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 [1[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه هللا ـ

 

 لعالميناوحبيب رب ( 32)
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 .الحمد هلل رب العالمين، وصلى اهلل وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين
 ، .أما بعد

يف  ملة وإن كانت صحيحة لكنها قاصرةالواقع أن هذه اجل :وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين: قال
؛ وذلك أنه أخرب كما أخرب اهلل تعاىل، هي أعلى المحبة: والخلةيستحق وصف اخللة،  ، ألن نبينا وصفه 

بأن اهلل اختذه خلياًل كما اختذ  ، وأخرب [ 531: النساء]{ َخِليًل  ِإبْ َراِهيمَ  اللَّه   َواتََّخذَ }: اهلل تعاىل أخرب قال
كنوع من القسمة . إبراهيم خليل الرمحن، وحممد حبيب الرمحن: إبراهيم خلياًل، لكن بعض الناس راق له أن يقول

له احملبة،  أن إبراهيم له خلة، وحممد : املفتعلة، ورووا يف ذلك حديثاً، ولكن هذا احلديث حديث ضعيف
خليل الرمحن   لكن هذا حديث ضعيف ال تقوم به حجة، فنبينا . حبيب الرمحن فإبراهيم خليل الرمحن، وحممد

لو كنت متخذًا من أميت : )، وقال يف حديث آخر(إن اهلل قد اختذين خلياًل كما اختذ إبراهيم خليالً : )كما قال
ذا ال ميكن أن يشاركها ، فاخللة هي أعلى احملبة، وهل(خلياًل الختذت أبا بكر خلياًل، وذلك أن اهلل اختذين خليالً 

هي ختلل احملبة يف القلب، أما : لله، واخللةلغري اهلل عز وجل، ألن اهلل قد خأن يبذل اخللة  شيء، فال ميكن لنبينا 
خليلي : فلإلنسان أن يقول. أوصاين خليلي : أن يتخذه أتباعه خلياًل فهذا ال بأس به، فتجد أن أبا هريرة قال

.  معرباً عن أنه بلغ يف حمبته للنيب  أعلى املراتب، لكن ال يلزم من ذلك عكس، فهي ليست مفاعلة مبعىن أن
 . ، فإنه قد أفرد اخللة لربه عز وجل(ال أحداً من الناس: )قال يكون النيب 
وهي اخللة ينبغي أن تكون هذه احملبة هي أعلى مراتبها وأوصافها، : إذن نقول :وحبيب رب العالمين: قال

 . اليت خصه اهلل تعاىل هبا وإبراهيم 
أن دالئل النبوة كثرية جداً، ولكن املتكلمني حصروها يف دليل واحد وهو  -يا رعاكم اهلل–واعلموا 

كثرية جداً، ألن األمر خطري، املقام خطري، أن ينتدب رجل من   املعجزات، دالئل النبوة الدالة على صدق النيب 
. أنا رسول من رب العاملني، وهذا وحيه وكالمه، وآمركم بكذا وأهناكم عن كذا: يا أيها الناس: اسالناس ويقول للن

ال ميكن أن تقع هذه الدعوى إال مدعمة باألدلة الواضحات اجلليات اليت ال يبقى معها أدىن ذرة شك، فالبد من 
ئل النبوة يف قضية واحدة وهي املعجزات، وال دالئل النبوة، فأما املتكلمون فحصروا دال: دليل، وهذا هو ما يسمى بـ

رق به  .خرق للعادة يجريها اهلل تعالى على يد نبي: المعجزةشك أن املعجزات من أوضح دالئل النبوة؛ إذ  فما ختخ
آية، ألن هذا هو التعبري : العادة له ثالث صور، إن أجراها اهلل تعاىل على يد نيب فهي معجزة وتسميتها الصحيحة
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 [2[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه هللا ـ

 

، مل [ 33: طه]{ أ ْخَرى آيَةً  س وء   َغْيرِ  ِمنْ  بَ ْيَضاءَ  َتْخر جْ  َجَناِحكَ  ِإَلى َيَدكَ  َواْضم مْ }: ، قال اهلل عز وجلالقرآين
. آية :والتعبري األدق األصح أن يقال. معجزة: لكن كثرياً من املصنفني تواطئ واصطلح على تسميتها. معجزة: يقل

