DELAİLÜ ' n- NÜBÜWE
Ayrıca i'caz ayetler arasındaki fasıla*lar

da da aranmaz; zira kafiyeyi büyük bir
ustalıkla seçebilenler fasılayı da kolaylıkla uygulayabilirler. İ'caz. muhtelif ayetlerde görülen istiare. mecaz ve kinaye
gibi edebi sanatlarla da olmaz. Aksi bir
görüş, bu tür edebi sanatların yer almadığı ayetlerde i'caz bulunmadığı sonucuna götürür. Cürcani'ye göre Kur'an'ın
gerçek anlamda i'cazı. aynen muhafaza
edilen nazmındaki fesahat ve belagattan kaynaklanmaktadır.
Eserin yazımında belli bir planın uygulanmaması, özellikle ana başlıkların
konulmaması birtakım tekrar ve tedahüllere sebep olmuştur. Konular arasın
daki geçişler "faslun" veya "i'lem" ifadeleriyle yapılmaktadır. Bu sebeple Fahreddin er-Razi (ö. 606/ 1209) eseri, müellifin Esrarü'l-be1aga'sıyla birlikte Nihdyetü '1- i caz ii dirayeti '1- i c cdz adıyla
hülasa ve yeniden tasnif etmiştir.
XIX. yüzyılın sonlarında bilhassa Muhammed Abduh ve Hüseyin b. Ahmed
el- Marsafi'nin gayretleriyle belagat ilimlerine olan ilgi artınca klasik belagat kitapları basılmaya başlanmıştır. Bu arada Muhammed Abduh ve Şeyh Muhammed eş-Şinkiti'nin tashihleri ve Muhammed Reşid Rıza'nın haşiye ve izahları ile
basılan De1a 'ilü '1- i c cdz (Kahire 1321,
133 ı. 1366), daha sonra Ahmed Mustafa el- Meragi (Kahire 13691 ı 950). Muhammed b. Tavit (1-11. Tıtvan 1950). Muhammed
Abdülmün' im el- Hafaci (Kahire ı 3891
ı 969) ve Mahmüd Muhammed Şakir (Kahi re ı404 / 1984) tarafından tahkik edilerek neşredilmiştir.
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Peygamberlik müessesesini, özellikle
Hz. Muhammed'in peygamberliğini
ispatlamak amacıyla yazılan
eserlerin ortak adı.

_j

"Bilinmeyen şeyin öğrenilmesini sağ
layan bilgi, kılavuz" anlamındaki delilin
çağulu olan delait ile "peygamberlik" anlamındaki nübüwet kelimesinden oluşan
delailü'n-nübüwe, terim olarak bir peygamberin bizzat gösterdiği veya peygamberliğine alarnet olmak üzere kendisi dışında meydana gelen tabiat üstü
olayları konu edinen. peygamberin getirdiği ilkeleri ilmi tahliliere tabi tutarak
bunların ilahi kaynaklı olduğunu. dolayı
sıyla o peygamberin de hak peygamber
olduğunu ispatlamayı amaçlayan eserleri ifade eder. Peygamberlerin gerçekleştirdiği tabiat üstü olaylar. benzerlerini meydana getirme açısından muhataplarını aciz bıraktıkları için mücize. nübüweti kanıtladıkları için de delil- delail
diye adlandırılır. Peygamber olacak kişi
nin doğumu sırasında veya nübüwetle
görevlendirilmesi esnasında meydana gelen harikulade olaylar nübüwetin delillerinden sayılmakla birlikte mücize olarak isimlendirilmez. Ebü Hatim er- Razi'ye göre bu iki türe giren olayların tamamına "i şaretler ve alametler" anlamın 
da a'lam denilir. Bunlara ayrıca "deliller"
manasında olmak üzere ayat ve şevahid
adı da verilir (A'lamü'n·nübüuue, s. ı93) .
Ebü'l-Hasan el-Eş'ari ise a'lam terimini
mücize ile birlikte ve daha geniş bir anlamda kullanır (Makala~ s. 438) İslam
alimleri. mutlak olarak nübüwet müessesesini ve özellikle Hz. Peygamber'in
nübüwetini ispatlamak amacıyla yazdıkları bu tür eseriere a'lamü'n-nübüvve yanında delailü'n -nübüwe adını vermek suretiyle hem bizzat peygamberlerce gösterilen mücizeleri, hem de kendileri dışında meydana gelen harikulade olayları delail kapsamına almışlardır.
Nitekim İbn Teymiyye, delailü'n-nübüvve ve a'lamü'n-nübüwe tabirlerinden her
birinin diğerinin yerinde kullanılabilece
ğine işaret etmektedir (en·Nübüuuat, s.
268). Nübüwetin ispat edilmesi amacıy
la yazılan eserler bu iki isim dışında çeşitli adlarla da anılmıştır. "Peygamberliğin kanıtlanması" anlamında kullanılan

isbatü'n-nübüwe, isbatü'r-risale, tesbitü delaili'n-nübüwe ile "nübüwetin delilleri" anlamındaki hucecü'n-nübüwe,
ayatü'n - nübüwe, şevahidü'n-nübüwe .

