنه أخبار املاضني :  - 7
و الوجه السابع من إعجازه ما تضمنه من أخبار القرون اخلالية و قصص األمم السالفة و حتداه به 

و شأن موسى و اخلضر و حديث ذي القرنني فكان على ما  أهل الكتاب من قصة أهل الكهف
 ذكره أنبياؤهم و تضمنته كتبهم 

 فإن قيل : فاألخبار مبا كان ليس مبعجز ألن علم غري األنبياء به ممكن فعنه جواابن : 
أحدمها : أنه ممكن فيمن علمها و متتنع فيمن مل يعلمها و مل يكن من أهلها فيعلمها فصار معجزا 

  ممتنعا
و الثاين : أهنم اقرتحوا حتديه مما مل يكن مبتدائ و ال كان له متناهيا من غوامض أسرار و غرائب أخبار 



جعلوها حجاجا له و عليه ففصح ابجلواب عن سرائرها و صدع بنعت غوامضها فخرج عن العرف 
 إىل ما ليس بعرف فصار معجزا 

 ـ تضمنه عن علم الغيب :  - 8
ازه ما تضمنه من علم الغيب أبخبار تكون فكانت كقوله لليهود : } قل إن  و الوجه الثامن من إعج

كانت لكم الدار اآلخرة عند هللا خالصة من دون الناس فتمنوا املوت إن كنتم صادقني { مث قال : } 
 ولن يتمنوه أبدا مبا قدمت أيديهم { فما متناه أحد منهم 

 فقطع أبهنم ال يفعلون فلم يفعلوا  و كقوله لقريش : } فإن مل تفعلوا ولن تفعلوا {
 أو كقوله : } سيهزم اجلمع ويولون الدبر { و كان ذلك يف يوم بدر 

و كقوله تعاىل يف هجرته من مكة إىل املدينة } إن الذي فرض عليك القرآن لراد  إىل معاد { فأعاده 
 هللا إىل مكة عام الفتح إىل غري ذلك من نظائره 

حدسا بشواهد األفعال و فراسة بفضل األملعية و قوة الفطنة فعنه جواابن  فإن قيل : فقد يكون ذلك
 : 

أحدمها : أن احلدس و الفراسة و إن أصاب هبما اترة فقد خيطئ هبما أخرى و هذا إصابة يف اجلميع 
 فخرجت عن احلديث و الفراسة إىل علم من ال ختفى عليه الغيوب 

مقطوع هبما قبل الوجود و هذا إخبار أبنه مقطوع هبا قبل  و الثاين : أن احلدس و الفراسة توهم غري
 الوجود فافرتقوا 

 ـ إخباره بضمائر القلوب :  - 9
و الوجه التاسع من إعجازه ما فيه من األخبار بضمائر القلوب اليت ال يصل إليها إال عالم الغيوب  

أو يوجد منهم فشل و   كقوله : } إذ مهت طائفتان منكم أن تفشال { من غري أن يظهر منهم قول
كقوله : } وإذ يعدكم هللا إحدى الطائفتني أهنا لكم وتودون أن غري ذات الشوكة تكون لكم { فكان  

 كقوله : و إن مل يتكلموا به إىل غري ذلك من نظائره 
فإن قيل : فاجلمع الكثري ختتلف ضمائرهم يف العرف فإن وجد ذلك يف بعضهم مل يوجد يف مجيعهم 

أن يعقده بعضهم خال منه بعضهم فتقابل القوالن فيهم و بطل إعجازه معهم فعنه جواابن  فإن مل خيل
 : 

 أحدمها : أهنم و وجهوا هبذا اخل ر على العموم فلم ينكروه فزال هذا التفصيل فصار معجزا 
 و الثاين : أنه جعله ذنبا هلم فلم يتنصلوا منه فدل على وجوده من مجيعهم 

  يتوعر و ال يسرتذل : ـ جزل القرآن ال - 10
و الوجه العاشر من إعجازه أن ألفاظ القرآن قد تشتمل على اجلزل املستغرب و السهل املستقرب 



فال يتوعر جزله و ال يسرتذل سهله و يكوانن إذا اجتمعا مطبوعني غري متنافرين و ال جند ذلك يف 
ينهما يتنافر فصار من هذا الوجه غريه من كالم البشر ألن جزله يتوعر و سهله يسرتذل و اجلميع ب

 مبانيا و يف اإلعجاز داخال 
فإن قيل : إمنا كان القرآن كذلك ألنه قد تواطأ بكثرة التالوة فاستلذته األمساع و استحلته األلسن و 

 لواله لتباين و اختلف فعنه جواابن : 
 باديه و غايته أحدمها : أن صفته عند أول مساعه لو كانت ملا ذكر من العلة الختلف يف م
 و الثاين : أن غريه من الكالم املختلف ال يتواطأ بكثرة ذكره فبطلت العلة 

 ـ اختصاص تالوته ببواعث ليست لغريه :  - 11
و الوجه احلادي عشر من إعجازه أن تالوته ختتص خبمسة بواعث عليه ال توجد يف غريه أحدها : 

: ساللة نظمه و الرابع : حسن قبوله و اخلامس : أن هشاشة خمرجه و الثاين : هبجة رونقه و الثالث 
 قارئه ال يكل و سامعه ال ميل و هذا يف غريه من الكالم املعدوم 

 فإن قيل : إمنا وقع يف النفوس هذا املوقع للتدين ابلتزامه و التخصيص إبعظامه فعنه جواابن 
إلجنيل و الزبور و ليس يوجد ذلك أحدمها : أن هذا موجود يف غريه من كتب هللا تعاىل كالتوراة و ا

فيها مع وجود هذا التعليل و لذلك ما استعان أهلها على استحالء تالوهتا مبا وضعوه هلا من األحلان 
 و استعذبوه هلا من األصوات و القرآن مستغن عن هذا بصيغة لفظه فلذلك ما راع وهيج الطباع 

فسد عليها تصورها و هو أبن يزيدها بصرية أوىل من و الثاين : التدين ال يسلب العقول متييزها و ال ي
 أن ينقصها و لو كان هلذه العلة جلحده من كفر كما اعرتف به من آمن و قول اجلميع فيه سواء 

 ـ القرآن منزل أبلفاظه و معانيه ال كسائر الكتب الدينية :  - 12
ستودعة و بلغة امللك بلفظه و و الوجه الثاين عشر من إعجازه أنه منقول أبلفاظه منزلة و معان م

على نظمه و أداه الرسول إىل األمة مبثله فلم ينخرم فيه لفظ و ال اختل فيه معىن و ال تغري له ترتيب 
حىت صار من الزلل مضبوطا و من التبديل حمفوظا تستمر به األعصار على شاكلته و تتداوله األلسن 

عاقب األزمنة و ال خيتل بتباعد األمكنة و ال مع اختالف اللغات على نظمه و صفته ال خيتلف بت
 يتغري ابختالف األلسنة و غريه من الكتب مقصورة على حفظ معانيها و إن غويرت ألفاظها 
 فإن التوراة ألقى هللا تعاىل معانيها إىل موسى عليه السالم فذكرها بلفظه و ع ر عنها بكالمه 

م عن ربه و عن نفسه فجمعه تالمذته أبلفاظهم و و أما اإلجنيل فهو ما أخ ر به عيسى عليه السال
 جعلوه كتااب متلوا 

و أما الزبور فأدعية بتحاميد و تسابيح تنسب إىل داود عن لفظه و لئن كانت معاين هذه الكتب 
مضافة إىل هللا تعاىل فليست بصيغة لفظه و ال على نظم كالمه كما نزل القرآن جامعا أللفاظه و 



ار مباينا جلميع كتبه و ما هذا إال مبعونة إهلية حفظ هللا تعاىل هبا إعجازه و أمد هبا معانيه و ترتيبه فص
 رسوله كما قال تعاىل : } إان حنن نزلنا الذكر وإان له حلافظون { 

فإن قيل : فحفظ الكالم على صيغة لفظه و اشتمال معانيه ال يكون معجزا كأشعار اجلاهلية القدماء 
 كماء فعنه جواابن : و أمثال من سلف من احل

 أحدمها : أن يف هذا حموال و مرتوكا فلم ينحفظ 
 و الثاين : أنه ال يعلم حاله فلم ينضبط و القرآن خمالف هلما يف حفظه و ضبطه 

 ـ ارتباط معانيه املتغايرة :  - 13
ختلفة فيخرج و الوجه الثالث عشر من إعجازه اقرتان معانيه املتغايرة و اقرتان نظائرها يف السور امل

يف السورة من وعد إىل وعيد و من ترغيب إىل ترهيب و من ماض إىل مستقبل و من قصص إىل مثل 
و من حكم إىل جدل فال ينبو و ال يتنافر و هي يف غريه من الكالم متنافرة فتتجانس معانيها و  

مخسة أسفار و   كذلك هي يف غريه من الكتب املنزلة مفصلة لكل نوع سفر فإن التوراة مقسومة على
 كل سفر منها مفرد مبعىن واحد من املعاين املستودعة فيها 

فالسفر األول : لذكر بدء اخللق و السفر الثاين : خلروج بين إسرائيل من مصر و السفر الثالث : 
ألمر القرابني و السفر الرابع : إلحصاء موسى بين إسرائيل و ما دبرهم به و السفر اخلامس : لتكرير 

ميس و جعل اختالف معانيها موجبا لتفاضيلها فكان أفضل ما يف التوراة عند اليهود العشر النوا
 الكلمات املشتملة على الوصااي اليت خاطب هللا تعاىل هبا موسى و هبا يستخفون دون غريها 

ءة و أفضل ما يف اإلجنيل الصحف األربعة املنسوبة إىل تالمذة املسيح األربعة و هي املخصوصة ابلقرا
 يف الصالة و األعياد 

و أفضل ما يف الزبور ما اتفق أهل الكتابني على اختياره و ما اشتمل عليه القرآن من تغايرها أوىل من 
 وجهني : 

 إحدامها : أن ال خيتص قارئه أبحدها فيعدل عن غريه 
 و الثاين : أن يستوعب إذا أراد مجيعها قراءة مجيعه فيستكمل فوائده و يستجزل ثوابه 
 فإن قيل : فالتفصيل أبلغ يف البيان من االمتزاج فاجلواب عنه ما ذكرانه من الوجهني 

 ـ طول اآلايت و قصرها مل يؤثر يف أسلوهبا :  - 14
و الوجه الرابع عشر من إعجازه أن اختالف آايته يف الطول و القصر ال خيرج عن أسلوبه و ال يزول 

ه إذا تفاصلت أجزاؤه زال عن وزن منظومه و اعتدال منثوره عن اعتداله و غريه من نظم الكالم و نثر 
 فصار ذلك من إعجازه 

فإن قيل : زايدة طوله هذر و نقصان قصره حصر فكيف يكون معجزا إذا تردد بني هذر و حصر   



 فعنه جواابن : 
ن طوله و أحدمها : أن الزايدة تكون هذرا إذا مل تفد و النقصان يكون حصرا إذا مل يقنع و الزايدة م

 النقصان من قصره مقنع فخرج عن اهلذر و احلصر 
و الثاين : أن الطويل لو انفرد مل يكن هذرا و القصري لو انفرد مل يكن حصرا فلم يكن اجتماعهما 
موجبا هلذر و حصر كاختالف السور يف القصر و الطول فإن أقصر السور سورة الكوثر و تشتمل 

ر بنعمة و أمر بعبادة و بشرى مبسرة و أسلوب هو معجز فلم مع قصرها على أربعة معان : إخبا
 خترج إذا قورنت مبا هو أطول أن تكون معجزة 

 ـ مكثر تالوته ال يزداد ابلقراءة فصاحة  - 15
و الوجه اخلامس عشر من إعجازه أن مكثر تالوته ال يزداد به فصاحة و إن ازداد بغريه من فصيح 

 صار أسلوبه معجزا يف احلالني و على كال الوجهني الكالم خلروجه عن طباع البشر ف
 فإن قيل : ما ال يؤثر يف الطباع انقص عن الكمال فكيف يوصف ابلكمال   فعنه جواابن : 

 أحدمها : أن كماله فيه فلم يلزم تعديله 
 و الثاين : أن كماله يوجب املنع من تساويه 

 ـ تيسريه على مجيع األلسنة :  - 16
س عشر من إعجازه تيسريه على مجيع األلسنة حىت حفظ األعجمي األبكم و دار به و الوجه الساد

لسان القبطي األلكن و ال حيفظ غريه من الكتب كحفظه و ال جتري به ألسنة البكم كجريها به و ما 
 ذا  إال خبصائص إهلية فضله هبا على سائر كتبه 

وزنه الذي حيفظ بعضه بعضا فلم يكن ذلك فإن قيل : فقد حيفظ الشعر كحفظه و العلة فيه اعتدال 
 معجزا فعنه جواابن : 

 أحدمها : إن ما اندرس من الشعر أكثر مما حفظ و هذا حمفوظ مل يندرس فاختلفا 
 و الثاين : ما مل تستعذبه األفواه مرتو  و القرآن مستعذب غري مرتو  فافرتقا 

 ـ القرآن أعلى مراتب الكالم  - 17
من إعجازه أن الكالم يرتتب ثالث مراتب : منثور يدخل يف قدرة اخللق و  و الوجه السابع عشر

شعر هو أعلى منه يقدر عليه فريق و يعجز عنه فريق و قرآن هو أعلى من مجيعها و أفضل من 
 سائرها جتاوز رتبة النوعني فخرج عن قدرة الفريقني 

القدرة و قليله مقدور عليه و هو أن  فإن قيل : لو كان القرآن برهاان معجزا خلرج كثرية و قليله عن
جيمع بني ثالث كلمات منه أو أربع فكذلك كثريه ألن الشيء إذا دخلت أوائله يف جنس املمكن 

 خرجت أواخره من جنس املمتنع فعنه جواابن : 



أحدمها : أن قليله و كثريه خارج عن القدرة إذا انتظم إعجازه و هو كأقصر سورة منه فبطل هذا 
  االعرتاض

و الثاين : أنه ليس القدرة على الكلمة و الكلمتني منه قدرة على استكمال ما يقع من التحدي  
كاملفحم يف الشعر ال تكون قدرته على الكلمة و الكلمتني من بيت من الشعر قدرة على نظم بيت  

 كامل من الشعر 
 ـ الزايدة فيه ممتازة و التغيري مفتضح :  - 18

إعجازه أن الزايدة فيه ممتازة و تغيري ألفاظه منه مفتضحة و لو كان يف و الوجه الثامن عشر من 
 القدرة اللتبس و لو أمكن الشتبه 

فإن قيل : فقد زيد فيه فالتبس و اشتبه و هو أن النيب صلى هللا تعاىل عليه و سلم ملا نزلت عليه 
أفرأيتم الالت والعزى * ومناة سورة النجم مبكة قرأها يف املسجد احلرام حىت بلغ إىل قوله تعاىل : } 

الثالثة األخرى { ألقى الشيطان على لسانه : تلك الغرانيق العلى و أن شفاعتهن لرتجتى مث متم 
السورة و سجد فسجد معه املسلمون و فرح املشركون فسجدوا معه و رضيت كفار قريش به و مسع 

فشق عليه و نزل فيه قوله تعاىل : } به من هاجر إىل أرض احلبشة فعادوا إىل أن أنكر عليه ج ريل 
وما أرسلنا من قبلك من رسول وال نيب إال إذا متىن ألقى الشيطان يف أمنيته فينسخ هللا ما يلقي 

 الشيطان مث حيكم هللا آايته { 
قالوا : و معلوم أن هذه الزايدة هي يف مثل أسلوب السورة و ليست من هللا تعاىل و قد اشتبهت فلم 

 واها مبثابتها فعنه جواابن : ال كان ما س
 أحدمها : أن هذه زايدة ال تبلغ قدر التحدي فخرجت عن حكمه 

الثاين : أنه أنزل فيهم ] اليت عندهم [ أيها الغرانيق العلى و إن شفاعتهن لرتجتى فاشتبه على قريش 
 دة و حذفوا منه قوله ] اليت عندهم [ فنسخ هللا تعاىل هلذا االشتباه تالوة هذه الزاي

 ـ عجز األمم عن معارضته :  - 19
و الوجه التاسع عشر من إعجازه عجز األمم عن معارضته و قد حتداهم أن أيتوا بسورة مثله فلم 

خترجهم أنفة التحدي و ص روا على نغص العجز مع شدة محيتهم و قوة أنفتهم و قد سقه أحالمهم 
يف مقدورهم داخال و قد جعله حجة هلم  و سب أصنامهم و لو وجدوا إىل املعارضة سبيال ـ و كان

 يف رد رسالته ـ لعارضوه و ملا عدلوا عنه إىل بذل نفوسهم يف قتاله و سفك دمائهم يف حماربته 
فإن قيل : فليس ميتنع أن يكونوا قد عارضوا مبثله فكتم ما هجي به من األشعار و قرف به من العار 

 فعنه جواابن : 
هر و لو ظهر النتشر ألن تكامت االستفاضة ال تستطاع ملا يف الطباع من أحدمها : أهنم لو عارضوه لظ



اإلذاعة و يف نفثات الصدور من اإلشاعة و لقيل قد عورض فكتم كما قيل هجي فكتم و لو جاز 
هذا يف معارضة القرآن جلاز مثله يف معجزة كل نيب أن يقال : قد عورض معجزه فكتم فيفضي إىل 

 دفوع يف معارضة غري للقرآن فكان مدفوعا يف معارضة القرآن إبطال كل معجز و هذا م
و الثاين : أنه قد جعل معارضته حجة هلم يف رد رسالته فلو عارضوه الحتجوا عليه ابملعارضة و ملا 

احتاجوا معه إىل القتال و احملاربة مع بذل النفوس و استهال  األموال و لدفعوه ابألهون دون 
ض به فظهر فيه العجز و ابن فيه النقص حىت فضحته ركاكة لفظه و األصعب و قد نقل ما عور 

 سخافة نظمه 
 مناذج من املعارض السخيفة : 

فحكى ابن قتيبة عن مسيلمة أنه قال يف معارضة القرآن : اي ضفدع نقي كم تنقني ال املاء تكدرين و 
 ا الكالم مل خيرج من إله ال الشراب متنعني فلما مسع هذا أبو بكر رضي هللا تعاىل عنه قال إن هذ

و حكى عن غريه و أحسبه العنسي أنه قال : أمل تر كيف فعل ربك ابحلبلى أخرج من بطنها نسمة 
 تسعى من بني شراسيف وحشى 

 و حكى عن آخر الفيل ما الفيل له ذنب وثيل و مشفر طويل فإن ذلك من خلق ربنا لقليل 
كان من فصحاء قريش عارض القرآن فقال : و و حكى احلكم عن عكرمة أن النضر بن احلارث و  

الزارعات زرعا و احلاصدات حصدا و الطاحنات طحنا و العاجنات عجنا و اخلابزات خبزا 
 فالالقمات لقما 

 و قال أخر قد أفلح من هينم يف صالته و أطعم املساكني من خمالته و أخرج الواجب من زكاته 
جم إذا مسا و البحر إذا طما ما زاغ منذركم و ما طغى و و قال آخر : يف معارضة سورة النجم و الن

ما كذب هبا و غوى فيما نطق به و روى فأنزل هللا تعاىل يف ذلك : } ومن أظلم ممن افرتى على هللا  
كذاب أو قال أوحي إيل ومل يوح إليه شيء { فهذه املعارضة و قد احتذوا فيها مثاال عدلوا هبا عن 

أتوا بسقيم الكالم دون سليمه و بسخيفه دون مجيله فكيف يقابل به غايته طوال السور إىل قصارها ف
القصوى و يواري به طبقته العليا و هل ذلك إال كمن عارض فصاحة سحبان بعي ابقل أو ختليط 
جمنون حبزم عاقل أو قاس الدر ابملدر و شاكل بني الصفو و الكدر و من تعاطى ما ليس يف طبعه 

 ا فخر صريعا و هوى سريع
 ـ الصرفة عن معارضته :  - 20

الوجه العشرون من إعجازه الصرفة عن معارضته و اختلف من قال هبا هل صرفوا عن القدرة على 
 معارضته أو صرفوا عن معارضته مع دخوله يف مقدورهم   على قولني : 

 أحدمها : أهنم صرفوا عن القدرة و لو قدروا لعارضوا 



عن املعارضة مع دخوله يف مقدورهم و الصرفة إعجاز على القولني معا و القول الثاين : أهنم صرفوا 
 يف قول من نفاها و أثبتها فخرقها للعادة فيما دخل يف القدرة 

فإن قيل : فإن عجزوا عن معارضته مبثله مل يعجزوا عن معارضته مبا تقاربه و إن نقص عن رتبته و 
 فعنه جواابن :  املعجز ما مل ميكن مقاربته كما ال ميكن مماثلته

أحدمها : أن مقاربته تكون مبا يف مثل أسلوبه إذا قصر عن كماله و األسلوب ممتنع فبطلت املقاربة و 
 ثبت اإلعجاز 

 و الثاين : أن املقاربة متنع من املماثلة و التحدي إمنا كان ابملثل دون املقاربة 
واحد منها معجزا فإذا مجع القرآن فإذا ثبت إعجاز القرآن من هذه الوجوه كلها صح أن يكون كل 

سائرها كان إعجازه أقهر و حجاجه أظهر و صار كفلق البحر و إحياء املوتى ألن مدار احلجة يف 
 املعجزة إجياد ما ال يستطيع اخللق مثله سواء كان جسما خمرتعا أو جرما مبتدعا أو عرضا متومها 

(1/76) 

 

  القرآن معجز للعرب العاربة و املولدين
 إن قيل : أفيعت رون عجز العرب العاربة عنه دون املولدين أو عجز اجلميع ف

 قيل : فيه خالف بني أهل العلم على وجهني : 
أحدمها : أن املعت ر فيه عجز اجلميع ليكون أعم و الوجه الثاين معت ر فيه عجز العرب العاربة دون 

 تكفله و تعلمه  املولدين ليكون معت را مبن يلجأ إىل طبعه و ال يعول على
 و هكذا اختلفوا هل يعت ر فيه عجز أهل عصره أو يف مجيع دهره على هذين الوجهني : 

أحدمها : يعت ر فيه عجز أهل العصر ألهنم حجة على أهل كل عصر و الوجه الثاين : أنه يعت ر عجز 
 أهل عصر لعموم التحدي فيه ألهل كل عصر 

 إعجاز القرآن من هللا تعاىل : 
ل : فليس عجز كل اإلنس عن مثله موجبا إلضافته إىل هللا تعاىل جلواز أن تكون الشياطني قد فإن قي

 أعانت عليه حىت خرج عن مقدور اإلنس كما أعانت سليمان على ما عجز عنه اإلنس فعنه أجوبة : 
أحدها : إن هذ يتوجه على موسى يف فلق البحر و على عيسى يف إحيار املوتى و يقدح يف مجيع 

 لنبوات فلم جيز ملن أثبتها أن خيص به بعض املعجزات ا
و اجلواب الثاين : أن الشياطني مل يعرفوا إال من الرسل و لوالهم ملا علم الناس أن يف الدنيا شيطاان و 



ال جاان و قد جهر الرسل بلعنهم و دعوا إىل معصيتهم و لو كانوا أعواان لدعوا إىل طاعتهم و 
 أطيع و ويل أحق من معونة من عصى وعودي مواالهتم ألن معونة من 

و اجلواب الثالث : أن الشياطني ال يقدرون على ذلك إال مبعونة هللا تعاىل هلم و هو ال يعني كاذاب 
عليه فإن كان عن أمره كان معجزا ألنه من فعله و على هذا كان تسخري سليمان للجن و هللا تعاىل 

رسله و أعواان ألنبيائه و هم ينهمون عن طاعته و يدعون إىل غين عن الشياطني أن يكونوا سفراء إىل 
معصيته و هذا القرآن و قد حتدى به اجلن كما حتدي به اإلنس بقوله تعاىل : } قل لئن اجتمعت 

 اإلنس واجلن على أن أيتوا مبثل هذا القرآن ال أيتون مبثله ولو كان بعضهم لبعض ظهريا { 
 انه : } إان مسعنا قرآان عجبا * يهدي إىل الرشد فآمنا به { و حكى عنهم عجزهم عنه بقوله سبح
 الرسول أعلمنا أن اإلعجاز من هللا : 

فإذا تقررت هذه اجلملة يف إعجاز القرآن فإعجازه يعلم أنه من غري كالم البشر و ال يعلم أنه من 
ألنه من البشر إال أن  عند هللا تعاىل إال بقول الرسول فلو أراد الرسول أن يقول مثله مل يقدر عليه

ميده هللا تعاىل بعون منه فيصري قادرا عليه و معجزا له لو مل يضف القرآن إىل هللا تعاىل فأما مع 
إضافته إليه فال يكون معجزا له و يكون مصروفا عنه ألن ما أضيف إىل هللا تعاىل ميتنع أن يكون من 

رع و معجزا للرسول فيجب على األمة التزام غريه لدخوله يف مجلة الكذب مث يصري القرآن أصال للش
 أحكامه و طاعة الرسول 

 طاعة القرآن الزمة عقال و شرعا : 
 و اختلف يف لزوم طاعته و هل وجبت بعد ثبوت رسالته ابلعقل أو ابلشرع على وجهني : 

 أحدمها : ابلعقل ألن طاعة الرسول طاعة املرسل 
} اي أيها الذين آمنوا أطيعوا هللا وأطيعوا الرسول وأويل األمر و الوجه الثاين : ابلشرع بقوله تعاىل : 

 منكم { ألن الرسول مبلغ 
القرآن أصل الشرع : و إذا كان القرآن أصال للشرع فقد اختلف العلماء يف حد األصل و الفرع 

 على وجهني : 
كون القرآن فرعا أحدمها : أن حد األصل ما دل على غريه و حد الفرع ما دل عليه غريه فعلى هذا ي

 لعلم احلس ألنه الدال على صحته 
و الوجه الثاين : أن األصل ما تفرع عنه غريه و الفرع ما تفرع عن غريه فعلى هذا ميتنع أن يكون 

 القرآن فرعا لعلم احلس ألن هللا تعاىل تواله و جعله أصال دل العقل عليه 
 إبالغ الرسول ملزم لألمة : 
 غ الرسول هل يكون أمرا أو إعالما   و اختلف العلماء يف إبال



فقال بعضهم يكون أمرا ال يلزم األمة أحكامه لو عرفوه قبل إبالغه و الوجه الثاين : يكون إعالما و 
يلزمهم أحكامه لو عرفوه قبل إبالغه و جيوز أن يعلم مجيع األحكام الشرعية من القرآن و ال جيوز أن 

 قياس ألهنما ينعقدان عن أصل مسموع يعلم مجيعها من االجتماع و ال من ال
و اختلف يف جواز العلم جبميعها من سنة الرسول فجوزه بعضهم لقوله تعاىل : } وما آاتكم الرسول 
فخذوه وما هناكم عنه فانتهوا { و امتنع منه بعضهم لقوله تعاىل : } وما ينطق عن اهلوى * إن هو إال 

 وحي يوحى { و هللا تعاىل أعلم 
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  الباب الثامن : يف معجزات عصمته صلى هللا تعاىل عليه و سلم
 معجزات يف عصمة النيب عليه السالم : 

أظهر هللا تعاىل لرسوله صلى هللا تعاىل عليه و سلم من أعالم نبوته بعد ثبوهتا مبعجز القرآن و استغنائه 
و يذعن هلا من ضعفت بصريته عما سواه من ال رهان ما جعله زايدة استبصار حيج هبا من قلت فطنته 

ليكون إعجاز القرآن مدركا ابخلواطر الثاقبة تفكرا و استدالال و إعجاز العيان معلوما ببداية احلواس 
احتياطا و استظهارا فيكون البليد مقهورا بومهه و بيانه و اللبيب حمجواب بفهمه و بيانه ألن لكل فريق 

 فكان ما مجع انقياد الفرق أوضح سبيال و أعم دليال  من الناس طريقا هي عليهم أقرب و هلم أجذب
 عصمة النيب من أعدائه الكثريين : 

فمن معجزاته : عصمته من أعدائه و هم اجلم الغفري و العدد الكثري و هم على أمت حنق عليه و أشد 
أيديهم طلب لنفيه و هو بينهم مسرتسل قاهر و هلم خمالط و مكاثر ترمقه أبصارهم شزرا و ترتد عنه 

ذعرا و قد هاجر عنه أصحابه حذرا حىت استكمل مدته فيهم ثالث عشرة سنة مث خرج عنهم سليما 
مل يكلم يف نفس و ال جسد و ما كان ذا  إال بعصمة إليهية وعده هللا تعاىل هبا فحققها حيث يقول : 

 } وهللا يعصمك من الناس { فعصمه منهم 
 أعداؤه حياولون قتله : 

تمعت يف دار الندوة و كان فيهم النضر بن احلارث بن كنانة و كان زعيم القوم و و إن قريشا اج
ساعده عبد هللا بن الزبعري و كان شاعر القوم فحضهم على قتل حممد صلى هللا تعاىل عليه و سلم 

 و قال هلم : املوت خري لكم من احلياة فقال بعضهم : كيف نصنع   
حد و هل بنو هاشم إال قبيلة من قبائل قريش فليس منكم من فقال أبو جهل : هل حممد إال رجل وا



 يزهد يف احلياة فيقتل حممدا و يريح قومه و أطرق مليا فقالوا : من فعل هذا ساد 
فقال أبو جهل : ما حممد أبقوى من رجل منا و إين أقوم إليه فأشدخ رأسه حبجر فإن قتلت أرحلت 

 قومي و إن بقيت فذا  الذي أوثره 
لك خرجوا فلما اجتمعوا يف احلطيم خرج عليهم رسول هللا صلى هللا تعاىل عليه و سلم و على ذ

 فقالوا : قد جاء فتقدم من الركن فقام يصلي فنظروا إليه يطيل الركوع و السجود 
فقال أبو جهل : فإين أقوم فأرحيكم منه فأخذ مهراشا عظيما و دان من رسول هللا صلى هللا عليه و 

ال يلتفت و ال يهابه و هو يراه فلما دان منه ارتعد و أرسل احلجر على رجله فرجع  سلم و هو ساجد
و قد شدخت أصابعه و هو يرتعد و قد دوخت أوداجه و رسول هللا صلى هللا تعاىل عليه و سلم 

 ساجد 
فقال أبو جهل ألصحابه : خذوين إليكم فالتزموه و قد غشي عليه ساعة فلما أفاق قال له أصحابه 

الذي أصابك   قال : ملا دنوت منه أقبل علي من رأسه فحل فاغر فاه فحمل علي أسنانه فلم ما 
 أمتالك و إين أرى حممدا حمجواب 

 فقال له بعض أصحابه : اي أاب احلكم رغبت و أحببت احلياة و رجعت 
 قال : ما تغروين عن نفسي 

 قال النضر بن احلارث : فإن رجع غدا فأان له 
أاب سهم لئن فعلت هذا لتسودن فلما كان من الغد اجتمعوا يف احلطيم منتظرين رسول  قالوا له : اي

هللا صلى هللا عليه و سلم فلما أشرف عليهم قاموا أبمجعهم فواثبوه فأخذ حفنة من تراب و قال : 
 شاهت الوجوه و قال : محر ال يبصرون فتفرقوا عنه 

 يه حىت وقاه هللا و كان من أقوى شاهد على صدقه و هذا دفع إهلي وثق به من هللا تعاىل فص ر عل
 معمر بن يزيد حياول قتل النيب صلى هللا عليه و سلم : 

و من أعالمه : أن معمر بن يزيد و كان أشجع قومه استغاثت به قريش و شكوا إليه أمر رسول هللا 
ما شكوا إليه قال هلم : صلى هللا تعاىل عليه و سلم و كانت بنو كنانة تصدر عن رأيه و تطبع أمره فل

إين قادم إىل ثالث و أرحيكم منه و عندي عشرون ألف مدجج فال أرى هذا احلي من بين هاشم يقدر 
على حريب و إن سألوين الدية أعطيتهم عشر دايت ففي مايل سعة و كان يتقلد بسيف طوله سبعة 

 أشبار يف عرض ش ر و قصته يف العرب مشهورة ابلشجاعة و البأس 
يوم وعده قريشا سالحه و ظاهر بني درعني فوافقهم ابحلطيم و رسول هللا صلى هللا تعاىل عليه  فلبس

و سلم يف احلجر يصلي و قد عرف ذلك فما التفت و ال تزعزع و ال قصر يف صالة فقيل له : هذا 
إىل حممد ساجد فأهوى إليه و قد سل سيفه و أقبل حنوه فلما دان منه رمى بسيفه و عاد فلما صار 



ابب الصفا عثر يف درعه فسقط فقام و قد أدمى وجهه ابحلجارة يعدو كأشد العدو حىت بلغ البطحاء 
 ما يلتفت إىل خلف فاجتعموا و غسلوا عن وجهه الدم 

 و قالوا ماذا أصابك   
قال : و حيكم املغرور من غررمتوه قالوا ما شأنك   قال : ما رأيت كاليوم دعوين ترجع إيل نفسي 

 ه ساعة و قالوا : ما أصابك اي أاب الليث   فرتكو 
قال : إين ملا دنوت من حممد فأردت أن أهوي بسيفي إليه أهوي إيل من عند رأسه شجاعان أقرعان 

 ينفخان ابلنريان و تلمع يف أبصارمها فعدوت فما كنت ألعود يف شيء من مساءة حممد 
 كلدة بن أسد حياول قتل النيب صلى هللا عليه و سلم : 

ومن أعالمه : أن كلدة بن أسد أاب األشد و كان من القوة مبكان خاطر قريشا يوما يف قتل رسول هللا 
صلى هللا تعاىل عليه و سلم فأعظموا له اخلطر إن هو كفاهم فرأى رسول هللا صلى هللا تعاىل عليه و 

ق فرجع املزراق يف سلم يف الطريق يريد املسجد ما بني دار عقيل و عقال فجاء كلدة و معه املزرا
صدره فرجع فزعا فقالت له قريش : ما لك اي أاب األشد   فقال : و حيكم فإين أراه فلم يزل يعدو 

 حىت بلغ الطائف فاستهزأت به ثقيف فقال : أان أعذركم لو رأيتم ما رأيت هللكتم 
 أبو هلب حياول قتل النيب صلى هللا عليه و سلم : 

ج يوما و قد اجتمعت قريش فقالوا له : اي أاب عتبة إنك سيدان و أنت و من أعالمه : أن أاب هلب خر 
أوىل مبحمد منا و إن أاب طالب هو احلائل بيننا و بينه و لو قتلته مل ينكر أبو طالب و ال محزة منك 

 شيئا و أنت بريء من دمه فنؤدي حنن الدية و تسود قومك 
  فقال : فإين أكفيكم ففرحوا بذلك و مدحته خطباؤهم

فلما كان يف تلك الليلة و كان مشرفا عليه نزل أبو هلب و هو يصلي و تسلقت أم مجيل احلائط حىت 
وقفت على رسول هللا صلى هللا تعاىل عليه و سلم و هو ساجد فصاح أبو هلب فلم يلتفت إليه و مها  

 عليه و سلم كاان ال ينقالن قدما و ال يقدران على شيء حىت تفجر الصبح و فرغ صلى هللا تعاىل 
فقال أبو هلب : اي حممد أطلق عنا فقال : ما كنت ألطلق عنكما أو تضمنا يل أنكما ال تؤذايين قاال 

 : قد فعلنا فدعا ربه فرجعا 
 قريش تتوعد النيب صلى هللا عليه و سلم 

طلب و من أعالمه : أن قريشا اجتمعوا يف احلطيم فخطبهم عتبة بن ربيعة فقال : إن هذا ابن عبد امل
قد نغص علينا عشينا و فرق مجاعتنا و بدد مشلنا و عاب ديننا و سفه أحالمنا و ضلل آابءان و كان 
يف القوم الوليد بن املغرية و أبو جهل بن هشام و شيبة بن ربيعة و النضر بن احلرث و منبه و نبيه 

ما شئت فإان نطيعك  ابنا احلجاج و أمية و أيب ابنا خلف يف مجاعة من صناديد قريش فقال له : قل



قال : سأقوم فأكمله فإن هو رجع عن كالمه و عما يدعو إليه و إال رأينا فيه رأينا فقالوا له : شأنك 
 اي أاب عبد مشس 

 فقام فتقدم إىل النيب صلى هللا تعاىل عليه و سلم و هو جالس وحده فقال : أنعم صباحا اي حممد 
 ا السالم حتية أهل اجلنة قال : اي عبد مشس إن هللا قد أبدلنا هبذ

قال : اي ابن أخي إين جئتك من عند صناديد قريش ألعرض عليك أمورهم إن أنت قبلتها فلك 
احلظ فيها و لنا فيها الفسحة مث قال : اي ابن عبد املطلب إنك دعوت العرب إىل أمر ما يعرفونه 

به ملكا فإان منلكك علينا من فأقبل مين ما أقول لك قال : قل قال : إن كان ما تدعو إليه تطلب 
غري تعب و نتوجك فارجع عن ذلك فسكت مث قال له : و إن كان ما تدعو إليه أمرا تريد به امرأة 

 حسناء فنحن نزوجك 
فقال : ال قوة إال ابهلل مث قال له : و إن كان ما تتكلم به تريد ماال أعطينا  من األموال حىت تكون 

ن علينا من تشتت كلمتنا و تفريق مجاعتنا و إن كان ما تدعو إليه أغىن رجل يف قريش فإن ذلك أهو 
 جنوان داوينا  كما تداوي قيس بين ثعلبة جمنوهنم 

 فسكت النيب صلى هللا تعاىل عليه و سلم فقال : اي حممد ما تقول   و مب ارجع إىل قريش   
رحيم * كتاب فصلت آايته فقال النيب صلى هللا تعاىل عليه و سلم : } حم * تنزيل من الرمحن ال

قرآان عربيا لقوم يعلمون * بشريا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم ال يسمعون { حىت بلغ إىل قوله } فإن 
 أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد ومثود { 

قال عتبة : فلما تكلم هبذا الكالم فكأن الكعبة مالت حىت خفت أن متس رأسي من إعجازها و قام 
ر رداءه فرجع إىل قريش و هو ينتفض انتفاض العصفور و قام النيب صلى هللا تعاىل عليه و فزعا جي

 سلم يصلي فقالت قريش لقد ذهبت من عندان نشيطا و رجعت فزعا مرعواب فما وراء    
قال : و حيكم دعوين إنه كلمين بكالم ال أدري منه شيئا و لقد رعدت علي الرعدة حىت خفت على 

 لصاعقة قد أخذتين فقدموا عين ذلك نفسي و قلت ا
قال ابن عرفة : الصاعقة اسم العذاب على أي حال كان و إمنا أهلكت عاد ابلريح و مثود ابلرجف 

فسمى هللا تعاىل ذلك صاعقة قال األزهري : الصاعقة : صوت الرعد الشديد الذي يصعق منه 
 اإلنسان أي يغشى عليه 

 هللا عليه و سلم :  سراقة بن مالك حياول قتل النيب صلى
و من أعالمه : أنه ملا أراد اهلجرة خرج من مكة و معه أبو بكر فدخل غارا يف جبل ثور ليستخفي 
من قريش و قد طلبته و بذلت ملن جاء به مائة انقة محراء فأعانه هللا تعاىل إخفاء أثره و أنبت على 

على ابب الغار نسج سنني يف ابب الغار مثامة و هي شجرة صغرية و أهلمت العنكبوت فنسجت 



طرفه عني ولدغ أبو بكر هذه اللية غري لدغة فخرق ثيابه و جعلها يف الشقوق و سد بعضها بقدمه 
 اتقاء لرسول هللا صلى هللا تعاىل عليه و سلم 

و أقام فيه ثالثة أايم مث خرج منه فلقيه سراقة بن مالك بن جعشم و هو من مجلة من توجه لطلبه 
بكر : هذا سراقة قد قرب فقال رسول هللا صلى هللا تعاىل عليه و سلم : اللهم اكفنا  فقال له أبو

سراقة فأخذت األرض قوائم فرسه إىل إبطها فقال سراقة : اي حممد ادع هللا أن يطلقين و لك علي أن 
عنه أرد من جاء يطلبك و ال أعني عليك أبدا فقال اللهم إن كان صادقا فأطلق عن فرسه فأطلق هللا 

 مث أسلم سراقة و حسن إسالمه 
 دعثور حياول قتل النيب صلى هللا عليه و سلم : 

و من أعالمه : أن رسول هللا صلى هللا تعاىل عليه و سلم انفرد يف غزوة ذي أمر عن أصحابه و 
 اضطجع وحده فوقف عليه دعثور فسل سيفه و قال : اي حممد من مينعك مين   

يده فأخذه رسول هللا صلى هللا تعاىل عليه و سلم مث قال له : من  فقال : هللا فسقط السيف من
 مينعك مين   

 قال : ال أحد أشهد أن ال إله إال هللا و أن حممدا رسول هللا 
و عاد إىل قومه يدعوهم إىل اإلسالم و فيه نزل قوله تعاىل : } اي أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة هللا 

 إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم { عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا 
 شيبة بن عثمان حياول قتل النيب صلى هللا عليه و سلم : 

و من أعالمه : أن الناس ملا اهنزموا عن رسول هللا صلى هللا تعاىل عليه و سلم يوم حنني و هو معتزل 
ه قتل يوم أحد عنهم رآه شيبة بن عثمان بن أيب طلحة فقال : اليوم أدر  أثري و أقتل حممدا ألن أاب

يف مجاعة إخوته و أعمامه قال شيبة : فلما أردت قتله أقبل شيء حىت تغشى فؤادي فلم أطلق ذلك 
 : فعلمت أنه ممنوع 

 أربد بن قيس يسعى لقتل النيب صلى هللا عليه و سلم : 
ا على و من أعالمه : أن عامر بن الطفيل و أربد بن قيس و هو أخو لبيد بن ربيعة الشاعر ألمه وفد

رسول هللا صلى هللا تعاىل عليه و سلم يف قومهما من بين عامر فقال عامر ألربد : إذا قدمنا على 
 حممد فإين شاغل عنك وجهه فأعله أنت ابلسيف حىت تقتله 

قال أربد : أفعل مث أقبل عامر ميشي و كان رجال مجيال حىت قام على رأس رسول هللا صلى هللا تعاىل 
 اي حممد : مايل إن أسلمت   فقال : لك ما لإلسالم و عليك ما على اإلسالم عليه و سلم فقال 

قال : أال جتعلين الوايل من بعد    قال : ليس ذلك لك و ال لقومك و لكن لك أعنة اخليل تغزو 
 هبا 



 قال : أو ليست يل اليوم   و لكن اجعل يل و لك املدد قال : ليس ذلك لك 
فقام إليه فوضع عامر يده بني منكبيه مث أومأ إىل األبد أن اضرب فسل  فقال : قم اي حممد إىل ههنا

 أربد سيفه قريبا من ذراع مث أمسك هللا يده فلم يستطيع أن يسله و ال يغمده 
فالتفت رسول هللا صلى هللا تعاىل عليه و سلم إىل أربد فرآه على ما هو عليه ] فقال اللهم اكفنيها 

ر و أغن الدين عن عامر [ فانطلقا و عامر يقول : و هللا ألمألهنا عليك مبا شئت اللهم اهد بين عام
خيال دمها و وردا فقال رسول هللا صلى هللا تعاىل عليه و سلم : ] أيىب هللا ذا  و أبناء قيلة يعين 

األنصار [ مث قال عامر ألربد : ويلك مل أمسكت عنه   فقال و هللا ما مهمت به مرة إال رأيتك و ال 
 غري  أفأضربك ابلسيف    أرى

و سارا فأما عامر فطرح هللا عليه الطاعون يف عنقه فقتله يف بيت امرأة من بين سلول فجعل يقول : 
 أغدة كغدة البكر يف بيت امرأة من بين سلول و ركب فرسه فركضه حىت مات 
حممد إىل عبادة شيء  و أما أربد فقدم على قومه فقالوا ما وراء  اي أربد   فقال : و هللا لقد دعاان

لوددت أنه عندي اآلن فأرميه بنبلي هذا حىت أقتله مث خرج بعد مقالته بيوم أو يومني و معه مجال له 
تتبعه فأرسل هللا عليه و على مجاله صاعقة أحرقتهم و قيل نزل يف صاعقته قول هللا تعاىل : } هو 

طمعا يف املطر و فيه يقول لبيد بن ربيعة الذي يريكم ال رق خوفا وطمعا { يعين خوفا من الصواعق و 
 و هو أخو أربد ألمه : 

 ) أخشى على أربد احلتوف و ال ... أرهب نوع السما  و األسد ( 
 ) أفجعين الرعد الصواعق ابلفا ... رس يوم الكريهة النجد ( 

 ) كل بين حرة مصريهم ... قل و إن أكثرت من العدد ( 
 ... يوما يصريوا للهلك و النكد (  ) أن يغبطوا يهبطوا و إن أمروا

فإن قيل : فهذه أخبار آحاد ال يقطع مبثلها قيل : العداوة ظاهرة و الطلب معلوم و السالمة 
موجودة فلم تدفع مجلة األخبار و مل يصح يف مجيعها توهم الكذب و إن جاز يف آحادها توهم 

 الكذب كاحملكي من سخاء حامت و شجاعة عنتزة 

(1/100) 

 

  باب التاسع ـ فيما شوهد من معجزات أفعالهال
 أفعال العباد مقدرة : 



إن هللا تعاىل قدر لعباده أفعاال كما قدر هلم أجساما و آجاال انتهى إىل غاية أعجزهم عن جتاوزها : 
لتكون أفعاهلم مقصورة على عرف مألوف و حد معروف : يتوصلون هبا إىل مصاحلهم فيعلمون أن ما 

عن عرفها من أفعال هللا تعاىل فيهم ال من أفعاهلم فإن أظهرها يف أحدهم دل على  جتاوزها و خرج
اختصاصه ابهلل تعاىل دوهنم فكان هبا ممتازا و إليه تعاىل منحازا ليخص بطاعته إهلية كما اختص أبفعال 

 الهوتية فلذلك صارت األفعال املعجزة شاهدة على صحة النبوة 
 ر : معجزة الطعام القليل املتكاث