وإن أجراها اهلل تعاىل على يد رجل صاحل فهي كرامة، والكرامة يقر هبا أهل السنة واجلماعة، وإن جرى شيء من 
الشعوذة والشعبذة على يد إنسان فهو سحر، فهو سحر، وهذا األمر محل املتكلمني من املعتزلة على إنكار   

لو أثبتنا خرق العادة لغير نبي اللتبس النبي : يقولون كرامات األولياء وعلى إنكار السحر، أتدرون ملاذا؟ ألهنم
ملاذا؟وقد . ال كرامة وال سحر، ليس مث إال معجزة: انتبهوا لشبهتهم، تقول املعتزلة .بالولي، والتبس النبي بالساحر

د الناس توافرت األدلة على إثبات الكرامات وعلى إثبات السحر، أدلة القرآن والسنة واحلس والواقع مما تواتر عن
لو أثبتنا الكرامة للويل والسحر للساحر اللتبس النيب بالويل، والتبس : تواترًا ال جمال فيه للرد واإلنكار؟ تقول املعتزلة

 . النيب بالساحر
واجلواب عن هذه الشبهة سهل، ملاذا؟ ألن الويل  إن كان ولياً حقاً فال ميكن أن يدعي النبوة، أليس كذلك؟ 

ميكن أن يدعي النبوة، بل إن ويل اهلل حقًا ال ميكن أن يدعي الوالية، هل مسعتم برجل صاحل يقول ويل اهلل حقًا ال 
أنا ويل اهلل فالن؟ ال يوجد، بل جتد أن أولياء اهلل حقًا هم الذين يزرون على أنفسهم ويرون يف أنفسهم : عن نفسه

فهو أشد بعداً، ألن دعوى النبوة ال يدعيها إال : التقصري، فهذا األمر مندفع، وأما االلتباس بني النيب والساحر
دعوى النبوة ال ميكن : أصدق الصادقني أو أكذب الكاذبني، وال يلتبس أمرمها إال على أجهل اجلاهلني، تأملوا معي

هذا حبال حال وهو مدع النبوة، وال يلتبس : وهو النيب حقاً، أو أكذب الكاذبني: أن يدعيها إال أصدق الصادقني
ال على أجهل اجلاهلني، إذ بينهما أعظم مما بني السماء ذات الرجع واألرض ذات الصدع، بينما بون شاسع هذا إ

هائل كبري، كيف ميكن أن يكون النيب الكرمي النقي كالساحر املشعوذ الكذاب األفاك املبني؟ ال ميكن أن يلتبس 
 . هذا إال على مغفل ساذج ال يعقل

وى ساقطة، فنحن نثبت آيات األنبياء وكرامات األولياء، ونثبت السحر أيضاً، فدعوى املعتزلة دع: وبالتايل
 السَّاِحر   ي  ْفِلح   َواَل }: وإن كنا نعتقد أن السحر ال يغري حقائق األشياء، وإمنا خييل للمسحورين، وهلذا قال اهلل تعاىل

، فهو نوع من الشعوذة والتلبيس [ 99: طه]{ َتْسَعى اأَن َّهَ  ِسْحرِِهمْ  ِمنْ  ِإلَْيهِ  ي َخيَّل  }، [ 96: طه]{ أََتى َحْيث  
على األبصار والعقول، وليس قلباً للحقائق واألعيان، وأما اآليات اليت جيريها اهلل تعاىل على أيدي أنبيائه فإهنا تفرتق 

وهلذا ملا ألقى  متام االفرتاق عما يفعله السحرة؛ إذ أهنا قلب حلقيقة الشيء، كما يقلب اهلل تعاىل العصى إىل حية،
موسى عصاه أمام السحرة ما الذي جرى؟خروا سجداً، أدركوا أن هذا من غري بضاعتهم وخالف صنعتهم، أنه 
شيء ال يعهدونه، شيء خالف ما يعين يفعلونه ويصنعونه للتمويه على الناس، أدركوا بأن هذا شيء، فلذلك آمنوا 
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 [3[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه هللا ـ