فمن أعالمه : ما رواه البخاري عن عبد الواحد بن أمين عن أبيه قال : قلت جلابر بن عبد هللا : 
حدثين حبديث عن رسول هللا صلى هللا تعاىل عليه و سلم مسعته منه أرويه عنك فقال جابر : كنا مع 

نطعم طعاما و ال نقدر عليه  رسول هللا صلى هللا تعاىل عليه و سلم يوم اخلندق حنفر فلبثنا ثالثة أايم مل
فعرضت يف اخلندق كدية غليظة ال يعمل فيها الفأس فجئت إىل رسول هللا صلى هللا تعاىل عليه و 

 سلم فقلت هذه كدية قد عرضت يف اخلندق و رششنا عليها املاء 
ما فقام و بطنه معصب ابحلجر فأخذ املعول و املسحاة مث مسي ثالاث مث ضرب فعادت كثيبا أهيل فل
رأيت ذلك منه قلت : اي رسول هللا إئذن يل فأذن يل فجئت إىل امرأيت فقلت : ثكلتك أمك إين 

رأيت من رسول هللا صلى هللا تعاىل عليه و سلم شيئا ال ص ر يل عليه فما عند  قالت عندي صاع 
عجنا من شعري و عناق قال : فطحنا الشعري و ذحبنا العناق و طبخناها و جعلناها يف ال رمة و 

 العجني 
مث رجعت إىل رسول هللا صلى هللا تعاىل عليه و سلم فلبثت ساعة مث استأذنت اثنية فأذن يل فجئت 
فإذا ابلعجني قد أمكن فأمرهتا ابخلبز و جعلت القدر على األاثيف مث جئت إىل رسول هللا صلى هللا 

م معي أنت و رجل أو رجالن تعاىل عليه و سلم فشاورته و قلت : عندان طعيم لنا فإن رأيت أن تقو 
 معك فعلت 

فقال : ما هو و كم هو   قلت : صاع من شعري و عناق فقال : ارجع إىل أهلك فقل هلا : ال تنزع 
ال رمة من األاثيف و ال خيرج اخلبز من التنور حىت آيت مث قال للناس : قوموا إىل بيت جابر فاستحييت 

يت : قد جاء رسول هللا صلى هللا تعاىل عليه و سلم أبصحابه حياء ال يعلمه إال هللا تعاىل فقلت المرأ
 أمجعني 

فقالت : أكأن سألك كم الطعام   قلت : نعم قالت : هللا و رسوله أعلم قد أخ رته مبا كان عندان 
 فذهب عين بعض ما أجده و قلت هلا : صدقت 

ال تضاغطوا مث بر  على و جاء رسول هللا صلى هللا تعاىل عليه و سلم فدخل مث قال ألصحابه : 
 التنور و ال رمة فجعلنا أنخذ من التنور اخلبز و أنخذ من ال رمة اللحم فنثرد و نغرف و نقرب إليهم 



فقال رسول هللا صلى هللا تعاىل عليه و سلم : ليجلس على الصحفة سبعة أو مثانية فلما أكلوا :  
كاان عليه حىت شبع املسملون كلهم و بقيت كشفنا التنور و ال رمة فإذا مها قد عادا إىل أمأل مما  

 طائفة من الطعام 
فقال لنا رسول هللا صلى هللا تعاىل عليه و سلم : إن الناس قد أصاهبم خممصة فكلوا و أطعموا فلم 

 نزل يومنا أنكل و نطعم 
سى عليه قال : فأخ روين أهنم كانوا مثامنا ئة أو قال مئتني أقل من الثمامنائة و هذا نظري معجزة عي

 السالم يف املائدة 
و من أعالمه : ] ما رواه مالك بن أنس عن إسحق بن عبد هللا بن أيب طلحة أنه مسع أنس بن مالك 
يقول : قال أبو طلحة ألم سليم : لقد مسعت رسول هللا صلى هللا تعاىل عليه و سلم ضعيفا أعرف 

ري مث أخرجت مخارا هلا فلفت فيه اجلوع فهل عند  من شيء قالت نعم فأخرجت أقراصا من شع
اخلبز ببعضه مث أرسلين إىل رسول هللا صلى هللا تعاىل عليه و سلم فوجودته يف املسجد معه الناس 

 فقمت عليهم 
فقال يل رسول هللا صلى هللا تعاىل عليه و سلم : أرسلك أبو طلحة   قلت : نعم قال : للطعام   

 قلت : نعم 
و انطلقت بني أيديهم حىت جئت أاب طلحة فأخ رته فقال أبو طلحة : فقال ملن معه : قوموا فانطلق 

اي أم سليم قد جاء رسول هللا صلى هللا تعاىل عليه و سلم و ليس عندان من الطعام ما نطعمهم فقالت 
: هللا و رسوله أعلم فانطلق أبو طلحة حىت لقي رسول هللا صلى هللا تعاىل عليه و سلم و أنس معه 

رسول هللا صلى هللا تعاىل عليه و سلم : اي أم سليم هلمي ما عند  فجاءت بذلك  حىت دخال فقال
اخلبز فأمر به ففت و عصرت أم سليم عكة هلا مث قال رسول هللا صلى هللا تعاىل عليه و سلم ما شاء 
أن يقول مث قال : إئذن لعشرة فأذن هلم فأكلوا حىت شبعوا مث خرجوا مث قال ائذن لعشرة فأذن هلم 

أكلوا حىت شبعوا مث خرجوا مث قال : ائذن لعشرة حىت أكل القوم و شبعوا و خرجوا و القوم سبعون ف
أو مثانون رجال و املعجز فيه مع إطعام العدد الكثري من الطعام اليسري ما أخ ر به أنس بن مالك مما 

 جاء فيه [ 
 النيب يدعو أهل الصفة إىل صحفة : 

أيب حيىي ] عن إسحق بن سامل عن أيب هريرة قال : خرج علينا  و من أعالمه : ما رواه أنيس بن
رسول هللا صلى هللا تعاىل عليه و سلم فقال يل : ادع يل أصحابك يعين أصحاب الصفة قال : 

فجعلت أتبعهم رجال رجال أوقظهم حىت مجعتهم فجئنا ابب رسول هللا صلى هللا تعاىل عليه و سلم 
يدينا صحفة أظن فيها صنيعا : قدر مد من الشعري فوضع رسول فاستأذن فأذن لنا و وضعت بني أ



هللا صلى هللا تعاىل عليه و سلم يده فقال : خذوا بسم هللا فأكلنا ما شئنا مث رفعنا أيدينا فقال رسول 
هللا صلى هللا تعاىل عليه و سلم حني وضعت الصحفة : و الذي نفس حممد بيده ما أمسى يف آل 

ونه فقيل أليب هريرة : قدركم كانت حني فرغتم قال مثلها حني وضعت إال أن حممد طعام غري شيء تر 
 فيها أثر األصابع [ 

 تفجر املاء من البئر اجلافة : 
و من أعالمه : ] أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ملا حصل ابحلديبية و هي جافة قال للناس : 

عليه فأخرج سهما فدفعه إىل ال راء بن عازب و قال  انزلوا فقالوا : اي رسول هللا ما ابلوادي ماء ننزل
: اغرز هذا السهم يف بعض قلب احلديبية و هي جافة ففعل فجاش املاء و اندى الناس بعضهم 

 بعضا من أراد املاء   
فقال أبو سفيان : قد ظهر ابحلديبية قليب فيه ماء مث قال لسهيل ابن عمرو : قم بنا إىل ما فعل 

القليب و العيون حتت السهم فقاال : ما رأينا كاليوم قط و هذا من سحر حممد  حممد فأشرفا على
 قليل 

فلما أمر رسول هللا صلى هللا تعاىل عليه و سلم ابلرحيل قال للناس خذوا حاجتكم من املاء مث قال 
ا  ماء لل راء : اذهب فرد السهم فلما فرغوا أو ارحتلوا أخذ ال راء السهم فجف املاء كأنه مل يكن هن

 ] 
 و هذا نظري ما أعطي موسى من احلجر الذي انفجرت منا اثنتا عشرة عينا 

و مثله ] ما روي أنه يف غزوة بين املصطلق دعا بركوة جافة مث تفل فيها مث قلبها فتفجرت من بني 
 أصابعه عيون حىت شرب اخليل و اإلبل و ملئ كل سقاء [ 

 حتول املاء املاحل إىل زالل : 
مه : ] أن قوما شكوا إليه صلى هللا تعاىل عليه و سلم ملوحة مائهم فقام أبصحابه حىت و من أعال

أشرف على بئرهم فتفل فيها مث انصرف فانفجرت ابملاء الزالل و كانت غائرة و إهنا على حاهلا إىل 
 اليوم و يتوارثها أهلها و يعدوهنا من أعظم مفاخرهم [ 

ها فتفل فيها فصار ماؤها أجاجا كبول احلمار و هي إىل اليوم و ملا بلغ ذلك قول مسيلمة سألوه مثل
 على حاهلا 

 إصالح شعر قد متعط : 
] و جاءته صلى هللا تعاىل عليه و سلم امرأة بصيب هلا قد متعط شعره فمسح رأسه بيده فاستوى 

 شعره [ 
 تنا هذا فبلغ ذلك قوم مسيلمة فأتوه بصيب مثله فمسح رأسه فصلع و بقي نسله صلعا إىل وق



 عبور الوادي العميق : 
و من أعالمه : ما رواه علي بن أيب طالب رضي هللا عنه قال : ] ملا غزوان خي ر و معنا من يهود فد  

مجاعة فلما أشرفنا على القاع إذا حنن ابلوادي و املاء يقلع األشجار و يهدهد اجلبال فقدران املاء 
 فإذا هو أربع عشرة قامة 

اي رسول هللا العدو من ورائنا و الوادي قدامنا فنزل رسول هللا صلى هللا تعاىل عليه فقال بعض الناس 
 و سلم فسجد و دعا مث قال : سريوا على اسم هللا 

 فع رت اخليل و اإلبل و الرجال فكان الفتح و الغلبة له و هذا نظري فلق البحر ملوسى [ 
 طفلة مقتولة تستجيب لنداء النيب : 

مه : روى احلسن : ] أن رجال جاء إىل النيب صلى هللا تعاىل عليه و سلم فقال : نوع آخر من أعال
إين قدمت من سفر يل فبينا بنت مخاسية تدرج حويل يف وصيفها و حليها أخذت بيدها فانطلقت هبا 

 إىل وادي فالن فطرحتها فيه 
 معه إىل الوادي  فقال النيب صلى هللا تعاىل عليه و سلم انطلق معي فأراين الوادي فانطلق

فقال النيب صلى هللا تعاىل عليه و سلم ألبيها : ما كان امسها   فقال : فالنة فقال النيب : اي فالنة 
أجييب إبذن هللا فخرجت الصبية و هي تقول لبيك اي رسول هللا و سعديك فقال : هلا إن أبويك قد 

 وجدت هللا خري أب منهما [  أساءا فإن أحببت أن أرد  عليهما فقالت : ال حاجة يل فيهما
 و هذا نظري مافعله عيسى عليه السالم من إحياء املوتى 

 إبراء اجملذوم و األبرص : 
و من أعالمه : ] أن طفيال العامري جاء إىل النيب صلى هللا تعاىل عليه و سلم فشكا إليه اجلذام 

 [ فدعا بركوة مث تفل فيها و أمره أن يغتسل هبا فاغتسل فقام صحيحا 
] و أاته حسان بن عمرو اخلزاعي جمذوما فدعا له مباء فتفل فيه مث أمره فصبه على نفسه فخرج من 

 علته كأن مل تكن به قط فرجع و دعا قومه إىل اإلسالم فأسلموا عن آخرهم [ 
 ] و أاته قيس اللخمي و هو من سادات قومه و به برص فتفل عليه فما بقي عليه إال مقدار احلبة [ 

 ا نظري ما كان من عيسى بن مرمي عليه السالم يف إبراء األكمه و األبرص و هذ
 حتويل العرجون إىل مشعل : 

و من أعالمه : ما رواه سعيد بن أيب سعيد ] عن أبيه عن أيب هريرة : أن النيب صلى هللا تعاىل عليه و 
عرفه فقال : اي نيب هللا  سلم انصرق ليلة من العشاء فأضاءت له برقة فنظر إىل قتادة بن النعمان ف

كانت ليلة مطرية فأحببت أن أصلي معك فأعطاه عرجوان و قال خذ هذا يستضيء لك ليلتك فإذا 
أتيت بيتك فإن الشيطان قد خلفك فانظر يف الزاوية على يسار  فدخلت فنظرت حيث قال : فإذا 



 أان بسواد معلق به حىت سبقين و يف هذا اخل ر معجزات من فعل و قول [ 
 شفاء العيون املصابة : 

و من أعالمه : ] أن أاب قتادة بن ربعي جاءه يوم أحد و قد انقلعت إحدى عينيه و تعلقت على 
وجهه فقال : اي رسول هللا صلى هللا تعاىل عليه و سلم إن يل امرأة و أخشى أن يقصين هذا عندها 

 أحسن عينيه [  فردها رسول هللا صلى هللا تعاىل عليه و سلم إىل موضعها فكانت
و مثله ما رواه عروة بن الزبري : أن زبرية أسلمت فأصيب بصرها فقالوا هلا أصابك الالت و العزى 

فرد هللا عليها بصرها فقال عظماء قريش : لو كان ما جاء به حممد خريا ما سبقتنا إليه زبرية فأنزل هللا 
 سبقوان إليه {  تعاىل : } وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خريا ما

 شفاء اليد املصابة : 
و من أعالمه : ] أن جرهدا أتى رسول هللا صلى هللا عليه و سلم و بني يديه طبق فأدىن يده الشمال 
ليأكل و كانت اليمىن مصابة فنفث عليها فما اشتكاها بعد إىل ساعته و أبصر رجال أيكل بشماله 

ال استطعت فما وصلت إىل فيه بعد و كان كلما رفع فقال : كل بيمينك فقال : ال أستطيع فقال : 
 اللقمة إىل فيه ذهبت يف شق آخر [ 

 يد الرسول املباركة : 
و من أعالمه : ] شاة أم معبد اخلزاعية و كانت جمهودة عجفاء و ضراء فمسح رسول هللا صلى هللا 

 أن وافاها أجلها [  تعاىل عليه و سلم ضرعها فدرت لبنا و امتألت مسنا و بقيت على حاهلا إىل
] و أهدت له أم شريك عكة فيها مسن فأخذ منه شيئا و رد العكة عليها فلم تزل العكة تصب مسنا 

 مدة طويلة إىل أمثال هذا و نظائره [ 
 مناقشة معارضي املعجزات : 

 فإن قيل : ال يثبت إعجاز النبوات مبثل هذا من أخبار اآلحاد فعنه جواابن : 
ة اآلحاد قد أضافوا إليه يف مجع كثري قد شاهدوه و مسعوا روايه فصدقوه و مل أحدمها : إن روا

يكذبوه و يف املمتنع إمسا  العدد الكثري عن رد الكذب كما ميتنع افتعاهلم للكذب و لئن جاز 
اتفاقهم على الصدق مع الكثرة و االفرتاق و امتنع اتفاقهم على الكذب فألن دواعي الصدق عامة 

واعي الكذب خاصة متنافرة و لذلك كان صدق أكذب الناس أكثر من كذبه ألنه ال متناصرة و د
 جيد من الصدق بدا و جيد من الكذب بدا 

و الثاين : أهنا أخبار وردت من طرق شىت و أمور متغايرة فامتنع أن يكون مجيعها كذاب و إن كان يف 
فصار متواتر جمموعها حجة و إن قصر آحادها جموز فصار جمموعها من التواتر و مفرتقها من اآلحاد 

 مفرتق أحادها عن احلجة و هللا تعاىل أعلم 



(1/111) 

 

  الباب العاشر ـ فيما مسع من معجزات أقواله
 اإلخبار عن غائب : 

و املعجزات من القول هو اإلخبار عن غائب ال يعلم به غري خم ره فيكون على صدقه دليال ألن اخل ر 
ذب و حقيقة اخل ر عليه جمازا فإن أضيف املستقبل إىل فعل اخل ر كان وعدا ما احتمل الصدق و الك

يصح من نيب و غري نيب و إن أضيف إىل فعل غريه كان من العيوب املعجزة ال يصح إال من نيب 
مبعوث و عن وحي منزل إذا تكرر عاراي عن األسباب املنذرة و لئن ظهر خ ر من غري نيب فهو 

ح يف خ ر مل يصح يف كل خ ر و يصح من النيب صلى هللا تعاىل عليه و ابالتفاق عن حدس إن ص
سلم يف كل خ ر ألنه من هللا تعاىل احمليط بعلم الغيوب كما قال لنبيه : } قل ال أقول لكم عندي 

خزائن هللا وال أعلم الغيب وال أقول لكم إين ملك إن أتبع إال ما يوحى إيل قل هل يستوي األعمى 
 والبصري { 

يف خزائن هللا ههنا أتويالن : أحدمها : خزائن الرزق فأغىن و أفقر و الثاين : خزائن العذاب و 
 فأعجل وادخر 

 تفسري قوله تعاىل } وال أعلم الغيب { 
 و يف قوله : } وال أعلم الغيب { أتويالن : 

 أحدمها : علم اخلزائن على ما مضى من التأولني 
ستقبل إال أن املستقبل ال يعلمه إال هللا تعاىل و من أطلعه عليه و الثاين : علم ما غاب عن ماض و م

من أنبيائه و أما املاضي فقد يعلمه املخلوقون من أحد وجهني إما من خملوق معاين أو من خالق خم ر 
فكانت األخبار املستقبلة من آايت هللا تعاىل املعجزة فأما املاضية فإن علم هبا غري املخ ر مل تكن 

 إن مل يعلم هبا أحد كانت آية معجزة معجزة و 
 تفسري قوله تعاىل : } وال أقول لكم إين ملك { : و يف قوله : } وال أقول لكم إين ملك { أتويالن : 

 أحدمها : أنه ال يقدر على ما يعجز عنه العباد و إن قدرت عليه املالئكة 
 رى يف املسيح و الثاين : إنه من البشر و ليس مبلك لينفي عن نفسه غلو النصا

و يف نفيه أن يكون ملكا أتويالن أحدمها : أنه دفع عن نفسه منزلة املالئكة تفضيال هلم على األنبياء 
و الثاين : إين لست ملكا يف السماء فأعلم غيب السماء الذي تشاهده املالئكة و يغيب عن البشر 

 ئكة و إن كان األنبياء أفضل من املالئكة مع غيبهم عما يشاهده املال



 و يف قوله : } إن أتبع إال ما يوحى إيل { 
 أحدمها : لن أخ ركم إال مبا أطلعين هللا عليه 

 و الثاين : لن أفعل إال ما أمرين هللا به 
 } قل هل يستوي األعمى والبصري { فيه أتويالن 

 أحدمها : العامل و اجلاهل 
وال معجزة كاألفعال من أعالم النبوة و آايت و الثاين : املؤمن و الكافر فثبت مبا قررانه أن يف األق

الرسل و حنن نذكر منها مااختص بقول الرسول دون ما تضمنه القرآن ألن القرآن معجز يف اخل ر و 
 غري اخل ر 

و جميء األخبار ينقسم على أربعة أقسام : أخبار استفاضة و أخبار تواتر و أخبار آحاد بقرائن و 
 أخبار آحاد جمردة 

 ستفاضة : أخبار اال
فأما أخبار االستفاضة و التواتر فقد أطلق أهل العلم ذكرمها و مل يفرقوا بينهما و مها عندي مفرتقان 
ألن اختالف األمساء موضوع الختالف املسمى فكان محلها على حقيقة االختالف أوىل من محلها 

 على جماز االئتالف 
و فاجر عن قصد و غري قصد و يتحققها كل  فأخبار االستفاضة : ما بدأت منتشرة عن كل خم ر بر

سامع من عامل و جاهل فال خيتلف فيها خم ر و ال يتشكك فيها سامع و يستوي طرفاها و وسطها 
 فتكون أوائلها كأواخرها و تناهيها و هي أقوى األخبار ورودا و أبلغها ثبوات 

عد الواحد حىت كثروا أو بلغوا عددا أخبار التواتر : و أما أخبار التواتر : فهو ما أخ ر به الواحد ب
ينتفي عن مثلهم املواطأة على الكذب و االتفاق على الغلط و ال يعرض يف خ رهم شك و ال توهم 
فيكون من أوله من أخبار اآلحاد و يف أخره من أخبار التواتر فيصري خمالفا ألخبار االستفاضة يف أوله 

 االستفاضة و خ ر التواتر من ثالثة أوجه :  و موافقا هلا يف آخره و يكون الفرق بني خ ر
 أحدها : ما ذكرانه من اختالفهما يف االبتداء و االنتهاء 

 و الثاين : أن أخبار االستفاضة قد تكون عن غري قصد و أخبار التواتر ال تكون إال عن قصد 
ر التواتر عدالة املخ رين و الثالث : أن أخبار االستفاضة ال يعت ر فيها عدالة املخ رين و يعت ر يف أخبا

 مث يستوي اخل ران يف انتفاء الشك عنهما و وقوع العلم هبما 
و مثال االستفاضة يف أحكام الشرع أعداد الصلوات و مثال التواتر يف أحكام الشرع نصب الزكوات 

 و اختلف يف وقوع العلم هبما هل هو علم اضطرار أو علم اكتساب على وجهني : 
م اكتساب وقع عن استدالل : و هوقول بعض أصحاب الشافعي و بعض املتكلمني أحدمها : أنه عل



 ألن العلم خب رهم يقرتن بصفات ختتص هبم فصار طلب الصفات استدالال يوصل إىل العلم خب رهم 
و اختلف القائلون هبذا : هل اكتسب العلم به من اخل ر أو املخ ر على وجهني أحدمها : من اخل ر 

 و الثاين : من املخ ر ألنه املبلغ فهذا قول من جعله علم استدالل ألنه املقصود 
و الوجه الثاين : و هو قول األكثرين من الفقهاء و املتكلمة : أنه علم اضطرار أدر  ببداية العقول 

 ألن العلم به قد يسبق إىل اليقني من غري نظر و يستقر يف القلوب من غري انتقال 
علمه ابالضطرار هل هو من فعل املخ ر أو من فعل هللا تعاىل على وجهني  و اختلف القائلون هبذا يف

: أحدمها : من فعل املخ ر لوصوله إليه بنفسه و هو أكثر الفقهاء و الوجه الثاين : أنه من فعل هللا 
 تعاىل ألنه امللجىء إليه و هو قول أكثر املتكلمني 

أنه من فعل هللا تعاىل يف اخل ر و الثاين : أنه من و اختلف من قال هبذا منهم على وجهني : أحدمها : 
فعله يف املخ ر و الذي أراه أوىل أن أخبار االستفاضة توجب علم االضصرار و أخبار التواتر توجب 
علم االستدالل الستغناء اإلفاضة عن نظر و احتياج التواتر إىل نظر مع و قوع العلم هبما و زعمت 

خبار االستفاضة و التواتر إال أن يكون يف يكون يف اخل رين إمام معصوم اإلمامية أنه ال يقع العلم أب
 أو يصدقهم عليه إمام معصوم 

و حكي عن ضرار بن عمرو أن حجة االستفاضة و التواتر ال تقوم بعد الرسل بنقل أقواهلم و أفعاهلم 
ول ألهنا تضطر إىل إال إبمجاع األمة على صدقهم أو صحة نقلهم و كال القولني مدفوع بقضااي العق

العلم هبا كعلم االضطرار ابملشاهدات و مدركات احلواس ألن األخبار ابلبالد أن فيها مكة و الصني 
يعلم ابلضطرار كما يعلم ابملشاهدة و كما يعلم اإلنسان أن حتته أرضا و مساء فوقه لوجود أنفسنا 

 عاملة هبا على سواء و ملا يف غرائز الفطر من ذلك 
الغنوي و هو أعرايب بطبع سليم من التكلف و بديهة خلصت من التعمق و التعسف ما قال طفيل 

 يدل على العلم أبخبار االستفاضة و التواتر : 
 ) أتوبين هم من الليل منصب ... و جاء من األخبار ما ال يكذب ( 
 ) تظاهرن حىت مل تكن يل ربية ... و مل يك فيما أخ روا متعقب ( 

 أخبار اآلحاد : 
 و أما أخبار اآلحاد فضرابن : 

 أحدمها : أن يقرتن هبا ما يوجب العلم مبضوهنا و قد يكون ذلك من مخسة أوجه : 
أحدها : أن يصدقه عليه من يقطع بصدقه كالرسول أو من أخبز الرسول بصدقه فيعلم به صدق 

 املخ ر و صحة اخل ر 
 ه صادق يف خ ره و الثاين : أن جتتمع األمة على صدقه فيعلم إبمجاعهم أن



 و الثالث : : أن جيمعوا على قبوله و العمل به فيكون دليال على صدق خ ره 
و الرابع : أن يكون اخل ر مضافا إىل حال قد شاهدها عدد كبري و مسعت رواية اخل ر فلم ينكروه على 

 املخ ر فيدل على صحته و صدق املخ ر 
كان مضافا إليها كان صدقا الزما ألن ما وافقها ال   و اخلامس : أن يقرتن ابخل ر دالئل العقول فإن

يكون إال حقا و إن كان مضافا إىل غريها مل يدل موافقتها على صدق اخل ر و إن أوجب صحة ما 
 تضمنه اخل ر 

و الضرب الثاين : أن ينفرد خ ر الواحد عن قرينة تدل على صدقه فهي أمارة توجب عليه الظن و ال 
تطاول به الزمان فلم يعارض برد و ال خمالفة و إن تكرر يف معناها ما يوافقها  تقتضي العلم بقوى إذا

صار مجيعها متواترا و إن كان أفرادها آحادا و إذا استقر هذا األصل يف األخبار و مل خيرج املروي 
 من أعالم الرسول عنها و قد ذكران ما روي من أفعاله و سنذكر ما روي من أقواله : 

 ن اتساع ملك املسلمني : إخبار النيب ع
فمنها : ما روي عن النيب صلى هللا تعاىل عليه و سلم أنه قال : ] أزويت يل األرض فأريت مشارقها 
و مغارهبا و سيبلغ ملك أميت ما زوي يل منها [ فصدق هللا خ ره و حقق ما ذكره و ملك أمته أقطار 

 األرض حىت دان له بشرعه من يف املشرق و املغرب 
 ه بفتح املدائن : إخبار 

و قال عليه السالم لعدي بن حامت : ] ال مينعك من هذا الدين ما ترى من جهد أهله و ضعف 
أصحابه فلكأهنم ببيضاء املدائن قد فتحت عليهم و لكأهنم ابلظعينة خترج من احلرية حىت أتيت مكة 

إطالع هللا تعاىل على غيبه  بغري غفارة ال خياف إال هللا فأبصر عدي ذلك كله و هذا ال يكون إال من
 و حتقيقه لوعده يف قوله : } ليظهره على الدين كله { [ 

 إخباره عن فتح الشام و فارس و اليمن : 
و من أعالمه : ما رواه ال راء بن عازب قال : ] أمران رسول هللا صلى هللا تعاىل عليه و سلم حبفر 

ل فأخذ املعول و قال : بسم هللا و ضرب اخلنذق فعرضت لنا صخرة عظيمة ال أيخذ فيها املعو 
ضربة فكسر ثلثها و قال هللا أك ر أعطيت مفاتيح الشام مث ضرب الثانية فقطع ثلثا آخر و قال : هللا 
أك ر أعطيت مفاتيح فارس مث ضرب الثالثة فقطه بقية احلجر و قال : هللا أك ر أعطيت مفاتيح اليمن 

 فصدق هللا قوله و أعطاه ما فتح له [ 
 إخباره بفتح مصر : 

و روى كعب بن مالك قال : ] مسعت رسول هللا صلى هللا تعاىل عليه و سلم يقول : إذا فتحت 
 مصر فاستوصوا ابلقبط خريا فإن هلم رمحا و ذمة [ يعين أن أم إمساعيل بن إبراهيم كانت منهم 



 إخباره عن مقتل كسرى و زوال ملكه : 
كتااب يدعوه إىل اإلسالم و بدأ ابمسه قبل امسه فلما قرأه أنف و من أعالمه : أنه كتب إىل كسرى  

لنفسه من ابتدائه ابمسه فمزق كتابه فبلغ ذلك رسول هللا صلى هللا تعاىل عليه و سلم فقال : ] متزق 
 ملكه [ 

مث كتب كسرى يف الوقت إىل عامله ابليمن ابذان و يكىن أاب مهران : أن أمحل إيل هذا الذي يذكر 
و بدأ ابمسه قبل امسه و دعاين إىل غري ديين فبعث إليه فريوز بن الديلمي مع مجاعة من  أنه نيب

 أصحابه و كتب معهم كتااب يذكر فيه ما كتب به كسرى 
فأاته فيزور مبن معه و قال له : إين ريب يعين كسرى أمرين أن أمحلك إليه فاستنظره ليلة فلما كان من 

 صلى هللا تعاىل عليه و سلم : ] أخ رين ريب أنه قتل ربك البارحة الغد حضر فيزور فقال له رسول هللا
 سلط عليه ابنه شريويه على سبع ساعات من الليل فأمسك ريثما اخل ر [ فراع ذلك فيزور و هاله 
و عاد فيزور إىل ابذان فأخ ره فقال له ابذان كيف وجدت نفسك حني دخلت إليه فقال : و هللا ما 

هذا الرجل فقال ابذان : إن كان ما قاله حقا فهو نيب فلم يرعه إال ورود اخل ر  هبت أحدا قط كهيبة
 عليه بقتله يف تلك الليلة من تلك الساعة فأسلم ابذان و فيزور و من معهم من األبناء 

و ظهر العنسي مبا افرتاه من الكذب فأرسل فيزوزر أن اقتله قتله هللا فقتله و يف هذا اخل ر من آايت 
 ما ال يعلمه إال هللا أو من أطلعه عليه  الغيوب

 بشارته لسراقة أبنه سيلبس سواري كسرى : 
و من أعالمه : أنه رأى ذراعي سراقة بن مالك بن جعشم دقيقني أشعرين فقال : كيف بك إذا 

ألبست بعدي سواري كسرى فلما فتحت فارس دعاه عمر و ألبسه سواري كسرى و قال له : قل 
 لبهما كسرى بن هرمز و ألسبهما سراقة بن جعشم احلمد هلل الذي س

 إخباره عن وفاة النجاشي : 
و من أعالمه : ما رواه جابر بن عبد هللا قال : ] صلى بنا رسول هللا صلى هللا تعاىل عليه و سلم مث 
قال : إن النجاشي أصحمة قد تويف هذه الساعة فاخرجوا بنا إىل املصلى نصلي عليه فصلى عليه و  

ربعا فقال املنافقون : أنظروا إىل هذا يصلي على علج نصراين مل يره قط فأنزل هللا تعاىل : } وإن ك ر أ
من أهل الكتاب ملن يؤمن ابهلل وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم { اآلية مث جاء اخل ر مبوت النجاشي 

 من جتار و ردوا من املدينة [ 
هللا صلى هللا عليه و سلم هذا موت منافق عظيم و مثله ما روي أن رحيا هبت بتبو  فقال رسول 

 النفاق قد مات يف ذلك الوقت 
 إخباره عن انتصار العرب بذي قار : 



و من أعالمه : أنه قال ألصحابه : ] اليوم نصرت العرب على العجم و يب نصروا [ فجاء خ ر 
بنو شيبان و بكر بن وائل  الوقيعة بذي قار و ما دال هللا تعاىل فيه العرب من العجم حني قتلت فيه

من الفرس من قتلوا و كان أول يوم انتصف فيه العرب على العجم و جاءهم اخل ر أنه كان يف 
 الساعة من اليوم الذي أخ ر به رسول هللا صلى هللا تعاىل عليه و سلم 

 إخباره ما جرى يف معركة مؤتة : 
جيش مؤتة فقال ألصحابه : أخذ الراية زيد  و من أعالمه : ] أنه كشف هللا تعاىل له ما غاب عنه يف

بن حارثة و تقدم فقتل و مات شهيدا مث أخذ الراية بعده جعفر بن أيب طالب و تقدم فقتل و مات 
شهيدا و وقف وقفة مث قال و أخذ الراية بعده عبد هللا بن رواحة و تقدم فقتل و مات شهيدا ألن 

قتل جعفر زماان مث أخذها قال : مث ارتضى املسلمون عبد هللا بن رواحة توقف عن أخذ الراية بعد 
خالد بن الوليد فكشف العدو عنهم حىت خلصوا مث قام إىل بيت جعفر بن أيب طالب فاستخرج ولده 
 و دمعت عيناه و نعى جعفر إىل أهله [ و جاءت األخبار : أبهنم قتلوا يف ذلك اليوم على ما وصفه 

 إخباره عن قافلة بعيدة : 
المه : ] قوله يف ليلة اإلسراء حني أصبح مررت بعري بين فالن فوجدت القوم نياما و إذا و من أع

إانء فيه ماء و قد غطوا عليه فكشفت غطاءه و شربت ما فيه و رددت الغطاء كما كان و آية ذلك 
أن عريهم اآلن تقبل من موضع كذا يقدمها مجل أورق عليه غراراتن إحدمها : سوداء و األخرى 

 ء فابتدر القوم الثنية فوجدوا ما وصف و سأهلم عن اإلانء فوجدوا األمر كما قال [ ورقا
 إخباره عن مقتل علي و عمار رضي هللا عنهما : 

و من أعالمه : ] أنه رأى عليا كرم هللا وجهه يف غزاة العشرية على الرتاب و معه عمار فقال هلما : 
: أشقى الناس أمحر مثود و عاقر الناقة و الذي خيضب اي أال أخ ركما أبشقى الناس   قاال : بلى قال 

علي هذه من هذه و أشار إىل حليته من رأسه و قال لعمار : تقتلك الفئة الباغية و آخر زاد  من 
الدنيا صاع من لنب [ فكان من قتل ابن ملجم لعنه هللا لعلي كرم هللا وجهه ما كان و قتل عمار يوم 

 وية مل ينكره و دفعه عن نفسه أبنه قال : إمنا قتله من جاء به صفني فلما ذكر اخل ر ملعا
 إخباره عن قطع يد زيد بن صوجان : 

و مثله ما روي : ] أن النيب صلى هللا تعاىل عليه و سلم ذكر زيد صبوحان فقال : زيد و ما زيد 
دي ثالثون و ما بعد يسبقه عضو منه إىل اجلنة قطعت يده يوم هناوند يف سبيل هللا و قال : اخلالفة بع

 ذلك ملك [ 
 إخباره عن وجود ماء مع أعرابية بعيدة 

نوع من آخر من أعالمه صلى هللا تعاىل عليه و سلم : ] أنه نزل جبيشه يف غزوة تبو  على غري ماء 



و هم حنو من ثالثني ألفا فعطشوا و شكوا ذلك إليه فبعث أاب قتادة و أاب طلحة و مسا  بن خرشنة 
بادة يلتمسون املاء فغابوا إىل قائم الظهرية مث رجعوا و مل جيدوا شيئا و بلغ العطش من و سعد بن ع

الناس و اخليل و الدواب فصلى أبصحابه متيمما فلما فرغ شكوا إليه العطش فبعث أسيد بن حضري 
 و أسامة يلتمسون املاء من األعراب 

ري الطريق إىل املاء فأاته ج ريل عليه السالم فقال املنافقون إن حممدا خي ر أبخبار السماء و هو ال يد
 فأخ ره بقوهلم و مساهم له فشكا ذلك إىل سعد بن عبادة فقال سعد : إن شئت ضربت أعناقهم 

فقال : ال يتحدث الناس أن حممدا يقتل أصحابه و لكن حنسن صحبتهم ما أقاموا معنا مث قال أليب 
يضاء يستعرضون الطريق و أيخذون على الكثيب فتقفوا اهليثم بن التيهان و أيب قتادة و سهيل بن ب

ساعة فإن عجوزا من األعراب متر بكم على انقة هلا معها سقاء من ماء فأطعموها و اشرتوا منها مبا 
عز و هان و جيئوا هبا مع املاء فمضوا حىت بلغوا املوضع الذي وصف هلم فإذا ابملرأة فقالوا : تبيعنا 

أهلي أحوج إىل املاء منكم فطلبوا إليها أن أتيت رسول هللا صلى هللا تعاىل عليه  هذه املاء قالت : أان و
و سلم مع املاء فأبت و قالت : إن هذا لساحر خري األشياء أن ال أراه و ال يراين فشدوها واثقا 

 حىت جاءوا هبا مع املاء 
قال هلا : تبيعني هذا املاء فلما وقفت بني يدي رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال : خلوا عنها و 

  قالت : إن أهلي أحوج إليه منكم قال : فائذين لنا فيه و ليصرين ذلك كما جئت به قالت : 
 شأنكم 

فقال أليب قتادة : هات امليضاة فقربت إليه فحل السقاء و تفل فيه و صب يف امليضاة ماء قليال ظنا 
ا فخذوا فجعل املاء يزيد و الناس أيخذون حىت أن يكون نصف امليضاة فوضع يده فيه مث قال : ادنو 

ما أبقوا معهم سقاء إال مألوه و أرووا خيلهم و إبلهم و امليضاة مألى مث زاد رسول هللا صلى هللا 
تعاىل عليه و سلم يف السقاء حىت مأله و بقي يف امليضاة ثلثاه مث توضأوا كلهم حني أصبحوا و هو 

 يزيد و ال ينقص [ 
 ن انقة ضلت : إخباره عن مكا

] و من أعالمه صلى هللا تعاىل عليه و سلم : أن انقة له ضلت يف توجهه إىل تبو  فتفرق الناس يف 
طلبها و كان عنده عمارة بن حزم و يف رحل عمارة زيد بن اللصيت و كان يهوداي قد أسلم و انفق 

 ال يدري أين انقته فقال زيد يف رحل عمارة : يزعم حممد أنه نيب خي ركم خ ر السماء و هو 
فقال رسول هللا صلى هللا تعاىل عليه و سلم : إن منافقا يقول أليس حممد يزعم أنه نيب و خي ركم خب ر 
السماء و ال يدري أين انقته و هللا ال أعلم إال ما علمين ريب و قد أعلمين أهنا يف الوادي يف شعب  

 فأتوه هبا كذا حبستها مسرة بزمامها فبادر الناس فوجدوها كذلك 



فرجع عمارة بن حزم إىل رحله و قال : لقد عجبت مما ذكره رسول هللا صلى هللا تعاىل عليه و سلم 
فقال رجل : كان يف رحله مع زيد بن اللصيت : أن زيدا قال هذا قبل أن تطلع علينا فوجأ عمارة 

 زيدا يف عنقه و قال : إنك لداهية يف رحلي اخرج اي عدو هللا منه 
ما لقيه يف غزوة تبو  من اجلهد قال ألصحابه : أال أسركم قالوا : بلى اي رسول هللا قال : و ألجل 

إن هللا تعاىل أعطاين الليلة الكنزين فارس و الروم و أمدين ابمللو  ملو  محري جياهدون يف سبيل هللا و 
 أيكلون يفء هللا فكان ذلك [ 

 :  إخباره خالد بن الوليد عما سيحصل له مع األكيدر
] و من أعالمه صلى هللا تعاىل عليه و سلم : أنه بعث خالد بن الوليد من تبو  يف أربعمائة و 

عشرين فارسا إىل أكيدر بن عبد امللك بدومة اجلندل من كندة فقال خالد : اي رسول هللا كيف يل به 
 وسط بالد كلب و إمنا أان يف عدد يسري   فقال : ستجده يصيد البقر فتأخذه 

خالد حىت إذا كان من حصنه مبنظر العني يف ليلة قمراء صائفة و هو على سطح له من شدة  فخرج
 احلر مع امرأته فأقبلت البقر حتك بقروهنا ابب احلصن 

فقال أكيدر : و هللا ما رأيت بقرا جاءتنا ليال غري هذه الليلة لقد كنت أضمر هلا اخليل إذا أردهتا 
ل و اآللة فلما فصلوا من احلصن و خيل خالد تنظر إليهم ال شهرا و أكثر مث نزل فركب ابلرجا

 يصهل منهافرس و ال يتحر  فساعة فصل أخذته اخليل فاستؤسر أكيدر [ 
 إخباره علي بن أيب طالب عن موقف مل حيصل بعد : 

] و من أعالمه صلى هللا تعاىل عليه و سلم : أنه ملا قاضى سهيل بن عمرو ابحلديبية حني صدته 
 عن العمرة و كتبت بينه و بينه القضية قريش 

 قال لعلي كرم هللا تعاىل وجهه : اكتب هذا ما قاضى عليه حممد رسول هللا سهيل بن عمرو 
فقال سهيل : لو أعلم أنك رسول هللا ما صددتك و لكن أقدمك لشرفك أكتب حممد بن عبد هللا 

 و امسك من النبوة فقال اي علي : أمح رسول هللا فقال علي : ال أستطيع أن أحم
فمد رسول هللا صلى هللا تعاىل عليه و سلم يده إىل املوضع فمحاه فقال لعلي : ستسام مثلها فتجيب 
فقيل له مثلها يوم احلكمني حني ذكر يف كتاب التحكيم هذا ما حتاكم عليه علي أمري املؤمنني فقال له 

ملؤمنني و ملا قال سهيل ذلك قال عمر : اي عمرو : و لو أنك أمري املؤمنني ما انزعنا  فمحا أمري ا
 رسول هللا دعين أنزع ثنييت سهيل لنلثغ لسانه فال يقوم علينا خطيبا أبدا 

و كان سهيل أعلم الشفة السفلى فكان خطيبا بينا : فقال له رسول هللا صلى هللا تعاىل عليه و سلم 
امه مبكة حني هاج أهلها مبوت : دعه اي عمر فعسى أن يقوم لك مقاما حتمده فكان من حسن قي

 رسول هللا صلى هللا تعاىل عليه و سلم و استخفى عتاب بن أسيد ما محد أثره [ 



 إخباره عن رجل منافق سيأيت جملسه : 
] و من أعالمه صلى هللا تعاىل عليه و سلم : ما حكاه السدي أن رسول هللا صلى هللا تعاىل عليه و 

عليكم رجل من ربيعة يتكلم بلسان شيطان فأاته احلطم بن هند سلم قال ألصحابه : يدخل اليوم 
البكري وحده و خلف خيله خارجة من املدينة فدعاه رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فقال : إالم 

تدعو   فأخ ره فقال : انظرين فلي من أشاوره فخرج من عنده فقال رسول هللا صلى هللا تعاىل عليه و 
افر و خرج بعتب غادر فمر بسرح من سرح املدينة فاستاقه و انطلق مرجتزا سلم : لقد دخل بوجه ك

 يقول : 
 ) لقد لفها الليل سواق حطم ... ليس براعي إبل و ال غنم ( 
 ) و ال جبزار على ظهر وضم ... ابتوا نياما و ابن هند مل ينم ( 
 ) ابتت يناسيها غالم كالزمل ... مدجل الساقني ممسوح القدم ( 

بل عام قابل حاجا قد قلد اهلدي فأراد رسول هللا صلى هللا تعاىل عليه و سلم أن يبعث إليه مث أق
فنزل عليه قوله تعاىل : } ال حتلوا شعائر هللا وال الشهر احلرام وال اهلدي وال القالئد وال آمني البيت 

 د [ احلرام { فقال له انس من أصحابه هذا صاحبنا خل بيننا و بينه فقال إنه قد قل
 نوع آخر من أعالمه صلى هللا تعاىل عليه و سلم 
 إخباره عن حديث سري بني اثنني من الكفار : 

] روى عاصم بن عمرو عن قتادة قال : ملا رجع املشركون إىل مكة من بدر قال عمري بن وهب 
قضاء و اجلمحي لصفوان بن أمية : قبح هللا العيش بعد قتلى بدر و هللا لوال دين علي ال أجد له 

عيال ال أدع هلم شيئا لرحلت إىل حممد حىت أقتله إن مألت عيين منه قتلته فإنه بلغين أنه يطوف يف 
 األسواق 

فقال له صفوان : دينك علي و عيالك أسوة عيايل فاعمد لشأنك فجهزه و محله على بعري فشحذ 
رضي هللا تعاىل عنه فوثب عمري سيفه و مسه و سار إىل املدينة فدخلها متقلدا سيفه فبصر به عمر 

إليه و وضع محائل سيفه يف عنقه و أدخله على رسول هللا صلى هللا تعاىل عليه و سلم و قال : هذا 
 عدو هللا عمري بن وهب 

فقال : أتخر عنه اي عمر مث قال له : ما أقدمك   قال : لفداء أسريي عندكم قال : فما ابل السيف 
ن شيء   و إمنا نسيته حني نزلت و هو يف رقبيت فقال له : فما   قال : قبحها هللا و هل أغنت م

شرطت لصفوان بن أمية يف احلجر   ففزع عمري و قال : ماذا شرطت له   قال : حتملت له بقتلي 
 على أن يقضي دينك و يعول عيالك و هللا تعاىل حائل بيين و بني ذلك 

أن ال إله إال هللا كنا نكذبك ابلوحي من  فقال عمري : اشهد أنك لرسول هللا و أنك صادق و أشهد



 السماء و هذا احلديث كان سرا بيين و بني صفوان كما قلت مل يطلع عليه أحد غريي 
 فقال عمر : و هللا خلنزير كان أحب إيل منه حني طلع و هو الساعة أحب إيل من بعض ولدي 

 رآن و أطلقوا له أسريه فقال رسول هللا صلى هللا تعاىل عليه و سلم : علموا أخاكم الق
فقال عمري : إين كنت جاهدا يف إطفاء نور هللا و قد هداين هللا فله احلمد فائذن يل فأحلق قريشا 
فأدعوهم إىل هللا و اإلسالم فأذن له فلحق مبكة و دعاهم فأسلم بشر كثري و حلف صفوان أن ال 

 يكلمه أبدا [ 
 إخباره عن حديث النفس : 

هللا تعاىل عليه و سلم : ما حكاه شيبة بن عثمان بن أيب طلحة قال : ما كان ] و من أعالمه صلى 
أحد أبغض إيل من رسول هللا صلى هللا تعاىل عليه و سلم و كيف ال يكون كذلك و قد قتل منا مثانية  
كل منهم حيمل اللواء فلما فتح هللا تعاىل مكة يئست مما كنت أمتناه من قتله و قلت يف نفسي قد 

العرب يف دينه فمىت أدر  أثري منه   فلما اجتمعت هوازن حبنني قصدهتم ألجد منه غرة دخلت 
 فأقتله 

فلما اهنزم الناس عنه و بقي مع من ثبت معه جئت من ورائه فرفعت السيف حىت كدت أحطه غشي 
فؤادي و رفع يل شواظ من انر فلم أطق ذلك و علمت أنه ممنوع فالتفت إيل و قال : ادن اي شيب 
فقاتل و وضع يده يف صدري فصار أحب الناس إيل و تقدمت فقاتلت بني يديه و لو عرض يل أيب 
لقتلته يف نصرته فلما انقضى القتال دخلت عليه فقال يل : الذي أراد هللا بك خري مما أردته لنفسك 

 و حدثين جبميع ما زورته يف نفسي فقلت ما اطلع على هذا أحد إال هللا فأسلمت [ 
 خي ر النضري عما حدثته نفسه : النيب 

] و من أعالمه صلى هللا تعاىل عليه و سلم : ما رواه حممد بن إبراهيم بن شرحبيل عن أبيه قال :  
كان النضري بن احلرث بن كلدة يصف شدة عداوته لرسول هللا صلى هللا تعاىل عليه و سلم لقتله 

املسلمني و كثرة قريش فلما نشب  ألخيه النضر بن احلرث قال : كنت شهدت بدرا فرأيت قلة
القتال رأيت املسلمني أضعاف قريش فاهنزمت قريش و رأيت يومئذ رجاال على خيل بلق بني السماء 
و األرض معلمني أيسرون و يقتلون فهربت مذعورا مث خرجت معه بعد الفتح إىل هوازن ألصيب منه 

ىل عليه و سلم فإذا هو يف وجه العدو غرة فلما اهنزم املسلمون صعدت لرسول هللا صلى هللا تعا
واقف على بغلة شهباء حوله رجال بيض الوجوه فأقبلت عامدا إليه فصاحوا يب إليك إليك فرعب 
فؤادي و أرعدت جوارحي فقلت هذا مثل يوم بدر إن الرجل لعلى حق و أنه معصوم فأدخل هللا يف 

ه و سلم بعد رجوعه من الطائف فحني رآين قليب اإلسالم مث التقيت برسول هللا صلى هللا تعاىل علي
 قال : النضري   قلت : لبيك قال : هذا خري لك مما أردت يوم حنني ما حال هللا بينك و بينه [ 



 النيب حيدث عمه العباس عن شيء أسره : 
] و من أعالمه صلى هللا عليه و سلم : انه قال لعمه العباس و قد أسر يوم بدر إفد نفسك و ابين 

عقيال و نوفال و حليفك فإنك ذو مال فقال اي رسول هللا : إين كنت مسلما و أخرجت  أخيك
 مكرها 

فقال : هللا أعلم إبسالمك ! فأين املال الذي وضعته مبكة عند أم الفضل حني خرجت و ليس 
 معكما أحد   فقلت إن أصبت يف سفري فللفضل كذا و لعبد هللا كذا و لقلثم كذا 

ك ابحلق ما علم هبذا أحد غريي و غريها و إين ألعلم أنك رسول هللا ففدى نفسه فقال : و الذي بعث
و ابين أخيه و حليفه فقال له رسول هللا صلى هللا عليه و سلم إن هللا سيعوضك خريا إن كان ما قلته 

 من إسالمك حقا فعوضه هللا تعاىل ماال مجا [ 
 وصف النيب امرأة أبهنا شهيدة قبل أن تقتل : 

من أعالمه صلى هللا تعاىل عليه و سلم : ما روي عن النيب صلى هللا تعاىل عليه و سلم كان إذا ] و 
أراد الذهاب إىل أم فروة األنصارية قال ألصحابه : انطلقوا بنا إىل الشهيدة فنزورها و أمر أن يؤذن 

عنه غالم و جارية كاان  هلا و يقام و أن تؤم أهل دارها يف الفرائض فقتلها يف أايم عمر رضي هللا تعاىل
هلا فصلبها عمر رضي هللا عنه فكاان أول من صلب يف اإلسالم فقال عمر : صدق رسول هللا صلى 

 هللا تعاىل عليه و سلم : كان يقول انطلقوا نزور الشهيدة [ 
 الم النيب الزبري ما فعله خفية : 

بد هللا بن الزبري عن أبيه قال : أتيت ] و من أعالمه صلى هللا تعاىل عليه و سلم : مارواه عامر بن ع
النيب صلى هللا تعاىل عليه و سلم و هو حيتجم فلما فرغ قال : اي عبد هللا اذهب هبذا الدم فاهرقه 

 حيث ال يرا  أحد فلما برز عنه عمد إىل الدم فحساه 
 الناس فلما رجع قال : اي عبد هللا ما صنعت   قال : جعلته يف أخفى مكان ظننت أنه خاف عن 

 قال لعلك شربت الدم قال : نعم قال : ويل للناس منك و ويل لك من الناس [ 
إىل أمثال ذلك من نظائره اليت يطول الكتاب بذكره حىت كان املنافقون ال خيوضون يف شيء من أمره 
إال أطلعه هللا عليه فكان خي رهم به حىت كان بعضهم يقول لصاحبه اسكت و كف فو هللا لو مل يكن 

 عنده إال احلجارة ألخ رته حجارة البطحاء 
 الفرق بني إخبار النيب عليه السالم و إخبار املنجم : 

فإن قيل : فليس يف ذكر ما كان و يكون إعجاز نبوة يقهر و ال آية رسالة تظهر ألن املنجمني خي رون 
 بذلك و ال يكون من إعجاز األنبياء و آايت الرسل 

أن املنجم يعمل على حساب و يرجع على استدالل و ال يبتكر قوال إال فعنه ثالثة أجوبة : أحدها 



 بعدمها و إخبار الرسل عن بديهة ختلو من سبب و تعرى عن استدالل 
و الثاين : أن من خال من علم النجوم مل يصح اإلخبار عنها و مل يتعاط حممد صلى هللا عليه و سلم 

ها فبطل أن خي ر هبا إال عن عالم الغيوب املطلع على على النجوم و ال خالط أهلها فيكون خم را عن
 ضمائر القلوب 

و الثالث : أن املنجم يصيب يف األقل و خيطىء يف األكثر و يستحسن منه الصواب و ال يستقبح 
 منه اخلطأ و إخبار الرسل كلها صدق ال يتخلله كذب و صواب ال يعرتوه زلل 

(1/121) 

 

  صلى هللا تعاىل عليه و سلم من إجابة أدعيته الباب احلادي عشر ـ فيما أكرم
 فضل األنبياء على سواهم : 

إن هللا تعاىل ملا فضل األنبياء على مجيع خلقه مما فوض إليهم من القيام حبقه متيزوا بطلب املصلحة 
فخصوا إبجابة األدعية ليكون عوان على ما كلفهم و آية على من أنكرهم فدخل هبذا االمتياز يف 

 اإلعجاز أقسم 
 دعا النيب على عتبة فافرتسه أسد : 

فمن أعالمه صلى هللا عليه و سلم يف اإلجابة : ] أن النيب صلى هللا تعاىل عليه و سلم ملا تال : } 
 والنجم إذا هوى { قال عتبة بن أيب هلب : كفرت ابلذي دان فتدىل 
بك يعين األسد فخرج عتبة مع فقال النيب صلى هللا تعاىل عليه و سلم : اللهم سلط كلبا من كال

أصحابه يف عري إىل الشام حىت إذا كانوا يف طريقهم زأر األسد فجعلت فرائص عتبة ترعد فقال 
 أصحابه من أي شيء ترعد   فو هللا ما حنن و أنت إال سواء 

 فقال : إن حممدا دعا علي و ما ترد له دعوة و ال أصدق هلجة فوضعوا العشاء فلم يدخل يده فيه و
حاط القوم أنفسهم مبتاعهم و جعلوه وسطهم و انموا فجاء األسد يستشهي رؤوسهم رجال رجال حىت 

 انتهى إليه فهشمه هشمة كانت إايها 
فقال و هو آبخر رمق : أمل أقل لكم إن حممدا أصدق الناس هلجة دعا النيب على سبعة من أشد 

 خصومه فهلكوا [ : 
و سلم : أن املستهزئني به من قريش و هم سبعة : ] الوليد بن  ] و من أعالمه صلى هللا تعاىل عليه

املغرية [ و ] العاص بن وائل السهمي [ و ] األسود بن عبد يغوث الزهري [ و ] فكيهة بن عامر 



الفهري [ و ] احلرث بن الطالطلة [ و ] األسود بن احلرث [ و ] ابن عيطلة [ كانوا يكثرون منه 
 ه اإليذاء و كان ال يقرأ إال مستسرا و ال يدعو إال مستخفيا االستهزاء و يواصلون علي

فنزل قوله تعاىل : } وال جتهر بصالتك وال ختافت هبا وابتغ بني ذلك سبيال { أي ال جتهر هبا فيؤذو  
 و ال ختافت هبا عن أصحابك فال يسمعو  و ابتغ بني اجلهر و اإلسرار سبيال 

اهلجرة إىل أرض احلبشة ألن ملكها كان منصفا و رغب إىل  فأذن ألصحابه حني اشتد هبم األذى يف
هللا تعاىل أن يكفيه أمرهم فنزل عليه قوله تعاىل : } فاصدع مبا تؤمر وأعرض عن املشركني * إان  

كفينا  املستهزئني { و يف قوله : } فاصدع مبا تؤمر { أتويالن : أحدمها امض ملا تؤمر به من إبطال 
 ر ما تؤمر به من احلق الشر  و الثاين : أظه

و يف قوله : } وأعرض عن املشركني { أتويالن : أحدمها : استهزىء هبم و الثاين : ال هتتم 
 ابستهزائهم : } إان كفينا  املستهزئني { يعىن مبا عجله من إهالكهم 

فاما الوليد بن املغرية فإنه ارتدى فعلق بردائه شو  فذهب جيلس عيه فقطع أكحله فنزف فمات 
 لوقته 

 و أما العاص بن وائل فوطىء على شوكة فتساقط حلمه من عظامه فمات من يومه 
و أما األسود بن عبد يغوث فقد كان رسول هللا صلى هللا تعاىل عليه و سلم دعا عليه ابلعمى وثكل 

ولده فأتى بغصن فيه شو  فأصاب عينه فسالت حدقتاه على وجهه و قتل ولده زمعة يوم بدر 
  بصره و أثكله ولده فأعمى هللا

 و أما فكيهة بن عامر فخرج يريد الطائف ففقد و مل يوجد 
 و أما احلرث بن الطالطلة فإنه خرج لبعض حوائجه فضربه السموم يف الطريق فاسود منه ومات 
و اما األسود بن احلرث فأكل حوات مملوحا فأصابه عطش فلم يتمالك من شرب املاء حىت انشق 

 بطنه و مات 
 ابن عيطلة فاستسقى فمات [  أما

 دعا على نفر من قريش فقتلوا يف بدر : 
و مثله ما رواه ابن مسعود : ] قال كنا مع رسول هللا صلى هللا تعاىل عليه و سلم نصلي يف ظل 

الكعبة و انس من قريش و أبو جهل قد حنروا جزورا يف انحية مكة فبعثوا فجاءوا بسالها و طرحوه 
 جد فجاءت فاطمة فطرحته عنه بني كتفيه و هو سا

فلما انصرف قال : اللهم عليك بقريش و أبيب جهل وعتبة و سشيبة و الوليد بن عتبة و أمية بن 
 خلف و عقبة بن أيب معيط قال عبد هللا بن مسعود فلقد رأيتهم قتلى يف قليب بدر [ 

 دعا على قوم آذوا املسلمني فاستجيب دعاؤه : 



تعاىل عليه و سلم : أن خباب بن األرت أاته حني اشتد األذى من قريش ] و من أعالمه صلى هللا 
 فقال اي رسول هللا : ادع لنا ربك أن يستنصر لنا على مضر 

فقال إنكم تعجلون لقد كان الرجل ممن قبلكم ميشط أبمشاط احلديد حىت خيلص إىل ما دون عظمه 
إنكم تعجلون و هللا ليمضي هذا األمر من حلم أو عصب و يشق ابملنشار فال يرده ذلك عن دينه و 

حىت يسري الراكب من صنعاء إىل حضرموت ال خياف إال هللا و الذئب على غنمه مث دعا عليهم فقال 
 : اللهم اشدد وطأتك على مضر و اجعلها عليهم سنني كسين يوسف 

و اشرتوا  فقطع هللا عنهم املطر حىت مات الشجر و ذهب الثمر و أجدبت األرض و ماتت املواشي
 القد و أكلوا العلهز فلما انتهت هبم املوعظة استعطفوه فعطف و رغب إىل هللا تعاىل فمطروا [ 

 استمطر يوم العسرة فأجيبت دعوته : 
] و من أعالمه صلى هللا تعاىل عليه و سلم : ما رواه ابن عباس قال : قيل لعمر : حدثنا عن شأن 

 جيش العسرة 
عنه : خرجنا مع رسول هللا صلى هللا تعاىل عليه و سلم يف قيظ شديد  فقال عمر رضي هللا تعاىل

فنزلنا منزال أصابنا فيه عطش خشينا أن تنقطع رقابنا فكان الرجل يذهب ليلتمس املاء فال يرجع 
 حىت يظن أن رقبته ستنقطع و حىت كان الرجل ينحر بعريه فيعصر فرثه مث جيعل ما بقي على صدره 

هللا تعاىل عنه : اي رسول هللا إن هللا قد عود  يف الدعاء خريا فادع هللا لنا قال : فقال أبو بكر رضي 
 أحتب ذلك   قال نعم 

فرفع رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يده فلم يرجعها حىت مالت السحاب فأظلت و أمطرت حىت 
 رووا و مألوا ما معهم من األوعية فذهبنا ننظر فلم جندها جاوزت العسكر [ 

 عرايب يشكو اجلفاف فيدعو له النيب فيجاب حاال : أ
] و من أعالمه صلى هللا تعاىل عليه و سلم : و من أعالمه ما رواه مسلم املاليل عن أنس بن مالك 
قال أتى أعرايب إىل رسول هللا صلى هللا تعاىل عليه و سلم فقال : اي رسول هللا لقد أتينا  و ما لنا 

 مث أنشد : بعري يئط و ال صيب يصطبح 
 ) أتينا  و العذراء يدمى لباهنا ... و قد شغلت أم الصيب عن الطفل ( 
 ) و ألقى بكفيه الصيب استكانة ... من اجلوع ضعفا ما مير و ال حيلي ( 

 ) و ال شيء مما أيكل الناس عندان ... سوى احلنظل العامي و العلهز الفسل ( 
 ار الناس إال إىل الرسل ( ) و ليس لنا إال إليك فراران ... و أين فر 

فقام رسول هللا صلى هللا عليه و سلم جير رداءه حىت صعد املن ر فحمد هللا تعاىل و أثىن عليه مث قال 
: اللهم اسقنا غيثا سحا طبقا غري رايث تنبت به ازرع و متأل به الضرع و حتيي به األرض بعد موهتا و  



 كذلك خترجون 
سماء أبروقتها فجاء أهل البطانة يضجون اي رسول هللا الغرق فقال : فما استتم الدعاء حىت ألقت ال

حوالينا و ال علينا فاجناب السحاب عن املدينة كاإلكليل فضحك رسول هللا صلى هللا تعاىل عليه و 
سلم حىت بدت نواجذه و قال : هلل در أيب طالب لو كان حيا لقرت عيناه من الذي ينشدان شعره   

 طالب كرم هللا و جهه اي رسول هللا كأنك أردت قوله : فقال علي بن أيب 
 ) و أبيض يستسقى الغمام بوجهه ... مثال اليتامى عصمة لألرامل ( 
 ) يعوذ به اهلال  من آل هاشم ... فهم عنده يف نعمة و فواضل ( 
 ) كذبتم و بيت هللا ن ري حممدا ... و ملا نقاتل دونه و نناضل ( 

 له ... و نذهل عن أبنائنا و احلالئل ( ) و نسلمه حىت نصرع حو 
 و قام رجل من كنانة و أنشد : 

 ) لك احلمد و احلمد ممن شكر ... سقينا بوجه النيب املطر ( 
 ) دعا هللا خالقه دعوة ... و أشخص معها إليه البصر ( 
 ) فلم يك إال  لقاء الردى ... و أسرع حىت رأينا الدرر ( 

 ق ... أغاث هللا به عليا مضر ( ) و فاق العز إىل جم البعا
 ) و كان كما قاله عمه ... أبو طالب أبيض ذو غرر ( 

 ) به هللا يسقي صوت الغمام ... و هذا العيان لذا  اخل ر ( 
 فقال رسول هللا صلى هللا تعاىل عليه و سلم إن يك شاعر حيسن فقد أحسنت [ 

 العباس عم النيب يستسقي فيجاب دعاؤه : 
صلى هللا تعاىل عليه و سلم : ما أظهره هللا تعاىل من كرامته يف عمه العباس و حني  و من أعالمه

استسقى به عمر رضي هللا عنه متوسال إليه بعمه فخرج يستسقي به و قد أجدب الناس فقال : 
اللهم إان نتقرب إليك بعم نبيك و بقية آابئه و كبري رجاله فاحفظ اللهم نبيك يف عمه فقد دلوان به 

 يك مستشفعني إليك مستغفرين إل
فقال العباس و عيناه تنضحان : اللهم أنت الراعي ال هتمل الضالة فقد ضرع الصغري و رق الكبري و 
ارتفعت الشكوى و أنت تعلم السر و أخفى اللهم فأغثهم بغياثك من قبل أن يقنطوا ليهلكوا فإنه ال 

 ييأس من روحك إال القوم الكافرون 
طلت السماء فطفق الناس ابلعباس ميسحون أركانه و يقولون هنيئا لك ساقي فنشأت السحاب و ه

 احلرمني فقال حسان بن اثبت : 
 ) سأل اإلمام و قد تتابع جدبنا ... فسقى الغمام بغرة العباس ( 



 ) عم النيب و صنو والده الذي ... ورث النيب بذا  دون الناس ( 
 األجناب بعد الياس (  ) أحيا اإلله به البالد فأصبحت ... خمضرة

 فقال الفضل بن العباس بن عتبة بن أيب هلب يفتخر بذلك : 
 ) بعمي سقى هللا احلجاز و أهله ... عشية يستسقي بسيبته عمر ( 
 ) توجه ابلعباس يف اجلدب راغبا ... فما كر حىت جاد ابلدمية املطر ( 

 النيب عليه السالم يدعو لإلمام علي : 
هللا تعاىل عليه و سلم : ما روي أن أمساء بنت عميس قالت لفاطمة إن علي  ] و من أعالمه صلى

بن أيب طالب رضي هللا تعاىل عنهما كان عند رسول هللا صلى هللا تعاىل عليه و سلم و قد أوحى إليه 
فجلله بثوبه فلم يزل كذلك حىت أدبرت الشمس أو كادت تغيب مث إنه سري عن رسول هللا صلى 

يه و سلم فقال أصليت اي علي   قال : ال فقال : اللهم رد على علي الشمس فرجعت هللا تعاىل عل
 الشمس حىت بلغت نصف املسجد [ 

 دعاء النيب صلى هللا عليه و سلم لعلي و ابن عباس : 
و من أعالمه صلى هللا تعاىل عليه و سلم : ] ما روي عن علي بن أيب طالب كرم هللا وجهه قال : 

صلى هللا تعاىل عليه و سلم إىل اليمن فقلت : اي رسول هللا تبعثين و أان حدث السن  بعثين رسول هللا
ال علم يل ابلقضاء قال : انطلق فإن هللا سيهدي قلبك و يثبت لسانك قال علي رضي هللا تعاىل عنه 
فما شككت يف قضاء بني اثنني و لذلك قال رسول هللا صلى هللا تعاىل عليه و سلم : أقضاكم علي 
ومثله قوله البن عباس وهو يومئذ غالم : اللهم فقهه يف الدين و علمه التأويل فخرج أفقه الناس يف 

 الدين و أعلمهم ابلتأويل حىت مسي البحر لسعة علمه [ 
 دعاء النيب ابل ركة لتمر أيب هريرة : 

قال : أتيت رسول  و من أعالمه صلى هللا تعاىل عليه و سلم : ] ما رواه أبو العالية عن أيب هريرة :
هللا صلى هللا تعاىل عليه و سلم بتمريات فقلت : ادع هللا يل ابل ركة فيهن فصفهن على يدي مث دعا 
ابل ركة فيهن مث قال اجعلهن يف املزود فإذا أردت شيئا فأدخل يد  فيه و ال تنثره قال أبو هريرة : 

نا أنكل منه و نطعم و كان ال يفارق فلقد محلت من ذلك التمر كذا و كذا وسقا يف سبيل هللا و ك
 حقوي فلما كان يوم قتل عثمان انقطع فذهب [ 
 دعاؤه لصاحب فرس عجفاء فقويت و أنتجت : 

و من أعالمه صلى هللا تعاىل عليه و سلم : ] مارواه جعيل األشجعي قال غزوت مع رسول هللا صلى 
الفرس فقلت اي رسول هللا هي عجفاء  هللا تعاىل عليه و سلم يف بعض غزواته فقال : سر اي صاحب

ضعيفة فرفع خمفقة معه فضرهبا هبا و قال اللهم ابر  له فيها قال : فلقد رأيتين ما أمسك رأسها أن 



 تقدم الناس و لقد بعت من بطنها ابثين عشر ألفا [ 
 دعاؤه للمدينة فبار  هللا فيها : 

عائشة رضي هللا تعاىل عنها قالت قدم رسول و من أعالمه صلى هللا تعاىل عليه و سلم : ] ما روت 
هللا صلى هللا تعاىل عليه و سلم املدينة و هي أوأب أرض فقال : اللهم حبب إلينا املدينة كما حببت 
 إلينا مكة و صححها لنا و ابر  لنا يف صاعها و مدها و انقل محاها إىل اجلحفة فصارت كذلك [ 

 دعاؤه على الكفار يف بدر : 
مه صلى هللا تعاىل عليه و سلم : ] أنه أخذ يوم بدر كفا من حصى و تراب و رمى به يف و من أعال

وجوه القوم و قال : شاهت الوجوه فتفرق احلصى يف املشركني و مل يصل ذلك احلصى و الرتاب 
 أحدا إال قتل أو أسر و فيه نزل قول هللا تعاىل : 

 ولكن هللا رمى { [  } فلم تقتلوهم ولكن هللا قتلهم وما رميت إذ رميت
 دعاؤه للطفيل بن عمر و لقومه واستجابة الدعاء : 

و من أعالمه صلى هللا تعاىل عليه و سلم : ] أن الطفيل بن عمرو الدوسي قدم مكة و كان شاعرا 
 لبيبا فقالت قريش : احذر حممدا فإن قوله كالسحر يفرق بني املرء و بني زوجه 

اعرض أمر  فعرض عليه اإلسالم و تال عليه القرآن فأسلم و قال : اي  فأاته يف بيته و قال : اي حممد
رسول هللا إين امرؤ مطاع يف قومي و إين راجع إليهم و داعيهم إىل اإلسالم فادع هللا أن جيعل يل آية 

 تكون عوان عليهم 
لت : فقال : اللهم اجعل له آية فخرجت حىت إذا كنت بثنية وقع نور بني عيين مثل املصباح فق

اللهم يف غري وجهي و أخشى أن يظنوا يب أهنا مثلة فتحول فوقع يف رأس سوطي فجعل احلاضرون 
يرون ذلك النور يف سوطي كالقنديل املعلق و أان أهبط من الثنية مث دعوت رؤساء قومي إىل اإلسالم 

 فأبطأوا 
غلبوين على دوس فادع هللا فجئت رسول هللا صلى هللا تعاىل عليه و سلم فقلت اي رسول هللا إهنم قد 

عليهم فقال اللهم إهد دوسا ارجع إىل قومك فادعهم إىل هللا و ارفق هبم فرجعت إليهم فلم أزل 
 أبرض دوس أدعوهم حىت أسلموا [ 

 دعا النيب البن أخطب أن جيمله هللا فجمله : 
رو بن أخطب قال : و من أعالمه صلى هللا تعاىل عليه و سلم : ] ما رواه أبو هنيك األزدي عن عم

استسقى رسول هللا صلى هللا تعاىل عليه و سلم ماء فأتيته إبانء فيه ماء و فيه شعرة فرفعتها مث انولته 
 فقال : اللهم مجله قال : فرأيته بعد ثالث و تسعني ما يف رأسه و حليته شعرة بيضاء 

الصالة فرأى رجال ينقي شعره  و هنى رسول هللا صلى هللا تعاىل عليه و سلم أن ينقي الرجل شعره يف



 يف الصالة فقال قبح هللا شعر  فصلع مكانه [ 
 الفرق بني دعاء األنبياء و سواهم : 

 فإن قيل : فإجابة األدعية ال تكون معجزة للنبوة ألنه قد جتاب دعوة غري األنبياء 
على اخلصوص يف قيل : أدعية األنبياء جمابة على العموم يف مجيعها و أدعية غريهم إن أجيبت ف

بعضها : ألن األنبياء منطقون ابحلق فإذا نطقت ألسنتهم ابلدعاء صادف ما أمروا به فأجيبوا إليه و 
 غريهم قد ينطق ابحلق و بغريه فإن أجيبت أدعيتهم فهو تفضل يقف على مشيئة هللا تعاىل 

(1/142) 

 

  سيحدث بعدهالباب الثاين عشر : يف إنذاره صلى هللا تعاىل عليه و سلم مبا 
 إنذار النيب صلى هللا عليه و سلم لعلي أبنه سيؤمر و يقتل : 

روى فضالة بن أيب فضالة األنصاري قال : خرجت مع أيب إىل ينبع عائدا لعلي بن أيب طالب عليه 
السالم و كان هبا مريضا فقال له : اي أاب احلسن ما يقيمك هبذا البلد ال آمن أن يصيبك أجلك فال 

يليك إال أعراب جهينة فلو احتملت إىل املدينة فإن أصابك أجلك وليك أصحابك و يكن أحد 
 صلوا عليك 

فقال : اي أاب فضالة أخ رين حبييب و ابن عمي رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أين ال أموت حىت 
ى أؤمر و ال أموت حىت أقتل الفئة الباغية و ال أموت حىت ختضب هذه من هذه ـ و ضرب بيده عل

 حليته و هامته ـ قضاء مقضيا و عهدا معهودا و قد خاب من افرتى 
 إنذار النيب بوالية أيب بكر و عمر رضي هللا عنهما : 

و من إنذاره صلى هللا تعاىل عليه و سلم : ما رواه أبو سلم ] عن أيب هريرة قال : دخل رسول هللا 
بنت عمر فوجدهتا معه تضاحكه فقال : اي  صلى هللا تعاىل عليه و سلم مبارية القبطية يف بيت حفصة

رسول هللا يف بييت من دون بيوت نسائك قال : فإهنا علي حرام أن أمسها مث قال هلا اي حفصة أال 
أبشر    قالت بلى أبيب أنت و أمي قال : يلي هذا األمر ملن بعدي أبو بكر اكتمي هذا علي 

اي ابنة أيب بكر قالت : مباذا فذكرت ذلك  فخرجت حىت دخلت على عائشة فقالت : هلا أال أبشر 
هلا و قالت قد استكتمين فاكتميه فأنزل هللا تعاىل : } اي أيها النيب مل حترم ما أحل هللا لك تبتغي 

 مرضاة أزواجك { اآلايت [ 
 إنذار النيب أبن أوىل الناس ابلنيب املتقون من كانوا : 



قال : ] بعثين رسول هللا صلى هللا  رواه معاذ بن جبل و من إنذاره صلى هللا تعاىل عليه و سلم : ما
تعاىل عليه و سلم إىل اليمن فخرج معي يوصيين فلما فرغ قال : اي معاذ إنك عسى أن ال تلقاين بعد 

هذا و لعلك متر مبسجدي و من ري فبكى معاذ مث التفت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فأقبل 
ون أنفسهم أوىل الناس يب و ليس كذلك إن أوىل بوجهه حنو املدينة و قال : إن أهل بييت هؤالء ير 

 الناس يب املتقون من كانوا أو حيث كانوا اللهم إين ال أحل هلم فساد ما أصلحت [ 
 إنذار النيب صلى هللا عليه و سلم عثمان مبقتله : 

سول و من إنذاره صلى هللا تعاىل عليه و سلم : ما رواه عبد هللا بن عباس قال : ] كنت قاعدا عند ر 
هللا صلى هللا عليه و سلم إذا أقبل عثمان فلما دان منه قال : اي عثمان تقتل و أنت تقرأ سورة البقرة 
تقع قطرة من دمك على : } فسيكفيكهم هللا { يغبطك أهل املشرق و املغرب و تبعث يوم القيامة 

 أمريا على كل خمذول [ 
 إنذار النيب بشهادة طلحة بن عبيد هللا : 

اره صلى هللا تعاىل عليه و سلم : ما رواه جابر بن عبد هللا قال : ] قال رسول هللا صلى هللا و من إنذ
تعاىل عليه و سلم من أحب أن ينظر إىل شهيد ميشي على وجه األرض فلينظر إىل طلحة بن عبيد هللا 

 ] 
 إنذار النيب فاطمة أبهنا أول من تلحق به : 

سلم : ] ما روي أنه قال لفاطمة رضي هللا تعاىل عنها إنك أول و من إنذاره صلى هللا تعاىل عليه و 
أهل بييت حلاقا يب و نعم السلف أان لك فكانت أول من مات بعده من أهل بيته صلى هللا تعاىل عليه 

 و سلم [ 
 إنذار النيب صلى هللا عليه و سلم مبا سيحدث لعائشة أم املؤمنني : 

سلم : ما رواه عبد هللا بن عباس قال : ] قال رسول هللا صلى و من إنذاره صلى هللا تعاىل عليه و 
هللا تعاىل عليه و سلم لنسائه : ليت شعري أيتكن صاحبة اجلمل األدبب خترج فتنبحها كالب 

 احلوأب يقتل عن ميينها و يسارها قتلى كثري و تنجو بعدما كادت تقتل [ 
اه بين عامر ليال نبحتها الكالب فقالت : ما فقيل إن عائشة رضي هللا تعاىل عنها ملا وصلت إىل مي

هذا   قالوا : احلوأب قالت : ما أظنين إال راجعة إن رسول هللا صلى هللا تعاىل عليه و سلم قال لنا 
 ذات يوم كيف إبحداكن إذا نبح عليها كالب احلوأب 

 إنذار النيب صلى هللا عليه و سلم أبن سبطه احلسن سيصلح بني املسلمني : 
إنذاره صلى هللا تعاىل عليه و سلم : ما رواه اثبت عن احلسن البصري قال : ] كان احلسن بن  و من

علي رضي هللا تعاىل عنهما جييء و رسول هللا صلى هللا تعاىل عليه و سلم ساجد فيجلس على عنقه 



سيصلح به  فإذا أراد أن يرفع رأسه أخذه فوضعه يف حجره مث قال : إن ابين هذا سيد و إن هللا تعاىل
 بني فئتني عظيمتني من املسلمني [ 

 إنذار النيب صلى هللا عليه و سلم مبقتل احلسني بن علي : 
و من إنذاره صلى هللا تعاىل عليه و سلم : ما رواه عروة عن عائشة رضي هللا تعاىل عنها قالت : ] 

عليه و سلم و هو يوحى  دخل احلسني بن علي رضي هللا تعاىل عنهما على رسول هللا صلى هللا تعاىل
إليه ف ر  على ظهره فقال ج ريل : اي حممد إن أمتك ستفنت بعد  و يقتل ابنك هذا من بعد  و مد 
يده فأاته برتبة بيضاء و قال : يف هذه األرض يقتل ابنك امسها الطف فلما ذهب ج ريل خرج رسول 

و فيهم أبو بكر و عمر و علي و حذيفة هللا صلى هللا تعاىل عليه و سلم إىل أصحابه و الرتبة يف يده 
و عمار و أبو ذر و هو يبكي فقالوا : ما يبكيك اي رسول هللا   فقال : أخ رين ج ريل أن ابين 

 احلسني يقتل بعدي أبرض الطف و جاءين هبذه الرتبة فأخ رين أن فيها مضجعه [ 
 إنذاره أبنه سيخرج من الطائف كذاب و مبري : 

 تعاىل عليه و سلم : أن احلجاج ملا قتل عبد هللا بن الزبري دخل على أمه أمساء و من إنذاره صلى هللا
بنت أيب بكر فقال هلا : إن أمري املؤمنني أوصاين بك فهل لك من حاجة   قالت : ما يل من حاجة و 
لكن أنتظر حىت أحدثك شيئا مسعته من رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يقول : ] خيرج من ثقيف  

و مبري أما الكذاب فقد رأيناه تعين املختار و أما املبري فأنت [ فقال احلجاج : أان مبري  كذاب
 املنافقني 

 إنذاره بوالية معاوية : 
و من إنذاره صلى هللا تعاىل عليه و سلم : ما رواه عبد امللك بن عمري قال : قال معاوية رضي هللا 

ول النيب صلى هللا تعاىل عليه و سلم يل : ] اي معاوية إن تعاىل عنه و هللا ما محلين على اخلالفة إال ق
 وليت فأحسن [ 

 إنذار النيب بوالية بين العباس : 
و من إنذاره صلى هللا عليه و سلم : ما رواه عبد هللا بن عباس ] عن أبيه : أن النيب صلى هللا تعاىل 

ني أجود قريشا كفا و إن من ولده عليه و سلم نظر إليه مقبال فقال : هذا عمي أبو اخللفاء األربع
السفاح و املنصور و املهدي اي عم يب فتح هللا هذا األمر و برجل من ولد  خيتم إىل كثري من نظائر 

 هذا [ 
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 البهائم  الباب الثالث عشر : يف معجزه صلى هللا تعاىل عليه و سلم مبا ظهر من
 املعجزات تظهر حيث أراد هللا تعاىل : 

ان اإلعجاز خارقا للعادة مل ميتنع فيه ظهور ما خالفها و إذا أراد كاتب البهائم مسلوبة األفهام إذا ك
مفقودة الكالم فليس مبستنكر إذا أراد هللا تعاىل هبا إظهار معجز أن يعطيها من املعرفة أن تنطق مبا 

ة كالما مسعه موسى و يف أهلمها و خت ر مبا أعلمها مث سلبها ذلك فتعود إىل طبعها كما أحل يف الشجر 
 العصا أن صارت حية تسعى لتكون من ابهر اآلايت و قاهر املعجزات 

 ذئب يبشر ببعثه النيب صلى هللا عليه و سلم : 
فمن آايته صلى هللا تعاىل عليه و سلم : أن رجال كان يف غنمه يرعاها فأغلفها ساعة من هناره فخاتله 

الذئب الشاة مث كلمه بكالم فصيح فقال : وحيك مل متنعين ذئب فأخذ منها شاة فأقبل يلهث فطرح 
 رزقا رزقنيه هللا تعاىل فجعل أهبان يصفق بيديه و يقول : اتهلل ما رأيت كاليوم ذئب يتكلم 

فقال الذئب : أنت أعجب و يف شأنكم ع رة هذا حممد يدعو إىل احلق ببطن مكة و أنتم الهون عنه 
لم و حدث القوم بقصته و بقي لعقبه شرف يفخرون به على فهدي الرجل لرشده و أقبل حىت أس

 العرب و يقول مفتخرهم أان ابن مكلم الذئب 
 ذئب آخر يبشر ابلنيب : 

و من آايته صلى هللا تعاىل عليه و سلم : ما رواه أبو سعيد اخلدري قال : بينما راع يرعى يف احلرة 
راعي بني الذئب و الشاة فأقعى الذئب على غنما إذ جاء ذئب إىل شاة من غنمه فانتهزها فحال ال

عرمية ذنبه و قال للراعي : أال تتقي هللا و حتول بيين و بني رزق ساقه هللا إيل   فقال الراعي : 
العجب من ذئب يقعي على ذنبه يكلمين بكالم اإلنس فقال له الذئب : أال أحدثك أبعجب من 

بني احلرتني حيدث الناس أبنباء ما قد سبق فأخذ هذا هذا رسول هللا صلى هللا تعاىل عليه و سلم 
الراعي الشاة فأتى هبا املدينة ـ و أتى النيب صلى هللا تعاىل عليه و سلم فخرج إىل الناس فقال للراعي 
: ] قم فحدثهم [ فقام حيدثهم فقال : ] صدق الراعي [ و كان امسه عمري الطائي فسمي مكلم 

 الذئب 
 هللا عليه و سلم :  شهادة الضب بنوة حممد صلى

و من آايت صلى هللا تعاىل عليه و سلم : ما روى ابن عمر عن أبيه عمر رضي هللا تعاىل عنهما أن 
رسول هللا صلى هللا تعاىل عليه و سلم كان يف حمفل من أصحابه إذ جاء إعرايب قد صاد ضبا و جعله 

: النيب صلى هللا تعاىل عليه و سلم يف كمه ليذهب به فيأيت رأي اجلماعة قال : و ما هذا   قالوا 
فجاء يشق الناس و قال : و الالت و العزى ما أحذ أبغض إيل منك و لوال أن تسميين قومي عجوال 
لعجلت بقتلك فقال عمر رضي هللا تعاىل عنه : اي رسول هللا ادعين أقوم فاقتله فقال : اي عمر أما 



: ما محلك على ما قلت   فقال : و الالت و  علمت احلليم كاد أن يكون نبيا مث قال لألعرايب
العزى ال آمنت أو يؤمن بك هذا الضب و أخرج الضب من كمه فطرحه بني يدي النيب صلى هللا 

تعاىل عليه و سلم فقال رسول هللا صلى هللا تعاىل عليه و سلم : ] ايضب فأجابه الضب بلسان عريب 
ن من يوايف القيامة قال : من تعبد   قال الذي يف مبني يسمعه القوم مجيعا : لبيك و سعديك اي زي

السماء عرشه و يف األرض سلطانه و يف اجلنة رمحته و يف النار عقابه قال فمن أان اي ضب   قال : 
 رسول رب العاملني و خامت النبيني و قد أفلح من صدقك و قد خاب من كذبك 

ك و ما علي ظهر األرض أحد أبغض إىل منك و فقال األعرايب : ال أتبع أثرا بعد عني و هللا لقد جئت
إنك اليوم أحب إيل من نفسي و من والدي و إين ألحبك بداخلي و خارجي و سري و عالنيت 

 أشهد أن ال إله إال هللا و أنك حممد رسول هللا 
فقال صلى هللا تعاىل عليه و سلم : احلمد هلل الذي هدا  يب إن هذا الدين يعلو و ال يعلى [ فرجع 
األعرايب إىل قومه فأخ رهم ابلقصة و كان من بين سليم فأتى رسول هللا صلى هللا تعاىل عليه و سلم 
ألف إنسان منهم فأمرهم أن يكونوا حتت راية خالد بن الوليد رمحة هللا عليه و مل يؤمن من العرب 

 ألف يف وقت واحد غريهم 
 عنزة تسجد للنيب عليه السالم : 

تعاىل عليه و سلم : ] ما رواه أنس بن مالك قال : دخل رسول هللا صلى هللا و من آايته صلى هللا 
تعاىل عليه و سلم حائطا لألنصار و معه أبو بكر رضي هللا تعاىل عنه و يف احلائط عنز فسجدت له 

 فقال أبو بكر : اي رسول هللا كنا حنن أحق ابلسجود لك من هذه العنزة 
ألحد و لو كان ينبغي أن يسجد أحد ألحد ألمرت املرأة أن  فقال : إنه ال ينبغي أن يسجد أحد

 تسجد لزوجها [ 
 سجود البعري للنيب عليه السالم : 

و من آايته صلى هللا تعاىل عليه و سلم ] ما رواه عبد هللا بن أيب أوىف قال : بينما حنن قعود عند 
دبر عليهم قال فنهض و هنضنا  رسول هللا بن إذا أاته آت فقال : اي رسول هللا انضح بين فالن قد

معه فقلنا : اي رسول هللا ال تقربه فإان خنافه عليك فدان من البعري فلما رآه البعري سجد له فوضع يده 
 على رأس البعري و قال : هات السكان فوضعه يف رأسه و أوصى به خريا [ 

 صوت يبشر ابلنيب صلى هللا عليه و سلم : 
عليه و سلم : ما رواه جبري بن مطعم قال : كنا جلوسا عند صنم لنا قبل و من آايته صلى هللا تعاىل 

أن يبعث رسول هللا صلى هللا تعاىل عليه و سلم بشهر فنحران جزورا فسمعنا صائحا يصيح : امسعوا 
إىل العجب ذهب اسرتاق السمع لنيب مبكة امسه ] أمحد [ مهاجر إىل يثرب فكان هذا من اآلايت 



 املبشرة  املنذرة و اآلاثر
 مجل يستجري ابلنيب عليه السالم : 

و من آايته صلى هللا تعاىل عليه و سلم : ] أنه بينما هو جالس يف أصحابه إذ هو جبمل قد أقبل له 
رغاء فوقف فقال رسول هللا صلى هللا تعاىل عليه و سلم : أتدرون ما يقول هذا   إنه ليقول : إين آلل 

لوين و كدوين حىت ك رت و ضعفت فلما مل جيدوا يف حيلة يريدون فالن ] حلي من اخلزرج [ استعم
ذحبي فأان أستغيث بك منهم فأوقفه رسول هللا صلى هللا تعاىل عليه و سلم و بعث إليهم فاستوهبه 

 منهم فوهبوه له و خاله يف احلي [ 
 عجل ينذر أهل دريح : 

كحول قال : بينما أهل دريح ] حي من و من آايته صلى هللا تعاىل عليه و سلم : ما رواه برد عن م
عرب اليمن يف جملسهم [ إذ أقبل عجل و سلم فسأهلم و قال : أهل دريح أمر جنيح ببطن مكة 

يصيح بلسان فصيح بشهادة أن ال إله إال هللا فأجيبوه و قال و فيه نزل قول هللا تعاىل : } ربنا إننا 
 نا { مسعنا مناداي ينادي لإلميان أن آمنوا بربكم فآم

فإن قيل فيجوز أن يكون ما مسع من كالم البهائم كالصدى حيكي كالم املتكلم فيظنه السامع كالم 
الصدى و هو كالم املتكلم و يكون ذلك بقوة حيدثها هللا تعاىل يف املتهيء لذلك خيفي عن األمساء و 

 األبصار 
بل صوته فحكاه و ليس كالم فعنه جواابن : أحدمها : أن الصدى حيكي كالما مسموعا إذا قابله ق

 البهيمة مقابال لكالم حييكه فامتنع التشاكل 
و الثاين : أن القوة املهيأة لذلك ليست من جنس قوى البشر فال يكون يف التفاضل إعجاز و إمنا 
هي خارجة عن جنس قواهم فخرج عن قدرهتم و ما خرج عن قدرة البشر كان معجزا لو صح هذا 

 عرتاض االعرتاض لبطل به اال
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 اجلماد  الباب الرابع عشر : يف ظهور معجزه صلى هللا تعاىل عليه و سلم من الشجر و
و لئن كانت املعارف من اجلمادات أبعد و الكالم منها أغرب فليس بسمتبعد و ال مستغرب أن 

ر و ميد به من حيدث هللا تعاىل فيها من اآلايت اخلارجة عن العادة ما حيج هللا تعاىل به من استبص
 استنصر 



 الرسول ينادي الشجرة فتقبل حنوه : 
و من آايته صلى هللا تعاىل عليه و سلم : ] ما حكاه أهل النقل عن علي بن أيب طالب كرم هللا وجهه 

: أنه خطب على الناس خطبته املعروفة ابلناصعة فقال فيها : احلمد هلل الذي هو العامل مبضمرات 
غيوب أيها الناس اتقوا هللا و ال تكونوا لنعمه عليكم أضدادا و ال لفضله القلوب و حمجوابت ال

عندكم حسادا و ال تطيعوا أساس الفسوق و أحالس العقوق فإن هللا تعاىل خمت ر عباده املستك رين يف 
أنفسهم أبوليائه املستضعفني يف أعينهم أال ترون أنه اخت ر األولني من لدن آدم إىل اآلخرين من هذا 

لعامل أبنواع الشدائد و تعبدهم أبلوان اجملاهد ليجعل ذلك أبوااب فتحا إىل فضله و أسبااب ذلال لعفوه ا
فاحذروا ما نزل ابألمم قبلكم من املثالت بسوء األفعال و ذميم األعمال أن تكونوا أمثاهلم فلقد  

جهل من بنات موؤودة  كانوا على أحوال مضطربة و أيد خمتلفة و مجاعة متفرقة يف بالء أزل و أطباق
و أصنام معبودة و أرحام مقطوعة و غارات مشنونة فانظروا إىل موقع نعم هللا عليهم حني بعث إليهم 
رسوال كيف نشرت النعمة عليهم جناح كرامتها و أسالت هلم جداول نعيمها فهم حكام على العاملني 

ليهم و ميضون األحكام على من  و ملو  يف أطراف األرضني ميلكون األمور على من كان ميلكها ع
 كان ميضيها فيهم 

و لقد كنت مع رسول هللا صلى هللا تعاىل عليه و سلم و قد أاته املأل من قريش فقالوا : اي حممد إنك 
قد ادعيت عظيما مل يدعه آابؤ  و ال أحد من أهل بيتك و حنن نسألك أمرا إن أجبتنا إليه و أريتناه 

مل تفعل علمنا أنك ساحر كذاب قال هلم : و ما تسألون قالوا : تدعو  علمنا أنك نيب و رسول و إن
 لنا هذه الشجرة حىت تنقلع بعروقها و تقف بني يديك 

فقال صلى هللا تعاىل عليه و سلم : إن هللا على كل شيء قدير فإن فعل هللا ذلك لكم أتؤمنون و 
إين ألعلم أنكم ال تفيئون إىل خري و أن تشهدون ابحلق   قالوا : نعم قال فإين سأريكم ما تطلبون و 