 

 ِإنََّما قَاض   أَْنتَ  َما فَاْقضِ  َفَطَرنَا َوالَِّذي اْلبَ ي َِّناتِ  ِمنَ  َجاَءنَا َما َلىعَ  ن  ْؤِثَركَ  َلنْ }: سراعًا وخروًا سجدًا وقالوا
نْ َيا اْلَحَياةَ  َهِذهِ  تَ ْقِضي ، ألهنم رأوا أمرًا عظيماً، أدركوا بأن هذه [ 22 ،23: طه]{  ِبَرب َِّنا آَمنَّا ِإنَّا( 23) الدُّ
 . حقيقة

بل . املعجزات: ئل النبوة ال تنحصر يف اآليات اليت يسميها بعض الناسوهو أن دال: فنعود إىل ما كنا فيه
 : هي إحداها، ولذلك إذا أردنا أن نعدد دالئل النبوة فلنبدأ هبا ونقول

: من النار وقال هلا فاهلل تعاىل قد أجرى على أيدي أنبيائه عدة آيات عظام، قد جنى إبراهيم  :اآليات
الناقة اليت هلا شرب وهلم شرب  ، واهلل تعاىل قد آتى صاحل [96: األنبياء]{ ِإبْ َراِهيمَ  َعَلى َوَسَلًما بَ ْرًدا ك وِني}

بضربة عصى، وقلب له العصى إىل حية، وآتاه تسع آيات  يوم معلوم، واهلل سبحانه وتعاىل قد فلق البحر ملوسى 
 حانه وتعاىل أجرى على يد عبده عيسى بينات ذكرها اهلل سبحانه وتعاىل يف مواضع من كتابه، كما أن اهلل سب

 . إبراء األكمه واألبرص وإحياء املوتى وإعالمهم مبا يأكلون وما يدخرون يف بيوهتم
انفالق القمر حني طلبت منه قريش أن يفلق هلم : فآتاه اهلل من اآليات الشيء العظيم، منها وأما نبينا 

 كان جبل أ ي قبيس بينهما، وشهد بذلك قوم من خارج مكة ملا فانفلق فلقتني، حىت القمر فلقتني، فأشار النيب 
 . ، فشهدوا بأهنم رأوا ما رأته قريش[ 3: القمر]{  م ْسَتِمر   ِسْحر  }هذا : قالت قريش
ليلة اإلسراء واملعراج من األمور العجيبة اليت سيأيت ذكرها، من قطع هذه املسافات  ما وقع له : ومنها

وشواهد وآيات كثر دواوين السرية النبوية مألى هبا، كتسبيح احلصى بني يديه، وتفجر املاء . اهلائلة يف وقت وجيز
، ومعجزات  كان يلقي عليه السالم ( إين ألعرف حجراً مبكة: )، وسالم الشجر واحلجر عليهمن بني أصابعه 

 .كثرية جداً اعتىن جبمعها العلماء
 . منها احلظ األوفر، هذا نوع هبا أنبياءه وجعل لنبينا فهذه كلها من اآليات اليت أيد اهلل تعاىل 

، فإن سرية سيرته الكريمة.  سيرته: ، وهو من الدالئل املهمة اليت يخعرف هبا صدقهمن دالئل نبوته 
فلهذا جتد أن من  النيب تدل على صدقه، والناس قد آتاهم اهلل تعاىل من املدارك ما مييزون به بني الصادق والكاذب،

 :وخذوا األمثلة.واهلل ما وجهك بوجه كذاب: من أهل اإلنصاف صدقه، حىت إنه يقول لقي نبينا 
: من أول وهلة نزل عليه الوحي يف غار حراء أتى إىل خدجية يف القصة املشهورة، فماذا قالت خدجية؟ قالت

. وتعني على نوائب احلق، واهلل ال خيزيك اهلل أبداً  إنك لتصل الرحم، وتقري الضيف، وتكسب املعدوم،: يا ابن عم
مل خيش على نفسه أنه كاذب، ال، خشي على نفسه أنه  ، نبينا (إين خشيت على نفسي: )أرأيتم؟ ملا قال هلا