منكم من يطرح يف القليب و من حيزب األحزاب مث قال : اي أيتها الشجرة إن كنت تؤمنني ابهلل و 
 اليوم اآلخر و تعلمني أين رسول هللا فانقلعي : بعروقك حىت تقفي بني يدي إبذن هللا تعاىل 

نقلعت بعروقها و جاءت و هلا دوي شديد و قصف  قال علي رضي هللا عنه : فو الذي بعثه ابحلق ال
كقصيف أجنحة الطري حىت وقفت بني يدي رسول هللا صلى هللا تعاىل عليه و سلم مرفوفة و ألقت 

 بعضها األعلى عليه و ببعض أغصاهنا على منكيب و كنت عن ميينه 
ذلك فأقبل نصفها  فلما نظر القوم إىل ذلك قالوا علوا و استكبارا فمرها فليأتك نصفها فأمر ب

 كأعجب إقبال و أشده دواي فكادت تلتف برسول هللا صلى هللا تعاىل عليه و سلم 
 فقالوا : كفرا و عتوا 

فمر هذا النصف فلريجع إىل نصفه كما كان فأمره فرجع فقلت : أان ال إله إال هللا فأان أول مؤمن بك 



مر هللا تعاىل تصديقا لنبوتك و إجالال اي رسول هللا و أول من أقر أبن الشجرة فعلت ما فعلت أب
 لكلمتك 

فقال القوم كلهم : بل ساحر كذاب عجيب السحر خفيف فيه و هل يصدقك يف أمر  هذا إال مثل 
هذا يعنونين و هذا حكاه خطيبا على األشهاد و قل أن خيلو مجع مثله ممن يعرف حق ذلك من ابطله 

لظهر الرد و إن ندر و هذا من أبلغ آية و أظهر إعجاز فكانوا ابملوافقة جممعني على صحته و لواله 
 له [ 

 أعرايب يطلب من النيب صلى هللا عليه و سلم أن يدعو الشجرة فيفعل : 
و من آايته صلى هللا تعاىل عليه و سلم : ] ما رواه عبد هللا بن بريدة عن أبيه قال جاء أعرايب إىل 

 ل اي حممد هل من آية فيما تدعو إليه   رسول هللا صلى هللا تعاىل عليه و سلم : فقا
قال : نعم ائت تلك الشجرة فقل هلا رسول هللا صلى هللا تعاىل عليه و سلم يدعو  فمالت عن ميينها 

 و يسارها و بني يديها فتقطعت عروقها مث جاءت ختد األرض حىت وقفت بني يديه 
 منبتها فقال األعرايب : ائذن يل أسجد لك فقال األعرايب : مرها لرتجع إىل منتبها فأمرها فرجعت إىل 

فقال : لو أمرت أحدا أن يسجد ألحد ألمرت املرأة أن تسجد لزوجها قال : فائذن يل أن أقبل 
 يديك و رجليك فأذن له [ 

 النيب صلى هللا عليه و سلم يطلب من وديتني أن تنضما فتفعال : 
شبابة قال : كنت مع رسول هللا صلى هللا تعاىل  من آايته صلى هللا عليه و سلم : ] ما رواه يعلى بن

عليه و سلم يف مسري فأراد أن يقضي حاجته فأمر وديتني فانضمت إحدامها إىل األخرى مث أمرمها 
 بعد قضاء حاجته أن يرجعا إىل منبتها فرجعتا [ 
 الشجر يسلم على النيب صلى هللا عليه و سلم : 

م : ] ما رواه علي بن أيب طالب رضي هللا تعاىل عنه قال : كنا و من آايته صلى هللا تعاىل عليه و سل
مع رسول هللا صلى هللا تعاىل عليه و سلم يف مكة فخرج يف بعض نواحيها فما استقبله شجر و ال 

 جبل إال قال : السالم عليك اي رسول هللا [ 
 سدرة تنقسم ليمر النيب عليه السالم : 

و سلم : ] أنه مر يف غزوة الطائف يف كثيف من طلح فمشى و هو و من آايته صلى هللا تعاىل عليه 
وسن من النوم فاعرتضته سدرة فانفرجت السدرة له بنصفني فمر بني نصفيها و بقيت السدرة منفرجة 
على ساقني إىل قريب من أعصاران هذه و كانت معروفة بذلك يف مكاهنا يت ر  هبا كل مار و يسموهنا 

 عاىل عليه و سلم [ سدرة النيب صلى هللا ت
 حتر  اجلبل لصعود النيب عليه : 



و من آايته صلى هللا تعاىل عليه و سلم : ] ما رواه سهيل بن أيب صاحل عن أبيه عن أيب هريرة قال 
صعد النيب صلى هللا تعاىل عليه و سلم حراء و معه أبو بكر و عمر و عثمان و علي و عبد الرمحن 

  اجلبل فقال النيب صلى هللا تعاىل عليه و سلم اسكن حراء فليس و الزبري و طلحة و سعيد فتحر 
 عليك إال نيب أو صديق أو شهيد فسكن اجلبل [ 

 احلجر و الشجر يسلم على النيب : 
و من آايته صلى هللا تعاىل عليه و سلم : ] ما رواه جابر بن عبد هللا قال : كان يف رسول هللا صلى 

 يكن مير يف طريق فيبتعه أحد إال عرف أنه قد سلكه من طيب عرفه هللا تعاىل عليه و سلم خصال مل
 و مل يكن مير حبجر و ال شجر إال سجد له [ 

 تسبيح احلصى : 
و من آايته صلى هللا تعاىل عليه و سلم : ] ما رواه اثبت عن أنس قال : كنا عند رسول هللا صلى 

حىت مسعنا التسبيح مث صبهن يف يد أيب  هللا تعاىل عليه و سلم فأخذ كفا من حصى فسبحن يف يده
 بكر فسبحن يف يده حىت مسعنا التسبيح مث صبهن يف أيدينا فما سبحن يف أيدينا [ 

 تسليم احلجر على النيب : 
و من آايته صلى هللا تعاىل عليه و سلم : ] ما رواه جابر بن مسرة قال : قال رسول هللا صلى هللا 

 حجرا من مكة كان يسلم علي [  تعاىل عليه و سلم : إين ألعرف
 حتويل اخلشبة إىل سيف : 

و من آايته صلى هللا تعاىل عليه و سلم : ] أن عكاشة بن حمصن انقطع سيفه بيده يوم بدر فدفع 
إليه رسول هللا صلى هللا تعاىل عليه و سلم قطعة من خشب و قال قاتل هبا الكفار اي عكاشة 

 حىت قتله طليحة يف الردة [  فتحولت سيفا يف يده فكان يقاتل به
 حنني اجلذع : 

و من آايته صلى هللا تعاىل عليه و سلم : ] أنه كان خيطب إىل جذع يستند إليه فلما اختذ من را حتول 
 عن اجلذع إليه فحن إليه اجلذع حىت ضمه إليه فسكن [ 

 تسبليح احلصيات : 
عامري أاته فقال : هل عند  من برهان و من آايته صلى هللا تعاىل عليه و سلم : ] أن مكرزا ال

نعرف به أنك رسول هللا صلى هللا تعاىل عليه و سلم فدعا بتسع حصيات فسبحن يف يده فسمع 
 نغماهتا من مجودهتا و هذا أبلغ من إحياء عيسى للموتى [ 

 كالم الطعام : 
ذعة فكلمه منها الذراع : و من آايته صلى هللا تعاىل عليه و سلم : ] أنه ملا حاصر الطائف مسوا له ج



 ال أتكلين فإين مسمومة و هذا نظري إحياء املوتى [ 
 احلجر و املدر يسلم على النيب : 

و من آايته صلى هللا تعاىل عليه و سلم : ] أن أول ما أوحي إليه مل مير حبجر و ال مدر إال سلم عليه 
 معه والطري { [  ابلنبوة و هذا نظري قول هللا تعاىل لداود : } اي جبال أويب

 إضاءة أصابع النيب ليال : 
و من آايته صلى هللا تعاىل عليه و سلم : ] ما رواه محزة بن عمرو األسلمي قال : نفران مع رسول 

 هللا صلى هللا تعاىل عليه و سلم يف ليلة ظلماء فأضاءت أصابعه [ 
 تسبيح الطعام : 

واه إبراهيم هللا علقمة عن عبد هللا بن مسعود قال : و من آايته صلى هللا تعاىل عليه و سلم : ] ما ر 
إنكم تعدون اآلايت عذااب و إان كنا نعدها على عهد رسول هللا صلى هللا تعاىل عليه و سلم بركة لقد  

 كنا أنكل مع رسول هللا صلى هللا تعاىل عليه و سلم و حنن نسمع تسبيح الطعام [ 
 رد على شبهات املغرتضني على املعجزات : 

فإن قيل : فقد جيوز أن يتخيل ذلك للناظر كما يتخيل لراكب السفينة سري النخل و الشجر فعنه 
 جواابن : 

أحدمها : أنه و إن ختيل ذلك لراكب السفينة فهو غري متخيل لغريه من قائم و قاعد و هذا متحقق 
 عند كل مشاهد على اختالف أحواله 
 ل له غري معلوم و هذا معلوم غري متخيل و الثاين : أن راكب السفينة يعلم أنه ختي

و إن قيل : فقد جيوز أن يكون يف خواص اجلوهر ما جيذب النخل و الشجر كما يف خاص حجر 
 املغناطيس أن جيذب احلديد فعنه جواابن : 

أحدمها : أنه قد علم خاصية حجر املغناطيس و ظهر و مل يعلم ذلك يف غريه فلم يوجد و لو كان 
كان امللو  عليه أقدر و لكان مذخورا يف خزائنهم كادخار كل مستغرب و مستظرف ذلك موجودا ل

 و جلاز ادعاء مثله يف قلب األعيان و إبطال احلقائق 
و الثاين : أنه لو كان ذلك خلاصة اجلوهر جاذاب كان بظهوره جاذاب و مبالقاته للنخل و الشجر فاعال 

 هذا فيه معدوم و إن كان يف حجر املغناطيس موجودا  وال ينقل إليه عن غريه و عنه إىل غريه و كل
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 تعاىل عليه و سلم  الباب اخلامس عشر ـ يف بشائر األنبياء عليهم السالم بنبوته صلى هللا
 األنبياء معانون على أتسيس النبوة : 

على أتسيس النبوة مبا  إن هللا تعاىل عوان على أوامره و إغناء عن نواهيه فكان أنبياء هللا تعاىل معانني
تقدمه من بشائرها و تبديه من أعالمها و شعائرها ليكون السابق مبشرا و نذيرا و الالحق مصدقا و 
ظهريا فتدوم هبم طاعة اخللق و ينتظم هبم استمرار احلق و قد قدمت بشائر من سلف من األنبياء 

  بنبوة حممد صلى هللا تعاىل عليه و سلم مما هو حجة على أممهم
و معجزة تدل على صدقه عند غريهم مبا أطلعه هللا تعاىل على غيبه ليكون عوان للرسول و حثا على 

 القبول 
 بشارة هلاجر عن بعثة النيب : 

 فمن ذلك بشائر موسى عليه السالم يف التوراة : فأوهلا يف الفصل التاسع من السفر األول 
جر أمة سارة ارجعي إىل سيدتك فاخضعي هلا فإن ملا هربت هاجر من سارة تراءى ملك و قال : اي ها

هللا سيكثر زرعك و ذريتك حىت ال حيصون كثرة و ها أنت حتبلني و تلدين ابنا و تسمينه إمساعيل 
ألن هللا تعاىل قد مسع خشوعك و هو يكون عني الناس و تكون يده فوق اجلميع مبسوطة إليه 

ل هللا صلى هللا تعاىل عليه و سلم ألهنم كانوا قبله ابخلضوع و هذا مل يكن يف ولد إمساعيل إال رسو 
 مقهورين فصاروا به قاهرين 

 بشارة إلبراهيم عليه السالم : 
و منها قوله يف هذا السفر إلبراهيم حني دعاه يف إمساعيل و ابركت عليه و كثرته و عظمته جدا جدا 

يل من جعله ألمة عظيمة غري و سيلد اثين عشر عظيما و أجعله ألمة عظيمة و ليس يف ولد إمساع
 حممد صلى هللا تعاىل عليه و سلم 

 بشارة ملوسى عليه السالم : 
و منها يف الفصل احلادي عشر من السفر اخلامس عن موسى عليه السالم : ] إن الرب إهلكم قال : 

 يؤديها إين أقيم هلم نبيا مثلك من بني إخوهتم أجعل كالمي على فمه فأميا رجل مل يسمع كلمايت اليت
 عين ذلك الرجل ابمسي فأان أنتقم منه [ 

و معلوم أن أخا بين إسرائيل هم بنو إمساعيل و ليس منهم من ظهر كالم هللا تعاىل على فمه غري 
 حممد صلى هللا تعاىل عليه و سلم 

 بشارة أخرى من موسى عليه السالم : 
ور سيناء و أشرق من ساعري و و منها يف الفصل العشرين من هذا السفر ] إن الرب جاء من ط

استعلى من جبال فاران و معه عن ميينه ربوات جيش القديسني فمنحهم إىل الشعوب و دعا جلميع 



 قديسيه ابل ركة [ 
فمجيء هللا تعاىل من طور سيناء و هو إنزاله التوراة على موسى و إشراقه من ساعري إنزاله اإلجنيل 

ليل يف قرية انصرة و استعالؤه من جبال فاران إنزاله على عيسى ألنه كان سكن ساعري أرض اخل
القرآن على حممد صلى هللا تعاىل عليه و سلم و فاران هي جبال مكة يف قول اجلميع فإن انكروا كان 

 دفعا ملا يف التوراة و ألنه مل يستعل الدين كاستعالئه منها فاندفع اإلنكار ابلعيان 
 بشائر األنبياء : 
به : كان بني موسى و عيسى من األنبياء الذين أتوا الكتاب ابتفاق أهل الكتابني فصل من البشائر 

عليهم ستة عشر نبيا ظهرت كتبهم يف بين إسرائيل فبشر كثري منهم بنبوة حممد صلى هللا تعاىل عليه و 
 سلم 

 التوراة تتحدث عن مكة : 
ي مصباحك يعين مكة فقد دان فمنهم شعيا بن أموص قال يف الفصل الثاين و العشرين قومي فأزهر 

وقتك و كرامة هللا طالعة عليه فقد جتلل األرض الظالم و غطى على األمم الضباب و الرب يشرق 
عليك إشراقا و يظهر كرامته عليك فتسري األمم إىل نور  و امللو  إىل ضوء طلوعك ارفعي بصر  

لد  من بلد بعيد و تسرين و إىل ما حولك و أتملي فإهنم يستجمعون عند  و حيجونك و أيتيك و 
تبتهجني من أنه مييل إليك ذخائر البحر و حيج إليك عساكر األمم حىت تغمر  اإلبل املؤبلة و تضيق 
أرضك عن القطرات اليت جتمع إليك و يساق إليك كباش مدين و أيتيك أهل سبأ حيدثون بنعم هللا و 

من ولد قاذار بن إمساعيل و يرتفع إىل مدحيي  ميجدونه و تسري إليك أغنام قاذار يعين غنم العرب ألنه
ما يرضينين و أحدث حينئذ لبيت حممديت محدا و هذه الصفات كلها موجودة مبكة فكان ما دعا 

 إليها و هو احلق و من قام هبا هو احملق 
و يف فصل آخر من كتابه : قال يل الرب فامض فأقم على املنظرة خت ر  مبا ترى فرأى راكبني أحدمها 
راكب محارا يعين عيسى و اآلخر راكب مجال يعين حممدا فبينما هو كذلك إذ أقبل أحد الراكبني و 
هو يقول : هوت اببل و تكسرت آهلتها املنجورة على األرض فهذا الذي مسعت الرب إله إسرائيل 

 قد أنبأتكم 
 التوارة تتحدث عن احلجاز : 

نتهج ال راري و العلوات و لتسر و تزهو مثل و يف الفصل السادس عشر منه لتفرح أرض العطشى مب
الوعل فإهنا ستعطى أبمحد حماسن لبنان و يكمل حسن الدساكر و الرايض و سرتون جالل هللا تعاىل 
هبا قال شعيا و سلطانه على كتفه يريد : عالمة نبوته على كفته و هذه صفة حممد صلى هللا عليه و 

 سلم و ابدية احلجاز 



ع عشر منه : هتف هاتف من البدو فقال خلو الطريق للرب و سهلوا سبيل القفر و يف الفصل التاس
فستمتلئ األودية مياها و تفيض فيضا و تنخفض اجلبال و الروايب اخنفاضا و تصري اآلكام دكا دكا و 

 األرض الورعة مذللة ملسا و تظهر كرامات الرب و يراها كل أحد 
ثالث و مخسني و مائة من مزامري داود لرتاتح البوادي و  و يف الفصل العشرين منه و هو مذكور يف

قراها و لتصري األرض قاذار مؤوجا و يسيح سكان الكهوف و ليهتفوا من قالل اجلبال حبمد الرب و 
لريفعوا تسابيحه فإن الرب أييت كاجلبار امللتضي املتك ر و هو يزجر و يقتل أعداءه و أرض قاذار هي 

 ذار و املروج ما صار حول مكة من النخل و الشجر و العيون أرض العرب ألهنم ولد قا
و يف الفصل احلادي و العشرين منه أيضا إن الضعفاء و املساكني يستسقون ماء و ال ماء هلم فقد 
جفت ألسنتهم من الظمأ و أان الرب أجيب يومئذ دعوهتم و لن أمهلهم بل أفجر هلم يف اجلبال 

يون و أحدث يف البدو أجساما و أجري يف األرض العطشى ماء معينا األهنار و أجري بني القفار الع
و أنبت يف البالقع القفار الصنوبر و اآلس و الزيتون و أغرس يف القاع الصفصف ال ر لريوها مجيعا مث 
يتدبروا و يعلموا أن يد هللا صنعت ذلك و قدوس إسرائيل ابتدعه و هذه صفات بالد العرب فيما 

 هلم فيها إبسالمهم أحدث هللا تعاىل 
 بشائر نوال بن نواتل : 

فصل من بشائر نوال بن نواتل من أنبياء بين إسرائيل : مثل الصبح املسلط على اجلبال شعب عظيم 
عزيز مل يكن مثله قط و ال يكون بعده مثله إىل أبد األبد أمامه انر تتأجج و خلفه هليب و تلتهب 

ز فيها و ع رها تركها برية خاوية رؤيته كرؤية اجلبل رجالته األرض بني يديه مثل فردوس عدن فإذا جا
فر سراع مثل الفرسان أصواهتم كصوت هلب النار الذي حيرق اهلشيم رجفت األرض أمامهم و 

تزعزعت السماء و أظلمت الشمس و غاب نور النجوم و الرب أمسع صوات بني يدي أجناده ألن 
الرب عظيم مرهوب جدا و هذا نعت رسول هللا صلى  عسكره كثري جدا و عمل قوله عزيز ألن نور

 هللا تعاىل عليه و سلم 
 من بشائر عويداي : 

فصل من بشائر عويداي من أنبياء بين إسرائيل : و يف كتابه : قد مسعنا خ را من قبل الرب و أرسل 
األعلى ألن  رسوال إىل الشعوب مث يتقدم إليه ابحلرب أيها الساكن يف حبر الكهف و حمله يف املوضع

 يوم الرب قريب من مجيع الشعوب فهذا مرموز يف نبوته 
 من بشائر ميخاء 

من أنبياء بين إسرائيل يف كتابه : فأما اآلن فسيتسلم إىل الوقت الذي تلد فيه الوالدة و يقوم فريعاهم 
و يكون على يعين الرب و بكرامة اسم هللا ربه و يقبلون هبم إىل من سيعظم سلطانه إىل أقطار األرض 



 عهد اإلسالم 
 من بشائر حبقو ق : 

فصل من بشائر حبقوق من أنبياء بين إسرائيل : جاء هللا من طور سيناء و استعلن القدوس من جبال 
فاران و انكسفت لبهاء حممد و اخنسفت من شعاع احملمود و امتألت األرض من حمامده ألن شعاع 

ملنااي أمامه و تصحب سباعؤ الطري أجناده قام فمسح منظره مثل النور حيفظ بلده بعده و تسري ا
األرض و قابل األمم و حبث عنهم فتصفصفت اجلبال القدمية و اتضعت الروايب الدهرية و تزعزع 
سور أرض مدين و لقد جاز املساعي القدمية قطع الرأس من حب األثيم و دمغت رؤوس سالطينه 

يح يف امسه و مها يتوجهان إىل من انطلق عليه اسم بعضبه و معلوم أن حممدا و أمحد و حممودا صر 
احملمد و هو ابلسرايينة موشيحا أي حممد و حممود و هلذا إذا أراد السرايين أن حيمد هللا تعاىل قال : 

 شرحيا إلهلنا 
 من بشائر حزقيال : 

يكون فيه فصل من بشائر حزقيال من أنبياء بين إسرائيل : يف كتابه ] إن الذي يظهر من البادية ف
حتف اليهود كالكرمة أخرجت مثارها و أغصاهنا عن مياه كثرية و تفرعت منها أغصان مشرقة على 
أغصان األكابر و السادات و بسقت فلم تلبث انر فأكلتها فكذلك غرس غرس يف البدو و يف 
منها  األرض املهملة املعطلة العطشى و خرج من أغصانه الفاضلة انر فأكلت مثار تلك حىت مل يبق

 عصا قوية و ال قضيب ينهض أبمر السلطان [ 
 من بشائر يرصفينا : 

فصل من بشائر يرصفينا من أنبياء بين إسرائيل : يف كتابه أيها الناس ترجوا اليوم الذي أقوم فيه 
للشهادة فقد حان أن أظهر حكمي حبشر األمم و مجيع امللو  ألصب عليهم سخطي و تك ري 

املختارة لريفعوا اسم الرب مجعيا و ليعبدوه يف ربقة واحدة معا و ليأتوا  هنا  أجدد لألمم اللغة
ابلذابئح من مغارهتا تكون و معلوم أن اللغة العربية هي املختارة ألهنا طبقت األرض و انتقلت أكثر 

 اللغات إليها حىت صار ما عداها اندرا 
 من بشار زكراي : 

ين إسرائيل : يف كتابه رجع امللك الذي ينطق على لساين فصل من بشائر زكراي بن يوحنا من أنبياء ب
و أيقظين كالرجل الذي يستيقظ من نومه و قال يل ما الذي رأيت فقلت منارة من ذهب و كفة على 

رأسها و أريت على الكفة سبعة سرج لكل سراج منها سبعة أفواه و فوق الكفة شجرات زيتون 
رها فقلت للملك الذي ينطق على لساين ما هذه اي إحدامها عن ميني الكفة و األخرى عن يسا

سيدي فرد امللك علي و قال يل أما تعلم ما هذه   فقلت ما أعلم فقال يل هذا قول الرب يف 



زرابايل يعين حممدا و هو يدعى ابمسي و أان أستجيب له للنصح و التطهري و أصرف عن األرض 
ز و لكن بروحي بقول الرب القوي و يعين بشجريت أنبياء الزور و األرواح النجسة ال بقوة و ال بع

 الزيتون الدين و امللك و زرابايل هو حممد صلى هللا تعاىل عليه و سلم 
 من بشائر دانيال : 

فصل من بشائر دانيال من أنبياء بين إسرائيل : يف كتابه : رأيت على سحاب السماء املسمى كهيئة 
موه بني يديه فحوله امللك و السلطان و الكرامة أن تعبد له إنسان جاء فانتهى إىل عتيق اإلمام و قد

مجيع الشعوب و األمم و اللغات سلطانه دائم إىل األبد له يتعبد كل سلطان و ميضي ألفان و ثلثمائة 
ينقضي عقاب الذنوب يقوم ملك منيع الوجه يف سلطانه عزيز القوة ال تكون عزته تلك بقوة نفسه و 

ز يف شعب األطهار و يهلك األعزاء و يؤتى ابحلق الذي مل يزل قبل العاملني و ينجح فيما يريد و جيو 
يف هذا دليل على أمرين أحدمها صدق اخل ر لوجوده على حقه و الثاين صحة نبوته لظهور اخل ر يف 

 صحته 
 من بشائر رؤاي خبتنصر : 

من ملكه رؤاي اراتع منها و  فصل من بشائره يف رؤاي خبتنصر : و هو أن خبتنصر رأى يف السنة الثانية
نسيها فأحضر من يف ممالكه من الكهنة و املنجمني و كان قد ملك األقاليم السبعة و سأهلم عن 
الرؤاي و أتويلهم فقالوا له اذكروا لنا حىت نذكر أتويلها لك فأمر بقتلهم إن مل يذكروها و أتويلها و  

مرهم و رغب إىل هللا تعاىل يف اطالعه على الرؤاي كان دانيال النيب قد سباه من اليهود فاستمهل يف أ
و أتويلها فأطلعه هللا تعاىل على ذلك فأتى خبتنصر و قال : أيها امللك إنك كلفت هؤالء ما ال يعلمه 
إال هللا و قد رغبت إليه فأطلعين عليه و رؤاي  اليت رأيتها أن قلبك جاش و اختلج مبا حيدث بعد  

السرائر ما يكون إنك أهبا امللك رأيت صنما عظيما قائما قبالتك له  يف آخر الزمان فعرفك مبدي
منظر رائع رأسه من الذهب األبريز و صدره و ذراعاه من فضة و فخذاه من حناس و ساقاه من 
حديد و بعض رجليه من حديد و بعضها من خزف و رأيت حجرا انقطع من جبل عظيم بغري يد 

ار جبال عظيما امتألت منه األرض كلها فهذه الرؤاي و أان إنسان فضرب ذلك الصنم فهشمه حىت ص
مع رها أما الصنم فهو امللو  فأنت الرأس الذهب و يقوم من بعد  من هو دونك ألني منك فأما 
اململكة الثالثة اليت هي مثل النحاس فتسلط على األرض كلها و أما اململكة الرابعة اليت هي مثل 

حلديد يهشم اجلميع فكذلك هذه تسحق و تغلب الكل و أما األرجل احلديد فتكون عزيزة كما أن ا
و األصابع اليت رأيت أن منها من خزف الفخار و منها من حديد فإن اململكة تكون خمتلفة و متفرقة 
يكون منها أصل من جوهر احلديد و خلط من خزف الفخار فيكون بعض اململكة قواي و بعضها 

بعض كما ال خيتلط احلديد ابخلزف و أما احلجر الواقع من اجلبل فإن واهيا كسريا ال أيتلف بعضها ب



إله السماء يرسل مملكة من عنده ألنه مل تقطع احلجر يد إنسان يف زمان هذه املمالك يهلكها و يبقى 
إىل آخر الدهر و ال يكون ألمة أخرى مملكة و ال سلطان إال دقه كما يدق احلجر احلديد و النحاس 

 ذهب فعرفك هللا العظيم ما يكون بعد  يف آخر األايم فهذا رؤاي  و أتويلها و الفضة و ال
فخر خبتنصر على وجهه ساجدا لدانيال و قال إن إهلكم هذا هو إله اآلهلة و رب األمال  حقا و هو 
مبدي السرائر و جعل دانيال رأسا مؤمرا على أرض اببل و معلوم أنه مل يرسل هللا تعاىل سلطاان أزال 

 املمالك و مأل به األرض و دام له األمر إال بنبوة حممد صلى هللا تعاىل عليه و سلم به 
 من بشائر أرميا : 

فصل من بشائر أرميا بن برخنا من أنبياء بين إسرائيل يف أايم خبتنصر : ملا قتل أهل الرس نبيهم قال 
الق لبيوهتم فيقتلهم مبا صنعوا ابن عباس أمر هللا تعاىل أن أيمر خبتنصر أن يغزو العرب الذين ال إغ

بنبيهم فأمره بذلك فدخل خبتنصر بالد العرب فقتل و سىب حىت انتهى إىل هتامة فأتى مبعد بن عدانن 
فأمر بقتله فقال له النيب ال تفعل فإن يف صلب هذا نبيا يبعث يف آخر الزمان خيتم هللا به األنبياء 

ن فهدمها و قتل أهلها و زوج معدا أبمجل امرأة منهم فخلى سبيله و محله معه حىت أتى حصوان ابليم
يف زماهنا و خلفه بتهامة حىت نسل هبا قال ابن عباس و يف ذلك نزل قوله تعاىل : } وكم قصمنا من 

 قرية كانت ظاملة وأنشأان بعدها قوما آخرين { 
 من بشائر داود يف الزبور : 

الصاحلون يفرح إسرائيل خبالقه و بيوت  فصل من بشائر داود يف الزبور : سبحان الذي هيكله
صيلون من أجل أن هللا اصطفى له أمته و أعطاه النصر و سدد الصاحلني منه ابلكرامة يسبحون على 
مضاجعهم و يك رون هللا أبصوات مرتفعة أبيديهم سيوف ذوات شفرتني لينتقموا من األمم الذين ال 

غالل و معلوم أن سيوف العرب هي ذوات الشفرتني يعبدونه يوثقون ملوكهم ابلقيود و أشرافهم ابأل
 و حممد هو املنتقم هبا من األمم 

و فيه ] أن هللا أظهر من صيقون إكليال حممودا [ و صيقون العرب و اإلكليل النبوة و حممود هو 
 حممد صلى هللا تعاىل عليه و سلم 

هنار إىل األهنار إىل منقطع األرض و و يف مزمور آخر منه : ] أنه جيوز من حبر إىل حبر و من لدن األ
أن ختر أهل اجلزائر بني يديه على ركبهم و تلحس أعداؤه الرتاب أتتيه امللو  ابلقرابني و تسجد و 
تدين له األمم ابلطاعة و االنقياد ألنه خيلص املضطهد البائس ممن هو أقوى منه و ينقذ الضعيف 

و أنه يعطي من ذهب بالد سبأ و نصلي عليه يف كل  الذي ال انصر له و يرأف ابلضعفاء و املساكني
وقت و يبار  عليه يف كل يوم و يدوم ذكره إىل األبد [ و معلوم أنه مل يكن هذا إال حملمد صلى هللا 

 تعاىل عليه و سلم 



و يف ] مزمور آخر [ قال داود : ] اللهم ابعث جاعل السنة حىت يعلم الناس أنه بشر [ أي ابعث 
ناس أن املسيح بشر لعلم داود أن قوما سيدعون يف املسيح ما ادعوه و هذا هو حممد نبيا يعلم ال

 صلى هللا تعاىل عليه و سلم 
 من بشائر املسيح يف اإلجنيل : 

فصل من بشائر املسيح به يف اإلجنيل : قال املسيح عليه السالم للحواريني : ] أان ذاهب و سيأتيكم 
م من قبل نفسه إال كما يقال له و هو يشهد علي و أنتم تشهدون البارقليط روح احلق الذي ال يتكل

ألنكم معي من قبل الناس و كل شيء أعده هللا لكم خي ركم به [ و يف نقل يوحنا عنه : ] إن 
البارقليط ال جييئكم ما مل أذهب فإذا جاء وبخ العامل على اخلطيئة و ال يقول من تلقاء نفسه شيئا و 

 مكم و يسوسكم ابحلق و خي ركم ابحلوادث و الغيوب [ لكنه مما يسمع به يكل
 من هو البارقليط   

و يف نقل آخر عنه ] إن البارقليط روح احلق الذي يرسله ابمسي هو يعلمكم كل شيء إين سائل أن 
 يبعث إليكم ابرقليط آخر يكون معكم إىل األبد و هو يعلمكم كل شيء [ 

البارقليط بعده حيىي لكم األسرار و يقيم لكم كل شيء و  و يف نقل آخر عنه : ] إن البشريذاهب و
هو يشهد يل كما شهدت له فإين ألجيئكم ابألمثال و هو أيتيكم ابلتأويل [ و البارقليط بلغتهم لفظ 

 من احلمد و قد قال النيب صلى هللا تعاىل عليه و سلم و أان أمحد و أان حممود و أان حممد 
 مد صلى هللا عليه و سلم : بشائر األنبياء تثبت نبوة حم

فهذه من بشائر األنبياء عن الكتب اإلهلية املتناصرة بصحة نبوته املتواترة األخبار ابنتشار دعوته و 
أتييد شريعته و لعل ما مل يصل إلينا منها أكثر فمنهم من عينه ابمسه و منهم من ذكره بصفته و منهم 

و منهم من خصه أبفعاله و منهم من ميزه بظهوره و من عزاه إىل قومه و منهم من أضافه إىل بلده 
 انتشاره و قد حقق هللا مجيعها فيه حىت صار جليا بعد االحتمال و يقينا بعد االرتياب 

 رد مزاعم مفرتاة عن النيب عليه السالم : 
ف و فإن قيل : جميء األنبياء موضوع ملصاحل العامل و هم مأمورن ابلرأفة و الرمحة و حممد جاء ابلسي

سفك الدماء و قتل النفوس فصار منافيا ملا جاء به موسى و عيسى فزال عن حكمهما يف النبوة 
 ملخالفتهما يف السرية فعنه ثالثة أجوبة : 

أحدها : أن هللا تعاىل بعث إىل كل نيب حبسب زمانه فمنهم من بعثه ابلسيف ألن السيف أجنع و منهم 
لف بني معجزاهتم حبسب أزماهنم فبعث موسى ابلعصا يف من بعثه ابللطف ألن اللطف أنفع كما خا

زمان السحر و بعث عيسى إبحياء املوتى يف زمان الطب و بعث حممدا ابلقرآن يف زمان الفصاحة 
ألن الناس يف بدء أمرهم يتعاطفون مع القلة مث يتنافرون و يتحاسدون مع الكثرة و لذلك قال رسول 



] جنا أول هذه األمة ابليقني و الزهد و يهلك آخرها ابلبخل و  هللا صلى هللا تعاىل عليه و سلم :
 األمل [ 

و اجلواب الثاين : أن السيف إذا كان لطلب احلق كان خريا و اللطف إذا كان مع إقرار الباطل كان 
شرا ألن الشرع موضوع إلقرار الفضائل اإلهلية و احلقوق الدينية و لذلك جاء الشرع ابلقتل و 

ر به اخلري و ينتفي به الشر ألن النفوس األشرة ال يكفها إال الرهبة فكان القهر أبلغ يف احلدود ليستق
انقيادها من الرغبة و كانت العرب أكثر الناس شرا و عتوا لكثرة عددهم و قوة شجاعتهم فلذلك  

 كان السيف فيهم أنفع من اللطف 
سل و ال أول من أثخن يف أعداء هللا و اجلواب الثالث : أنه مل يكن يف جهاده ابلسيف بدعا من الر 

تعاىل و قبل هذا إبراهيم عليه السالم جاهد امللو  األربعة الذين ساروا إىل بالد اجلزيرة للغارة على 
 أهلها و حارهبم حىت هزمهم أبحزابه و أتباعه 

أثر و ال  و هذا يوشع بن نون قتل نيفا و ثالثني ملكا من ملو  الشام و أابد من مدهنا ما مل يبق له
 من أهلها صافر من غري أن يدعوهم إىل دين أو يطلب منهم أاتوة و ساق الغنائم 

و غزا داود من بالد الشام ما مل يدع فيها رجال و ال امرأة إال قتلهم و هو موجود يف كتبهم و حممد 
 صلى هللا تعاىل عليه و سلم بدأ ابالستدعاء و حارب بعد اإلابء 

 ال يف احلق : مل يكن النيب شديدا إ
و روى ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي هللا تعاىل عنها قالت : ما رأيت رسول هللا صلى هللا 

تعاىل عليه و سلم منتصرا من مظلمة ظلمها قط ما مل ينتهك من حمارم هللا تعاىل شيء فإذا انتهك من 
  اختار أيسرمها ما مل يكن مأمثا حمارم هللا تعاىل شيء كان أشدهم يف ذلك غضبا و ما خري بني أمرين إال

و قد كان صلى هللا تعاىل عليه و سلم أحث الناس على الصفح و التعاطف روى أسيد بن عبد 
الرمحن ] عن فروة بن جماهد عن عقبة بن عامر قال : لقيت رسول هللا صلى هللا تعاىل عليه و سلم 

ظلمك فهل يكون أحىن على فقال يل اي عقبة : صل من قطعك و أعط من حرمك و اعف عمن 
اخللق ممن أيمرهم مبثل هذا   و إمنا تطلبت امللحدة مبثل هذا االعرتاض القدح يف النبوات فإهنم مل 
يعفوا نبيا من القدح يف معجزاته و الطعن على سريته حىت قال منهم يف عصران ما طعن به موسى و 

 :  عيسى و حممد صلى هللا تعاىل عليه و سلم بشعر نظمه فقال
 ) و فالق البحر مل يفلق جوانبه ... إذا ضاع فيه ضياع احلر يف السفل ( 

 ) و مدع يدعي األشياء خلقته ... ما ابله زال و األشياء مل تزل ( 
 ) و آخر يدعي ابلسيف حجته ... هل حجه السيف إال حجة البطل ( [ 

 شاعر يرد على خصوم النيب : 



 عض أهل العلم فأجاب عنها فقال : فحضرين حني وردت هذه األبيات إىل ب
 ) قل للذي جاء ابلتكذيب للرسل و رد معجزهم ابلزيغ و الدغل ( 

 ) و قال يف ذا  أبياات مزخرفة ليوقع الناس يف شك من امللل ( 
 ) ضياع موسى دليل من أدلتهمن بعد ما صار فرق البحر كاجلبل ( 

 اته يف السبل ( ) ليعلم الناس ان هللا فالقه ... و أن موسى ضعيف 
 ) و املعجز احلق يف فلق املياه له و جعله ال ر ما حيتاط ابحليل ( 

 ) و ابن البتول فإن هللا نزهه عما ذكرت من الدعوى على اجلمل ( 
 ) ما كان منه سوى طري يقدره طينا و ريب أحياه و مل يزل ( 

 ) و قال إين إبذن هللا فاعله و إذن ريب حيىي اخللق ال عملي ( 
 ) و صاحب السيف كان السيف حجته ... بعد البيان عن اإلعجاز و املثل ( 

 ) و جاء مبتداي ابلنصح جمتهدا مبعجزات هلا حارت أولو النحل ( 
 ) منها كتاب مبني نظمه عجب فيه من الغيب ما أوحي إىل الرسل ( 

 ) فأفحم الشعراء املفلقني به ملا حتداهم ابلرفق يف مهل ( 
 اء عذاب من أانمله من غري ما صخرة كانت و ال وشل ( ) و أنبع امل

 ) و شارف القوم وافاه و كلمه و قال إين من قتلي على وجل ( 
 ) و الذئب قد أخ ر الراعي مببعثه فجاء يشهد ابإلسالم يف عجل ( 

 ) و اجلذع حن إليه حني فارقه حنني ذات جؤار ساعة اهلبل ( 
 صال جبواب غري حمتمل ( ) و أخ ر الناس عما يف ضمائرهم مف

 ) و نبأ الروم عن نصر يكون هلا من بعد سبعة أعوام على جدل ( 
 ) و الفرس أخ رها عن قتل صاحبها ... برويز إذ جاءه فريوز يف شغل ( 

 ) و إن تقصيت ما جاء النيب به طال النشيد و مل آمن من امللل ( 

(1/171) 

 

  صلى هللا تعاىل عليه و سلم الباب السادس عشر ـ يف هتوف اجلن بنبوته
 من هم اجلن   

و اجلن من العامل الناطق املميز أيكلون و يتناكحون و يتناسلون و ميوتون و أشخاصهم حمجوبة عن 



األبصار و إن متيزوا أبفعال و آاثر إال أن خيص هللا تعاىل برؤيتهم من يشاء و إمنا عرفهم اإلنس من 
رهم اخلفية قال هللا تعاىل فيما وصفه من إنشاء اخللق : } ولقد الكتب اإلهلية و ما ختيلوه من آاث

خلقنا اإلنسان من صلصال من محإ مسنون * واجلان خلقناه من قبل من انر السموم { يريد بقوله : 
 } لقد خلقنا اإلنسان من صلصال { آدم أاب البشر عليه السالم 

 خلق اإلنسان و خلق اجلان : 
دمها : أنه الطني النابت و الثاين : أنه الطني الذي تسمه النار و احلمأ و يف الصلصال و جهان أح

مجع محأة و فيها وجهان أحدمها : أنه املنصوب القائم فيكون صفة لإلنسان و الثاين : أنه املنسوب 
فيكون متييزا للجنس و قوله : } واجلان خلقناه من قبل { يعين من قبل آدم ألن آدم خلق آخر 

 اخللق 
اجلان وجهان أحدمها : أنه إبليس و الثاين : انه أبو اجلن فآدم أبو البشر و اجلان أبو اجلن و  و يف

 إبليس أبو الشياطني 
و يف قوله : } من انر السموم { وجهان أحدمها : من انر الشمس و الثاين : انر الصاعق بني 

 ون و منهم مؤمن و منهم كافر السماء و بني حجاب دوهنا فلم خيتلفوا يف أن اجلن يتناسلون و ميوت
و اختلف يف الشياطني فزعم قوم أهنم كفار اجلن يتناسلون و ميوتون و زعم آخرون أهنم غري اجلن و 

 أهنم من ولد إبليس 
و اختلف من قال هبذا يف تناسلهم و موهتم فذهب فريق إىل أهنم يتناسلون و ميوتون و ذهب آخرون 

 عه و أن تناسلهم انقطع إبنظار إبليس إىل يوم يبعثون إىل أهنم كإبليس ال ميوتون إال م
فإن أنكر قوم خلق اجلن و مل يؤمنوا ابلكتب اإلهلية قهرهتم براهني العقول و حجج القياس ألن هللا 
تعاىل أنشأ خلق العامل من أربعة أجرام جعلها أصوال ملا خلق من العامل احلي و هي األرض و املاء و 

 اهلواء و النار 
عامل نوعان اتفاقا : علوي و سفلي فالعامل السفلي نوعان خلقهما من جرمني أحدمها : من األرض و ال

و هو ما عليها من احليوان و الثاين : من املاء و هو ما فيه من السمو  و مها هابطان هلبوط األرض 
 و املاء و ظاهران لظهور أصلهما و استمر القياس فيهما 

: اهلواء و النار و قد استقر خلق املالئكة من اهلواء فاقتضى معقول  و بقي العامل العلوي جرمان
القياس أن يكون خلق اجلن من النار لتكون األجرام األربعة أصوال خللق أجناس أربعة و لعلو اهلواء  

 كان عامله من املالئكة علواي و خلفائه كان خفيا ال يهبط إال عن أمر إهلي و ال يعاين إال مبعونة إهلية و
لعلو النار يف أصل هابط كان لعامله من اجلن علو و هبوط و خلفاء كموهنا خفي عاملها عن العيان إال 

مبعونة إهلية فصار أصالن من األربعة حمسوسني ابلعيان و مها على األرض و يف املاء و أصالن 



شرعية ملا عدلنا معقولني ابلقياس و مها املالئكة و اجلن و لو ال أن دافع ذلك عادل عن الدالئل ال
 عنها إىل هذا االستدالل اخلارج عن ال راهني الشرعية 

 اجلان مكلفون : 
فإذا ثبت خلق اجلان مبا دللنا عليه من شرع و معقول فهم مكلفون ألن رسول هللا صلى هللا تعاىل 

ل هذا عليه و سلم حتداهم ابلقرآن بقوله تعاىل : } قل لئن اجتمعت اإلنس واجلن على أن أيتوا مبث
القرآن ال أيتون مبثله ولو كان بعضهم لبعض ظهريا { و قال تعاىل : } وإذ صرفنا إليك نفرا من اجلن 

 يستمعون القرآن { 
و يف صرفهم وجهان أحدمها : أهنم صرفوا عن اسرتاق مسع السماء برجوم الشهب و مل يصرفوا عنه 

سلم فقالوا : ما هذا احلادث يف السماء إال بعد عيسى إال بعد بعث رسول هللا صلى هللا تعاىل عليه و 
حلادث يف األرض علموا به جتديد النبوة فجابوا األرض حىت وقفوا على رسول هللا صلى هللا عليه و 
سلم ببطن مكة عامدا إىل عكاظ و هو يصلي الفجر فاستمعوا القرآن و رأوه كيف يصلي و يقتدي 

اسرتاق السمع برجوم الشهب و هذا قول ابن عباس  به أصحابه فعلموا أنه هلذا احلادث صرفوا عن
 رضي هللا تعاىل عنه 

 السورة اليت استمع هلا اجلن : 
و حكى عكرمة أن السورة اليت كان يقرأها : } اقرأ ابسم ربك الذي خلق { و الوجه الثاين : أهنم 

فنزل عليه ج ريل هبذه  صرفوا عن بالدهم ابلتوفيق هداية من هللا تعاىل حىت أتوا نيب هللا ببطن خنلة
اآلية و أخ ره بوفود اجلن و أمره ابخلروج إليهم فخرج و معه ابن مسعود حىت جاء احلجون عند 

شعب أيب ذر قال ابن مسعود فخط على خطا و قال ال جتاوزه و مضى إىل احلجون فاحندروا عليه 
لى الوجه الثاين أعلمه ج ريل أمثال احلجل حىت مل أره فعلى الوجه األول مل يعلم هبم حىت أتوه و ع

 قبل إتياهنم و اختلف أهل العلم يف رؤيته هلم و قراءته عليهم 
فحكى سعيد بن جبري عن ابن عباس أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم مل يرهم و مل يقرأ عليهم و 

 إمنا مسعوا قراءته حني مروا به مصليا 
رآن و يف قوله : } فلما حضروه قالوا أنصتوا { و و حكى عن ابن مسعود أنه رآهم و قرأ عليهم الق

 جهان : أحدمها فلما حضروا قراءته القرآن قالوا : أنصتوا لسماعه 
و الوجه الثاين : فلما حضروا رسول هللا صلى هللا تعاىل عليه و سلم قالوا أنصتوا لسماع قوله فلما 

 قضى ولوا إىل قومهم منذرين و فيه وجهان : 
 فرغ من الصالة ولوا إىل قومهم منذرين به أحدمها : فلما 

و الثاين : ملا فرغ من قراءته القرآن ولوا إىل قومهم منذرين و قالوا ما حكاه هللا تعاىل عنهم } إان 



 مسعنا قرآان عجبا { يف فصاحته و بالغته و الثاين عجبا يف حسن مواعظه 
 النيب كان عام الرسالة : 