أصابه سوء، فلما بث ذلك خلدجية رضي اهلل عنها استدلت بسريته وسابق عهده على صدقه، يعين اهلل تعاىل الذي 
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 [4[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه هللا ـ

 

من أنه يقري الضيف ويكسب املعدوم ويعني على نوائب احلق ال ميكن أن خيزيه :  هذه اخلالل الكرميةاستعمله يف
إن هذا هو الناموس الذي كان : اهلل أبداً، مث ملا ذهبت به إىل ورقة بن نوفل وقص عليه القصص ماذا قال ورقة؟ قال

الصادق : وصدقه املعهود، حىت كان يلقب بـ استدل  حباله . يأيت موسى، وإين ألرجو أن تكون نيب هذه األمة
 . األمني، عند قريش

ومن معه من املؤمنني وحكوا له   إميان النجاشي، فإن النجاشي ملا خاطب جعفرًا : مث من شواهد ذلك
كيف كان حاهلم يف اجلاهلية؟ وكيف بعث اهلل من بني ظهرانيهم ومن أنفسهم من يدعوهم إىل كذا وكذا وكذا؟ 

واهلل ما عدا ما جاء به : نجاشي على صدقه، وملا مسع إىل بعض ما أخنزل عليه أخذ عوداً من األرض وقالاستدل ال
 . هكذا املنصفون يدركون الصدق بالقرائن والدالئل. نبيكم ما جاء به عيسى مثل هذه

يف املدة اليت أل ي سفيان ومنه معه  -االستبانة: وإن شئنا أن نقول–هرقل حينما أجرى ذلك االستفتاء : مث
كفار قريش بعد احلديبية، خرج أبو سفيان يف جتارته إىل الشام، مغتنمًا فرصة التهدئة والصلح،   ماد فيه النيب 

بسم اهلل الرمحن الرحيم، : )اغتنم ذلك بدعوة ملوك األرض إىل اإلسالم، فكان أن دعا هرقل، وكتب إليه والنيب 
، أسلم تسلم يؤتك اهلل أجرك .وم، السالم على من اتبع اهلدى، أما بعدمن حممد رسول اهلل إىل هرقل عظيم الر 

نَ َنا َسَواء   َكِلَمة   ِإَلى تَ َعاَلْوا اْلِكَتابِ  يَاَأْهلَ  ق لْ } مرتني، فإن توليت فإمنا عليك إمث األريسيني، و َنك مْ  بَ ي ْ  نَ ْعب دَ  َأالَّ  َوبَ ي ْ
{ م ْسِلم ونَ  بِأَنَّا اْشَهد وا فَ ق ول وا تَ َولَّْوا فَِإنْ  اللَّهِ  د ونِ  ِمنْ  َأْربَابًا بَ ْعًضا بَ ْعض َنا يَ تَِّخذَ  َواَل  َشْيًئا ِبهِ  ن ْشِركَ  َواَل  اللَّهَ  ِإالَّ 
هو الذي ينبغي أن يكون دستور حوار، إن كان مث  -معشر طلبة العلم-هذا اخلطاب  (. [96: عمران آل]

خلطاب هو دستوره وهو رائده وهو قائده وسائقه، واآلية ناطقة حوار أديان حقًا وصدقًا فيجب أن يكون هذا ا
ملا وقع الكتاب يف يده كان فيهم قد بلغ درجة األسقفية، بلغ درجة يف مراتب   بذلك، املهم أن أبا سفيان

 الكهنوت عند النصارى إىل درجة األسقفية، لكنه شخغل بامللك، وعلم أن هذه اخلطاب وهذه اللغة أمرها عظيم،
وأن قد أظلهم زمان نيب، فلهذا طلب من أصحابه أن يبحثوا هلم عن أحد من العرب، فوجدوا أبا سفيان وصحبه، 

، فأمره أن يتقدم وأن يكون -وصدق–. أنا: أيكم أقرب إليه نسباً؟ فقال أبو سفيان: فاستحضروهم عنده، فقال
سائله، فإن كذب يف شيء فردوه، ردوه عليه، فلم  قل هلم إين: إين سائله، وقال للرتمجان: أصحابه من ورائه، وقال

يف ذلك الوقت قبل أن يسلم، ألن العرب تستعظم أن  يكن بد من أن يصدق أبو سفيان، على عداوته للنيب 
فظ عن أحدهم كذباً، فجعل هرقل يسأله مجلة من األسئلة الكاشفة قد أعدها وزورها  يف ذهنه قبل أن يلتقي  ُيخ

. ال: هل كان يف أحد من آبائه من دعا إىل هذا؟ فقالوا: هذا األمر وقال مجلة من األسئلة، قالبالقوم، فسأله عن 
                                                           

 
 .هكذا قال الشيخ 
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 [5[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه هللا ـ

 

هل أخثر عليه كذب قط؟ : قال. نعم: أهو فيكم ذو نسب؟ قالوا: قال. ال: قالوا. هل قال هبذا أحد قوله: فقال
يقول أبو . ال: هل يغدر؟ قالوا: قالوكان من خلفه سكوهتم تصديق أل ي سفيان، و . ال: قال أبو سفيان. ال: قالوا

يعين أن أنال من رسول إال هذا، . فلم أجد شيئًا ممكن أن أدخل به: قال. وحنن اآلن منه يف مدة: فقلت: سفيان
طبعًا مل يتمكن أن يتهمه بغدر، لكنه أدخل هذه اجلملة . وحنن اآلن يف مدة ال ندري ما هو صانع فيها؟: يقول

طيب، وهل : قال. الضعفاء: من يتبعه؟ الضعفاء؟ أم األشراف؟ قال: اع أن يفعله، وقالفقط، هذا غاية ما استط
يعين سأهلم أكثر . ال: هل يرجع أحد منهم  عن دينه سخطة له؟ قالوا: قال. بل يزيدون: يزيدون؟ أم ينقصون؟ قال

، ومن ذلك ق النيب من عشرة أسئلة، مث بعد ذلك عاد عليهم بالبيان، واستدل بكل مجلة من اجلمل على صد
. ما كان ليدع الكذب على الناس ويكذب على اهلل: فقلت: قال. ال: هل جربتم عليه كذباً؟ قالوا: قوله له ملا قال

. على الناس ويكذب على اهلل: ولكن لألسف عقله مل يقده إىل االتباع، لكنه أحسن االستنباط، قال! ما أعقله
لئن كان كما تقولون ليملكن موضع قدمي : ى مبا محله على القول، قالواستدل أيضًا من بقية األجوبة األخر 

يف دمشق يقول هذا الكالم، ليملكن موضع قدمي هاتني، ولو أعلم أين أستطيع اخللوص إليه لفعلت . هاتني
. قد أَِمر أمر ابن أ ي كبشة: فخرجت فقلت: حىت إهنم هبروا من كالم هرقل، يقول أبو سفيان.  وغسلت قدميه

قد أَِمر أمر ابن أ ي كبشة، إنه ليخافه ملك األصفر، . ، ينبذونه هبذا اللقبعت ينعتون به أحد أسالف النيب ن
متعجبني كيف ذاك؟ ألهنم أميون جاهلون، أما هرقل فكان عاملًا بدينه، فقال ما قال من . ملك بين األصفر

 . إىل آخر القصة. الكالم
، ويف حاله، فهذا أمر يدركه الناس،  النظر في سيرة النبي :فالمقصود أن من أعظم دالئل النبوة

من ال ُيصى، فمن رآه أدرك صدقه، وال زال الناس يدركون هذا حبدسهم وجتربتهم ومعرفتهم، ترى  وشهد له 
صادق اللهجة،  كان  نبينا . هذا الوجه وجه كذاب: وترى الرجل فتقول. هذا الوجه وجه صادق: الرجل فتقول
كان وجهه مرآة قلبه، يخرى يف وجهه سائر   -بأ ي هو وأمي –بري، وهلذا كان وجهه مرآة قلبه، كان صادق التع