آمنا به { وجهان : أحدمها إىل مراشد األمور و الثاين إىل معرفة هللا و يف قوله } يهدي إىل الرشد ف
تعاىل فثبت أن رسول هللا صلى هللا تعاىل عليه و سلم كان عام الرسالة إىل اإلنس و اجلن فلم خيتلف 

 أهل العلم أنه جيوز أن يبعث إليه رسوال من اإلنس 
 تعاىل : } اي معشر اجلن واإلنس أمل أيتكم و اختلفوا يف جواز بعثة رسول منهم فجوزه قوم لقول هللا

رسل منكم { و منع آخرون منه و هذا قول من جعلهم من ولد إبليس و محلوا قوله : } أمل أيتكم 
 رسل منكم { على الذين ملا مسعوا القرآن ولوا إىل قومهم منذرين 

نة و حكى سفيان عن ليث فأما كفارهم فيدخلون النار و أما مؤمنوهم فقد اختلفوا يف دخوهلم اجل
 أهنم يثابون هبا اإلميان أبن جيازوا على النار خالصا منها مث يقال هلم كونوا ترااب كالبهائم 

 اسرتاق اجلن للسمع يف السماء : 
فأما اسرتاقهم للسمع فقد كانوا يف اجلاهلية قبل بعث الرسول يسرتقونه و لذلك كانت الكهانة يف 

ما اسرتقوه من السمع يف مقاعد كانت هلم يقربون فيها من السماء كما قال اإلنس إللقاء اجلن إليهم 
هللا تعاىل : } وأان كنا نقعد منها مقاعد للسمع { ليستمعوا من املالئكة أخبار السماء فيلقوهنا إىل 

الكهنة : } فمن يستمع اآلن جيد له شهااب رصدا { يعين ابلشهب الكواكب احملرقة و ابلرصد 
 املالئكة 

فأما اسرتاقهم للسمع بعد بعث الرسول فقد اختلف فيه أهل العلم على قولني : أحدمها : أنه زال 
اسرتاقهم للسمع و لذلك زالت الكهانة و الثاين : أن اسرتاقهم ابق بعد بعث الرسول و كان قبل 

لذي الرسول ال أتخذهم الشهب لقول هللا تعاىل : } فمن يستمع اآلن جيد له شهااب رصدا { و ا
يستمعونه أخبار األرض دون الوحي ألن هللا تعاىل قد حفظ وحيه منهم لقوله تعاىل : } إان حنن نزلنا 

الذكر وإان له حلافظون { و اختلف على هذا يف أخذ الشهب هلم هل يكون قبل اسرتاقهم للسمع أو 
إليهم بعده فذهب بعض أهل العلم إىل أن الشهب أتخذهم قبل اسرتاق السمع حىت ال يصل 

 النقطاع الكهانة هبم و تكون الشهب منعا عن اسرتاقه 
 الشهب أتخذ املسرتقني للسمع : 

و ذهب آخرون منهم إىل أن الشهب أتخذهم بعد اسرتاقه و تكون الشهب عقااب على اسرتاقه و 
ح و فيها إذا أخذهتم قوالن أحدمها : أهنا تقتلهم و لذلك انقطعت الكهانة هبم و الثاين : أهنا جتر 

حترق و ال تقتل و لذلك عادوا السرتاقه بعد االحرتاق و لوال بقاؤهم النقطع االسرتاق بعد االحرتاق 
و يكون ما يلقونه من السمع إىل اجلن دون اإلنس النقطاع الكهانة عن اإلنس و يف الشهاب الذي 



أنه انر حترقهم و ال  أيخذهم قوالن : أحدمها : أنه نور ميتد لشدة ضيائه مث يعود و القول الثاين :
 تعود فهذا خطب اجلن فيما هم عليه من نعت و حكم 

 هتوف اجلن برسول هللا : 
فأما هتوفهم برسول هللا صلى هللا تعاىل عليه و سلم فهو من آايت نبوته فإن كان قبل مبعثه كان من 

إمساعيل بن زايد عن نذر آايته الصادرة عن إهلام فمن هتوفهم بنبوته ما حكاه إبراهيم بن سالمة عن 
ابن جريج عن ابن العباس رضي هللا عنهما أنه كان حيدث عن رجل من خثعم قال : كانت خثعم ال 
حتل حالال و ال حترم حراما و كانت تعبد أصناما فبينا حنن عند صنم منها ذات ليلة نتقاضى إليه يف 

 أمر قد شجر بيننا إذ صاح من جوف الصنم صائح يقول : 
 الركب ذوو األحكام ... ما أنتم وطائش األحالم ( ) اي أيها 

 ) و مسندو احلكم إىل األصنام ( 
 ) هذا نيب سيد األانم ... يصدع ابحلق و ابإلسالم ( 

 ) أعدل ذي حكم من األحكام ( 
 ) و يتبع النور على اإلظالم ... سيعلن يف البلد احلرام ( 

 ) قد طهر الناس من اآلاثم ( 
 نا منه و خرجت إىل مكة و أسلمت مع النيب صلى هللا تعاىل عليه و سلم قال اخلثعمي ففزع

 قصة سواد بن قارب مع رئيه من اجلن : 
و من بشائر هتوفهم : ما رواه عثمان بن عبد الرمحن عن حممد بن كعب قال : بينما عمر بن 

ار اي أمري املؤمنني   اخلطاب رضوان هللا عليه ذات يوم جالسا إذ مر به رجل فقيل له : اتعرف هذا امل
قال : و من هو   قالوا : هذا سواد بن قارب من أهل اليمن و كان له رئي من اجلن فأرسل إليه عمر 
فقال : أنت سواد بن قارب   قال : نعم اي أمري املؤمنني فقال : أنت الذي أات  رئيك بظهور النيب 

ني بينا أان ذات ليلة بني النائم و اليقظان إذ صلى هللا تعاىل عليه و سلم   قال : نعم اي أمري املؤمن
أاتين رئي من اجلن فضربين برجله و قال : قم اي سواد بن قارب فامسع مقايل واعقل إن كنت تعقل إنه 
قد بعث رسول هللا صلى هللا تعاىل عليه و سلم من لؤي بن غالب يدعوا إىل هللا تعاىل و إىل عبادته و 

 أنشأ يقول : 
 و تطالهبا ... و شدها العيس أبقتاهبا ( ) عجبت للجن 

 ) هتوي إىل مكة تبغي اهلدى ... ما صادق اجلن ككذاهبا ( 
 ) فارحل إىل الصفوة من هاشم ... ليس قدامها كأذانهبا ( 
 فقلت له : دعين فإين أمسيت انعسا و مل أرفع مبا قال رأسا 



م اي سواد بن قارب فامسع مقاليت و اعقل إن  فلما كانت الليلة الثانية أاتين فضربين برجله و قال : ق
كنت تعقل إنه قد بعث رسول هللا صلى هللا تعاىل عليه و سلم من لؤي بن غالب يدعوا إىل هللا تعاىل 

 و إىل عبادته و أنشأ يقول : 
 ) عجبت للجن و ختبارها ... و شدها العيس أبكوارها ( 

 ككفارها ( ) هتوي إىل مكة تبغي اهلدى ... ما مؤمنو اجلن  
 ) فارحل إىل الصفوة من هاشم ... بني روابيها و أحجارها ( 

 فقلت دعين فقد أمسيت انعسا و مل أرفع مبا قال رأسا 
فلما كانت الليلة الثالثة أاتين فضربين برجله و قال قم اي سواد بن قارب فامسع مقاليت و اعقل إن  

  تعاىل و إىل عبادته و أنشأ يقول : كنت تعقل قد بعث رسول من لؤي بن غالب يدعوا إىل هللا
 ) عجبت للجن و جتساسها ... و شدها العيس أبحالسها ( 

 ) هتوي إىل مكة تبغي اهلدى ... ما خري اجلن كأجناسها ( 
 ) فارحل إىل الصفوة من هاشم ... و اسم بعينيك إىل رأسها ( 

 و أتيت املدينة فإذا رسول هللا قال فأصبحت و قد امتحن هللا تعاىل قليب لإلسالم فرحلت انقيت
 صلى هللا تعاىل عليه و سلم و أصحابه فقلت : امسع مقاليت اي رسول هللا قال هات فأنشأت : 

 ) أاتين جني بني هدو و رقدة ... و مل أ  فيما قد جنوت بكاذب ( 
 ) ثالث ليال قوله كل ليلة ... أات  رسول من لؤي بن غالب ( 

 و وسطت ... يب الذعلب الوجناء بني السباسب (  ) فشمرت من ذيل اإلزار
 ) فأشهد أن هللا ال شيء غريه ... و أنك مأمون على كل غائب ( 

 ) و أنك أدىن املرسلني وسيلة ... إىل هللا اي ابن األكرمني األطايب ( 
 ) فمران مبا أيتيك اي خري من مشى ... و إن كان فيما جاء شيب الذوائب ( 

 يوم ال ذو شفاعة ... سوا  مبغن عن سواد بن قارب (  ) و كن يل شفيعا
ففرح رسول هللا صلى هللا تعاىل عليه و سلم و أصحابه مبقاليت فرحا شديدا حىت رؤي الفرح يف 

وجوههم قال فوثب إليه عمر فالتزمه و قال : قد كنت أحب أن أمسع منك هذا احلديث فهل أيتيك 
 ال و نعم العوض كتاب هللا من اجلن رئيك اليوم فقال : منذ قرأت القرآن ف

 من بشائر هتوف اجلن : 
و من بشائر هتوفهم : ما رواه إبراهيم بن سالمة عن إمساعيل بن زايد عن ابن جريج عن ابن عباس 
أن عمر بن اخلطاب حدث يوما يف جملس بعد رسول هللا صلى هللا تعاىل عليه و سلم فقال : خرجنا 

عاىل عليه و سلم بشهرين إىل األبطح مبكة معنا عجل نريد ذحبه و حنن نفر قبل مظهر النيب صلى هللا ت



فلما ذحبناه و تصاب دمه و مات إذ صاح من جوفه صائح اي زريح اي زريح صائح يصيح بصوت 
 فصيح نيب يظهر احلق يفيح يقول ال إله إال هللا 

النيب صلى هللا تعاىل عليه و فصاح كذلك ثالث مرات مث هدأ صوته و تفرقنا و رعبنا منه فلم يلبث 
 سلم أن ظهر 

فقال رجل من القوم : ال تعجب اي أمري املؤمنني خرجت و أصحاب يل يف جتارة لنا و حنن أربعة نفر 
نريد الشام حىت إذا كنا ببعض أودية الشام قرمنا إىل اللحم قرما شديدا قبل مظهر النيب صلى هللا 

لنا مكسورة القرن فلم نزل هبا حىت أخذانها قال : فو هللا  تعاىل عليه و سلم فإذا بظبية قد عرضت
 إننا نتآمر بذحبها إذ هتف هاتف فقال : 

 ) اي أيها الركب السراع األربعة ... خلوا سبيل الظبية املروعة ( 
 ) فإهنا لطفلة ذات دعة ... خلوا عن العضبان فقدامي سعة ( 

ي و ما مير فيه أقل من مخسني رجال حىت كنتم به قال مث قال خلوا عنها فو هللا لقد رأيت هذا الواد
فأرسلناها فلما أمسينا أخذ أبزمة رواحلنا حىت أتى بنا إىل حاضر جلب كثري األهل فأطعمنا من الثريد 
ما أذهب قرمنا مث خرجنا حىت قضى هللا جتارتنا فصحبنا رجل من يهود فلما كنا بذلك الوادي هتف 

 هاتف فقال : 
 جل و خذها موبقه ... فإن شر السري سري احلقحقه ( ) إاي  ال تع

 ) قد الح جنم فاستوى يف مشرقه ... يكشف عن ظلما عبوس موبقه ( 
 ) يدعو إىل ظل جنان مونقه ( 

فقال اليهودي : ندرون ما يقول هذا الصارخ   قلنا : ما يقول   قال : خي ر أن نبيا قد ظهر خالفكم 
 هللا تعاىل عليه و سلم مبكة  مبكة فقدمنا فوجدان النيب صلى

 هاتف مسعته قريش : 
 و من بشارئر هتوفهم : ما حكاه أبو عيسى قال مسعت قريش يف الليل هاتفا على أيب قبيس يقول : 

 ) فإن يسلم السعدان يصبح حممد ... مبكة ال خيشى خالف خمالف ( 
فلما كان يف اللية الثانية مسعوه فلما أصبحوا قال أبو سفيان : من السعدان سعد بكر و سعد متيم   

 يقول : 
 ) أاي سعد سعد األوس كن أنت انصرا ... و اي سعد سعد اخلزرجني الغطارف ( 

 ) أجيبا إىل داعي اهلدى و متنيا ... على هللا يف الفردوس منية عارف ( 
 ) فإن ثواب هللا للطالب اهلدى ... جنان من الفردوس ذات زخارف ( 

 أبو سفيان مها و هللا سعد بن معاذ و سعد بن عبادة فلما أصبحوا قال 



و من بشائر هتوفهم : ما رواه ابن عباس رضي هللا تعاىل عنهما عن أمساء بنت أيب بكر قالت : ما 
علم املشركون من أهل مكة أين توجه رسول هللا صلى هللا تعاىل عليه و سلم حني هاجر إىل املدينة 

 قال : حىت هتف هاتف بعد ذلك أبايم ف
 ) جزى هللا خريا و اجلزاء فريضة ... رفيقني حال خيميت أم معبد ( 

 ) مها دخالها ابهلدى و اهتدى به ... فأفلح من أمسى رفيق حممد ( 
 ) ليهن بين كعب حمل فتاهتم ... و مقعدها للمسلمني مبرصد ( 

بال مكة و فتيان و قالت أمساء ما علم املشركون من أهل مكة بوقعة بدر حىت هتف هاتف من ج
 يشمرون مبكة فقال : 

 ) أزال احلنيفيون بدرا بوقعة ... سينقض منها ملك كسرى و قيصرا ( 
 ) أصاب رجاال من لؤي و جردت ... حرائر يضربن الرتائب حسرا ( 
 ) أال ويح من أمسى عدو حممد ... لقد ذاق حزان يف احلياة و حسرا ( 

 تناوبه الطري اجلياع و تنقرا ( ) و أصبح يف هامي العجاج معفرا ... 
فعلموا بذلك و ظهر اخل ر من الغد و لئن كانت هذه اهلتوف أخبار آحاد عمن ال يرى شخصه و ال 
حيج قوله فخروجه عن العادة نذير و أتثريه يف النفوس بشري و قد قبلها السامعون و قبول األخبار 

 يؤكد حجتها 
 هتوف اجلن من البشائر : 

 كانت هتوف اجلن من دالئل النبوة جاز أن تكون دليال على صحة الكهانة فإن قيل : إن  
فعنه جواابن أحدمها : أن دالئل النبوة غريها و إمنا هي من البشائر هبا و فرق بني الداللة و البشارة 

 إخبارا و الثاين : أن الكهانة عن مغيب و البشارة عن معني فالعيان معلوم و الغائب موهوم 

(1/186) 

 

 السالم  الباب السابع عشر ـ فيما هجست به النفوس من إهلام العقول بنبوته عليه
العقل إهلي ركبه هللا تعاىل يف النفوس الناطقة فهو ينذر ابخلواص الكائنة حدسا و يعلم بعد الوجود 
 حسا فقل حادث إال تقدم نذيره و حبسب خاطره يكون أتثريه و ال حادث أعظم مما جدده هللا تعاىل
 بنبوة حممد صلى هللا تعاىل عليه و سلم فاقتضى أن تكون بشائر نبوته أشهر و شواهد آايته أظهر 

 هاجس كعب بن لؤي : 



فمن اهلواجس نبوته : أن كعب بن لؤي بن غالب كان جيمع إليه الناس يف كل مجعة و كان يوم اجلمعة 
كوا به فسيأيت له نبأ عظيم و و كان خيطب فيه الناس و يقول بعد خطبته : حرمكم عظموه و متس

سيخرج به النيب كرمي و هللا لو كنت فيه ذا مسع و بصر و يد و رجل لنصبت تنصب اخليل و ألرقلت 
 إرقال الفحل مث يقول : 

 ) اي ليتين شاهد فحواء دعوته ... حني العشرية تبغي احلق خذالان ( 
 هاجس أبو كريب احلمريي : 

ابن قتيبة أن أاب كريب بن أسعد احلمريي آمن ابلنيب صلى هللا تعاىل  و من هواجس اإلهلام : ما حكاه
 عليه و سلم قبل أن يبعث بسبعمائة سنة و قال : 

 ) شهدت على أمحد أنه ... رسول من هللا ابري النسم ( 
 ) فلو مد عمري إىل عمره ... لكنت وزيرا له و ابن عم ( 

 هاجس تبع األصغر : 
حكاه عبيد اجلرمهي و كان كبري السن عاملا أبخبار األمم : أن تبعا األصغر  و من هواجس اإلهلام : ما

و هو تبع بن حسان بن تبع سائر بيثرب فنزل يف سفح أحد و ذهب إىل اليهود فقتل منهم ثالمثائة و 
 مخسني رجال ص را و أراد خراهبا فقام إليه رجل من اليهود كبري السن فقال : 

على الغضب و ال يقبل قول الزور أمر  أعظم من أن يطري بك برق أو أيها امللك مثلك ال يقتل 
 تسرع بك جلاج فإنك ال تستطيع أن خترب هذه 

 قال : و مل   قال : ألهنا مهاجر نيب من ولد إمساعيل خيرج من هذه الثنية يعين البيت احلرام 
كسا البيت و حنر فكف تبع و مضى إىل مكة و معه هذا اليهودي و رجل آخر عامل من اليهود ف

 عنده ستة آالف جزور و أطعم الناس و قال : 
 ) قد كسوان البيت الذي حرم هللا ... مالء معضدا و برودا ( 

 و قيل إنه ملك ثالمثائة و عشرين سنة 
 هاجس يف مكة يوم مولد النيب : 

سكن مكة و من هواجس اإلهلام : ما روى هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت : كان يهودي ي
فلما كانت الليلة اليت ولد فيها رسول هللا صلى هللا تعاىل عليه و سلم حضر جملس قريش فقال اي 
معشر قريش : هل ولد فيكم الليلة مولود   فقال القوم : و هللا ما نعلم قال : هللا أك ر أما إذا 

 كتفيه عالمة فيها أخطأكم فال أبس انظروا و احفظوا ما أقول لكم و لد يف هذه الليلة نيب بني
 شعرات متواترات كأهنا عرف وثن فتسارع القوم عن جملسهم و هم متعجبون من قوله 

فلما صاروا إىل منازهلم أخ ر كل إنسان منهم أهله فقالوا : ولد لعبد هللا بن عبد املطلب غالم مسوه 



يه فأدخلوه على آمنة قالوا حممدا : فانطلق القوم إىل اليهودي فأخ روه فقال : اذهبوا يب حىت أنظر إل
: اخرجي إلينا ابنك فأخرجته و كشفوا عن ظهره فرأى اليهودي تلك الشامة فوقع مغشيا عليه فلما 
أفاق فقالوا له : مالك   قال : ذهبت و هللا النبوة من بين إسرائيل اي معشر قريش و هللا ليسطون 

 بكم سطوة خيرج خ رها من املشرق إىل املغرب 
القوم الذين أخ رهم اليهودي بذلك هشام بن املغرية و الوليد بن املغرية و عبيد بن احلرث و كان يف 

 بن عبد املطلب و عتبة بن ربيعة فعصمه هللا تعاىل منهم 
 هاجس مسعته خدجية بنت خويلد : 

 و مثله : أنه كان لقريش يف اجلاهلية عيد جيتمه فيه النساء دون الرجال فاجتمعن فيه فوقف عليهن
يهودي و فيهن خدجية فقال هلن : اي معشر نساء قريش يوشك أن يبعث فيكن نيب فأيكن استطاعت 

أن تكون له أرضا فلتفعل فحصبنه و وقر ذلك يف نفس خدجية حىت حققه هللا هلا فكانت أول من 
 آمن به 

 هاجس اتجر نصراين قدم مكة : 
ىل مكة فنزلوا بني الصفا و املروة فرأوه و هو و مثله : أن مجاعة من النصارى قدموا من الشام جتارا إ

ابن سبع سنني فعرفه بعضهم بصفته من كتبهم و مسته يف فراستهم فقال له : من أنت و ابن من أنت 
   

 فقال : أان حممد بن عبد هللا بن عبد املطلب فقال له : من رب هذه   و أشار إىل اجلبال 
 فقال : هللا رهبا ال شريك له 

 من رب هذه   و أشار إىل السماء  فقال له :
فقال : هللا رهبا ال شريك له فقال له النصراين : فهل هلا رب غريه   فقال : التشككين يف هللا ما له 

 شريك و ال ضد فقام ابلتوحيد يف صغره و فصح النصراين خي ره و أنذر بنبوته 
 هاجس ظهر يف مكة و بصرى : 
د املطلب و كان أحب إليه من مجيع أوالده فلما حضرته الوفاة و مثله : أنه كان يف كفالة جده عب

 وصى به عمه أيب طالب ألنه كان أخا عبد هللا ألبيه و أمه و أنشأ يقول : 
 ) وصيت من كنيته بطالب ... عبد مناف و هو ذو جتارب ( 

 ) اي ابن احلبيب أكرم األقارب ... اي ابن الذي مذ غاب غري آيب ( 
 الوصية و كان قد مسع من راهب إنذارا فأنشأ يقول : فتقبل أبو طالب 

 ) ال توصني بالزم و واجب ... فلست ابآلنس غري الراهب ( 
 ) أبن محد هللا قول الراهب ... إين مسعت أعجب العجائب ( 



 ) من كل ح ر عامل و كاتب ( 
ىل الشام يف جتارة و مات عبد املطلب بعد مثاين سنني من مولده فتكفله عمه أبو طالب و خرج به إ

له و هو ابن تسع سنني فنزل حتت صومعة ابلشام و كان عند بصرى و كان يف الصومعة راهب يقال 
 له حبريا قرأ كتب أهل الكتاب و عرف ما فيها من األنباء و األمارات 

ه فرأى حبريا من صومعته غمامة قد أظلت رسول هللا صلى هللا تعاىل عليه و سلم من الشمس فنزل إلي
و جعل يتفقد جسده حىت رأى خامت النبوة بني كتفيه و سأله عن حاله يف منامه و يقظته فأخ ره هبا 
فوافقت ما عنده يف الكتب و سأل أاب طالب عنه فقال ابين فقال : كال فقال ابن أخي مات أبوه و 

احفظوا  هو محل قال : صدقت و عمل هلم و ملن معهم طعاما مل يكن يعمله هلم من قبل و قال :
هذا من اليهود و النصارى فإنه سيد العاملني و سيبعث نبيا إليهم أمجعني و إن عرفوه معكم قتلوه 

فقالوا : كيف عرفت هذا   قال : السحابة اليت أظلته و رأيت خامت النبوة أسفل من غضروف كتفه 
 ن إال لنيب مثل التفاحة على النعت املذكور و رأيت املدر و الشجر يسجدان له و ال يسجدا

و جاء رسول هللا صلى هللا تعاىل عليه و سلم و كان يف رعيه اإلبل قد سبقه القوم إىل ظل شجرة فلما 
جلس مال ظل الشجرة عليه فقال هلم : هذا من آايت نبوته و إن الروم إن رأوه عرفوه بصفته 

ل ما جاء بكم قالوا : جئنا فيقتلوه مث التفت فإذا هو بسبعة نفر قد أقبلوا من الروم فاستقبلهم و قا
ألن هذا النيب خارج يف هذا الشهر فلم يبق طريق إال بعث فيه انس و حنن آخر من بعث إىل طريقك 
هذا فقال هلم : هل خلفتم خلفكم أحدا هو خري منكم   قالوا : ال قال : أفرأيتم أمرا أراد هللا أن 

: فارجعوا فتابعوه على الرجوع و زودهم يقضيه هل يستطيع أحد من الناس رده   قالوا : ال قال 
 الراهب حىت أسرع به أبو طالب 

فكانت هذه البشائر من رهبان النصارى و ما تقدم من أخبار اليهود و قد توارد عليها مجيعهم مع 
اختالف معتقدهم و تغاير كتبهم من أوائل الشهود على تعيني النبوة فيه إما عن كتب نعت فيها 

ت فكان إنذارا إهليا تواردت عليه اخلواطر ألن ما هجست به النفوس من أمر كان فأصابوه على النع
 و ما ختيلته العقول ظهر وابن ألن القلوب طالئع األقدار و العقول مرااي األسرار 

 هاجس سيف بن ذي يزن : 
ر بن و من هواجس اإلهلام : ما حدثنا أبو احلسن حممد بن علي بن حمفل رمحه هللا قال : حدثنا عم

محاد الفقيه قال : حدثنا عمر بن حممد ابن حبري السمرقندي قال : حدثنا أمحد بن عبد ربه الضيب 
قال : أخ ران عبد الرمحن بن نوح بن عبيد قال : حدثنا عمر بن بكري قال : حدثين أمحد بن القاسم 

يزن ابحلبشة و  عن الكليب عن أيب صاحل عن ابن عباس رمحة هللا عليه قال : ملا ظفر سيف بن ذي
ذلك بعد مولد النيب صلى هللا تعاىل عليه و سلم بسنني أتى وفود العرب و أشرافها و شعراؤها 



لتهنئته و مدحه و ذكر ما كان من بالئه و طلبه بثأر قومه فأاته وفد قريش و فيهم عبد املطلب بن 
العزى يف انس من هاشم و أمية بن عبد مشس و عبد هللا بن جدعان و أسد بن خويلد بن عبد 

أشراف قريش فلما قدموا عليه إذ هو يف رأس قصر يقال له غمدان و هو الذي يقول فيه أمية بن أيب 
 الصلت : 

 ) اشرب هنيئا عليك التاج مرتفعا ... يف رأس غمدان دار منك حمالل ( 
يب من مفرقه قال فاستأذنوا عليه فأذن هلم فدخلوا عليه فإذا امللك مضمخ ابلعن ر يرى و بيص الط

عليه بردان متزر أبحدمها مرتد ابآلخر سيفه بني يديه و عن ميينه و عن يساره امللو  و أبناء امللو  و 
 املقاول قال : فدان عبد املطلب و استأذن يف الكالم 

فقال : إن كنت ممن يتكلم بني يدي امللو  فتكلم فقد أذان لك فقال عبد املطلب : إن هللا أحلك 
حمال رفيعا صعبا منيعا شاخما ابذخا و أنبتك منبتا طابت أرومته و عزت جرثومته و ثبت  أيها امللك

أصله و بسق فرعه يف أكرم موطن و أطيب معدن و أنت أبيت اللعن ملك العرب و ربيعها الذي 
خيصب به وأنت أيها امللك رأس العرب الذي إليه تنقاد و عمودها الذي عليه العماد و معلقها الذي 

أإليه العباد سلفك خري سلف و أنت لنا منهم خري خلف فلن خيمل ذكر من أنت سلفه و لن تلج
يهلك من أنت خلفه و حنن أيها امللك أهل حرم هللا و سدنة بيته أشخصنا إليك الذي أهبجنا 

 لكشف الكرب الذي فدحنا فنحن وفد التهنئة ال وفد التعزية 
م   فقال : أان عبد املطلب بن هاشم قال : ابن اختنا   فقال ابن ذي يزن : فأيهم أنت أيها املتكل

قال : نعم ابن أختكم قال : ادن فأدانه على القوم وعليه فقال : مرحبا و أهال و انقة و رحال و 
مستناخا سهال و ملكا رحبال يعطي عطاء جزال قد مسع امللك مقالتكم و عرف قرابتكم و قبل 

لنهار لكم الكرامة ما أقمتم و احلباء إذا ظعنتم قال : مث وسيلتكم فأنتم أهل الليل و و أهل ا
 استنهضوا إىل دار الضيافة و الوفود فأقاموا شهرا ال يصلون إليه و ال أيذن هلم ابالنصراف 

قال : مث انتبه انتباهه فأرسل إىل عبد املطلب فأعاله و أدىن جملسه و قال : اي عبد املطلب إين 
و كان غري  مل أبح له و لكن رأيتك معدنه و أطلعتك عليه فليكن مفوض إليك من سر علمي ما ل

عند  مطواي حىت أيذن هللا فيه فإن هللا ابلغ فيه أمره إين أجد يف الكتاب املكنون و العلم املخزون 
الذي اخرتانه ألنفسنا و احتجبناه دون غريه خ را عظيما و خطرا جسيما فيه شرف احلياة و فضيلة 

 مة و لرهطك كافة و لك خاصة الوفاة للناس عا
قال عبد املطلب : أيها امللك فمثلك من سر وبر فما هو فدا  أهل الوبر زمرا بعد زمر قال : إذا 
ولد بتهامة غالم بني كتفيه شامة كانت له اإلمامة و لكم به الزعامة إىل يوم القيامة فقال له عبد 

افد فلوال هيبة امللك و إجالله و إعظامه لسألته املطلب : أبيت اللعن لقد أتيت خب ر ما أتى مبثله و 



من بشارته إايي ما ازداد به سرورا قال ابن ذي يزن هذا حينه الذي يولد فيه أو قد ولد امسه أمحد 
ميوت أبوه و أمه و كفله جده و عمه قد ولدانه مرارا و هللا ابعثه جهارا و جاعل منا له أنصارا يعز 

ءه يضرب هبم الناس عن عرض و يستفتح هبم كرائم األرض يكسر هبم أولياءه و يذل هبم أعدا
األواثن و خيمد النريان و يعبد الرمحن و يدحر الشيطان قوله فصل و حكمه عدل أيمر ابملعروف و 

 يفعله و ينهى عن املنكر و يبطله 
قال عبد املطلب : أيها امللك عز جد  و عال عقبك و طاب ملكك و طال عمر  فهل امللك 

 ي إبفصاح فقد أوضح بعض اإليضاح سار 
فقال : ابن ذي يزن : و البيت ذي احلجب و العالمات على النصب إنك اي عبد املطلب جلده غري 

 الكذب 
قال فخر عبد املطلب ساجدا فقال ابن ذي يزن : ارفع رأسك ثلج صدر  و عال أمر  فهل 

 أحسست شيئا مما ذكرت لك   
بن و كنت به معجبا رفيقا فزوجته كرمية من كرائم قومي آمنة بنت فقال : نعم أيها امللك كان يل ا

وهب بن عبد مناف فأتت بغالم مسيته حممدا مات أبوه و أمه و كفلته أان و عمه بني كتفيه شامة و 
 فيه كما ذكرت من عالمة 

 قال ابن ذي يزن : إن الذي قلت لك لكما قلت لك فاحتفظ اببنك و احذر عليه من اليهود فإهنم
له أعداء و لن جيعل هللا هلم عليه سبيال فاطو ما ذكرته دون هؤالء الرهط الذين معك فإين لست 

آمن أن يداخلهم النفاسة و من أن تكون لك الرايسة فيبغون له الغوائل و ينصبون له احلبائل و هم 
حىت أصري  فاعلون و أبناؤهم و لوال أين أعلم أن املوت جيتاحين قبل مبعثه لسرت خبيلي و رجلي

بيثرب دار ملكي فإين أجد يف الكتاب الناطق و العلم السابق أن يثرب استحكام أمره و أهل نصرته 
و موضع ق ره و لوال أين أقيه اآلايت و أحذر عليه العاهات ألعلنت على حداثة سنه ذكره و أوطيت 

 أسنان العرب عقبه و لكين صارف ذلك إليك بغري تقصري ممن معك 
رجل عن القوم بعشرة أعبد و عشرة إماء سود و حلتني من حلل ال رود و مخسة أرطال  مث أمر لكل

 ذهب و عشرة أرطال فضة و كرش مملوءة عن را و لعبد املطلب بعشرة أضعاف ذلك 
و قال له إذا حال احلول فائتين أبمره و ما يكون من خ ره قال فمات ابن ذي يزن قبل أن حيول 

لب كثريا يقول : اي معشر قريش ال يغبطين رجل منكم جبزيل عطاء امللك احلول قال فكان عبد املط
و إن كان كثريا فإنه إىل نفاد و لكن ليغبطين مبا يبقى يل و لعقيب ذكره و فخره و شرفه فإذا قيل له : 

 و ما ذا    قال : ستعلمون ما أقول لكم و لو بعد حني 
س اإلهلام : إنه نشأ يف قريش على أحسن هدى هاجس خدجية زوج النيب عليه السالم : و من هواج



و طريقة و أشرف خلق و طبيعة و أصدق لسان و هلجة حىت مسته قريش يف حداثته األمني أتسيسا ملا 
 سيكون 

و كانت خدجية بنت خويلد ذات شرف و يسار و كان هلا متاجر و مضارابت فلما عرفت أمانة 
ق هلجته أبضعته ماال يتجر به إىل الشام مضاراب و رسول هللا صلى هللا تعاىل عليه و سلم و صد
 أنفذت معه موالها ميسرة ليخدمه يف طريقه 

فنزل ذات يوم حتت صومعة راهب فرأى الراهب من ظهور كرامة هللا تعاىل له ما علم أنه ال يكون إال 
ن ميسرة يراه لنيب فقال مليسرة : من هذا   فقال : رجل من قريش من أهل احلرم فقال : إنه نيب فكا

إذا ركب تظله غمامة تقيه حر الشمس فلما قدم على خدجية قص ميسرة عليها حديث الراهب و ما 
شاهده من ظل الغمامة و ما تضاعف من ريح التجارة فتنبهت به على عظم شأنه و شواهد برهانه 

اح ميسرة و فرغبت خدجية يف نكاحه و كان قد خطبها أشراف قريش فامتنعت و سفر بينهما يف النك
خافت امتناع أبيها عليه فعقرت له ذبيحة و ألبسته ح رة و غلفته بطيب و عبري و سقته مخرا حىت 

 سكر و حضر رسول هللا صلى هللا تعاىل عليه و سلم و معه محزة بن عبد املطلب 
و اختلف يف حضور عمه أيب طالب فقال األكثرون حضر مع محزة و خطبها من أبيها فأجابه و 

 و هو ابن مخس و عشرين سنة و خدجية ابنة أربعني سنة و دخل هبا من ليلته  زوجه
فلما أصبح خويلد و صحا رأى آاثر ما عليه فقال : ما هذا العقري و العبري و احل ر   فقيل : زوجت 

خدجية مبحمد قال : ما فعلت قيل له : قبيح بك هذا و قد دخل هبا فرضي و ألجل ذلك قال 
  عليه و سلم ] ال يرفع إيل نكاح نشوان إال أجزته [ رسول هللا صلى هللا

و قامت خدجية رضي هللا تعاىل عنها أبمره حىت كفته أمور دنياه فكان ذلك عوان من هللا تعاىل و لطفا 
 تفضل به عليه منا و إسعافا 

 هاجس زيد بن عمرو بن نفيل : 
زيد بن عمرو بن نفيل يقول : أان أنتظر و من هواجس اإلهلام : ما حكاه عامر بن ربيعة قال : مسعت 

نبيا من ولد إمساعيل من بين عبد املطلب و ال أراين أدركه و أان أؤمن به و أصدقه و أشهد أنه نيب 
 فإن طالت بك مدة فرأيته فاقرأه مين السالم و سأخ ر  ما نعته حىت ال خيفى عليك قلت هلم 

بكثري الشعر و ال بقليله و ليس بفارق عينيه محرة و قال : هو رجل ليس ابلقصري و ال ابلطويل و ال 
خامت النبوة بني كتفيه و امسه أمحد و هذا البلد مولده مث خيرجه قومه منها و يكرهون ما جاء به حىت 
يهاجر إىل يثرب فيظهر أمره فإاي  أن ختدع عنه فإين طفت البالد كلها أطلب دين إبراهيم فكل من 

نصارى و اجملوس يقولون : هذا الدين وراء  و ينعتونه مثل ما نعت لك و أسأله عنه من اليهود و ال
 يقولون : مل يبق نيب غريه 



قال عامر : فلما أسلمت أخ رت رسول هللا صلى هللا تعاىل عليه و سلم بقول زيد و أقرأته منه 
 السالم فرد عليه السالم و ترحم عليه و قال ] قد رأيته يف اجلنة يسحب الذيول [ 

 جس كسرى : ها
و من هواجس اإلهلام : ما رواه الزهري عن أيب سلمة بن عبد الرمحن بن عوف قال : بعث هللا تعاىل 
إىل كسرى ملكا و هو يف بيت إيوانه الذي ال يدخل عليه فيه فلم يرعه إال به قائما على رأسه يف يده 

أو أكسر هذه العصا   فقال : عصا ابهلاجرة من ساعته اليت كان يقيل فيها فقال : اي كسرى أتسلم 
هبل هبل فانصرف عنه فدعا حراسه و حجابه فتغيظ عليهم فقال : من أدخل هذا الرجل   فقالوا : 

 ما دخل عليك أحد و ال رأيناه 
حىت إذا كان العام القابل أاته يف الساعة اليت أاته فيها فقال له كما قال مث قال : أتسلم أو أكسر 

ل هبل هبل ثالاث فخرج عنه فدعا كسرى حراسه و حجابه فتغيظ و قال هلم  هذه العصا   فقال : هب
 كما قال أول مرة فقالوا : ما رأينا أحدا دخل عليك 

حىت إذا كان يف العام الثالث أاته يف الساعة اليت فيها فقال له كما قال مث قال : أتسلم أو أكسر 
 هتور ملكه و انبعاث ابنه و الفرس على هذه العصا   فقال هبل هبل فكسرها مث خرج فلم يكن إال

 قتله حىت قتلوه هاجس منام كسرى : 
و من هواجس املنام : ما حكاه ابن قتيبة أن كسرى أبرويز بن هرمز كان سائرا ذات يوم فهوم على 

مركبه و طال حىت استغفل فأيقظه بعض قواده فانتبه مذعورا لرؤاي رآها قطعها عليه املوقظ له فقال : 
 قائال يل إنكم غريمت فغريانكم و نقل امللك إىل أمحد  رأيت

و قيل له : سلم ما بيد  إىل صاحب اهلرواة إىل أن ورد عليه كتاب النعمان بن املنذر خي ر فيه أن 
خارجا جنم بتهامة خي ر أنه رسول هللا إله السماء و األرض إىل أهل األرض كافة فاراتع لذلك و أك ره 

 يف منامه و كان يتوقعه و علم أنه الذي رآه 
 هاجس رقية بنت أيب ضبعي : 

و من هواجس املنام : ما رواه عروة بن مضرس عن خمرمة بن نوفل عن أمه رقية بنت أيب ضبعي بن 
هاشم قال : تتابعت على قريش سنون أحملت الضرع و أدقت العظم فبينا أان انئمة للهم أو مهمومة 

شر قريش إن هذا النيب املبعوث فيكم قد أظلتكم أايمه إذا هاتف يصرخ بصوت صخب يقول اي مع
و هذا إابن جنومه فحيهال ابحلياء و اخلصب أال فانظروا رجال منكم وسيطا جسيما أبيض بضا أوطف 
األهداب سهل اخلدين أشم العرنني له فخر يكظم عليه و سنه يهدي إليه فليخلص هو و ولده و 

ن املاء و ليمسوا من الطيب مث ليستلموا الركن مث لريتقوا أاب ليهبط إليه من كل بطن رجل فليستنوا م
 قبيس فليستسق الرجل و ليؤم القوم فغثتم ما شئتم 



فأصبحت علم هللا تعاىل مذعورة فاقشعر جلدي و وله عقلي و اقتصصت رؤايي فو احلرمة و احلرم 
ليه رجاالت قريش و هبط ما بقي هبا أبطحي إال قال هذا شيبة احلمد يعنون عبد املطلب فتتامت إ

إليه من كل بطن رجل فسنوا و مسوا و استلموا مث ارتقوا أاب قبيس و طبقوا جانبيه ما يبلغ سعيهم 
 مهلة حىت استووا بذروة اجلبل 

فقام عبد املطلب و معه رسول هللا صلى هللا تعاىل عليه و سلم غالم حني أيفع أو كرب فقال : اللهم 
أنت معلم غري معلم و مسئول غري مبخل و هذه عباد  و إماؤ  بغدرات  ساد اخللة و كاشف الكربة

حرمك يشكون إليك سنتهم أذهبت اخلف و الظلف اللهم فامطر علينا غيثا مغدقا مريعا فو الكعبة 
ما راحوا حىت تفجرت السماء مبائها و سال الوادي بثجيجة فسمعت شيوخا من قريش و أجلتها : 

بن أمية و هشام بن املغرية يقولون لعبد املطلب : هنيئا لك أاب البطحاء  عبد هللا بن جدعان و حرب
 أي عاش بك أهل البطحاء و يف ذلك يقول رفيقه : 

 ) بشيبة احلمد أسقى هللا بلدتنا ... ملا فقدان احليا و اجلوذ املطر ( 
 ) فجاد ابملاء جوي له سبل ... سحا فعاشت به األنعام و الشجر ( 

 يستسقى الغمام به ... ما يف األانم له عدل و ال خطر (  ) مبار  األمر
 هواجس يف فارس : 

و من هواجس اإلنذار و اإلهلام و املنام : ما رواه أبو أيوب يعلى بن عمران النحلي عن خمزوم بن 
هاين املخزومي عن أبيه و أتت له مائة و مخسون سنة قال : ملا كانت الليلة اليت ولد فيها رسول هللا 

لى هللا تعاىل عليه و سلم أو بعث ارجتس إيوان كسرى فسقطت منه أربع عشرة شرفة و مخدت انر ص
فارس و مل ختمد قبل ذلك أبلف عام و غارت حبرية ساوة فأفزع ذلك كسرى فلبس اتجه و قعد على 

 سريره و مجع وزراءه و مرازبته و أخ رهم برؤايه 
لك قد رأيت يف هذه الليلة إبال صعااب تقود خيال عرااب قد فقال املوبذان : و أان أصلح هللا تعاىل امل

 قطعت دجلة و انتشرت يف بالدان 
فقال أي شيء هذا اي موبذان   فقال : حادثة تكون من انحية العرب فكتب إىل النعمان بن املنذر 

  أن ابعث إيل يرجل عامل أسأله عما أريد فوجه إليه عبد املسيح بن عمرو بن نفيلة الغساين
فلما قدم عليه أخ ره فقال : أيها امللك علم ذلك عند خال يل يسكن مشارق الشام يقال له سطيح 
قال : فأته فاسأله عما أخ رتك به مث أحضر جبوابه فركب عبد املسيح راحلته حىت ورد على سطيح و 

شأ عبد قد أشفى على املوت و وضع على شفري ق ره فسلم عليه و حياه فلم خي ر سطيح جوااب فأن
 املسيح يقول : 

 ) أصم أم يسمع غطريف اليمن ... اي فاضل اخلطة أعيت من و من ( 



 ) أات  شيخ احلي من آل سنن ... و أمه من آل ذئب بن حجن ( 
 ) أبيض فضفاض الردا خجر البدن ... رسول قيل العجم يسري للوسن ( 

سطيح و قد أوىف به إىل الضريح فرفع سطيح رأسه و قال : عبد املسيح على مجل مشيح واىف إىل 
بعثك ملك بين ساسان الرجتاس اإليوان و مخود النريان و رؤاي املوبذان رأى إبال صعااب تقود خيال 
عرااب قد قطعت دجلة و انتشرت يف بالدها مث قال : اي عبد املسيح إذا كثرت التالوة و بعث من 

ة ساوة و مخدت انر فارس فليس الشام هتامة صاحب اهلرواة و فاض وادي السماوة و غاضت حبري 
لسطيح شاما ميلك منهم ملك و ملكات بعدد الشرفات و كل ما هو آت آت مث قضى سطيح 

 فسار عبد املسيح على راحلته و هو يقول : 
 ) مشر فإنك ماضي اهلم مشري ... و ال يغرنك تفريق و تغيري ( 

 وارد هارير ( ) أن ميس ملك بين ساسان أفرطهم ... فإن ذا الدهر أط
 ) فرمبا أصبحوا يوما مبنزلة ... هتاب صوهلم األسد املهاصيم ( 

 ) منهم أخو الصرح هبرام و إخوته ... و اهلرمزان و سابور و سابور ( 
 ) و الناس أوالد عالت فمن علموا ... أن قد أقل فمهجور و حمقور ( 

 و منصور (  ) و هم بنو األم إال أن يروا نسبا ... فذا  ابلغيب حمفوظ
 ) و اخلري و الشر مقروانن يف قرن ... فاخلري متبع و الشر حمذور ( 

فلما قدم عبد املسيح على كسرى و أخ ره قال كسرى إىل أن ميلك منا أربعة عشر ملكا قد كانت 
 أمور فملك منهم عشرة ملو  أربع سنني و زال ملكهم عن يزدجر الرابع عشر بعد اثنيت عشرة سنة 

 لى اهلواجس : اعرتاض ع
 فإن قيل : فهذا قول كاهن قد أبطلته النبوة فلم يقبل قوله يف إثبات النبوة فعنه جواابن 

 أحدمها : أنه أتويل رؤاي حتققت خرج هبا عن حكم الكهانة 
و الثاين : أنه علمها بنقل اجلن كهتوف اجلن كما قال هللا تعاىل : } وإن الشياطني ليوحون إىل 

س ر ما اختلف طرقه و تغاير وصفه خرج عن القلة إىل التكاثر وعن اآلحاد إىل  أوليائهم { فإذا
 التواتر فصار الظن معلوما و التوهم حمتوما 

(1/198) 

 



 سلم  الباب الثامن عشر : يف مبادئ نسبه و طهارة مولده صلى هللا تعاىل عليه و
 األنبياء صفوة العباد : 

رية خلقه ملا كلفهم من من القيام حبقه استخلصهم من أكرم ملا كان أنبياء هللا صفوة عباده و خ
العناصر و أمدهم أبوكد األواصر حفظا لنسبهم من قدح و ملنصبهم من جرح لتكون النفوس هلا أوطأ 

 و القلوب هلم أصفا فيكون الناس إىل إجابتهم أسرع و ألوامراهم أطوع 
احنازت إىل ولد إسحاق دون إمساعيل فصارت و ملا تفرع امللك عن إبراهيم و اختصت النبوة بولده 

 يف بين إسرائيل لكثرهتم بعد القلة و قوهتم بعد الذلة فبدأت النبوة مبوسى و اخنتمت بعيسى 
 تكاثر ولد إمساعيل : 