التعبريات اإلنسانية، إما أن يتهلل وجهه كأنه مخذهبة، إذا فرح، وإما أن يعرف يف وجهه الكراهة، وإما أن يعبث أو 
وجهه كاخلشبة، ال يعطي انطباعاً، حىت  ، ال خيفي شيئاً، خبالف حال بعض الناس، الذي يكونيقرت، صادق 

فكان صادق  إن اإلنسان ليسرتيب من احلديث معه ومن نظراته ومن جتهمه، ال يعلم ماذا خيفي؟ أما نبينا 
رب عليه كذب . كذا وكذا: اللهجة، صادق التعبري، فلذلك هذا من أعظم دالئل النبوة، فإذا خرج رجل يقول ومل جيخ

 . فحري أن يخقبل قولهومل يعرف إال بالصدق، 
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 [6[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه هللا ـ

 

بشارات األنبياء السابقني، فما من نيب إال وبشر  .البشارات السابقة: -وهي كثيرة–ومن دالئل النبوة 
 ِكَتاب   ِمنْ  آتَ ْيت ك مْ  َلَما النَِّبيِّينَ  ِميثَاقَ  اللَّه   َأَخذَ  َوِإذْ }: ، وأعلن إميانه به، يقول اهلل عز وجلأمته مبحمد 

َرْرت مْ  قَالَ  َولَتَ ْنص ر نَّه   ِبهِ  لَت  ْؤِمن نَّ  َمَعك مْ  ِلَما م َصدِّق   َرس ول   َجاءَك مْ  ث مَّ  َوِحْكَمة    قَال وا ِإْصِري َذِلك مْ  َعَلى َوَأَخْذت مْ  أََأق ْ
َرْرنَا   قد شهدوا حملمد ، إذن أنبياء اهلل تعاىل[ 15: عمران آل]{  الشَّاِهِدينَ  ِمنَ  َمَعك مْ  َوأَنَا فَاْشَهد وا قَالَ  َأق ْ

: ودعا ربه بذلك، قال بالرسالة وصدقوه سلفاً، وصرحوا بذلك، وهذا موجود يف الكتب، فقد بشر به إبراهيم 
ه مْ  َرس واًل  ِفيِهمْ  َوابْ َعثْ  رَب ََّنا} ل و ِمن ْ دعا بذلك  ،[ 536: البقرة]{ َواْلِحْكَمةَ  اْلِكَتابَ  َوي  َعلِّم ه م   آيَاِتكَ  َعَلْيِهمْ  يَ ت ْ

 ، وعيسى إبراهيم وإمساعيل عليهما السالم، وكذلك جاء يف نصوص العهد القدمي ما يدل على بعثة حممد 
 ِمنْ  يَْأِتي ِبَرس ول   َوم َبشًِّرا}: لكونه هو أوىل الناس به بشر به بامسه الصريح، كما قال اهلل تعاىل يف سورة الصف

تواطؤا على حذف  -عليهم من اهلل ما يستحقون–هكذا، ولكن النصارى  ،[ 9: الصف]{ َأْحَمد   اْسم ه   بَ ْعِدي
هذه البشارة، ومحلوا ما يوجد يف العهد القدمي على نيب يأيت يف آخر الزمان رمبا هو املسيح عيسى ابن مرمي عندما 

كن الراسخون يف ، ولأو على غريه، كل ذلك فرارًا من إثبات نبوة حممد . املسيا: ينزل يف آخر الزمان، ويسمونه
، والنصارى حذفوا من أناجيلهم البشارة بالنيب العلم منهم شهدوا باحلق، كعبد اهلل بن سالم، وأثبتوا ذلك للنيب 

  حىت ظهر يف حنو القرن اخلامس عشر امليالدي أو السادس عشر امليالدي إجنيل برنابا، إجنيل برنابا وجد يف أحد
ص، وأحدث دويًا هائاًل حينما ظهر، إذ اإلجنيل هذا يتضمن فيما يتضمن املغارات أو الكهوف يف جزيرة قرب 

وكذلك يتضمن إثبات رفع املسيح وعدم . حممد : ، وقد عددهتا يف حنو اثين عشر موضعاً بامسهالبشارة بالنيب 
جيل املنحولة صلبه، وكل هذا مما تأباه النصارى، حىت اضطرت الكنيسة أن تصدر بيانًا بأن هذا اإلجنيل من األنا

: غري املعرتف هبا، وأنه رمبا كتبه مسلم يعين يتقن معرفة الكتاب املقدس، ومن قام برتمجته إىل العربية فهو نصراين
عارف به، وأنه مهما  خليل سعادة، حينما ترجم له أثبت أن هذا ال ميكن أن يصدر إال عن ضليع بدين املسيح 

 ِإْسَرائِيلَ  بَِني ِمنْ  َشاِهد   َوَشِهدَ }خيية وال من الناحية الكتابية عن مسلم، كان ال ميكن أن يصدر من الناحية التار 
أن يف بشارات األنبياء السابقني يف كتبهم، يف العهد : ، واملقصود[ 51: األحقاف]{ َواْسَتْكبَ ْرت مْ  َفآَمنَ  ِمْثِلهِ  َعَلى

النظر يف فحوى دعواه، النظر يف  وكذلك من دالئل نبوته  ،القدمي وغريه دالئل تشري إىل صدق نبينا حممد 
ليست دعوة قومية وال اقتصادية وال اجتماعية وال  فحوى دعواه، إىل ما يدعو؟ لو تأملنا لوجدنا أن رسالة نبينا 

أله عرقية وال أي مطلب من املطالب اليت ميكن أن يختهم هبا داعية لنفسه، هرقل ملا سأل أبا سفيان وأصحابه س
أن نعبد اهلل وال نشرك به شيئاً، وأن نصل الرحم، وأن كذا، وأن، وينهانا عن الربا  يأمرنا: فما يأمركم به؟ قال: قال

إذن هذا دليل من . اجلواب على أن هذه دعوى األنبياءفاستدل هرقل من هذا . والزنا، وذكر أموراً، وعقوق الوالدين
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 [7[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه هللا ـ

 

ى، فالذي يدعو إىل هذه األشياء ما الذي ُيمله إىل أن يكذب؟ لو أراد دالئل النبوة، وهو النظر يف فحوى الدعو 
: على يد مقدمهم عتبة بن ربيعة، قال أن ينال طمعاً دنيوياً لدعاهم إىل شخصه ونفسه، قريش ملا فاوضت النيب 

تكون  إن شئت أن نسودك سودناك، حىت ال نقطع أمرًا دونك، وإن شئت أن، املال مجعنا لك من أموالنا حىت
يعرض عليه مجيع املغريات، والنيب . أكثرنا مااًل، وإن شئت أن نزوجك زوجناك أمجل نسائنا، وإن شئت، وإن شئت

 فتال عليه صدر سورة فصلت حىت بلغ قول اهلل (فامسع: )قال. نعم: أفرغت يا أبا الوليد؟ قال: مطرق، قال ،
، فارجتف عتبة بن ربيعة [ 52: فصلت]{ َوَثم ودَ  َعاد   َصاِعَقةِ  ِمْثلَ  اِعَقةً صَ  أَْنَذْرت ك مْ  فَ ق لْ  َأْعَرض وا فَِإنْ }: تعاىل

خوفاً، آيات ثقيالت فيها من املواعظ ودالئل الصدق شيء عظيم، فخاف على  ووضع يده على فم النيب 
: يا قوم: تأثره، قاللشدة . لقد جاء إليكم بغري الوجه الذي ذهب به: ، فلما رآه قومه قالواقومه، وقام عن النيب 

 . يعين تأثر مبا قاله النيب . دعوا الرجل
، وأن األمر ليس منحصرًا فقط يف املعجزات كما تدعيه املعتزلة كل هذه دالئل تدل على صدق نبينا 

 . واألشاعرة
إذ كيف ، اهلل وتأييده لنبيه  روهو يف احلقيقة دليل بنين على النبوة، وذلكم الدليل هو نص :ثم دليل آخر

أنا رسول رب العاملني، : يستقيم؟ تأملوا معي يف هذا الدليل العقلي، كيف يستقيم أن ينتدب إنسان ويقول للناس
مث يؤيده اهلل تعاىل وينقله من نصر إىل نصر، ومن هزمية إىل . وقد قال اهلل تعاىل كذا، وأمركم بكذا، وهناكم عن كذا