و ملا كثر ولد إمساعيل و انتشروا يف األرض متيز بعد الكثرة ولد قحطان عن ولد عدانن و استولت 
ت النبوة إىل ولد عدانن فأول من أسس هلم جمدا و شيد هلم ذكرا معد بن قحطان على امللك احناز 

عدانن حني اصطفاه خبتنصر و قد ملك أقاليم األرض و كان قد هم بقتله حني غزا بالد العرب 
فأنذره نيب كان يف وقته أبن النبوة يف ولده فاستبقاه و أكرمه و مكنه و استوىل على هتامة بيد عالية و 

 فيه يقول مهلهل الشاعر :  أمر مطاع و
 ) غنيت داران هتامة ابألمس ... و فيها بنو معد حلوال ( 

 عز نزار بن معد : 
مث ازاداد العز بولده نزار و انبسط به اليد و تقدم عند ملو  الفرس و اجتباه ] تستشف [ ملك 

تفسريه يف لغتهم : اي  الفرس و كان امسه خلدان و كان مهزول البدن فقال امللك : ما لك اي نزار   و
 مهزول فغلب عليه هذا االسم و فيه يقول قمعة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدانن : 

 ) جديسا خلفناه و طسما أبرضه ... فأكرم بنا عند الفخار فخار ( 
 ) فنحن بنو عدانن خلدان جدان ... فسماه تستشف اهلمام نزارا ( 

 ... لدى العرب خلدان بنوه خيارا ( ) فسين نزارا بعدما كان امسه 
 أوالد نزار األربعة : 

و كان لنزار أربعة أوالد : مضر و ربيعة و إايد و أمنار فلمل حضرته الوفاة وصاهم فقال : اي بين هذه 
القبة احلمراء و ما أشبهها ملضر و هذا اخلباء األسود و ما أشبهه لربيعة و هذه اخلادمة و ما أشبهها 

ه الندوة و اجمللس و ما أشبهها ألمنار فإن أشكل عليكم و اختلفتم فعليكم ابألفعى ألايد و هذ
 اجلرمهي بنجران 

فاختلفوا يف القسمة فتوجهوا إليه فبينما هم يسريون إذ رأى مضر كأل قد رعي فقال : إن البعري 
أمنار : و هو شرود الذي رعى هذا الكأل ألعور و قال لربيعة : هو أزور و قال إايد : هو أبرت و قال 



فلم يسريوا قليال حىت لقيهم رجل يوضع على راحلته فسأهلم عن البعري فقال مضر : هو أعور قال 
نعم قال ربيعة : هو أزور قال : نعم و قال إايد : هو أبرت قال نعم و قال أمنار : هو شرود قال نعم و 

 اه قال : قد وصفتموه بصفته فكيف مل تروه هذه و هللا صفة بعريي فدلوين عليه فقالوا : و هللا ما رأين
و سار معهم إىل جنران حىت نزلوا ابألفعى اجلرمهي فناداه صاحب البعري هؤالء أصحاب بعريي وصفوه 

 يل بصفته و قالوا : مل نره فقال هلم األفعى اجلرمهي : كيف وصفتموه و مل تروه   
 ه أعور فقال مضر : رأيته يرعى جانبا و يرت  جانبا فعرفت أن

 و قال ربيعة : رأيت إحدى يديه اثبتة األثر و األخرى فاسدة األثر فعرفت أنه أزور 
 و قال إايد : رأيت بعره جمتمعا فعرفت أنه أبرت 

 و قال أمنار : رأيته يرعى املكان امللتف مث جيوزه إىل غريه فعرفت أنه شرود 
من غريهم مث سأهلم من هم فأخ روه  فقال اجلرمهي لصاحب البعري : ليسوا أصحاب بعري  فاطلب

أهنم بنو نزار بن معد فقال : أحتتاجون إيل و أنتم كما أرى   فدعا هلم بطعام فأكلوا و بشراب فشربوا 
و شرب فقال مضر مل أر كاليوم مخرا أجود لوال أهنا نبتت على ق ر و قال ربيعة : مل أر كاليوم حلما 

ايد : مل أر كاليوم رجال أسرى لوال أنه يدعي لغري أبيه و قال أمنار أطيب لوال أنه ريب بلنب كلبة و قال إ
: مل أر كاليوم كالما أنفع يف حاجتنا و مسع اجلرمهي الكالم فتعجب لقوهلم و أتى أمه فسأهلا فأخ رته : 

أهنا كانت حتت ملك ال ولد له فكرهت أن يذهب امللك فأمكنت رجال من نفسها كان نزل هبا 
منه به و سأل القهرمان عن اخلمر فقال من كرمة غرستها على ق ر أبيك و سأل فوطئها فحملت 

الراعي عن اللحم فقال : شاة أرضعتها بلنب كلبة ألن الشاة حني ولدت ماتت و مل يكن ولد يف الغنم 
شاة غريها فقيل ملضر من أين عرفت اخلمر و نباهتا على ق ر   قال : ألنه أصابين عليها عطش 

 شديد 
 ل لربيعة من أين عرفت أن الشاة ارتضعت على لنب كلبة   قال : ألين مشمت منه رائحة الكلب و قي

 و قال إلايد : من أين عرفت أن الرجل يدعى لغري أبيه   قال أليب رأيته يتكلف ما يعمله 
بة مث أاتهم اجلرمهي و قال : صفوا يل صفتكم فقصوا عليه ما أوصاهم به أبوهم نزار فقضى ملضر ابلق
احلمراء و الداننري و اإلبل و هي محر فسمي مضر احلمراء و قضى لربيعة ابخلباء األسود و اخليل 
الدهم مسي ربيعة الفرس و قضى ألايد ابخلادمة الشمطاء و املاشية البلق و قضى ألمنار ابألرض و 

 الدراهم 
 مضر و خزاعة يستولون على احلرم : 
وة الذكاء و حدة الفطنة أتسيسا لتمييزهم ابلفضل و و هذا الذي ظهر يف أوالد نزار من ق

اختصاصهم بوفور العقل مقدمة ملا يراد هبم مث تفرقت القبائل منهم فاختص ولد مضر بن نزار ابحلرم 



فتميزوا أبنساهبم و تناصروا بسيوفهم حىت استولت قريش على احلرم بعد جرهم و خزاعة ألن جرهم  
 بعث هللا تعاىل عليهم الرعاف و النمل فأفناهم و أفضى أمرهم إىل كانوا جبابرة فبغوا و جت روا حىت
 عامر بن احلرث و هم القائلون : 

 ) واد حرام طريه و وحشة ... حنن والته فال تغشه ( 
فاجتمعت خزاعة و رئيسهم عمرو بن ربيعة بن حارثة على عامر بن ربيعة و بقية جرهم فأخرجوهم 

 و ويل البيت عمرو بن ربيعة فقال :  من احلرم و استولت عليه خزاعة
 ) حنن ولينا البيت بعد جرهم ... نعمره من كل ابغ ملحد ( 

و ملا احناز عامر بن احلرث مع بقية جرهم عن احلرم عند استيالء خزاعة عليه خرج بغزايل الكعبة و 
 حجر الركن يلتمس التوبة و هو يقول : 

 م تالد  ( ) الهم إن جرمها عباد  ... الناس طرف و ه
 فلم تقبل توبته فألقى غزايل الكعبة و حجر الركن يف زمزم و دفنها و خرج ببقية جرهم و هو يقول : 

 ) كأن مل يكن بني احلجون إىل الصفا ... أنيس و مل يسمر مبكة سامر ( 
 ) بلى حنن كنا أهلها فأابدان ... صروف الليايل و الدهور الغواير ( 

 اجلرمهي ما صاروا إليه بعد الكثرة و القوة قال :  فلما رأى عامر بن احلرث
 ) اي أيها الناس سريوا إن قصركم ... أن تصبحوا ذات يوم ال تسريوان ( 

 ) كنا أانسا كما كنتم فغريان ... دهر فأنتم كما كنا تكونوان ( 
 ) خطوا املطى و أرخوا من أزمتها ... قبل املمات و قضوا ما تقضوان ( 

 لبيت و احلرم غري أنه كان يف مضر من أمره ثالث خالل فوليت خزاعة ا
 إحداهن : الدفع عن عرفة إىل املزدلفة كان إىل الغوث بن بزمر و هو صرفه 

 الثانية : اإلفاضة من مزدلفة إىل مىن للنحر كان لزيد بن عدوان و آخر من أفضى إليه أبو سيارة 
كنانة و آخر من أقضى إليه حىت جاء اإلسالم :   الثالثة : النسيء لشهور احلج كان للمتلمس من بين

مثامة بن عوف فشركت مضر خزاعة يف معامل احلج و إن كانت زعامة احلرم خلزاعة و قريش يف أوزاع 
 بين كنانة من مضر 

 زعامة احلج لقريش : 
و أفضت معامل احلج من أوزاع من مضر إىل قريش فوالها منهم كعب ابن لؤي بن غالب و كان جيمع 
الناس يف كل يوم مجعة و خيطب فيه على قريش فيأمرهم ابملعروف و ينهاهم عن املنكر و يقول : 

حرمكم عظموه و متسكوا به فسيأيت له نبأ عظيم و سيخرج منه نيب كرمي و هو أول من فصح ابلنبوة 
و كان حني شاهد آاثرها و عرف أسرارها من انقياد العرب إليهم تدينا حبرمهم و إعظاما لكعبتهم 



ذلك إهلاما هجست به نفسه و ختيال صدق فيه حدسه ألن لكل خطب نذيرا و لكل مستقبل بشريا 
و انتهضت خزاعة يف احلرم إىل خليل بن احلبشية اخلزاعي فكان يلي الكعبة و أمر مكة فتزوج إليه 

على  قصي بن كالب فاشتد به قصي و كان امسه زيد فلما هلك خليل رأى قصي أنه أوىل ابلوالية
 الكعبة و أمر مكة من خزاعة فاستوىل عليها 

 قصي يلي أمر الكعبة و مكة : 
و اختلف يف سبب استيالئه فقال قوم ألن خليال أوصى إليه بذلك و قال آخرون بل اشرتاه من آل 
خليل بزق من مخر و قال آخرون بل استنصر على خزاعة أبخيه ألمه رزاح بن ربيعة القضاعي حىت 

عن مكة فخلصت الرايسة لقصي فجمع قريشا و هم يف أوزاع بين كنانة فمنعت بنو  أجلي خزاعة 
 كنانة منهم فحارهبم مبن أطاعه حىت أفردهم منهم و مجعهم مبكة فسمي جممعا و فيه يقول شاعرهم : 

 ) أبوان قصي كان يدعى جممعا ... به مجع هللا القبائل من فهر ( 
 قصي يقسم مكة بني قومه : 

عوا أنزهلم بطحاء مكة يف الشعاب و رؤوس اجلبال و قسمها بينهم أرابعا بني قومه و أنزل  فلما اجتم
كل قوم من قريش منازهلم من مكة اليت أصبحوا عليها و كانت إليه احلجابة و السقاية و الوفادة و 

عقد  الندوة و اللواء و صارت سنته يف قريش كالدين الذي ال يعمل بغريه فزادت القوة جبمعهم حىت
الوالية و جدد بناء الكعبة وهو أول من بناها بعد إبراهيم و إمساعيل و بىن دار الندو للتحاكم و 

 التشاجر و التشاور و هي أول دار بنيت مبكة و كانوا مبكة و كانوا جيتمعون يف جباهلا 
عبادة أنذرت مث بين القوم دورهم هبا فتمهدت هلم الرايسة و ظهرت فيهم السياسة فصاروا هبا زعماء 

بطاعة إهلية و داينة نبوية توطئة ملا جدده هللا تعاىل منها برسوله و أتسيسا ملباديها فقاموا ابلكعبة و 
 نزهوا احلرم و تكفلوا ابحلج فصاروا دايين العرب و موالة احلرم و قادة احلجيج و شاع ذلك يف األمم 

ا الكعبة مبكة و عظموها و محلوا إليها فحكى قوم من دايين العرب أن مجاعة من ملو  الفرس زارو 
صنوف الثياب و أنواع الطيب و زمزموا و من معهم من الفرس عند بئر زمزم فلذلك مسيت زمزم و 

 استشهد قائل هذ بقول الشاعر : 
 ) زمزمت الفرس على زمزم ... و ذا  يف سالفه األقدم ( 

 من هم قريش   
بن مدركة بن الياس بن مضر و قيل : بل هم بنو فهر بن و قريش هم ولد النضر بن كنانة بن خزمية 

مالك بن النضر فمن نسبهم إىل النضر فألنه تفرقت قبائل بين كنانة و قيل كان يسمى قريشا و من 
نسبهم إىل فهر فألن فهرا يف زمانه كان رئيس الناس مبكة و قصدها حسان بن عبد كالل يف محري و 

ل أحجارها إىل اليمن ليبنيه بيتا ابليمن جيعل حج الناس إليه فنزل قبائل اليمن ليهدم الكعبة و ينق



بنخلة و أغار على سرح مكة فسار إليه فهر يف كنانة و أحالفهم من قبائل مضر فاهنزمت محري و 
أسر احلرث بن فهر حسان بن عبد كالل فبقي يف يد فهر ثالث سنني أسريا مبكة حىت فدى نفسه و 

من فعظم هبذا احلرث شأن فهر فأغزت إليه قريش حني محى مكة و منع خرج فمات بني مكة و الي
 من هدم الكعبة و كانت من أشباه عام الفيل 

 سبب تسمية قريش : 
و اختلف يف تسميتهم قريشا على أربعة أقاويل أحدها : لتجمعهم بعد التفرق و التقرش التجمع و 

 منه قول الشاعر : 
  حديث من دهرهم و قدمي ( ) إخوة قرشوا الذنوب علينا ... يف

 و الثاين : ألهنم كانوا جتارا أيكلون من مكاسبهم و القرش التكسب : 
و الثالث : ألهنم كانوا يفتشون احلاجة عند ذي اخللة فيسدون خلته و القرش التفتيش و منه قول 

 الشاعر : 
 ) أيها السامت املقرش عنا ... عند عمرو فهل له إبقاء ( 

ريشا اسن دابة يف البحر من أقوى دوابه مسيت هبا قريش لقوهتا ألهنا أتكل و ال تؤكل و و الرابع أن ق
 تعلو ال تعلى : 

 قاله ابن عباس و استشهد بقول الشاعر : 
 ) و قريش هي اليت تسكن البحر ... هبا مسيت قريش قريشا ( 
 ) سلطت ابلعلو يف جلة البحر ... على ساكين البحور جيوشا ( 

 غث و السمني و ال ... ترت  يوما لذي اجلناحني ريشا ( ) أتكل ال
 ) هكذا يف البالد حىت قريش ... أيكلون البالد أكال كشيشا ( 

 ) و هلم آخر الزمان نيب ... يكثر القتل فيهم و اخلموشا ( 
 ) متأل األرض خيله و رجال ... حيشرون املطي حشرا كميشا ( 

 سبب تسمية مكة : 
 نفوس املخ رة و آايت العقول املنذرة و هذا من هواجس ال

فأما مكة فلها امسان مكة و بكة و قد جاء القرآن هبما و اختلف يف االمسني هل مها ملسمى واحد أو 
 ملسمني على قولني : 

 أحدمها : إنه ملسمى واحد ألن العرب تبدل امليم ابلباء فيقولون ضربة الزم و الزب لقرب املخرجني 
و هو أشبه أهنما امسان ملسميني و اختلف من قال هبذا يف السمى منهما على قولني و القول الثاين : 

أحدمها أن مكة اسم البلد و بكة اسم البيت و هذا قول إبراهيم النخعي و القول الثاين : أن مكة 



احلرم كله و هذا قول زيد بن أسلم فأما مكة فمأخوذة من قوهلم متككت املخ إذا استخرجته ألهنا 
 الفاجر أي خترجه قال الشاعر : متك 

 ) اي مكة الفاجر مكي مكا ... و ال متكي مذحجا و عكا ( 
 و أما بكة قال األصمعي مسيت بذلك ألن الناس يبك بعضهم بعضا أي يدفع و أنشد قول الشاعر : 

 ) إذا الشريب أخذته بكة ... فخله حىت يبك بكه ( 
 رائسة قريش تفضي لعبد مناف : 

سة قريش بعد قصي إىل ابنه عبد مناف بن قصي فجاد و زاد و ساد حىت قال فيه مث أفضت رائ
 الشاعر : 

 ) كانت قريش بيضة فتفقأت ... فاملح خالصه لعبد مناف ( 
و كان امسه املغرية فدفعته أمه إىل مناف و كان أعظم أصنام مكة تعظيما له فغلب عليه عبد مناف و  

ايسته بعد أبيه جلوده و سياسته مث ببنيه فولد له هاشم و عبد كان يسمى القمر جلماله فاستحكمت ر 
مشس توأمان يف بطن فقيل إنه ابتدأ خروج أحدمها و إصبعه ملصقة جببهة اآلخر فلما ازيلت دمي 

 موضعها فقيل يكون بينهما دم 
 هاشم يسود قريش : 

خائه و سؤدده و كان مث ولد بعدمها نوفل مث املطللب و كان أصغرهم فسادوا و تقدمهم هاشم لس
امسه عمرا فسمي هامشا ألنه أول من هشم الثريد لقومه مبكة يف سنة لزبة قحطة رحل فيها إىل 

فلسطني فاشرتى منها الدقيق و قدم به إىل مكة و حنر اجلزر و جعلها ثريدا عم به أهل مكة حىت 
 استقلوا فقال فيه الشاعر : 

 لت آبل عبد مناف ( ) اي أيها الرجل احملول رحله ... هال نز 
 ) اآلخذون العهد من آفاقها ... و الراحلون لرحلة اإليالف ( 

 ) و الرايشون و ليس يوجد رايش ... و القائلون هلم لألضياف ( 
 ) و اخلالطون غنيهم ... بفقريهم حىت يكون فقريهم كالكايف ( 

 ) عمرو العال هشم الثريد لقومه ... و رجال مكة مسنتون عجاف ( 
 شم سن رحليت الشتاء و الصيف : ها

و هاشم أول من سن الرحلتني لقريش رحلة الشتاء و رحلة الصيف و أراد أمية بن عبد مشس أن 
 يتشبه هباشم يف صنيعة فعجز عنه فشمت به انس كثري من قريش فقال فيه وهب بن عبد قصي : 

 ) حتمل هاشم ما ضاق عنه ... و أعيا أن يقوم به بريض ( 
 ابلغرائر مثقالت ... من الشام ابل ر البغيض ( ) أاتهم 



 ) فأوسع أهل مكة من هشيم ... و شاب اللحم ابللحم العريض ( 
 العداوة بني أمية و هاشم : 

و نشبت العداوة بني أمية و هاشم و أراد منافرته فكره هاشم ذلك لنسبه و قدره فلم تدعه قريش 
قه سود احلدق ينحرها ببطن مكة و اجلالء من مكة عشر حىت انفره إىل الكاهن اخلزاعي يف مخسني ان

سنني فنفر اخلزاعي هامشا و قال ألمية : تنافر رجال هو أطول منك قاما و أعظم منك هامة و أحسن 
 منك و مسة و أقل منك المة و أكثر منك ولدا و أجزل منك صفرا 
فنحرها و أطعمها من حضره و فقال أمية : من انتكاث الزمان أن جعلنا  حكما فأخذ هاشم اإلبل 

 خرج أمية إىل الشام فأقام هبا عشر سنني 
فكانت هذه أول عداوة وقعت بني هاشم و أمية و ملك هاشم الوفادة و السقاية و استقرت له 

الرايسة و صارت قريش له اتبعة تقاد ألمره و تعمل برأيه و تنافرت قريش و خزاعة إليه فخطبها مبا 
 لطاعة فقال يف خطبته : أذعن له الفريقان اب

 خطبة هاشم : 
أيها الناس حنن آل إبراهيم و ذرية إمساعيل و بنو النضر بن كنانة و بنو قصي بن كالب و أرابب مكة 
و سكان احلرم لنا ذروة احلسب و معدن اجملد و لكل يف كل حلف جيب عليه نصرته و إجابة دعوته 

 إال ما دعا إىل عقوق عشرية و قطع رحم 
ين قصي أنتم كغصين شجرة أيهما كسر أوحش صاحبه و السيف ال يصان إال بغمده و رامي اي ب

 العشرية يصيبه سهمه و من أحمكه اللجاج أخرجه إىل البغي 
أيها الناس احللم شرف و الص ر ظفر و املعروف كنز و اجلود سؤدد و اجلهل سفه و األايم دول و 

وذ بعمله فاصطنعوا املعروف تكسبوا احلمد و دعوا الدهر غري و املرء منسوب إىل فعله و مأخ
الفضول جتانبكم السفهاء و أكرموا اجلليس يعمر انديكم و حاموا اخلليط يرغب يف جواركم و 

أنصفوا من أنفسكم يوثق بكم و عليكم مبكارم األخالق فإهنا رفعة و إايكم و األخالق الدنيئة فإهنا 
هة اجلاهل أهون من حزيرته و رأس العشري حيمل أثقاهلا و مقام تضع الشرف و هتدم اجملد أال و إن هنن

 احلليم عظة ملن انتفع به 
فقالت قريش : رضينا بك أاب نضلة و هي كنيته فانظروا إىل ما أمر به من شريف األخالق و هنى عنه 

من مساوئ األفعال هل صدر إال عن عزارة فضل و جاللة قدر و علو مهة   و ما ذا  إال ال 
 فاء يراد و ذكر يشاد ألن توايل ذلك يف اآلابء يوجب تناهيه يف األبناء صط

 عبد املطلب حيل حمل هاشم : 
و مات هاشم بغزة من أرض الشام و هو أول من مات من ولد عبد مناف مث مات عبد مشس مبكة 



كان   فق ر أبجياد مث مات نوفل بسلمان من طريق العراق و مات املطلب برمبان من أرض اليمن و
هاشم قد تزوج بيثرب من اخلزرج بسلمى بنت عمرو النجارية فولدت له بيثرب عبد املطلب و كان 
امسه شيبة احلمد و نشأ فيهم حىت مات أبوه هاشم و انتقلت عنه الرايسة و الوفادة و السقاية إىل 

مكة مردفا أخيه املطلب و وصف له شيبة بيثرب فخرج فاستنزل أمه عنه حىت أخذه منها و دخل به 
له فقالت قريش من هذا   فقال : عبدي فسمي عبد املطلب إىل أن مات فوثب عليه عمه نوفل بن 
عبد مناف يف ركح كان له فاغتصبه إايه و الركح الساحة فسأل عبد املطلب رجاالت قومه النصرة 

خواله من عى عمه فقالوا : لسنا داخلني بينك و بني عمك فلما رأى عبد املطلب ذلك كتب إىل أ
 بين النجار يقول : 

 ) اي طول ليلى ألشجاين و أشغايل ... هل من رسول إىل النجار أخوايل ( 
 ) يبين عداي و دينارا و مازهنا ... و مالكا عصمة اجلريان عن حايل ( 
 ) و كنت ما كنت حيا انعما جذال أمشي الغضية سحااب ألذاييل ( 

   مطلب عمي برتحايل ( ) حىت ارحتلت إىل قومي و أزعجين عن ذا
 ) فغاب مطلب يف قعر مظلمة و قام نوفل كي يعدو على مايل ( 
 ) أإن رأى رجال غابت عمومته و غاب أخواله عنه بال وايل ( 
 ) أحنى عليه و مل حيفظ له رمحا ما أمنع املرء بني العم و اخلال ( 
 خبذايل (  ) فاستنفروا و امنعوا ضيم ابن أختكم ... ال ختذلوه و ما أنتم
 ) ما مثلكم يف بين قحطان قاطبة حي جلار و إنعام إبفضال ( 

 ) أنتم كيان ملن النت عريكته سلم لقوم و مساح األبلج العايل ( 
فقدم عليه مثانون راكبا من بين النجار و نصروه على عمه نوفل و ارجتعوا منه الركح و عادوا و قد 

حالف بين عبد مشس على عبد املطلب و بين هاشم و  اشتد هبم عبد املطلب فدعا ذلك نوفال أن
دعا ذلك عبد املطلب على أن حالف بين هاشم على نوفل و بين عبد مشس فقوي عبد املطلب و 

 ضعف نوفل 
و انتقلت السقاية و الوفادة و الرايسة إىل عبد املطلب و أخذ نوفل عهدا من أكاسرة العراق و 

ب عهدا من ملو  الشام و أقيال محري ابليمن و صارت رحلته صارت رحلته إليها و أخذ عبد املطل
إليها و حفر عبد املطلب حني قوي و اشتد بئر زمزم و أخرج منها ما كان ألقاه فيها عامر بن احلرث 

اجلرمهي من غزايل الكعبة و حجر الركن فضرب الغزالني صفائح ذهب على ابب الكعبة و وضع 
 احلجر يف الركن 
لب سيدا عظيم القدر مطاع األمر جنيب النسل حىت مر به أعرايب و هو جالس يف و صار عبد املط



احلجر و حوله بنوه كاألسد فقال : إذا أحب هللا إنشاء دولة خلق هلا أمثال هؤالء فأنشأ هللا هلم 
 ابلنبوة دولة خلد هبا ذكرهم و رفع هلا قدرهم حىت سادوا األانم و صاروا األعالم 

ىل رسول هللا صلى هللا تعاىل عليه و سلم من آايته أعظم رايسة و تنوها و أكثر و صار كل من قرب إ
 فضال و أتهلا 

 عبد املطلب ينذر نذرا خطريا : 
فحكى الزهري و يزيد بن رومان و صاحل بن كيسان أن املطلب بن هاشم نذر أنه مىت رزق عشرة 

كرا لربه حني أعلم أن إبراهيم أمر أوالد ذكور و رآهم بني يديه رجاال إن ينحر أحدهم للكعبة ش
بذبح ولده تصورا من أنه أفضل قربة فلما استكمل ولده العدد و صاروا له من أظهر العدد قال هلم 

: اي بين كنت نذرت نذرا علمتموه قبل اليوم فما تقولون   قالوا : األمر لك و إليك و حنن بني 
تب عليه امسه ففعلوا مث أتوا ابلقداح فأخذها و يديك فقال : لينطلق كل واحد منكم إىل قدحه و ليك

 جعل يرجتز و بقول : 
 ) عاهدته و أان موف عهده ... و هللا ال حيمد شيء محده ( 
 ) إذ كان موالي و كنت عبده ... نظرت نظرا ال أحب رده ( 

 ) و ال أحب أن أعيش بعده ( 
: حر  و ال تعجل و كان أحب ولد  مث دعا ابألمني الذي يضرب ابلقداح فدفع إليه قداحهم و قال

عبد املطلب إليه عبد هللا فضرب صاحب القداح السهم على عبد هللا فأخذ عبد املطلب الشفرة و 
 أتى بعبد هللا و أضجعه بني أساف و انئلة و أنشأ مرجتزا يقول : 

 ) عاهدته و أان موف نذره ... و هللا ال يقدر شيء قدره ( 
 ... و أن يؤخره يقبل عذره ( ) هذا بين قد أريد حنره 

و هم بذحبه فوثب إليه ابنه أبو طالب و كان أخا عبد هللا ألبيه و أمه و أمسك يد عبد املطلب عن 
 أخيه و أنشأ مرجتزا يقول : 

 ) كال و رب البيت ذي األنصاب ... ما ذبح عبد هللا ابلتلعاب ( 
 ( ) اي شيب إن الريح ذو عقاب ... إن لنا جرة يف اخلطاب 

 ) أخوال صدق كأسود الغاب ( 
فلما مسعت بنو خمزوم هذا من أيب طالب ـ و كانوا أخواله ـ قالوا : صدق ابن أختنا و وثبوا إىل عبد 
املطلب فقالوا : اي أاب احلرث إان ال نسلم ابن أختنا للذبح فاذبح من شئت من ولد  غريه فقال : 

ه قالوا : كال ال يكون ذلك أبدا و فينا ذو روح و إين نذرت نذرا و قد خرج القدح و ال بد من ذحب
 إان لنفديه جبميع أموالنا من طارف و اتلد و أنشأ املغرية بن عبد هللا بن عمر بن خمزوم مرجتزا يقول : 



 ) اي عجبا من فعل عبد املطلب ... و ذحبه ابنا كتمثال الذهب ( 
 نا ابللعب ( ) كال و بيت هللا مستور احلجب ... ما ذبح عبد هللا في

 ) فدون ما يبغي خطوب تضطرب ( 
مث وثب السادات من قريش إىل عبد املطلب فقالوا : اي أاب احلرث إن هذا الذي عزمت عليه عظيم و 
إنك إن ذحبت ابنك مل تتهن ابلعيش من بعده و لكن ال عليك أنت على رأس أمر  تثبت حىت نسري 

امتثله فقال عبد املطلب لكم ذلك و كانوا يرون معك إىل كاهنة بين سعد فما أمرتك من شيء ف
الكهانة حقا مث خرج يف مجاعة من بين خمزوم حنو الشام إىل الكاهنة فلما دخلوا عليها أخ رها عبد 

 املطلب مبا عزم عليه من ذبح ولده و ارجتز يقول : 
 ) اي رب إين فاعل ملا ترد ... إن شئت أهلمت الصواب و الرشد ( 

 ري إىل كل بلد ... قد زدت يف املال و أكثرت العدد ( ) اي سائق اخل
فقالت الكاهنة : انصرفوا عين اليوم فانصرفوا و عادوا يف الغد فقالت : كم دية الرجل عندكم   قالوا 

: عشرة من اإلبل قالت : فارجعوا إىل بلدكم و قدموا هذا الغالم الذي عزمتم على ذحبه و قدموا 
ربوا عليه و على اإلبل القداح فإن خرج القدح على اإلبل فاحنروها و إن معه عشرة من اإلبل مث اض

 خرج على صاحبكم فزيدوا يف اإلبل عشرة عشرة حىت يرضى ربكم 
فانصرف القوم إىل مكة و أقبلوا عليه يقولون : اي أاب احلرث إن لك يف إبراهيم أسوة فقد علمت ما  

 ولد إمساعيل فقدم مالك دون ولد  كان من عزمه يف ذبح ابنه إمساعيل و أنت سيد 
فلما أصبح عبد املطلب غدا اببنه عبد هللا إىل الذبح و قرب معه عشرة من اإلبل مث دعا أبمني 

القداح و جعل البنه قدحا و قال : اضرب وال تعجل فخرج القدح على عبد هللا فجعلها عشرين 
لقدح على عبد هللا فجعلها أربعني فضرب فخرج القدح على عبد هللا فجعلها ثالثني فضرب فخرج ا

 فضرب فخرج القدح على عبد هللا فجعلها مخسني 
فضرب فخرج القدح على عبد هللا فجعلها ستني فضرب فخرج القدح على عبد هللا فجعلها سبعني 
فضرب فخرج القدح على عبد هللا فجعلها مثانني فضرب فخرج القدح على عبد هللا فجعلها تسعني 

دح على عبد هللا فجعلها مائة و ضرب فخرج القدح على اإلبل فك ر عبد هللا و  فضرب فخرج الق
ك رت قريش و قالت : اي أاب احلارث إنه قد أهنى رضاء ربك و قد جنا ابنك من الذبح فقال : ال و 
هللا حىت أضرب عليه ثالاث فضرب الثانية فخرج على اإلبل فضرب الثالثة فخرج على اإلبل فعلم 

 أنه قد أهنى رضاء ربه يف فداء ابنه فارجتز يقول :  عبد املطلب
 ) دعوت ريب خملصا و جهرااي رب ال تنحر بين حنرا ( 

 ) و فاد ابملال جتد يل و فرا أعطيك من كل سوام عشرا ( 



 ) عفوا و ال تشمت عيوان حزرا ابلواضح الوجه املغشى بدرا ( 
 سرتا (  ) فاحلمد هلل األجل شكرا ... فلست و البيت املغطى

 ) مبدال نعمة ريب كفرا ... ما دمت حيا أو أزور الق را ( 
مث قربت اإلبل و هي مائة من مجلة إبل عبد املطلب فنحرت كلها فداء لعبد هللا و تركت يف مواضعها 

ال يصد عنها أحد يتناوهبا من دب و درج فجرت السنة يف الدية مبائة من اإلبل إىل يومنا هذا و 
 طلب اببنه عبد هللا فرحا فكان عبد هللا يعرف ابلذبيح انصرف عبد امل

 حممد ابن الذبيحني : 
و لذلك قال النيب صلى هللا تعاىل عليه و سلم : ] أان ابن الذبيحني يعين إمساعيل بن إبراهيم عليهما 

و  السالم و أابه عبد هللا بن عبد املطلب [ و هذا من صنع هللا تعاىل لرسوله ملا قدره من رسالته
 قضاه من آايت نبوته فما خيلو نيب من بلوى منذرة و ال ملك من بلية زاجرة 

(1/215) 

 

  األنبياء مبتلون
هذا سليمان بن داود عليهما السالم و قد أعطاه هللا مع النبوة ملكا ال ينبغي ألحد من بعده و سأل 

الف مثل هتذبت هبا أخالق هللا تعاىل احلكمة فأعطاه قلبا عليما و فهما سليما حىت وضع ثالثة آ
قومه و استقامت هبا سرية ملكه بعد أن سخرت له الريح جتري أبمره رخاء حيث أصاب و سخرت 

 له الشياطني يعملون له ما يشاء من حماريب و متاثيل و جفان كاجلواب 
ارتفاقه  و ذكر يف سريته أنه كان نزله يف كل يوم من دقيق السميد ثالثني كرا و من غري السميد كرا و

يف كل سنة ستة و ثالثني ألف ألف ألف و ثالثة و ثالثني ألف ألف و ثالمثائة ألف مثقال و كان له 
ألف و أربعمائة قيل متفرقة يف القرى و ملك أربعني سنة كأبيه داود فابتاله هللا تعاىل يف أثناء ملكه 

نا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا بعد عشرين سنة منه ما حكاه هللا تعاىل يف كتابه بقوله } ولقد فت
 مث أانب { و يف فتنته قوالن : 

أحدمها : أن سليمان سىب بنت مالك غزاه يف جزيرة من جزائر البحر يقال هلا صيدوت فألقيت عليه 
حمبتها و هي معرضة عنه تذكرا ألبيها ال تنظر إليه إال شزرا و ال تكلمه إال نزرا مث إهنا سألته أن يصنع 

ثاال على صورته فأمر به فصنع هلا فعظمته و سجدت له و سجد معها جواريها وصار صنما هلا مت
معبودا يف داره و هو ال يعلم به حىت مضت أربعون يوما و فشا خ ره يف بين إسرائيل و علم به 



 سليمان فكسره مث حرقه مث ذراه يف الريح هذا قول شهر بن حوشب 
لك سليمان يف خامته فقال : آلصف ـ و هو شيطان امسه آصف و الثاين : إن هللا تعاىل قد جعل م

الشياطني ـ و كيف تضلون الناس   فقال له الشيطان : أعطين خامتك حىت أخ ر  فأعطاه خامته 
 فألقاه يف البحر حىت ذهب ملكه و هذا قول جماهد 

سليمان يف البحر و يف اجلسد الذي ألقي على كرسيه قوالن : أحدمها : أنه شيطان الذي ألقي خامت 
 جلس على كرسي سليمان متشبها بصورته يقضي بغري احلق و أيمر بغري الصواب 

و الثاين : أكثر من غشي جواريه طلبا للولد فولد له نصف إنسان فكان هو اجلسد امللقى على  
كرسيه و زال عن سليمان ملكه فخرج هاراب إىل ساحل البحر يتضيف الناس و حيمل مسو  

ألجر و إذا أخ ر الناس أنه سليمان كذبوه إىل أن أخذ حوته من صياد قيل إنه استطعمها الصيادين اب
و قيل بل أخذها أجرا فلما شق بطنها و جد خامته يف جوفها و ذلك بعد أربعني يوما من زوال ملكه 

 عنه و هي عدة األايم اليت عبد فيها الصنم يف داره فسجد الناس له حني عاد اخلامت إليه 
ال حيىي بن أيب عمر : وجد خامته بعسقالن فمشى فيها إىل بيت املقدس تواضعا هلل و يف مث أانب و ق

 أتويالن : 
 أحدمها مث رجع إىل ملكه قاله الضحا  

و الثاين : مث أانب من ذنبه قاله قتادة و بقي يف ملكه بعد فتنته عشرين سنة استكمل هبا األربعني و 
 كه فيها هي مدة األربعني اليت زال مل

 بلوى امللك خبتنصر : 
و أما بلوى امللو  : فإن خبتنصر كان ملكه طبق عمارة األرض حىت ملك األقاليم السبعة و دانت له 
ملو  األمم و أدوا إليه خراج بالدهم فطغى قلبه و مشخ أنفه فداخلته العزة و اعتقد أن أمم اخللق 

 بطاعته خوفا و رهبا  قد صاروا عبيدا له و خوال و أن ملو  األرض دانت
فغضب هللا تعاىل عليه و سلبه عزة سلطانه و سطوته و أزال عنه هيبته و قدرته و جعل قلبه مثل 
قلوب احليوان فاحنط عن سرير ملكه و نفاه أعوانه عنهم فسكن الفلوات أيكل حشيشها و ابتل 

ال سبعة أحوال و جسمه من قطر السماء حىت طال شعره و صارت أظافره كمخاليب الطري حىت ح
هو يف سكرة ال يدري الناس إال أنه كنوع من احليوان الذي يف صورة البشر إىل أن استنقذه هللا تعاىل 
من كربه فثاب إليه عقله و راجعه متييزه فرجع ببصره إىل السماء معظما هلل تعاىل و مستجريا به و 

ء فطلبه قواده لريدوه إىل سلطانه حىت معرتفا أن ال سلطان إال له يؤتيه من يشاء و ينزعه ممن يشا
وجدوه فأعادوه إىل دار عزه و أجلسوه على سرير ملكه فعاد إىل خوف هللا تعاىل و مراقبته و إىل ما  
كان عليه من مجيل سريته و استناب دانيال النيب يف خالفته و تدبري ملكه إىل أن مضى لسبيله بعد 



 خالفته أحدى و مخسني سنة من ملكه و دانيال على 
 بلوى كسرى ابرويز : 

و منهم من ملو  الفرس كسرى ابرويز : بلغ يف امللك مبلغا عظيما و كان يف قصره اثنا عشر ألف 
جارية منهن لالستماع ثالثة آالف جارية و ابقيهن للغناء و اخلدمة و كان يف داره ثالثة آالف رجل 

و البغال مخسون ألف رأس منها ملركبة مثانية  يقومون خبدمته و كان له ألف فيل إال فيال و من اخليل
آالف و مخسمائة و أمر أن حيصى ما اجتىب من خراج بالده سنة مثاين عشرة من ملكه فكان ستمائة 
ألف ألف درهم و عدد على ابنه شريويه بعد قبضه عليه أنه قال : أمران يف سنة ثالثني ملكنا إبحصاء 

زله ألرزاق اجلند و كان من الورق أربعمائة ألف بدرة يكون فيها ما يف بيوت أموالنا سوى ما أمران بع
ألف ألف ألف مثقال و ستمائة ألف ألف مثقال سوى ما أفاءه هللا تعاىل علينا و زادان من أموال 

ملو  الروم يف سفن أقبلت هبا الريح إلينا قسمناه يف الرايح و مل تزل تزداد أموالنا إىل سنتنا هذه و 
و ثالثني من ملكنا و فيها قبض عليه ابنه حىت قتله و قد ذكر له ما مجع ألنه استطال هي سنة مثان 

 و احتقر الناس 
فانظر أيها املعت ر بعقله يف صنع هللا تعاىل و قدرته فمن يبتليه اختبارا أو يبلوه ازدجارا هل ملا قضاه 

 لقوي العزيز من دافع و فيما ابتاله من مانع إال بلطف منه يؤتيه من يشاء و هو ا
 طهارة مولد حممد عليه السالم : 

و أما طهارة مولده فإن هللا تعاىل استخلص رسوله من أطيب املناكح و محاه من دنس الفواحش و 
نقله من أصالب طاهرة إال أرحام طاهرة و قد قال ابن عباس رضي هللا تعاىل عنه يف أتويل قول هللا 

بك من أصالب طاهرة من أب بعد أب إىل أن جعلتك نبيا و تعاىل } وتقلبك يف الساجدين { أي تقل
 قد كان نور النبوة يف آابئه ظاهرا 

حكي أن كاهنة مبكة يقال هلا : فاطمة بنت مر اخلثعمية قرأت الكتب فمر هبا عبد املطلب و معه 
لك أن ابنه عبد هللا يريد أن يزوجه آمنة بنت وهب فرأت نور النبوة يف وجه عبد هللا فقالت : هل 

 تغشاين و أتخذ مائة من اإلبل   فعصمه هللا تعاىل من إجابتها و قال هلا : 
 ) أما احلرام فاملمات دونه ... و احلل ال حل فاستبينه ( 

 ) فكيف ابألمر الذي تبغينه ( 
فلما تزوجت به أمنة و محلت منه رسول هللا صلى هللا تعاىل عليه و سلم قال هلا : هل لك فيما قلت 

م تر ذلك النور يف وجهه فقالت له : قد كان ذلك مرة فاليوم ال ماذا صنعت   فقال : زوجين   فل
 أيب آمنة بنت وهب الزهرية فقالت : قد أخذت النور الذي كان يف وجهك و أنشأت تقول : 

 ) و اآلن قد ضيعت ما كان ظاهرا ... عليك و فارقت الضياء املباركا ( 



 . لغريي هنيا فاحلقن بنسائكا ( ) غدوت علي خاليا فبذلته ..
 ) و ال حتسنب اليوم أمس و ليتين ... رزقت غالما منك يف مثل حالكا ( 

و داخلها األسف على ما فاهتا و احلسرة على ما توىل عنها فحسدت آمنة على ما صار هلا فأنشأت 
 تقول : 

 ) إين رأيت خميلة نشأت ... فتألألت كتأللؤ الفجر ( 
 ر يضيء به ... ما حوهلا كإضاءة البدر ( ) و ملا هبا نو 

 ) و رأيتها متبينا شرفا ... ما كل قادح زنده يوري ( 
 ) هلل ما زهرية سلبت ... ثوبيك ما استلبت و ما تدري ( 

 و أنذرت به بين هاشم فقالت : 
 ) بين هاشم قد غادرت من أخيكم ... أمينة إذ للباه يعتلجان ( 

 وده ... فتائل قد ميث له بدهان ( ) كما غادر املصباح بعد مخ
 ) و ما كل ما حيوي الفىت من بالد ... هم حبزم و ال ما فاته لتوان ( 

 ) فامجل إذا طالبت مرأ فإنه ... سيكفيكه جدان يعتلجان ( 
 ) و ملا حوت منه أمينة ما حوت ... منه فخارا ما لذلك اثن ( 

 بنان ( ) سيكفيكه إما يد منغلة ... و إما يد مبسوطة ل
و هذا من آايت هللا تعاىل يف رسوله أن عصم أابه حني كان يف ظهره أن يضعه من سفاح حىت وضعه 
من نكاح مث زالت العصمة بعد وضعه حىت عرض ابلطلب بعد أن كان مطلواب و رغب فيه بعد أن  

ور نسبهما كان مرغواب مث مل يشركه يف والدته من أبويه أخ و ال أخت النتهاء صفوهتما إليه و قص
عليه ليكون خمتصا بنسب جعله هللا تعاىل للنبوة غاية و لتفرده هبا آية فيزول عنه أن يشار  فيه و 
مياثل به فلذلك مات أبواه عنه يف صغره فأما أبوه عبد هللا فمات عنه مبكة وهو محل و أما آمنة 

ا من بين النجار فماتت هبا فماتت عنه ابملدينة و هو ابن ست سنني ألهنا رحلت إليها لزايرة أخواهل
 عندهم 

و إذا خ رت حال نسبه و عرفت طهارة مولده علمت أنه ساللة آابء كرام سادوا و رأسوا ألنه حممد 
بن عبد هللا بن عبد املطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كالب بن مرة بن كعب بن لؤي بن 

مدركة بن الياس بن مضر ابن نزار بن معد  غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزمية بن
بن عدانن ليس يف آابئه خامل مسرتذل و ال مغمور مستذل كلهم سادة قادة وهم أخص الناس 

ابملناكح الطاهرة حىت خترجوا من نكاح احملارم و إن استباحه غريهم من العرب حىت حكي أن حاجب 
كان مساها و دختنوس ابسم بنت كسرى و قال   بن زرارة و هو سيد بين متيم نكح بنته و أولدها و قد



 فيها حني نكحها مر جتزا : 
 ) اي ليت شعري عنك دختنوس ... إذا أاتها اخل ر املرموس ( 

 ) أتسحب الذيلني أم متيس ... ال بل متيس إهنا عروس ( 
ية كبرية و و هذا يف قريش من الفواحش و يف التوراة أن لوطا نكح بنتني له فولدات غالمني و هلما ذر 

لوط هو ابن أخي إبراهيم اخلليل و قد تزوج إبراهيم بنت أخيه سارة بنت هاران بن اترخ فتنزهت 
قريش من هذه املناكح حفظا حلرمة األرحام الدانية أن تنتهك ابملناكح العاهرة فتضعف احلمية و تقل 

 الغرية 
 إجابة عن اعرتاض : 

 طهارة املولد غريهم فلم يستحق هبما النبوة  فإن قيل : يشار  األنبياء يف شرف النسب و
قيل : مها من شروط النبوة و إن استحقت بغريمها فلم ميتنع أن يكون هلما يف النبوة أتثري معت ر و 

 وصف خمت ر 
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 سلم  الباب التاسع عشر : يف آايت مولده و ظهور بركته صلى هللا تعاىل عليه و
 شواهد النبوة : 
ابهرة و شواهد النبوة قاهرة تشهد مباديها ابلعواقب فال يلتبس فيها كذب يصدق و ال آايت امللك 

 منتحل مبحق و حبسب قوهتا و انتشارها يكون بشائرها و إنذارها 
 أصحاب الفيل : 

و ملا دان مولد رسول هللا تعاىل صلى هللا عليه و سلم تعاطرات آايت نبوته و ظهرت آايت بركته 
أان و أظهرها برهاان و أشهرها عياان و بياان أصحاب الفيل أنفذهم النجاشي من فكان من أعظمها ش