له آفاق األرض؟ لو كان األمر كذلك لكان يف هذا طعن، يعين لو كان  نصر، ويكثر أتباعه، ويصدق أقواله، ويفتح
دعيًا كذابًا لكان ذلك طعن يف حكمة اهلل عز وجل، ألن يف ذلك من التلبيس على الناس ودواعي إضالهلم شيء 

ويكثر عظيم، أن يدعي اإلنسان هذه الدعاوى العريضة الكاذبة ويقول على اهلل بغري علم مث يؤيده اهلل وينصره 
َنا بَ ْعَض اأَلقَاِويِل }: أتباعه ويثبت أركانه، هذا ال يكون، وهلذا قال ربنا عز وجل أَلَخْذنَا ِمْنه  ( 66)َوَلْو تَ َقوََّل َعَلي ْ

، لكن اهلل تعاىل أراد أن ينسف كل ، حاشاه [ 69 - 66: الحاقة]{ث مَّ َلَقطَْعَنا ِمْنه  اْلَوتِينَ ( 61)بِاْلَيِميِن 
َنا تَ َقوَّلَ  َوَلوْ }: أن يتطرق إىل النفوسشك ممكن   َلَقطَْعنَا ث مَّ ( 61) بِاْلَيِمينِ  ِمْنه   أَلََخْذنَا( 66) اأْلَقَاِويلِ  بَ ْعضَ  َعَلي ْ

وأن اهلل  ،أن اهلل أيده ونصره، فهذا من أقوى األدلة على صدق نبينا : ، لكن الذي جرى غري ذلك{ اْلَوتِينَ  ِمْنه  
ال إله إال اهلل وحده، أجنز وعده، نصر عبده، وهزم األحزاب : )قد حقق له وعده حني وقف على الصفا، قال 

 َكَما اأْلَْرضِ  ِفي لََيْسَتْخِلَفن َّه مْ  الصَّاِلَحاتِ  َوَعِمل وا ِمْنك مْ  آَمن وا الَِّذينَ  اللَّه   َوَعدَ }: ، قال اهلل تعاىل(وحده
لَن َّه مْ  َله مْ  اْرَتَضى الَِّذي ِدينَ ه م   َله مْ  َولَي َمكَِّننَّ  قَ ْبِلِهمْ  ِمنْ  الَِّذينَ  اْسَتْخَلفَ   اَل  يَ ْعب د ونَِني َأْمًنا َخْوِفِهمْ  بَ ْعدِ  ِمنْ  َولَي َبدِّ
مكن هلم يف ، فإذا كان اهلل تعاىل قد نصر نبيه، مث نصر بعد نبيه أتباع نبيه و [ 11: النور]{  َشْيًئا ِبي ي ْشرِك ونَ 
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 [8[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه هللا ـ

 

األرض واستخلفهم فيها، فكل ذلك يدل على صدق دعوى النيب، وأنه ما قال إال حقاً، مث تأمل، تأملوا يف 
األدعياء الكذبة، تأملوا يف األدعياء الكذبة ماذا كان حاهلم؟ مل ميهلهم اهلل عز وجل، حىت فضحهم ونشر خزيهم، 

فهؤالء الذين ادعوا النبوة وقالوا على اهلل بغري علم مل . ذابمسيلمة الك. الكذاب: حىت يقال. مسيلمة: فال يقال
 . ميهلهم اهلل عز وجل حىت فضحهم وأظهر خزيهم وسقطت دعواهم

أن دالئل النبوة أكثر من أن حتصى، وأن األمر أوسع مما ضيقه به املتكلمون  -أيها اإلخوان–فبهذا يتبني لنا 
 . ملعجزاتا: من أهنا منحصرة يف اآليات اليت يسموهنا

بإذن –ومناقبه الكرمية، نرجئها  لعلنا أن نكتفي هبذا القدر يف هذه الليلة  وبقي بقية تتعلق مبعجزات النيب 
 . إىل الدرس القادم -اهلل تعاىل

 