 أرض احلبشة يف مجهور جيشه إىل مكة لقتل رجاهلا و سيب ذراريها و هدم الكعبة 
و اختلف يف سببه فذكر قومه أن إبراهيم الصباح استوىل على اليمن معتزاي إىل النجاشي فبىن بصنعاء 

ى و استعان يف بنياهنا بقيصر و النجاشي حىت بناها يف تشييدها و حسنها ليعدل اليمن كنيسة للنصار 
 ابلعرب عن حج الكعبة إليها فأنكرته العرب و دخل هيكلها بعض بين كنانة من قريش فأحدث فيها 
فكتب إىل النجاشي يستمده ابلفيل و جيش احلبشة ليغزو قريشا و يهدم الكعبة فسار هبم و أخذ أاب 

الطائف دليال إىل مكة حىت أنزله ابملغمس و مات أبو رغال ابملغمس فدفن فيه فرمجت  رغال من



 العرب ق ره فهو املرجوم ابملغمس 
و قال آخرون بل سببه أن نفرا من جتار قريش مروا ببيعة للنصارى على شاطئ البحر فنزلوا بفنائها و 

يسبني مكة و ليهدمن الكعبة فأنفذ أوقدوا انرا لعمل طعامهم فاحرتقت البيعة فأقسم النجاشي ل
 جيشه و الفيل مع إبراهيم بن الصباح و ابن مكسوم و حجر بن شراحيل و األسود بن مقصود 

 من هم رؤساء أصحاب الفيل : 
و كان النجاشي هو امللك و أبرهة صاحب جيشه على اليمن و أبو مكسوم وزيره و حجر و األسود 

حىت نزلوا بذي اجملاز و تقدمهم األسود بن مقصود فاستاق سرح من قواده فساروا ابجليش مع الفيل 
 مكة فقال فيه عبد هللا بن خمزوم : 

 ) ال هم اخز األسود بن مقصود ... اآلخذ اهلجمة بعد التقليد ( 
 ) و يهدم البيت احلرام املعبود ... و املروتني و املشاعر السود ( 

 ) اخزهم اي رب و أنت معبود ( 
 يسلب أنعام مكة :  اجليش الغازي

و كان يف السرح مائتا بعري لعبد املطلب و قد قلد بعضها فخرج و كان وسيما جسيما إىل أبرهة و 
سأله يف أبله فقال له إبرهة : قد كنت أعجبتين حني رأيتك و قد زهدت اآلن فيك قال و مل   قال : 

سألتين يف إبلك فقال عبد جئت ألهدم الكعبة بيتا هو دينك و دين آابئك فلم تسألين فيه و 
املطلب : أان رب إبلي و للبيت رب غريي سيمنعه منك فقال أبرهة : ما كان ليمنعه مين و رد على 

 عبد املطلب إبله مستهزائ ليعود فيأخذها 
 فأحرزها عبد املطلب يف جبال مكة و أتى الكعبة فأخذ حلقة الباب و جعل يقول : 

 امنع حاللك ( ) اي رب إن املرء مينع ... حله ف
 ) ال يغلنب صليبهم ... و حماهلم أبدا حمالك ( 

 ) إن كنت اتركهم ... و كعبتنا فأمر ما بدا لك ( 
 ) فلئن فعلت فإنه ... أمر يتم به فعالك ( 

 ) امسع ابرجس من أرا ... دوا العدو و انتهكوا حاللك ( 
 ) جروا مجيع بالدهم ... و الفيل كي يسبوا عيالك ( 

 محا  بكيدهم ... جهال و ما رقبوا جاللك (  ) عمدوا
 جيش أبرهة يتقدم صوب مكة : 

و توجه اجليش إىل مكة من طريق مىن و الفيل معهم إذا بعث على احلرم أحجم و إذا عدل عنه أقدم 
 فوقعوا ابملغمس فقال أبو الطيب بن مسعود يف ذلك و قيل بل قاله عبد املطلب : 



 ما مياري هبا إال الكفور (  ) إن آايت ربنا ساطعات ...
 ) حبس الفيل ابملغمس حىت ... مر يعوي كأنه معقور ( 

 طيور أاببيل هتاجم اجليش : 
 و بصر أهل مكة ابلطري قد أقبلت من انحية البحر 

فقال عبد املطلب إن هذه غريبة أبرضنا ما هي جندية و ال هتامية و ال حجازية و إهنا ألشباه 
ناقريها و أرجلها حجارة فلما أظلت على القوم ألقتها عليهم حىت هلكوا اليعاسيب و كان يف م
 فأفلت من القوم أبرهة 

و رجع إىل اليمن فمات يف طريقه بعد أن كان يسقط من جسده عضو عضو حىت هلك و ملا أتخر 
 القوم عنهم و استعجم خ رهم عليهم قال عبد املطلب : 

 امنع منهم محاكا ( ) اي رب ال نرجو هلم سواكا ... اي رب ف
 ) إن عدو البيت من عاداكا ... امنعهم أن خيربوا قراكا ( 

و بعث ابنه عبد هللا ليأتيه خب رهم فوجد مجيعهم قد شدختهم األحجار حىت هلكوا فعاد راكضا إىل 
 عبد املطلب و أصحابه و أخذوا أمواهلم فكانت أول أموال بين عبد املطلب فأنشأ مرجتزا يقول : 

 منعت اجليش و األفياال ... و قد رعوا مبكة األخياال (  ) أنت
 ) و قد خشينا منهم القتاال ... و كل أمر هلم معضاال ( 

 ) شكرا و محدا لك ذا اجلالال ( 
 آية الرسول من قصة الفيل : 

و آية الرسول صلى هللا عليه و سلم من قصة الفيل : أنه كان يف زمانه محال يف بطن أمه مبكة ألنه 
ولد بعد مخسني يوما من الفيل و بعد موت أبيه يف يوم االثنني الثاين عشر من شهر ربيع األول و 

 وافق بني شهور الروم العشرين من شباط يف السنة الثانية عشرة من ملك هرمز بن أنوشروان 
[  و حكى أبو جعفر الط ري أن مولده كان الثنتني و أربعني سنة من ملك أنوشروان ] فكانت آيته
يف ذلك من وجهني : أحدمها أهنم لو ظفروا لسبوا و اسرتقوا فأهلكهم هللا تعاىل لصيانة رسوله أن 

 جيري عليه السيب محال و وليدا 
و الثاين : أنه مل يكن لقريش من التأله ما يستحقون به رفع أصحاب الفيل عنهم و ما هم أهل كتاب 

 ئل ابلزندقة أو مانع من الرجعة ألهنم كانوا بني عابد صنم أو متدين وثن او قا
و لكن ملا أراده هللا تعاىل من ظهور اإلسالم أتسيسا للنبوة و تعظيما للكعبة و أن جيعلها قبلة للصالة 

 و منسكا للحج 
 مقارنة بني عمل أبرهة و عمل احلجاج : 



قد صارت  فإن قيل : فكيف منع الكعبة قبل مصريها قبلة و منسكا و مل مينع احلجاج من هدمها و
 قبلة و منسكا حىت أحرقها و نصب املنجنيق عليها فقال فيها على ما حكي عنه : 

 ) كيف تراه ساطعا غباره ... و هللا فيما يزعمون جاره ( 
 و قال راميها ابملنجنيق : 

 ) قطارة مثل الفنيق املزبد ... أرمي هبا أعواد كل مسجد ( 
فاستغىن عن آايت أتسيسه و أصحاب الفيل كانوا قبل  قيل : فعل احلجاج كان بعد استقرار الدين

ظهور النبوة فجعل املنع منها آية لتأسيس النبوة و جميء الرسالة على أن الرسول قد أنذر هبدمها 
 فصار اهندم آية فلذلك اختلف حكمها يف احلالني و هللا تعاىل أعلم 

 هتيب العرب احلرم و أعظموه : 
ع هللا تعاىل جبيش الفيل هتيبوا احلرم و أعظموه و زادت حرمته يف النفوس و ملا انتشر يف العرب ما صن

و دانت لقريش ابلطاعة و قالوا : أهل هللا قاتل عنهم و كفالة كيد عدوهم فزادوهم تشريفا و تعظيما 
 و قامت قريش هلم ابلوفادة و السدانة و السقاية 

عون به طعاما للناس أايم مىن فصاروا أئمة و الوفادة مال خترجه قريش يف كل عام من أمواهلم يصن
 داينني وقادة متبوعني و صار أصحاب مثال يف الغابرين 

 قصة عمر بن اخلطاب مع العشار : 
و روى هشام بن حممد الكليب عن أبيه أن عمر بن اخلطاب رضي هللا تعاىل عنه خرج يف اجلاهلية 

ـ فأساء إليه يف اجتيازه و أخذ مكسه فقال عمر اتجرا إىل الشام فمر بزنباع بن روح ـ و كان عشارا 
 بعد انفصاله : 

 ) مىت ألف زنباع بن روح ببلدة ... إىل النصف منها يقرع السن ابلندم ( 
 ) و يعلم أن من لؤي من غالب ... مطاعني يف اهليجا مضاريب يف التهم ( 

أرادها أحد بسوء إال هلك  فبلغ ذلك زنباعا فجهز جيشا لغزو مكة فقيل له : إهنا حرم هللا ما 
 كأصحاب الفيل فكف زنباع فقال : 

 ) متىن أخو فهر لقاي و دونه ... قراطبة مثل الليوث احلواظر ( 
 ) فو هللا لوال هللا ال شيء غريه ... و كعبته راقت إليكم معاشري ( 
 ) ألقتل منكم كل كهل معمم ... و أسيب نساء بني مجع األابعر ( 

 ان هللا تعاىل عليه فأجابه و قال : فبلغ ذلك عمر رضو 
 ) أمل تر أن هللا أهلك من بغى علينا قدميا يف قدمي املعاشر ( 
 ) و أردى أاب مكسوم أبرهة الذأياتان مغريا كالفنيق املخاطر ( 



 ) جبمع كثري حيرج العني وسطهعلى رأسه اتج على رأس ابكر ( 
 اله و ساخر (  ) فما راعنا من ذلك العبد كيده و كنا به من بني

 ) و قال سابغي البيت هدما و ال أرى ... مبكة ماش بني تلك املشاعر ( 
 ) فرداه رب العرش عنا رداءة و مل ينجه إعظامه ابملرائر ( 

 ) فأهلكه و التابعني له معا و أسري به من انصر و مسامر ( 
 (  ) و ليس لنا فاعلم و ليس لبيتنا ... سوى هللا من موىل عزيز و انصر

 ) فدونك زران تلق مثل الذي لقوا مجيعهم من دراعني و حاسر ( 
و كان شأان الفيل رادعا لكل ابغ و دافعا لكل طاغ و قد عاصر رسول هللا صلى هللا تعاىل عليه و 

سلم يف زمن نبوته و بعد هجرته مجاعة شاهدوا الفيل و طري األاببيل منهم : حكيم بن حزام و 
نوفل بن معاوية ألن كل واحد من هؤالء عاش مائة و عشرين سنة منها حاطب بن عبد العزى و 

 ستني سنة يف اجلاهلية و ستني سنة يف اإلسالم 
 محل الرسول و والدته عليه السالم : 

و ملا محلت آمنة بنت وهب برسول هللا صلى هللا تعاىل عليه و سلم حدثت أهنا أتيت فقيل هلا : إنك 
إذا وقع على األرض فقويل : أعيذه ابلواحد من شر كل حاسد مث مسيه قد محلت بسيد هذه األمة ف

 حممدا و رأت حني محلت به أنه خرج منها نور رأت منه قصور بصرى من أرض الشام 
قالت أم عثمان بن العاص : شهدت والدة آمنة برسول هللا صلى هللا عليه و سلم و كان ليال فما 

نين أنظر إىل النجوم تدنو و إين أقول لتقعن علي و ملا وضعته شيء أنظر إليه من البيت إال نور و إ
تركت عليه يف ليلة والدته جفنة فانقلبت عنه فكان من آايته إن مل حتوه و أرسلت إىل جده عبد 

املطلب أن قد ولد لك غالم فأته فانظر إليه فأاته و نظر إليه و حدثته مبا رأت حني محلت به و ما 
ت أن تسميه فقيل إن عبد املطلب أخذه فدخل به على هبل يف جوف الكعبة قيل هلا فيه و ما أمر 

فقام عنده يدعو و يشكر مبا أعطاه مث خرج به إىل أمه فدفعه إليها و قال قد رأى فيه مسات اجملد و 
 ترسم فيه أمارات السؤدد و أن حممدا لن ميوت حىت يسود العرب العجم و أنشأ يقول : 

 ين ... هذا الغالم الطيب األردان ( ) احلمد هلل الذي أعطا
 ) أعيذه ابلواحد املنان ... من كل ذي عيب و ذي شنآن ( 

 ) حىت أراه شامخ البنيان ( 
 قدوم املرضعات إىل مكة : 

و مل يزل موفور ال ركة على كل الئذ به و كافل له فروى جهم بن أيب اجلهم عن عبد هللا بن جعفر قال 
هللا تعاىل عليه و سلم قدمت حليمة بنت احلرث بن عبد العزى تلتمس  : ملا ولد رسول هللا صلى



الرضعاء يف سنة شيبة قالت و معنا شارف و هللا ما يبض لنا بقطرة من لنب و معي بين يل منه و ما 
 جند يف ثديي ما نعلله إال أان نرجو الغيث و كانت لنا غنم فنحن نرجوها 

عرض عليها رسول هللا صلى هللا تعاىل عليه و سلم فلم تقبله و   فلما قدمنا مكة مل يبق منا امرأة إال
كرهناه ليتمه فأخذ كل صواحيب رضعاء و مل أجد غريه فأخذته و أتيت به رحلي فو هللا إن هو إال 

 ثبت يف الرحل و أمسيت فأقبل ثدايي ابللنب حىت أرويته و أرويت أخاه 
 ل ركة تصل إىل الناقة : 
ا تلك ليمسها بيده فإذا هي حافل فحلبها ما رواين من لبنها و روى الغلمان و قام أبوه إىل شارفن

 فقال : اي حليمة و هللا لقد أصبنا نسمة مباركة 
 رجوع مرضعة النيب إىل بلدها : 

مث اغتدينا راجعني إىل بالدان فركبت أاتين و محلته معي فو الذي نفس حليمة بيده لقد طفت ابلركب 
: اي حليمة أمسكي عنا أهذه أاتنك اليت خرجت عليها   قلت : نعم فقلت :  حىت إن النسوة ليقلن

و هللا إين ألرجو من هللا أن أكون قد محلت عليها غالما مباركا قالت : فكان هللا يزيدان به يف كل يوم 
 خريا و إن غنما لتعود من الرعي بطاان حفال و تعود غنم الناس مخاصا جياعا 

 سالم : شق صدر النيب عليه ال
قالت : فبينا هو يلعب خلف البيوت و أخوه يف هبم لنا إذ أاتين أخوه يشتد فقال : إن أخي القرشي 
جاءه رجالن عليهما ثوابن أبيضان فأخذاه فأضجعاه و شقا بطنه فخرجت أان و أبوه فوجدانه قائما 

قلنا له : ما لك   فقال : قد انتفع لونه فلما رآان أجهش إلينا ابكيا قالت : فالتزمته أان و أبوه و 
 جاءين رجالن فأضجعاين فشقا بطين و صنعا يب يلم رداءه كما هو 

قال أنس بن مالك : جاءه ج ريل فصرعه فشق بطنه فاستخرج القلب فاستخرج منه علقة فقال : 
هذا حظ الشيطان منك مث غسله مث ألمه مث أعاده مكانه قال أنس : قد كنت أنظر إىل أثر املخيط يف 

 صدره 
 حليمة ترجع الطفل حممدا إىل أهله : 

مث إن زوج حليمة قال هلا : اي حليمة لقد خشيت أن يكون هذا الغالم قد أصيب فأحلقيه أبهله قبل 
أن يظهر به ذلك فاحتملته حليمة حىت قدمت به على أمه آمنه فقالت أمه : ما أقدمك به اي ظئر 

 عليه فأديته إليك كما حتبني قالت : قد قضيت الذي علي و ختوفت األحداث 
قالت : ما هذا شأنك فاصدقيين فأخ رهتا حليمة حباله و قالت : ختوفت عليه الشيطان فقالت أمه :  

كال و هللا ما للشيطان عليه سبيل و إن له لشأان و إين رأيت حني محلت به أنه خرج مين نور 
ألرض رافع رأسه يف السماء دعيه أضاءت منه قصور بصرى و وقع حني ولدته و إنه لواضع يده اب



 فانطلقي راشدة و يف هذا اخل ر من آايته ما تذعن النفوس بصحة نبوته 
 صيانة هللا حملمد صلى هللا عليه و سلم و هو غالم : 

و روى حممد بن إسحق قال حدثين بعض أصحابنا : أن رسول هللا صلى هللا تعاىل عليه و سلم قال : 
فع مبكة مع غلمان قريش حنمل حجارة على أعناقنا و قد محلنا أزران فوطأان لقد رأيتين و أان غالم ي

على رقابنا إذ دفعين دافع ما أراه و قال : اشدد عليك إزار  فشددت إزاري و هذا من نذر الصيانة 
 ليكون عليها انشئا و هلا آلفا 
 صيانة هللا حملمد و هو ايفع : 

 عنه أنه قال : مسعت رسول هللا صلى هللا تعاىل عليه و ] و روى علي بن أيب طالب رضي هللا تعاىل
سلم يقول : ما مهمت بشيء مما كان يف اجلاهلية يعملون به غري مرتني كل ذلك حيول هللا تعاىل بيين و 

 بني ما أريد 
فإين قلت ليلة لغالم من قريش كان يرعى معي أبعلى مكة : لو أبصرت إىل غنمي حىت أدخل مكة 

يسمر الشباب فقال : أدخل فخرجت أريد ذلك حىت إذا جئت أول دار من دور مكة  فأمسر هبا ما
مسعت عزفا ابلدفوف و املزامري فقلت : ما هذا   قالوا : فالن بن فالن تزوج فالنة ابنة فالن 

فجلست أنظر إليهم فضرب هللا على أذين فنمت فما أيقظين إال مس الشمس قال : فجئت صاحيب 
 فقلت : ما صنعت شيئا و أخ رته اخل ر  فقال : ما فعلت  

قال مث قلت له ليلة أخرى مثل ذلك فقال : افعل فخرجت فسمعت حني جئت مكة مثل ما مسعت 
و دخلت مكة تلك الليلة فجلست أنظر فضرب هللا على أذين فو هللا ما أيقظين إال مس الشمس 

 أكرمين هللا برسالته [  فرجعت إىل صاحيب فأخ رته اخل ر مث ما مهمت بعدمها بسوء حىت
فهذه أحوال عصمته قبل الرسالة و صده عن دنس اجلهالة فاقتضى أن يكون بعد الرسالة أعظم و 
من األدانس أسلم كفى هبذه احلالة أن يكون من األصفياء اخلرية إن أمهل و من األتقياء ال ررة إن 

طرة على النظرة و قد أرسله هللا تعاىل أغفل و من أك ر األنبياء عند هللا تعاىل من أرسل مستخلص الف
بعد االستخالص و طهره من األدانس فانتفت عن هتم الظنون و سلم من ازدراء العيون ليكون الناس 

 إىل إجابته أسرع و إىل االنقئاد له أطوع 
 قريش ترغب يف جتديد بناء الكعبة : 

أمحد هدى و صيانة و أكمل عفاف  و ملا نشأ رسول هللا صلى هللا تعاىل عليه و سلم يف قريش على
و أمانة مسوه األمني بعد اختباره و قدموه لفضله و وقاره و تشاوروا يف هدم الكعبة و بنائها لقصر 

 مسكها 
و كان فوق القامة و سعة حيطاهنا و كان يتهافت فأرادوا جتديدها و تعليتها و خافوا من اإلقدام على 



ويك موىل لبين مليد بن خزاعة و أخذته قريش منه و قطعت هدمها و كان للكعبة كنز وجدوه عند د
يده و اهتموا به احلرث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف أن يكون قد توىل أخذه و أودعه عند دويك 

فنافروه إىل كاهنة من كهان العرب فسجعت عليه من كهانتها : أن ال يدخل مكة عشر سنني مبا 
 ول مكة حىت استوىف العشر استحل من حرمة الكعبة فكان جيول ح

 حية عظيمة منعت اهلدم : 
و كان يظهر يف الكعبة حية خياف الناس منها ال يدنو منها أحد إال اخزألت و فتحت فاها فتوقوها 
إىل أن علت ذات يوم على جدار الكعبة فسقط طائر فاختطفها فقالت قريش : إان لنرجو أن يكون 

 هللا قد رضي ما أردان 
قد قذف سفينة على ساحل جدة لرجل من جتار الروم و كان مبكة جنار من القبط فهيأ  و كان البحر

 هلم تسقيف الكعبة خبشب السفينة 
 ال تبىن الكعبة إال مبال طيب : 

فلما أزمعوا على هدمها قام أبو وهب بن عمري و كان خال رسول هللا صلى هللا تعاىل عليه و سلم ذا 
بة فوثب احلجر من يده حىت عاد يف موضعه فقال : اي معشر شرف و قدر فأخذ حجرا من الكع

قريش ال تدخلوا يف بنياهنا من كسبكم إال طيبا و ال تدخلوا فيها مهر بغي و ال بيع راب و ال مظلمة 
أحد من الناس و تصورت قريش أن عود احلجر من يد أيب وهب إىل موضعه أن هللا تعاىل قد كره 

 هدمها فهابوه 
 بة : بدء هدم الكع

و قال الوليد بن املغرية : أان أبدؤكم يف هدمها فأخذ املعول و قام عليها و هو يقول : اللهم ال نريد 
إال اخلري مث هدم الركنني فرتبض الناس به تلك الليلة و قالوا : ننتظر فإن أصيب مل هندم و إن مل 

 يصب هدمناها و قد رضي ما صنعنا 
عمله و حتاصت قريش الكعبة فكان شق البيت لبين عبد مناف و  فأصبح الوليد من ليلته و عاد إىل

زهرة و ما بني الركن األسود و الركن اليماين لبين خمزوم و تيم و قبائل انضمت إليه من قريش و كان 
شق احلجر و احلطيم لبين عبد الدار و بين عبد العزى و بين عدي و كان ظهر الكعبة لبين مجح و 

ىل األساس فأفضوا إىل حجارة خضر قيل إهنا كانت على ق ر إمساعيل فضربوا بين سهم حىت انتهوا إ
 املعول بني حجرين فلما حتركا انتفضت مكة أبسرها فكفوا و انتهوا إىل أصل األساس 

 بدء بناء الكعبة : 
و مجعت كل قبيلة حجارة ما هدمت و بنوا حىت انتهوا إىل ركن احلجر فتنازعت القبائل فيمن يضع 

يف موضعه من الركن فأقبلوا حىت مكثوا أربع ليال أو مخسا مث اجتمعوا يف املسجد فتشاوروا  احلجر



فقال أبو أمية بن املغرية ـ و كان أمني قريش يف وقته ـ : اي معشر قريش اجعلوا بينكم فيما ختتلفون 
ىل عليه و فيه أول رجل يدخل من ابب هذا املسجد فكان أول داخل عليهم رسول هللا صلى هللا تعا

سلم فقالوا : هذا حممد و هو األمني فقالوا : قد رضينا به ملا قد استقر يف نفوسهم من فضله و 
أمانته فلما وصل إليهم أخ روه فقال : ائتوين ثواب فأتوه بثوب فأخذ احلجر و وضعه فيه بيده و قال : 

حلجر إىل موضعه وضعه فيه بيده ليأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب و لريفعوه مجعيا ففعلوا فلما بلغ ا
فكان هذا الفعل من مستحسن أفعاله و آاثره و الرضاء به من أمارات طاعته و كان ذلك بعد عام 
الفجار خبمس عشرة سنة و رسول هللا صلى هللا تعاىل عليه و سلم يومئذ ابن مخس و ثالثني سنة 

ئة لقبول ما حتمله من رسالته و هللا أعلم فكان ذلك أتسيسا ملا يريده هللا تعاىل به من كرامته و توط
 مبغيب ما استأثر من علمه 

(1/240) 

 

  الباب العشرون ـ يف شرفه أخالقه و كمال فضائله صلى هللا تعاىل عليه و سلم
 فضائل حممد صلى هللا عليه و سلم اثبته قبل النبوة : 

أفضل األعمال ألهنا أصول تقود إىل  املهيأ ألشرف األخالق و أمجل األفعال املؤهل ألعلى املنازل و
ما انسبها و وافقها و تنفرد مما ابينها و خالفها و ال منزلة يف العامل أعلى من النبوة اليت هي سفارة بني 
هللا تعاىل و عباده تبعث على مصاحل اخللق و طاعة اخللق فكان أفضل اخللق هبا أخص و أكملهم 

 بشروطها أحق هبا و أمس 
عصر الرسول و ما داىن طرفيه من قاربه يف فضله و ال داانه يف كماله خلقا و خلقا و مل يكن يف 

 وقوال و فعال و بذلك و صفه هللا تعاىل يف كتابه بقوله : } وإنك لعلى خلق عظيم { 
فإن قيل : فليست فضائله دليال على نبوته و مل يسمع بنيب احتج هبا على أمته و ال عول عليها يف 

 ألنه قد يشار  فيها حىت أييت مبعجز خيرق العادة فيعلم املعجز أنه نيب ال ابلفضل قبول رسالته 
قيل : الفضل من أماراهتا و إن مل يكن من معجزاهتا و ألن تكامل الفضل معوز فصار كاملعجز و ألن 

من كمال الفضل اجتناب الكذب و ليس من كذب يف ادعاء النبوة بكامل الفضل فصار كمال 
 ا للصدق و الصدق موجبا لقبول القول فجاز أن يكون من دالئل الرسل الفضل موجب

 كمال خلق النيب صلى هللا عليه و سلم : 
 فإذا وضح هذا فالكمال املعت ر يف البشر يكون من أربعة أوجه : 



 أحدها : كمال اخللق و الثاين : كمال اخللق و الثالث : فضائل األقوال و الرابع : فضائل األعمال 
 ا الوجه األول يف كمال خلقه بعد اعتدال صورته فيكون أبربعة أوصاف : فأم

أحدها : السكينة الباعث على اهليبة و التعظيم الداعية إىل التقدمي و التسليم و كان أعظم مهيب يف 
النفوس حىت اراتعت رسل كسرى من هيبته حني أتوه مع ارتياضهم بصولة األكاسرة و مكاثرة امللو  

فكان يف نفوسهم أهيب و يف أعينهم أعظم و إن مل يتعاظم أبهبة و مل يتطاول بسطوة بل كان اجلبابرة 
 ابلتواضع موصوفا و ابلوطاء معروفا 

و الثاين : الطالقة املوجبة لإلخالص و احملبة الباعثة على املصافاة و املودة و قد كان حمبواب و لقد 
صاحب و مل يتباعد منه مقارب و كان أحب إىل استحكمت حمبة طالقته يف النفوس حىت مل يقله م

 أصحابه من اآلابء و األبناء و شرب البارد على الظمأ 
و الثالث : حسن القبول اجلالب ملمائلة القلوب حىت تسرع إىل طاعته و تذعن مبوافقته و قد كان 

نه معاند و قبول منظره مستوليا على القلوب و لذلك استحكمت مصاحبته يف النفوس حىت مل ينفر م
 ال استوحش منه مباعد إال من ساقه احلسد إىل شقوته و قاده احلرمان إىل خمالفته 

و الرابع : ميل النفوس إىل متابعته و انقيادها ملوافقته و ثباته على شدائده و مصابرته فما شذ عنه 
 معها من أخلص و ال ند عنه فيها من ختصص 

نني الرسالة و قد تكاملت فيه فكمل ملا يوازيها و استحق ما و هذه األربعة من دواعي السعادة و قوا
 يقتضيها 

 كمال أخالق النيب صلى هللا عليه و سلم : 
 و أما الوجه الثاين يف كمال أخالقه فيكون بست خصال : 

إحداهن رجاحة عقله و صحة ومهه و صدق فراسته و قد دل على وفور ذلك فيه صحة رأيه و 
فه و أنه ما استفعل يف مكيدة و ال استعجز يف شديدة بل كان يلحظ صواب تدبريه و حسن أتل

 اإلعجاز يف املبادي فيكشف عيوهبا و حيل خطوهبا و هذا ال ينتظم إال أبصدق وهم و أوضح جزم 
 ثباته يف الشدائد عليه السالم : 

مكروب و  و اخلصلة الثانية ثباته يف الشدائد و هو مطلوب و ص ره على البأساء و الضراء و هو
حمروب و نفسه يف اختالف األحوال ساكنة ال جيوز يف شديدة و ال يستكني لعظيمة أو كبرية و يقدر 
على اخلالص و هو ابلشر ال يزداد إال اشتدادا و ص را و قد لقي مبكة من قريش ما يشيب النواصي 

 و يهد الصياصي و هو من الضعف يصابر ص ر املستعلي و يثبت ثبات املستويل 
روى محاد بن سلمة ] عن اثبت عن أنس أن رسول هللا صلى هللا تعاىل عليه و سلم قال : لقد  و

أخفت يف هللا و ما خياف أحد و لقد أوذيت يف هللا و ما يؤذي أحد و لقد أتت علي ثالثون من بني 



 يوم و ليلة و مايل و لبالل طعام أيكله ذو كبد إال شيء يواريه إبط بالل [ 
رمحن بن زيد عن عائشة رضي هللا تعاىل عنها قالت : ما شبع آل حممد من الشعري و روى عبد ال

 يومني حىت قبض رسول هللا صلى هللا تعاىل عليه و سلم 
و من ص ر على هذه الشدائد يف الدعاء إىل هللا تعاىل امتنع أن يريد به الدنيا و قد زويت عنه و ما 

ادعائه إليها أن يستوحشها أو كذب على هللا تعاىل  ذا  إال لطلب اآلخرة و مستحيل ممن كذب يف
 أن يثاب هبا 

 زهده يف الدنيا عليه السالم : 
و اخلصلة الثالثة زهده يف الدنيا و إعراضه عنها و قناعته ابلبالغ منها فلم ميل إىل نضارهتا و مل يله 

 حلالوهتا 
لرمحن قال : قيل لرسول هللا و روى سفيان الثوري ] عن حبيب بن أيب اثبت عن خيثمة بن عبد ا

صلى هللا تعاىل عليه و سلم إن شئت أعطيت خزائن األرض ما مل يعط أحد قبلك و ال يعطاه أحد 
بعد  و ال ينقضك يف اآلخرة شيئا قال : امجعوها يل يف اآلخرة فنزلت : } تبار  الذي إن شاء جعل 

 را { [ لك خريا من ذلك جنات جتري من حتتها األهنار وجيعل لك قصو 
و روى هالل بن أيب خباب ] عن عكرمة عن ابن عباس أن عمر بن اخلطاب رضوان هللا تعاىل عليه 
دخل على رسول هللا صلى هللا تعاىل عليه و سلم و هو على حصري قد أثر يف جسمه فقال له : اي 

ا مثلي و مثل رسول هللا لو اختذت فراشا أوطأ من هذا فقال : ما يل و للدنيا و الذي نفسي بيده م
 الدنيا إال كراكب سار يف يوم صائف فاستظل حتت شجرة ساعة من النهار مث راح و تركها [ 

و روى محيد بن بالل بن أيب بردة قال : أخرجت إلينا عائشة رضي هللا تعاىل عنها كساء ملبدا و إزارا 
 غليظا و قالت : قبض رسول هللا صلى هللا تعاىل عليه و سلم يف هذين 

و قد ملك من أقصى احلجاز إىل عذار العراق و من أقصى اليمن إىل شجر عمان و هو أزهد  هذا
الناس فيما يقتين و يدخر و أعراضهم عما يستفاد و حيتكر مل خيلف عينا و ال دينا و ال حفر هنرا و 

نفسه  ال شد قصرا و مل يورث ولده و أهله متاعا و ال ماال ليصرفهم عن الرغبة يف الدنيا كما صرف
 عنها فيكونوا على مثل حاله يف الزهد فيها 

و روى أبو سلمة ] عن أيب هريرة قال : جاءت فاطمة عليها السالم اىل أيب بكر رضي هللا تعاىل عنه 
تريد املرياث فمنعها فقالت : من يرثك   قال : ولدي و أهلي فقالت : فال ترث رسول هللا صلى هللا 

ل أبو بكر رضي هللا تعاىل عنه : مسعت رسول هللا صلى هللا تعاىل عليه و تعاىل عليه و سلم بنته   فقا
سلم يقول : إان ال نورث ما تركنا فهو صدقة فمن كان رسول هللا صلى هللا تعاىل عليه و سلم يعوله 

 فأان عوله و من كان رسول هللا صلى هللا تعاىل عليه و سلم ينفق عليه فأان أنفق عليه [ 



صلى هللا تعاىل عليه و سلم على الزهد يف الدنيا و اإلعراض عن التلبس هبا ليكون  و حث رسول هللا
 عوان على السالمة من تبعاهتا و صرف النفوس عن شهواهتا 

و روى عبد املطلب بن حاطب ] عن أيب موسى األشعري : أن رسول هللا صلى هللا تعاىل عليه و 
 ا يبقى على ما يفىن [ سلم قال : من أحب دنياه أضر آبخرته فآثروا م

وروى ] عن احلسن رضي هللا عنه قال : قال رسول هللا صلى هللا تعاىل عليه و سلم : حب الدنيا 
 رأس كل خطيئة [ 

و روى أبو حكيم ] عن أيب الدرداء قال : قال رسول هللا صلى هللا تعاىل عليه و سلم : احذروا 
 الدنيا فإهنا أسحر من هاروت و ماروت [ 

عمرو بن مرة ] عن أيب جعفر قال : قال رسول هللا صلى هللا تعاىل عليه و سلم : اي عجبا كل و روى 
 العجب للمصدق بدار اخللود و هو يسعى لدار الغرور [ 

و روى عوف ] عن احلسن قال : قال رسول هللا صلى هللا تعاىل عليه و سلم إمنا مثل الدنيا كمثل 
 شي على املاء أن ال تبتل قدماه   ! [ املاشي على املاء هل يستطيع الذي مي

 و هذه الدواعي و الوصااي ما اقتدى به خلفاؤه يف زهده و انتقلوا ابألمور من بعده 
 فكان أبو بكر رضوان هللا عليه يتخلل عباءة له و هو خليفة فسمي : ذا اخلاللني 

يطوف يف األسواق على  و كان عمر رضي هللا تعاىل عنه يلبس مرقعة من صوف فيها رقاع من أدم و
عاتقه درة يؤدب هبا الناس و مير ابلنوى فيلقطه و يلقيه يف منازل الناس حىت ينتفعوا به و يطوف 

 وحده يف الليل عسا و يتطلع غوامض األمور جتسسا ليأمر ابملعروف و ينهى عن املنكر 
جاد مباله و فدى اخللق  و كان عثمان رضي هللا تعاىل عنه يقوم الليل كله خيتم القرآن يف ركعة و

 بنفسه و قال : إمنا أان عبد آكل كما أيكل العبد و أشرب كما يشرب العبد 
و اشرتى علي رضي هللا تعاىل عنه و هو خليفة قميصا بثالثة دراهم و قطع كمه من موضع الرسغني 

موال حىت و قال : احلمد هلل الذي هذا من رايشه و مل يزل أيكل اخلشن و يلبس اخلشن و فرق األ
 رش بيت املال و انم فيه و قال : اي صفراء اي بيضاء غري غريي 

و حقيق مبن كان يف الدنيا هبذه الزهادة حىت اجتذب أصحابه إليها أن ال يتهم بطلبها و يكذب على 
هللا تعاىل يف ادعاء اآلخرة هبا و يقنع يف العاجل و قد سلب اآلجر ابمليسور النزر و رضي ابلعيش 

 الكدر 
و قد روى الزهري ] عن عروة عن عائشة رضي هللا تعاىل عنها قالت : كان رسول هللا صلى هللا تعاىل 

 عليه و سلم يقول يف شهر رمضان : قدمي غداء  املبار  و قالت : رمبا مل يكن إال مترتني [ 
ليه و سلم و روى عبد هللا بن مسلمة ] عن مالك بن أنس أنه بلغه أن رسول هللا صلى هللا تعاىل ع



دخل املسجد فوجد أاب بكر و عمر رضي هللا تعاىل عنهما فسأهلما فقال : ما أخرجكما فقاال : 
أخرجنا اجلوع فقال رسول هللا صلى هللا تعاىل عليه و سلم : و أان أخرجين اجلوع فذهبوا إىل أيب اهليثم 

ال له نكب عن ذات الدر و بن التيهان فأمر له حبنطة أو شعري عنده يعمل و قام فذبح هلم شاة فق
استعذب هلم ماء علق على خنلة مث أوتوا بذلك الطعام فأكلوا منه و شربوا من ذلك املاء فقال رسول 

هللا صلى هللا تعاىل عليه و سلم : لتسألن عن نعيم هذا اليوم مث ملكوا الدنيا فرفضوها و اقتنعوا 
 ابلبالغة فيها [ 

 تواضعه عليه السالم : 
لرابعة تواضعه للناس و هم اتباع و خفض جناحه هلم و هو مطاع ميشي يف األسواق و و اخلصلة ا

جيلس على الرتاب و ميتزج أبصحابه و جلسائه فال يتميز عنهم إال إبطراقه و حيائه : فصار ابلتواضع 
 متميزا و ابلتذلل متعززا و لقد دخل عليه بعض األعراب فاراتع من هيبته فقال خفف عليك فإمنا أان
ابن امرأة كانت أتكل القديد مبكة و هذا من شرف أخالقه و كرمي شيمه فهي غريزة فطر عليها و 

 جبلة طبع هبا و مل تندر فتعد و مل حتصر فتحد 
 حلمه و وقاره عليه السالم : 

و اخلصلة اخلامسة حلمه و وقاره عن طيش يهزه أو خرق يستفزه فقد كان أحلم يف النفار من كل 
يف اخلصام من كل سليم و قد مين جبفوة األعراب فلم يوجد منه اندرة و مل حيفز عليه  حليم و أسلم

ابدرة و ال حليم غريه إال ذو عسرة و ال وقور سواه إال ذو هفوة فإن هللا تعاىل عصمه من نزع اهلوى 
برية و و طيش القدرة هبفوة أو عثرة ليكون أبمته رؤوفا و على اخللق عطوفا قد تناولته قريش بكل ك

قصدته بكل جريرة و هو صبور عليهم و معرض عنهم و ما تفرد بذلك سفهاؤهم دون حلمائهم و ال 
أراذهلم دون عظمائهم بل متاأل عليه اجللة و الدون فكلما كانوا عليه من األمر و أحل كان عنهم 

عوا إليه : أعرض و أفصح حت قهر فعفا و قدر فغفر و قال هلم حني ظفر هبم عام الفتح و قد اجتم
ما ظنكم يب   قالوا : ابن عم كرمي فإن تعف فذا  الظن بك و إن تنتقم فقد أسأان فقال : بل أقول  
كما قال يوسف ألخوته } ال تثريب عليكم اليوم يغفر هللا لكم وهو أرحم الرامحني { قال صلى هللا 

  [ تعاىل عليه و سلم : ] اللهم قد أذقت أول قريش نكاال فأذق آخرهم نواال
 و أتته هند بنت عتبة و قد بقرت بطن عمه محزة و الكت كبده فصفح عنها و أعطاها يده لبيعتها 
فإن قيل : فقد ضرب رقاب بين قرييظة ص را يف يوم أحد و هم حنو سبعمائة فأين موضع العفو و 

 الصفح   و قد انتقم انتقام من مل يعطفه عليهم رمحة و ال داخلته هلم رقة 
فعل ذلك يف حقوق هللا تعاىل و قد كانت بين قريظة رضوا بتحكيم سعد بن معاذ عليهم قيل إمنا 

فحكم أن من جرت عليه املوسى قتل و من مل جتر عليه اسرتق فقال رسول هللا صلى هللا تعاىل عليه 



و سلم هذا حكم هللا من فوق سبعة أرقعة فلم جيز أن يعفو عن حق وجب هلل تعاىل عليهم و إمنا 
 عفوه حبق نفسه  خيتص

 حفظه عليه السالم للعهد : 
و اخلصلة السادسة حفظه للعهد و وفاؤه ابلوعد فإنه ما نقض حملافظ عهدا و ال أخلف ملراقب وعدا 

يرى الغدر من كبار الذنوب و اإلخالف من مساوئ الشيم فيلتزم فيها األغلظ و يرتكب فيهما 
عاهدوه بنقضه فيجعل هللا تعاىل له خمرجا كفعل األصعب حفظا لعهده و وفاء بوعده حىت يبتدئ م

اليهود من بين قريظة و بين النضري و كفعل قريش بصلح احلديبية فجعل هللا تعاىل له يف نكثهم اخلرية 
 فهذه ست خصال تكاملت يف خلقه فضله هللا تعاىل هبا على مجيع خلقه 

 فضائل أقوال النيب عليه السالم : 
 فضائل أقواله فمعت ر بثماين خصال : و أما الوجه الثالث يف 

إحداهن ما أتى من احلكمة البالغة و أعطي من العلوم اجلمة الباهرة و هو أمي من أمة أمية مل يقرأ  
كتااب و ال درس علما و ال صحب عاملا و ال معلما فأتى مبا هبر العقول و أذهل الفطن من اتقان ما 

يف قول أو عمل و جعل مدار شرعه على أربعة أحاديث  أابن و إحكام ما أظهر فلم يعثر فيه بزلل
 أوجز هبا املراد و أحكم هبا االجتهاد 

 أحدها : قوله : ] إمنا األعمال ابلنيات و إمنا لكل امرئ ما نوى [ 
و الثاين قوله : ] احلالل بني و احلرام بني و بني ذلك أمور مشتبهات و من حيم حول احلمى يوشك 

 أن يقع فيه [ 
 ثالث قوله : ] من حسن إسالم املرء تركه ما ال يعنيه [ و ال

 و الرابع قوله : ] دع ما يريبك إىل ما ال يريبك [ 
و قد شرع من تقدم من حكماء الفالسفة سننا محلوا الناس على التدين هبا حني علموا أنه ال صالح 

ا خ ر و هم ينبوع احلكم و أعيان للعامل إال بدين ينقادون له و يعملون به فما راق هلا أثر و ال فاق هل
 األمم و ما هذه الفطرة يف الرسول إال من صفاء جوهره و خلوص خم ره 

و اخلصلة الثانية حفظه ملا أطلعه هللا تعاىل عليه من قصص األنبياء مع األمم و أخبار العامل يف الزمن 
يدرسه و ال حيفظها بعني  األقدم حىت مل يعزب عنه منها قليل و ال كثري و هو ال يضبطها بكتاب

حترسه و ما ذا  إال من ذهن صحيح و صدر فسيح و قلب شريح و هذه الثالثة آلة ما استودع من 
 الرسالة و محل من أعباء النبوة فجدير أن يكون هبا مبعواث و على القيام هبا حمثواث 

 خيرج منه ما يوجبه معقول و اخلصلة الثالثة إحكامه ملا شرع أبظهر دليل و بيانه أبوضح تعليل حىت مل
 و ال دخل فيه ما تدفعه العقول و لذلك قال صلى هللا تعاىل عليه و سلم : 



] أوتيت جوامع الكلم و اختصرت يل احلكمة اختصارا [ ألنه نبه ابلقليل على الكثري فكف عن 
 اإلطالة و كشف عن اجلهالة و ما تيسر ذلك إال و هو عليه معان و إليه مفاد 

لة الرابعة ما أمر به من حماسن األخالق و دعا إليه من مستحسن األدب و حث عليه من و اخلص
صلة األرحام و ندب إليه من التعطف على الضعفاء و األيتام مث ما هنى عنه من التباغض و التحاسد 

 [ و كف عنه من التباعد فقال : ] ال تقاطعوا و ال تدابروا وال تباغضوا و كونوا عباد هللا إخواان
لتكون الفضائل فيهم أكثر و حماسن األخالق بينهم أنشر و مستحسن اآلداب عليهم أظهر و تكون 

إىل اخلري أسرع و من الشر أمنع فيتحقق فيهم قول هللا تعاىل : } كنتم خري أمة أخرجت للناس 
ينهم و أتمرون ابملعروف وتنهون عن املنكر { فلزموا أوامره و اتقوا زواجره فتكامل هبم صالح د

 دنياهم حىت عز هبم اإلسالم بعد ضعفه و ذل هبم الشر  بعد عزه فصاروا أئمة أبرارا و قادة أخيارا 
و اخلصلة اخلامسة وضوح جوابه إذا سئل و ظهور حجاجه إذا جودل ال حيصره عي و ال يقطعه عجز 

بعظم خنر من و ال يعارضه خصم يف جدال إال كان جوابه أوضح و حجاجه أرجح أاته أيب بن خلف 
املقابر قد صار رميما ففركه حىت صار كالرماد مث قال : اي حممد أنت تزعم أان و آابءان نعود إذا صران 

هكذا لقد قلت قوال عظيما ما مسعناه من غري  } من حييي العظام وهي رميم { فأنطق هللا تعاىل 
الذي أنشأها أول مرة وهو بكل رسوله صلى هللا تعاىل عليه و سلم ب رهان نبوته فقال : } حيييها 

خلق عليم { فانصرف مبهوات و مل حير جوااب و ملا قال عليه الصالة و السالم ] ال عدوى و ال طرية 
قال له رجل اي رسول هللا إان نرى النقبة من اجلرب يف مشفر البعري فيعدو سائره قال : فمن أعدى 

 األول   و أسكته [ 
للسان من حتريف يف قول و اسرتسال يف خ ر يكون إىل الكذب و اخلصلة السادسة أنه حمفوظ ا

منسواب و للصدق جمانبا فإنه مل يزل مشهورا ابلصدق يف خ ره فاشيا و كثريا حىت صار ابلصدق 
 مرقوما و ابألمانة مرسوما 

و كانت قريش أبسرها تتيقن صدقه قبل اإلسالم فجهروا بتكذيبه يف استدعائهم إليه فمنهم من كذبه 
دا و منهم من كذبه عنادا و منهم من كذبه استبعادا أن يكون نبيا أو رسوال و لو حفظوا عليه  حس

كذبه اندرة يف غري الرسالة جلعلوها دليال على تكذيبه يف الرسالة و من لزم الصدق يف صغره كان له 
دفعا يف الك ر ألزم و من عصم منه يف حق نفسه كان يف حقوق هللا تعاىل أعصم و حسبك هبذا 

 جلاحد وردا ملعاند 
و اخلصلة السابعة حترير كالمه يف التوخي به إابن حاجته و االقتصار منه على قدر كفايته فال 

يسرتسل فيه هذرا و ال حيجم عنه حصرا و هو فيما عدا حاليت احلاجة و الكفاية أمجل الناس صمتا و 
 مل يعتل و استعذبته األفواه حىت أحسنهم مستا و لذلك حفظ كالمه حىت مل خيتل و ظهر رونقه حىت



 بقي حمفوظا يف القلوب مدوان يف الكتب فلن يسلم اإلكثار من ذلل و ال اهلذر من ملل 
أكثر أعرايب عنده الكالم فقال : اي أعرايب كم دون لسانك من حجاب   قال شفتاي و أسنين فقال 

كالم فنضر هللا و جه امرىء قصر من صلى هللا تعاىل عليه و سلم : ] إن هللا يكره االنبعاق يف ال
 لسانه و اقتصر على حاجته [ 

و اخلصلة الثامنة أنه أفصح الناس لساان و أوضحهم بياان و أوجزهم كالما و أجزهلم ألفاظا و 
أصحهم معاين ال يظهر فيه هجنة التكلف و ال يتخلله فيهقة التعسف و قال صلى هللا تعاىل عليه و 

ثراثرون املتفيهقون و قال : إاي  و التشادق و ملا نزل عليه قوله تعاىل : } يف سلم : ] أبغضكم إيل ال
بيوت أذن هللا أن ترفع ويذكر فيها امسه { بىن مساجد قباء فحضر عبد هللا بن رواحة فقال : اي 

رسول هللا قد أفلح من بىن املساجد قال : نعم اي ابن رواحة قال : و مل يبت هلل إال ساجد قال : اي 
 ابن رواحة كف عن السجع [ فما أعطي شيئا شرا من طالقة يف لسانه 

 من جوامع كالم النيب عليه السالم املوجز : 
فمن كالمه الذي ال يشاكل يف إجيازه قوله صلى هللا تعاىل عليه و سلم : ] الناس بزماهنم أشبه [ و 

[ و قوله : ] السعيد من وعظ قوله ] ماهلك امرؤعرف قدره [ و قوله : ] لو تكاشفتم ما تدافنتم 
بغريه [ وقوله : ] حبك للشيء يعمي و يصم [ و قوله : ] العقل ألوف مألوف [ و قوله : ] العدة 
عطية [ و قوله : ] اللهم إين أعوذ بك من طمع يهدي إىل طبع [ و قوله : ] أفضل الصدقة جهد 

له ] تر  الشر صدقة [ و قوله : ] اخلري  املقل [ و قوله : ] اليد العليا خري من اليد السفلى [ و قو 
كثري و قليل فاعله [ و قوله : ] الناس كمعادن الذهب [ وقوله : ] نزلت املعونة على قدر املؤنة [ 
و قوله : ] إذاأراد هللا بعبد خريا جعل له واعظا من نفسه [ و قوله : ] أدي األمانة إىل من ائتمنك 

ؤمن غر كرمي و الفاجر خب لئيم [ و قوله : ] الدنيا سجن و ال ختن من خانك [ و قوله : ] امل
 املؤمن و بالؤه و جنة الكافر و رخاؤه [ 

 من كالم الرسول الذي ال يشاكل فصاحة : 
و من كالمه الذي ال يشاكل يف فصاحته قوله صلى هللا تعاىل عليه و سلم : ] إايكم و املشاورة فإهنا 

: ] ال تزال أميت خبري ما مل تر األمانة مغنما و الصدقة مغرما [ و  متيت الغرة و حتيي الفرة [ و قوله
قوله : ] رحم هللا عبدا قال خريا فغنم أو سكت فسلم [ و قوله : ] اللهم إين أعوذ بك من علم ال 
ينفع و نفس ال تشبع و قلب ال خيشع و عني ال تدمع [ وقوله : ] هل يطمع أحدكم إال غىن مطغيا 

أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا أو الدجال فهو شر غائب ينتظر أو الساعة فالساعة أو فقرا منسيا 
أدهى و أمر [ وقوله : ] ثالث منجيات و ثالث مهلكات فأما املنجيات فخشية هللا تعاىل يف السر 
و العالنية و االقتصاد يف الغىن والفقر و احلكم ابلعدل يف الرضا و الغضب و أما املهلكات فشح 



و هوى متبع و إعجاب املرء بنفسه [ و قوله : ] و تقبلوا يل بست أتقبل لكم اجلنة قالوا : و مطاع 
ما هي اي رسول هللا   قال إذا حدث أحدكم فال يكذب و إذا وعد فال خيلف و إذا ائتمن فال خين 

طوى غضوا أبصاركم و احفظوا فروجكم و كفوا أيديكم [ و قوله ] يف بعض خطبه : إال أن األايم ت
و األعمار تفىن و األبدان يف الثرى تبلى و إن الليل و النهار يرتاكضان تراكض ال ريد يقرابن كل بعيد 
و خيلقان كل جديد و يف ذلك عباد هللا ماأهلى عن الشهوات ورغب يف الباقيات الصاحلات [ و قوله 

لى غريان كتب و كأن ] يف بعض خطبه و قد خاف من أصحابه فطرة : أيها الناس كأن املوت فيها ع
احلق فيها على غريان و جب و كأن الذي يشيع من األموات سفر عما قليل إلينا راجعون نبوئهم 

أجداثهم و أنكل تراثهم كأان خملدون بعدهم قد نسينا كل واعظة و أمنا كل جائحة طوىب ملن شغلته 
كثري و ال أييت عليه إحصاء   آخرته عن دنياه طوىب ملن شغله عيبه عن عيوب الناس [ و هذا يسري من

و ال يبلغه استقصاء وغنما ذكران مثاال ليعلم أن كالمه جامع لشروط البالغة و معرب عن هنج 
الفصاحة و لو مزج بغريه لتميز أبسلوبه و لظهر فيه آاثر التنافر فلم يلتبس حقه من ابطله و لبان 

ألهلها من خطباء أو شعراء أو فصحاء و  صدقه من كذبه هذا و مل يكن متعاطيا للبالغة و ال خمالطا
 إمنا هو من غرائز فطرته و بداية جبلته و ماذا  إال لغاية تراد و حادثة تشاد 

فإن قيل : إذا كان كالمه خمالفا غريه لكالم غريه يف البالغة و الفصاحة حىت مل يكن فيه مساجال 
 أيكون له معجزا   

 جزا و اليكون مع عدم التحدي معجزا قيل له : لو كان هكذا و حتدى به صار مع
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  فضائل أفعاله
 و أما الوجه الرابع يف فضائل أفعاله فمخت ر بثماين خصال : 

إحدهن حسن سريته و صحة سياسته يف دين ابتكر شرعه حىت استقر و تدبري أحسن وضعه حىت 
وس طوعا و انقادت خوفا استمر نقل به األمة عن مألوف و صرفهم به عن معروف فاذعنت به النف

و طمعا و شديد عادة منرتعة إال ملن كان مع التأييد اإلهلي معاان حبزم صائب و عزم اثقب و لئن كان 
مأمور مبا شرع فهي احلجة القاهرة ولئن كان جمتهدا فيها فهي اآلية الباهرة و حسبك ميا استقرت 

حالوته و يشتد فيهم جدته ويرونه قواعده على األبد حىت انتقل عن سلف إىل خلف يزاد فيهم 
 نظاما ألعصار تنقلب صروفها و خيتلف مألوفها أن يكون ملن قام به برهاان و ملن اراتب به بياان 



و اخلصلة الثانية أن مجع بني رغبة من استمال و رهبة من استطاع حىت اجتمع الفريقان على نصرته و 
من زائل و انزل الختالف الشيم و الطباع يف قاموا حبقوق دعوته رغبا يف عاجل و آجل و رهبا 

االنقياد الذي ال ينتظم أبحدمها و يستدمي إال هبما فلذلك صار الدين هبما مستقرا و الصالح هبما 
 مستمرا 

اخلصلة الثالثة انه عدل فيما شرعه من الدين عن غلو النصارى يف التشديد و عن تقدير اليهود يف 
وخري األمور أوساطها [ ألنه العدل بني طريف سرف و تقصري فليس ملا  التقصري إىل التوسط بينهما ]

جاوز العدل حظ من رشد و النصيب من سداد و قد قال صلى هللا تعاىل عليه و سلم ] إن هذا 
 الدين متني فأوغلوا فيه برفق فشر السري احلقحقة و إن املنبت ال أرضا قطع و الظهرا أبقى [ 

ميل أبصحابه إىل الدنيا كما رغبت اليهود و ال يف رفضها كما ترهبت النصارى  و اخلصلة الرابعة أنه مل
و أمرهم فيها ابالعتدال أن يطلبوا منها قدر الكفاية و يعدلوا عن احتجان و استزادة و قال 

ألصحابه ] خريكم من مل يرت  دنياه آلخرته و ال آخرته لدنياه و لكن خريكم من أخذ من هذه و هذه 
حيح ألن االنقطاع إىل أحدمها اختالل و اجلمع بينهما اعتدال و قال صلى هللا تعاىل [ و هذا ص

عليه و سلم : ] نعم املطية الدنيا فارحتلوها تبلغكم اآلخرة [ و إمنا كان كذلك ألن منها يتزود آلخرته 
راعى و هو و يستكثر فيها من طاعته و ألنه ال خيلو اتركها من أن يكون حمروما مضاعفا أو مرحوما م

 يف األول كل و يف الثاين مستذل 
] أثين على رجل خبري عند رسول هللا صلى هللا تعاىل عليه و سلم و قالوا : اي رسول هللا كنا إذا ركبنا 
ال يزال يذكر هللا تعاىل حىت ننزل و إذا نزلنا ال يزال يصلي حىت نرفع فقال فمن كان يكفيه علف 

 كلنا قال : فكلكم خري منه [ بعريه و إصالح طعامه قالوا :  
و اخلصلة اخلامسة تصديه ملعامل الدين و نوازل األحكام حىت اوضح لألمة ما كلفوه من العبادات و 
بني هلم ما حيل و ما حيرم من مباحات و حمظورات و فصل هلم ما جيوز و ميتنع من عقود و مناكح و 

واريثهم لشرعه و مل حيتج شرعه إىل شرع غريه معامالت حىت احتاج اليهود يف كثري من معامالهتم و م
مث مهد لشرعه أصوال تدل على احلوادث املغفلة و يستنبط هلا األحكام املعللة فأغىن عن نص بعد 
ارتفاعه و عن التباس بعد إغفاله مث أمر الشاهد أن يبلغ الغائب ليعلم إبنذاره و حيتج إبظهاره فقال 

ا عين و ال تكذبوا علي فرب مبلغ أوعى من سامع و رب حامل صلى هللا تعاىل عليه و سلم ] بلغو 
فقه إىل من هو أفقه منه [ فأحكم ما شرع من نص و تنبيه و عم مبا أمر من حاضر و بعيد حىت صار 

ملا حتمله من الشرع مؤداي و ملا تقلده من حقوق املة موفيا لئاليكون يف حقوق هللا زلل و ال يف 
برهة من زمانه مل يستوف تطاول االستيعاب حىت أوجز و أجنز و ما ذا   مصاحل األمة خلل و ذلك يف

 إال بديع معجزهم 



اخلصلة السادسة انتصابه جلهاد األعداء و قد أحاطوا جبهاته و أحدقوا جبنباته و هو يف قطب مهجور 
ه و عدد حمقور فزاد به من قل و عز به من ذل و صار إبثخانه يف األعداء حمذورا و ابلرعب من

منصورا فجمع بني التصدي لشرع الدين حىت ظهر و انتشر و بني االنتصاب جلهاد العدو حىت قهر 
 قهر و انتصر و اجلمع بينها معوز إال ملن أمده هللا مبعونته و أيده بلطفه و املعوز معجز 

يف  اخلصلة السابعة ماخص به من الشجاعة يف حروبه و النجدة يف مصابرة عدوه فإنه مل يشهد حراب
فزاع إال صابرا حىت اجنلت عن ظفر أو دفاع و هو يف موقفه مل يزل عنه هراب و الحاز فيه رغبا بل 
ثبت بقلب آمن و جأش ساكن قد وىل عنه أصحابه يوم حنني حىت بقي إبزاء مجع كثري و جم غفري 

هو  يف تسعة من أهل بيته و أصحابه على بغلة مسبوقة إن طلبت غري مستعدة هلرب و الطلب و
ينادي أصحابه و يظهر نفسه و يقول : ] إيل عباد هللا أان النيب الكذب أان ابن عبد املطلب [ فعادوا 

أشذاذا و أرساال و هوازن تراه وحتجم عنه فما هاب حرب من كاثره و ال انكفأ عن مصاولة من 
ه و ما هلذه الشجاعة صابره و قد عضده هللا تعاىل أبجناد و جناد فاحنازوا و ص ر حىت أمده هللا بنصر 

 من عديل 
و لقد طرق املدينة فزع فانطلق الناس حنو الصوت فوجدوا رسول هللا صلى هللا تعاىل عليه و سلم قد 
سبقهم إليه فتلقوه عائدا على فرس عري أليب طلحة األنصاري و عليه السيف فجعل يقول : ] اي 

] إان وجدانه حبرا [ و كان الفرس يبطئ فما  أيها الناس مل تراعوا بل تراعوه [ مث قال أليب طلحة :
سبقه فرس بعد ذلك و ما ذا  إال عن ثقة من أن هللا تعاىل سينصره و أن دينه سيظهره حتقيقا لقوله 
تعاىل : } ليظهره على الدين كله { و تصديقا لقول رسوله صلى هللا تعاىل عليه و سلم : ] زويت يل 

سيبلغ ملك أميت ما زوي يل منها [ و كفى هبذا قياما حبقه و األرض فرأيت مشارقها و مغارهبا و 
 شاهدا على صدقه 

اخلصلة الثامنة ما منح من السخاء و اجلود حىت جاد بكل موجود و آثر بكل مطلوب و حملول و 
مات و درعه مرهونة عند يهودي على آصع من شعري لطعام أهله و قد ملك جزيرة العرب و كان 

 هلم خزائن و أموال يقتنوهنا زخرا و يتباهون هبا فخرا و يستمتعون هبا أشرا أو بطرا فيها ملو  و أقبال 
و قد حاز ملك مجيعهم فما اقتىن دينارا و ال درمها ال أيكل إال اخلشن و ال يلبس إال اخلشن و 
 يعطي اجلزل اخلطري و يصل اجلم الغفري و يتجرع مرارة اإلقالل و ص ر على سغب االختالل 

از غنائم هوازن و هي من السيب ستة آالف رأس و من اإلبل أربعة و عشرون ألف بعري و و قد ح
 من الغنم أربعون ألف شاة و من الفضة أربعة آالف أوقية فجاد جبميع حقه و عاد خلوا 

روى أبو وائل ] عن مسروق عن عائشة رضي هللا تعاىل عنها قالت : ما تر  رسول هللا صلى هللا 
 سلم دينارا و ال درمها و ال شاة و ال بعريا و ال أوصى بشيء [ تعاىل عليه و 



و روى عمرو بن مرة ] عن سويد بن احلارث عن أيب ذر قال : قال رسول هللا صلى هللا تعاىل عليه و 
سلم : ما يسرين أن يل أحد ذهبا أنفقه يف سبيل هللا أموت يوم أموت و عندي منه دينار إال أن أعده 

 لغرمي [ 
صلى هللا تعاىل عليه و سلم إذا سئل و هو معدم وعد و مل يرد و انتظر ما يفتح هللا فروى  و كان

محاد بن زيد ] عن املعلى بن زايد عن احلسن أن رجال جاء إىل النيب صلى هللا تعاىل عليه و سلم 
 يسأله فقال : اجلس سريزقك هللا مث جاء آخر مث آخر فقال هلم اجلسوا فجاء رجل أبربع أواق

فأعطاه إايها و قال : اي رسول هللا هذه صدقة فدعا األول فأعطاه أوقية مث دعا الثاين فأعطاه أوقية 
مث دعا الثالث فأعطاه أوقية و بقيت معه أوقية واحدة فعرض هبا للقوم فما قام أحد فلما كان الليل 

عائشة : اي رسول  وضعها حتت رأسه و فراشه عباؤه فجعل ال أيخذه النوم فريجع فيصلي فقالت له
هللا حل بك شيء قال ال قالت : فجاء أمر من هللا قال ال قالت : إنك صنعت منذ الليلة شيئا مل 
تكن تفعله فأخرجها و قال : هذه اليت فعلت يب ما ترين إين خشيت أن حيدث أمر من أمر هللا و مل 

 أمضها [ 
هللا تعاىل عليه و سلم أنه قال : أان أوىل و روى الزهري ] عن أيب سلمة عن أيب هريرة عن النيب صلى 

ابملؤمنني من أنفسهم فمن تر  دينا فعلي و من تر  ماال فلورثته [ فهل مثل هذا الكرم و اجلود كرما 
و جودا ! ! أم هل ملثل هذا اإلعراض و الزهادة إعراضا و زهدا ! ! هيهات هل يدر  شأو من هذه 

 ال حيصى هلا عدد و ال يدر  هلا أمد مل تكمل يف غريه شذور من فضائله و يسري من حماسنه اليت
فيساويه و ال كذب هبا ضد يناويه و لقد جهد كل منافق و معاند و كل زنديق و ملحد أن يزري 

عليه قول أو فعل أو يظهر هبفوة يف جدل أو هزل فلم جيد إليه سبيال و قد جهد جهده و مجع كيده 
ة و األعداء فلم جيدوا فيه مغمزا لثالب أو قادح و ال فأي فضل أعظم من فضل تشاهده احلسد

 مطعنا جلارح أو فاضح فهو كما قال الشاعر : 
 ) شهد األانم بفضله حىت العدى ... و الفضل ما شهدت به األعداء ( 

و حقيق ملن بلغ يف الفضائل غايتها و استكمل لغاايت األمور آلتها أن يكون لزعامة العامل مؤهال و 
صاحل اخللق موكال و ال غاية بعد النبوة أن يعم به صالح أو ينحسم به فساد فاقتضى أن للقيام مب

يكون هلا أهال و للقيام هبا مؤهال و لذلك استقرت به حني بعث رسوال و هنض حبقوقها حني قام به  
لفان و  كفيال فناسبها و انسبته و مل يذهل هلا حني أتته و كل متناسبني متشاكالن و كل متشاكلني مؤت

كل مؤتلفني متفقان و االتفاق وفاق و هو أصل كل انتظام و قاعدة كل التئام فكان ذلك من أوضح 
الشواهد على صحة نبوته و أظهر األمارات يف صدق رسالته فما ينكرها بعد الوضوح إىل مفضوح و 

 احلمد هلل الذي وفق لطاعته و هدى إىل التصديق برسالته 
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 عليه و سلم  و العشرون : يف مبدأ بعثته و استقرار نبوته صلى هللا تعاىلالباب احلادي 
 لكل مقدور نذير أو بشري : 

إن هللا تعاىل جعل لكل مقدور من األمور إذا دان نذيرا أو بشريا يظهر هبما مبادئ ما أخفاه و يشعر 
جر هبما العقول و يزدجر حبلوهلما قدره و قضاه ليكوان تعذيرا و حتذيرا تستيقظ هبما العقول و يزد

هبما اجلهول لطفا بعباده من فجأة األمور املذهلة أن تصدم ببوادر ال تستدر  لتكون النفوس يف مهلة 
 من استدفاع خطبها و حل صعبها 

 انتشر يف األمم أن هللا تعاىل سيبعث نبيا : 
ىل اخللق بشريا و نذيرا انتشر و ملا دان مبعث رسول هللا صلى هللا تعاىل عليه و سلم ابلنبوة رسوال و إ

يف األمم أن هللا تعاىل سيبعث نبيا يف هذا الزمان و أن ظهوره قد قرب و آن فكانت كل أمة هلا كتاب 
يعرف ذلك من كتاهبا و اليت ال كتاب هلا ترى من اآلايت املنذرة ما تستدل عليه بعقوهلا و تنبيه عليه 

ب و أنذر به احلازم األريب هذا و رسول هللا صلى هللا تعاىل هبواجس فطرها إهلاما أعان به الفطن اللبي
عليه و سلم غافل عنها و غريه عامل أنه مراد هبا و مؤهل هلا مل يشعر هبا حىت نودي و ال حتققها حىت 
نوجي ليكون أبعد من التهمة و أسلم من الظنة فيكون برهانه أظهر و حجاجه أقهر و كان مع متييزه 

قه و كرم طباعه مل يعبد معهم صنما و ال عظم وثنا و كان متدينا بفرائض عن قومه بشرف أخال
العقول يف قول مجيع الفقهاء و املتكلمني : من توحيد هللا تعاىل و قدمه و حدوث العامل و فنائه و 

 شكر املنعم و حترمي الظلم و وجوب اإلنصاف و أداء األمانة 
 ل البعثة : كيف كان تعبد حممد صلى هللا عليه و سلم قب

و اختلف أهل العلم هل كان قبل مبعثه بشريعة من تقدم من األنبياء   فذهب أكثر املتكلمني و 
بعض الفقهاء من أصحاب الشافعي و أيب حنيفة إىل أنه مل يكن متعبدا بشريعة من تقدمه من األنبياء 

ت التبعه فيها املوافق و ألنه لو تعبد هبا لتعلمها و لعمل هبا و لو عمل هبا لظهرت منه و لو ظهر 
 انزعه فيها املخالف 

و ذهب بعض املتكلمني و أكثر الفقهاء من أصحاب الشافعي و أيب حنيفة إىل أنه كان متعبدا 
بشريعة من تقدمه من األنبياء ألهنم دعوا إىل شرائعهم من عاصرهم و من أييت بعدهم ما مل تنسخ 

يه و سلم يف عموم الدعاء قبل مبعثه ألن هللا تعاىل ال بنبوة حادثة فدخل الرسول صلى هللا تعاىل عل
 خيلي زماان من شرع متبوع و ال متدينا من تعبد مسموع 



و اختلف من قال هبذا فيما كان متعبدا به من الشرائع املتقدمة فذهب بعضهم إىل أنه كان متعبدا 
إبراهيم إال من سفه نفسه {  بشريعة جده إبراهيم عليهما السالم لقوله تعاىل : } ومن يرغب عن ملة

 ألنه كان يف احلج و العمرة على مناسكه 
و ذهب آخرون إىل أنه كان متعبدا بشريعة موسى فيما مل تنسخه شريعة عيسى عليهم السالم لظهور 
 شريعته يف التوراة و دروس ما تقدمها من الشرائع مع قول هللا تعاىل : } إان أنزلنا التوراة فيها هدى { 

آخرون إىل أنه كان متعبدا بشريعة عيسى عليه السالم ألهنا كانت انسخة لشريعة موسى  و ذهب
 فسلم قبل مبعثه من حرج يف دينه و قدح يف يقينه و هذا من أمارات االصطفاء و مقدمات االجتباء 

 اخلالء يف غار حراء : 
د أربعني سنة من عمره حني و ملا وجد األمر يف النبوة و دان وقتها حبب هللا إىل رسوله اخلالء بع

تكامل هناه و اشتد قواه ليكون متهيئا ملا قدر له و متأهبا ملا أريد له فكان يتخلى يف غار حراء يف 
ذوات العدد من الليايل ] و قيل [ شهرا يف السنة على عادة كانت لقريش يف الت رز ابجملاورة حبراء و 

ملا أراد هللا تعاىل به فكان يؤتى بطعامه و شرابه فيأكل  يعود إىل أهله إىل أن استدام اخلالء يف الغار
منه و يطعم املساكني برهة من زمانه و هو غافل عن النبوة و إن كان يف الناس موهوما و عند أهل 
الكتب معلوما ليكون ابتكار البديهة هبا مانعا من التصنع هلا فال ينسب إىل اخرتاعها و لو تصنع و 

و متت شواهدمها و مل خيف على من عاداه أن يتداوله و على من وااله أن  اخرتع لظهرت أسباهبما
 يتأوله و حسبك هبذا وضوحا أن يكون بعيدا من التهمة هبما سليما من الظنة فيهما 

فلم يزل صلى هللا تعاىل عليه و سلم على خلوته إىل أن أظهر هللا تعاىل له أمارات نبوته فأيقظه هبا بعد 
ا بعد املهلة مث بعثه هبا رسوال بعد البشرى على تدريج ترتبت فيها أحواله ليتوطأ الغفلة و بشره هب

لتحمل أثقاهلا و يعلم لوازم حقوقها حىت ال تفجأه بغتة فيذهل و ال خيفى عليه حقوقها فينكل و كان 
منعم  ذلك من هللا لطفا به و إنعاما عليه و داعيا ألمته يف االنقياد إليه فسبحان من لطيف بعباده

 على خلقه 
 تدرج أحوال حممد إىل أن وصل إىل النبوة : 

تدرجت إليه أحواله يف النبوة حىت علم أنه مبعوث و رسول مبلغ ترتب تدرجه على ستة أحوال نقل 
 فيهن إىل منزلة بعد منزلة حىت بلغ غايتها 

 الرؤاي الصادقة : 
ه أمره فكان ذلك إذكارا هبا لريوض هلا نفسه و فاملنزلة األوىل الرؤاي الصادقة يف منامه مبا سيؤول إلي

 خيت ر فيها حواسه فيقوم هبا إذا بعث و هو عليها قوي و هبا ملي 
روى الزهري عن عروة عن عائشة رضي هللا تعاىل عنه أهنا قالت : أول ما ابتدئ به رسول هللا صلى 



ق الصبح حىت فجأه احلق و هللا تعاىل عليه و سلم من الوحي الرؤاي الصادقة كانت جتيء مثل فل
 اختلف يف هذه الرؤاي هل كانت قبل انقطاعه إىل اخللوة حبراء   

فحكي عن عروة عن عائشة أنه حبب إليه اخلالء بعد الرؤاي و ذهب قوم إىل أن الرؤاي جاءته بعد 
رامة رسول خلوته ألنه خال على غفلة من أمره و قد روت برة بنت أيب حتراه : أن هللا تعاىل ملا أراد ك

هللا صلى هللا تعاىل عليه و سلم ابلنبوة كان ال مير بشجر و ال حجر إال قال : السالم عليك اي رسول 
هللا فكان يلتفت عن ميينه و مشاله و خلفه فال يرى أحدا فاحتمل أن يكون ذلك قبل رؤاي املنام 

يكون بعد الرؤاي فيكون  فيكون كاهلتوف اخلارجة عن أعالم الوحي إىل إعجاز النبوة و احتمل أن
 تصديقا هلا و حتقيقا لصحتها 

 تطهريه من األرجاس و األدانس : 
و املنزلة الثانية ما ميز به عن سائر اخللق من تقديسه عن األرجاسه و تطهريه من األدانس ليصفو 
فيصطفى و خيلص فيستخلص فيكون ذلك إنذارا ألمر و تنبيها على العاقبة و هو ما رواه ] عن 

روة بن الزبري عن أيب ذر الغفاري قال : سألت رسول هللا صلى هللا تعاىل عليه و سلم عن أول نبوته ع
فقال : اي أاب ذر أاتين ملكان و أان ببطحاء مكة فوقع أحدمها على األرض و اآلخر بني السماء و 

برجل  األرض فقال أحدمها لصاحبه : أهو هو   قال هو هو قال : فزنه برجل من أمته فوزنت
فرجحته مث قال زنه بعشرة فوزنت بعشرة فرجحتهم مث قال : زنه مبائة فوزنت مبائة فرجحتهم مث قال 
زنه أبلف فوزنت أبلف فرجحتهم فجعلوا ينثرون علي يف كفة امليزان فقال أحدمها لآلخر لو وزنته 

قليب فأخرج منه  أبمته رجحها مث قال أحدمها لصاحبه : شق بطنه فشق بطين مث قال : شق قلبه فشق
مغمز الشيطان و علق الدم مث قال اغسل بطنه غسل اإلانء و اغسل قلبه غسل املالءة مث دعا 

 ابلسكينة فأدخلت قليب مث قال : خط بطنه فخاط بطين فما هو أن وليا حىت كأمنا أعاين األمر [ 
يه و سلم كان ينام حول و روى أنس بن مالك قال : ] ملا حان أن ينبأ رسول هللا صلى هللا تعاىل عل

الكعبة و كانت قريش تنام حوهلا فأاته ج ريل و ميكائيل فقال : أبيهم أمران   فقاال : أمران بسيدهم 
مث ذهبا و جاءا من القابلة و هم ثالثة فألفوه و هو انئم فقلبوه لظهره و شقوا بطنه مث جاءوا مباء 

هلية مث جاءوا بطست من ذهب قد ملئت زمزم فغسلوا ما كان يف بطنه من شك أو ضاللة أو جا
إمياان و حكمة فملئ بطنه و جوفه إمياان و حكمة [ و هذا موافق حلديث أيب ذر يف املعىن و إن 

 خالفه يف الصفة فتوارد يف الرواية و هو إنذار ابلنبوة 
 البشرى ابلنبوة : 

بشراه ابإلشعار و جتردت عن  و املنزلة الثالثة البشرى ابلنبوة من ملك أخ ره هبا عن ربه و اختصت
تكليف و إنذار مل يسمع هبا وحيا و ال رأى معها شخصا و إمنا كان حساسا ابمللك اقرتن آبية دلت و 



أمارة ظهرت اكتفى هبا عن مشاهدته و استغىن هبا عن نطقه ليعلم أنه من أنبياء هللا تعاىل فيتأهب 
 نعمة أشكر لوحيه و يعان إبمهاله فيكون على البلوى أص ر و لل

روى الشعيب و داود بن عامر أن هللا تعاىل قرن إسرافيل بنبوة رسوله صلى هللا تعاىل عليه و سلم 
ثالث سنني يسمع حسه و ال يرى شخصه و يعلمه الشيء و ال ينزل عليه القرآن فكان يف هذه 

ة للرسول و احتمل أن املدة مبشرا ابلنبوة و غريه مبعوث إىل األمة فاحتمل أن يكون إمهاله فيها معون
يكون نظرا لألمة و احتمل أن يكون ألوان املصلحة و ليس ميتنع أن يكون جلميعها فإنه أعلم بسر ما 

 أخفى و أعرف مبعىن ما أظهر 
 نزول ج ريل ابلوحي : 

و املنزلة الرابعة أن نزل عليه ج ريل بوحي ربه حىت رأى شخصه و مسع مناجاته فأخ ره أنه نيب هللا و 
له و اقتصر به على اإلخبار و مل أيمره ابإلنذار ليعلمها بعد البشرى عياان و يقطع هبا يقينا فيكون رسو 

 معتقده هبا أوثق و علمه هبا أصدق فال يعرتضه وهم و ال خياجله ريب 
روى الزهري ] عن عائشة رضي هللا تعاىل عنها : أن رسول هللا صلى هللا تعاىل عليه و سلم ملا فاجأه 

أاته ج ريل عليه السالم فقال : اي حممد أنت رسول هللا قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم احلق 
فجثوت لركبيت و أان قائم مث رجعت ترجف بوادري مث دخلت على خدجية فقلت زملوين زملوين حىت 

قال ذهبت عين مث أاتين فقال اي حممد أان ج ريل و أنت رسول هللا مث قال : إقرأ قلت : ما أقرأ 
فأخذين فغتين ثالث مرات حىت بلغ مين اجلهد و قال : } اقرأ ابسم ربك الذي خلق { فأتيت 

خدجية فقلت لقد أشفقت على نفسي فأخ رهتا خ ري فقالت : ابشر فو هللا ال خيزيك هللا أبدا إنك 
لتصل الرحم و تصدق احلديث و تؤدي األمانة و حتمل الكل و تقري الضيف و تعني على نوائب 
احلق مث انطلقت يب إىل ورقة بن نوفل و كان ابن عمها و خرج يف طلب الدين و قيل قرأ التوراة و 
اإلجنيل و تنصر و قالت امسع من ابن أخيك فسألين فأخ رته خ ري فقال : هذا الناموس الذي نزل 

 على موسى عليه السالم يعين ج ريل عليه السالم ليتين أكون حيا حني خيرجك قومك قلت أو
خمرجي هم   قال نعم إنه مل جيئ رجل قط مبا جئت به إال عودي و لئن يدركين يومك ألنصرنك نصرا 
مؤزرا مث كان أول ما نزل علي من القرآن بعد اقرأ : } ن والقلم وما يسطرون * ما أنت بنعمة ربك 

 مبجنون * وإن لك ألجرا غري ممنون * وإنك لعلى خلق عظيم * فستبصر ويبصرون { 
 ل عليه ذلك ليزداد ثباات و لنفسه استبصارا و لنعمة ربه شكرا [ و نز 

و روى أن خدجية قالت لرسول هللا صلى هللا تعاىل عليه و سلم : ] و هل تستطيع أن خت رين 
بصاحبك هذا إذا أات    يعين ج ريل عليه السالم قال : نعم قالت فأخ رين به إذا جاء  فجاءه 

ا ج ريل قد جاء قالت : قم فاجلس على فخذي اليسرى فجلس عليها ج ريل فقال هلا اي خدجية هذ



فقالت هل تراه   قال نعم قالت : فتحول على فخذي اليمىن إليها فقالت هل تراه   قال : نعم 
قالت فتحول يف حجري فتحول يف حجرها فقالت : هل تراه   قال : نعم قال : فحسرت و ألقت 

هل تراه   قال : ال قالت اي ابن عمي أثبت و أبشر فو هللا مخارها و هو جالس يف حجرها فقالت 
 إنه مللك و ما هو بشيطان [ 

و آمنت به فكانت أول من أسلم من مجيع الناس و استظهرت خدجية مبا فعلته من هذا يف حق 
نفسها ال يف حق الرسول و ال استظهارا عليه و اكتفى رسول هللا صلى هللا تعاىل عليه و سلم يف 

ج ريل مبا عاينته خدجية من آايته املعجزة و كان ما نزل به ج ريل يف هذا احلال مقصورا على  تصديق
إخباره ابلنبوة ليعلم أن هللا تعاىل قد اصطفاه هلا فينقطع إليه و يوقف نفسه على ما يؤمر به و ينزل 

ن له يف إنذاره لقول هللا عليه فيكون ألوامره متبعا و ملا يراد به متوقعا و أذن له يف ذكره و إن مل يؤذ
 تعاىل : } وأما بنعمة ربك فحدث { أي مبا جاء  من النبوة فكان يذكرها مستسرا 

 النيب يؤمر ابإلنذار : 
واملنزلة اخلامسة أن أمر بعد النبوة ابإلنذار فصار به رسوال و نزل عليه القرآن ابألمر والنهي فصار 

ليختص مبن أمنه و يشتد مبن أجابه فنزل عليه قول هللا تعاىل مبعواث و مل أيمر ابجلهر و عموم اإلنذار 
: } اي أيها املدثر * قم فأنذر * وربك فك ر * وثيابك فطهر * والرجز فاهجر * وال متنن تستكثر * 
ولربك فاص ر { فتمت نبوته ابلوحي و اإلنذار و إن كان على استسرار و كان ذلك يف يوم اإلثنني 

 من شهر رمضان 
ام بن حممد أول ما تلقاه ج ريل فقال ليلة السبت و ليلة األحد مث ظهر له برسالته يف يوم قال هش
 االثنني 

و روى أبو قتادة ] عن عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه قال سألت رسول هللا صلى هللا تعاىل عليه و 
 سلم عن صوم يوم اإلثنني فقال : ذا  يوم ولدت فيه و أنزل علي فيه النبوة [ 

اختلف يف أي إثنني كان من شهر رمضان فقال أبو قالبة : كان يف الثامن عشر منه و قال أبو و 
اخللد : كان يف الرابع و العشرين منه و هو ابن أربعني سنة يف قول األكثرين ألربعني سنة مضت من 

نة من عام الفيل و زعم قوم أنه كان ابن ثالث و أربعني سنة قال هشام بن حممد و ذلك لعشرين س
ملك كسرى أبرويز و قال غريه لست عشرة سنة من ملكه ] مث روي أن ج ريل عليه السالم نزل 
عليه يف يوم الثالاثء اثين النبوة و هو أبعلى مكة فهم بعقبة يف الوادي فانفجرت منه عني فتوضأ 

صلى هللا ج ريل منها لرييه كيف الطهور فتوضأ مثل وضوئه مث قام ج ريل فصلى و صلى رسول هللا 
تعاىل عليه و سلم بصالته فكانت هذه أول عبادة فرضت عليه مث انصرف ج ريل فجاء رسول هللا 

صلى هللا تعاىل عليه و سلم إىل خدجية فتوضأ هلا حىت توضأت و صلى هبا كما صلى به ج ريل 



 فكانت أول من توضأ بعده و صلى و استسر ابإلنذار من أيمنه [ 
 أول من أسلم : 

 يف أول من أسلم بعد خدجية على ثالثة أقاويل :  و اختلف
أحدها : أن علي بن أيب طالب رضي هللا تعاىل عنه أول من أسلم من الذكور و صلى و هو ابن تسع 

 سنني و قيل ابن عشر و هذا قول جابر بن عبد هللا و زيد بن أسلم 
فنزلت على العباس بن عبد و روى حيىي بن عفيف عن أبيه عفيف قال : جئت يف اجلاهلية إىل مكة 

املطلب فلما طلعت الشمس و حتلقت يف السماء أقبل شاب فرمى ببصره إىل السماء و استقبل 
الكعبة فقام مستقبلها فلم يلبث أن جاء غالم فقام عن ميينه فلم يلبث أن جاءت امرأة فقامت 

فقلت للعباس اي عباس خلفهما فركع الشاب و ركع الغالم و املرأة فخر الشاب ساجدا فسجدا معه 
أمر عظيم هل تدري من هذا   قال العباس : نعم هذا حممد بن عبد هللا ابن أخي و هذا علي بن أيب 
طالب ابن أخي و هذه خدجية زوجة ابن أخي و هذا حدثين أن رب السماء أمره هبذا الذي تراهم 

 ري هؤالء الثالثة عليه و أمي هللا ما أعلم على ظهر األرض كلها أحدا على هذا الدين غ
و القول الثاين : ] أن أول من أسلم و صلى أبو بكر رضي هللا تعاىل عنه و هذا قول ابن عباس و 

أيب أمامة الباهلي و روى أبو أمامة عن عمرو بن عنسبة السلمي قال أتيت رسول هللا صلى هللا تعاىل 
ذا األمر   قال : تبعين عليه عليه و سلم و هو انزل بعكاظ فقلت اي رسول هللا من تبعك على ه

رجالن حر و عبد أبو بكر و بالل [ قال : فأسلمت عند ذلك فلقد رأيتين إذ ذا  ربع اإلسالم و 
 قال الشعيب سألت ابن عباس من أول الناس إسالما فقال أما مسعت قول حسان بن اثبت : 

 ) إذا تذكرت شجوا من أخي ثقة ... فاذكر أخا  أاب بكر مبا فعال ( 
 ) خري ال رية أتقاها و أعدهلا ... بعد النيب و أوفاها مبا محال ( 

 ) الثاين التايل احملمود مشهده ... و أول الناس منهم صدق الرسال ( 
 و القول الثالث : إن أول من أسلم زيد بن حارثة و هذا قول عروة بن الزبري و سليمان بن يسار 

ه ألنه كان اتجرا ذا خلق و معروف و كان أنسب قريش و جعل أبو بكر يدعو إىل اإلسالم من يثق ب
و أعلمهم مبا كانوا عليه من خري و شر حسن التأليف هلم و كانوا يكثرون غشيانه فأسلم على يديه 
عثمان بن عفان و طلحة بن عبد هللا و الزبري بن العوام و سعد بن أيب وقاص و عبد الرمحن بن 

 تعاىل عليه و سلم حني استجابوا له ابإلسالم و صلوا فصاروا عوف فجاء هبم إىل رسول هللا صلى هللا
مع من تقدم مثانية نفر هم أول من أسلم و صلى و قيل : إنه أسلم معهم سعيد بن العاص و أبو ذر 

مث تتبع الناس يف اإلسالم و رسول هللا صلى هللا تعاىل عليه و سلم على استسراره ابلدعاء و إن 
 ن أصحاب من قريش انتشرت دعوته يف من م



 اإلنذار للعموم بعد اخلصوص : 
و املنزلة السادسة : أن أمر أن يعم ابإلنذار بعد خصوصه و جيهر ابلدعاء إىل اإلسالم بعد استسراه 
فأنزل هللا تعاىل عليه : } فاصدع مبا تؤمر وأعرض عن املشركني { فجهر ابلدعاء قال ابن إسحق ] 

أمر أن يبدأ بعشريته األقربني فقال تعاىل : } وأنذر عشريتك ذلك بعد ثالث سنني من مبعثه و 
األقربني * واخفض جناحك ملن اتبعك من املؤمنني { قال ابن عباس فصعد رسول هللا صلى هللا تعاىل 
عليه و سلم الصفا فهتف اي صباحاه اي بين عبد املطلب اي بين عبد مناف حىت ذكر األقرب فاألقرب 

وا إليه و قالوا مالك قال : أرايتكم لو أخ رتكم أن خيال خترج من سفح هذا من قبائل قريش فاجتمع
اجلبل أما كنتم تصدقوين   قالوا : بلى ما جربنا عليك كذاب قال : فإين نذير لكم بني يدي عذاب 

 شديد فقال أبو هلب : تبا له أهلذا مجعتنا مث قام فأنزل هللا تعاىل : } تبت يدا أيب هلب وتب { إىل أخر
 السورة [ 

قال ابن إسحق و مل يكن يف قريش يف دعائه هلم مباعدة له و لكن ردوا عليه بعض الرد حىت ذكر 
أهلتهم و عاهبا و سفه أحالمهم يف عبادهتا فلما فعل ذلك أمجعوا على خالفه و تظاهروا بعداوته إال 

ذار و اجلهر ابلدعاء إىل من عصمه هللا تعاىل منهم ابإلسالم و هم قليل مستحقرون فصار بعموم اإلن
التوحيد و اإلسالم عام النبوة مبعواث إىل كافة األمة فكمل هللا تعاىل بذلك نبوته و متم به رسالته 

فصدع أبمره و قام حبقه و جاهد أبنذاره و عم بدعائه و جاهد يف هللا حق جهاده حىت خصم قريشا 
كثري إىل أن علت كلمته و ظهرت   حني جادلوه و صابرهم حني عاندوه و مجعهم غفري و مجعهم

دعوته و كابد من الشدائد ما مل يثبت عليها إال معصوم و ال يسلم منها إال منصور و كل هذه آايت 
 تنذر ابحلق و تالئم الصدق ألن هللا ال يهدي كيد اخلائنني و ال يصلح عمل املفسدين 

 ما شرع من الدين بعد التوحيد : 
رع بعد التوحيد يشتمل على قسمني : عبادات و أحكام فأما العبادات فأما ما شرعه من الدين فالش

فلم يشرع منها مدة مقامه مبكة إال الطهارة و الصالة حني علمه ج ريل الوضوء و الصالة و كانت 
فرضا عليه و سنة ألمته لقول هللا تعاىل : } اي أيها املزمل * قم الليل إال قليال * نصفه أو انقص منه 

و زد عليه { فكان هذا حكمها يف حقه و حقوق أمته إىل أن فرضت الصلوات اخلمس بعد قليال * أ
إسرائه من املسجد احلرام إىل املسجد األقصى وذلك يف السنة التاسعة من نبوته فصارت الصلوات 

اخلمس فرضا عليه و على أمته و مل يفرض ما سواها من العبادات حىت هاجر إىل املدينة و صارت له 
 سالم دارا و صار أهلها أنصارا ابإل

 أول ما فرض يف املدينة من العبادات : 
فأول ما فرض ابملدينة من العبادات بعد فرض الصلوات اخلمس مبكة صيام شهر رمضان يف الثانية 



من اهلجرة يف شعبان و فيها حولت القبلة عن بيت املقدس إىل الكعبة و فرض فيها زكاة الفطر و 
عيد و كان فرض اجلمعة قد تقدم يف أول اهلجرة بدال من صالة الظهر مث فرضت شرع فيها صالة ال

 زكاة األموال بعد ظهور القوة و سد اخللة مث احلج و العمرة 
و أما األحكام فما أوجبته قضااي العقول من حترمي القتل و الزان كان مشروعا مبكة مع ظهور إنذاره و 

تركه كف عن احلكم فيه بتحليل أو حترمي أو حظر أو إابحة أو ما تردد يف قضااي العقول بني فعله و 
استحباب أو كراهة فلم حيلل مبكة حالال و ال حرم هبا حراما حىت هاجر منها فحلل بعد اهلجرة و 
حرم و أابح و حظر ألنه كان مبكة مغلواب ابستيالء قريش عليها و كانت دار شر  ال ينفذ فيها 

حىت صار ابملدينة يف دار إسالم تنفذ فيها أحكامه فبني ما حلل و حرم و أحكامه فلم حيلل و مل حيرم 
بني ما أابح و حظر و بني ما يصح من القول و يفسد و لذلك كان مبكة مساملا و ابملدينة حماراب 

فكانت احلكمة موافقة ألفعاله و التوفيق معاضدا ألقواله و إن كان مأمورا هبا كما قال هللا تعاىل : } 
نطق عن اهلوى * إن هو إال وحي يوحى { لكن حلسن قيامه هبا و موافقة الصواب يف مواضعها وما ي

 تظهر آاثر حكمته يف صحة حزمه و صدق عزمه 
فهذه مجلة متفقة يف أعالم نبوته و قاعدة مستقرة يف ترتيب رسالته و أحكام شريعته فأما أحكام 

يف سريته نوضح به مواقع أعالمه و مبادي جهاده يف حروبه و غزواته فسنذكره يف كتاب نفرده 
 أحكامه و ابهلل تعاىل التوفيق 

 ] مت حبمد هللا [ 
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