alamatü'n-nübüwe, mearicü'n - nübüvve. emaratü'n-nübüwe ve el-hasaisü'nnebeviyye bunların başlıcalarıdır. Beşai
rü'n-nübüwe tabiri ise genel olarak "Hz.
Muhammed'in nübüwetini doğrulayan
belgeler". özel olarak da "önceki kutsal
kitaplarda onun peygamberliğini müjdeleyen metinler" anlamında kullanılır
(bk. BEŞAİRÜ'n-NÜBÜWE) .
Taşköprizade, metafiziğin bölümleri
içinde mücizelerin peygamberliğe delil
oluşu keyfiyetini, mucizelerle sihir vb.
harikulade olaylar arasındaki farkları
incelerneyi konu edinen "emaratü'n-nübüwe" adlı müstakil bir ilim dalının bulunduğunu belirtmekteyse de (Mi{taf:tu 'ssa 'ade, ı. 32 ı) Kati b Çelebi onun bu görüşünü isabetli bulmaz ve sadece peygamberlik müessesesi ile Hz. Muhammed'in nübüwetini ispatlamak için müstakil eserlerin yazılmasının. bu konunun
kelam ilminden ayrı bir ilim dalı olarak
kabul edilmesini gerektirmeyeceğini belirtir (Keş{ü'z-zunan, 1, ı 61). Nübüwet meselesini n kelam ilmine ait üç temel konudan birini teşkil etmesi Kati b Çelebi'nin haklılığını ortaya koymaktadır.
Hz. Peygamber'in nübüwetle görevlendirilmesinden sonra vahye inanmayan çeşitli zümrelerin ortaya çıktığı. bunların arasında yer alan bazı şairlerin şi
irlerinde peygamberlik müessesesini tenkit ettikleri bilinmektedir. İslamiyet'in
Arap yarımadasını aşarak hızla yayılma
sının ardından MecQsTiik ve Maniheizm
gibi eski dinlere. materyalizme veya sadece Tanrı'nın varlığını kabul edip vahyi
inkar eden felsefi akımlara, ayrıca İs
lam dinine mensup olduğu iddiasında
bulunan aşırı fırkalara bağlı değişik zümreler bu tenkitlere fikri boyutlar ekleyerek bunları devam ettirmiş, nihayet nübüwet müessesesi aleyhinde yazılan
eserlerle konu İslam dini için önemsenecek bir problem haline gelmişti. İlk
olarak hicri ll. (VIII.) yüzyılın ikinci yarı
sında başlayıp lll. (IX.) ve IV. (X.) yüzyıl
larda etkisini sürdürdüğü kabul edilen
zındıklık ve ilhad hareketleri çerçevesinde İbnü'l-Mukaffa', Abdülkerim b. Ebü'lAvca, Beşşar b. Bürd. Ebu Isa el -Verrak,
İbnü'r-Ravendi. Ebu Bekir Muhammed
b. Zekeriyya er- Razi gibi alimierin nübüvveti felsefi açıdan eleştirenierin başında
geldiği zikredilir (ibnü'n-Nedim, s. 2ı6;
Kadi Abdülcebbar. ı. 106, 129; Abdurrahman Bedevi. Min Tarfl)i 'l-ilf:tad fi'l·İslam,
s. 37). İslam alimleri. SÖZ konusu kişiler
ce ileri sürülen iddialara ve yazılan eserIere erken devirlerden itibaren hem umumi kelam kitapları içinde, hem de de-
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ğişik adlarla müstakil eserlerde cevaplar vermişlerdir. Bunun sonucu olarak
genellikle delalilü'n-nübüwe veya a'lamü'n-nübüwe diye bilinen telif türü teşekkül etmiştir. Abdülhalim Mahmud,
bu tür eserlerin telifini sadece nübüvvet probleminin dinin temel konuların
dan biri olarak telakki edilmesine bağlı
yorsa da (Dela'ilü'n-nübüvve, s. 14) vahyi inkar etmek suretiyle peygamberlik
müessesesini hiçe sayan akım ve eserlerin etkilerini göz ardı etmek mümkün
değildir. Nitekim Ebü Hatim er-Razf'nin,
A 'Iamü'n-nübüwe* adlı eserini vahyi inkar eden filozof Ebu Bekir er- Razi'ye
reddiye olarak yazdığı bilindiği gibi Kadi Abdülcebbar da aynı konuya dair Teş
bitü dela'ili'n-nübüwe*sini Hz. Muhammed'in peygamberliğini ispatlamanın yanı sıra onun peygamber olmadığını öne
sürenleri reddetmek maksadıyla kaleme
aldığını kendisi kaydetmektedir (a.g.e.,
!, 5, 51). Son devir alimlerinden M. Zahid Kevseri de bu görüşü teyit etmektedir (Tebyfnü ke?ibi'l·mü{terf, Mukaddime, s. 18).

Yapılan tesbitiere göre elde mevcut
kaynaklar içinde delailü'n-nübüwe konusuna ilk olarak yer veren İbn İshak
olmuştur (es·Sfre, s. 257). İlk müstakil
eserleri ise İsbô.tü'l- 'ilm 'ale'n-nübüvve ve İşbô.tü'r-rusül adlarıyla Mu'tezile'den Dırar b. Amr yazmış, onu el-Ijücce ve'r-rusül adlı eseriyle Ebu Bekir elEsam takip etmiştir. Bişr b. Mu'temir'in
el-Ijücce ii işbdti'n-nübüvve 'si, Ebü'lHasan el-Medainf'nin Ayatü'n-nebf'si,
Ebü'l-Hüzeyl el-Allat'ın 'Alilmiltü sıd
~ı·r-Resı11'ü, diğer Mu'tezile alimlerince yazılan fakat günümüze kadaç ulaş
mayan eserlerdendir (İbnü'n-Nedim. s.
113, 185, 204, 214, 215) Cahiz'in Hucecü'n-nübüvve adlı eseriyle {J(ahire, ts.)
Ka di Abdülcebbar'ın Tes})itü delil' ili'nnübüvve'si (Beyrut ,-~sTve el-Mugni'nin Y0/. cildini teşkil eden "en;Nübüwat
ve'l-mu'Oizat"ı ise (Kahire 1965) Mu'tezile alimlerine ait olan v~ günümüze intikal eden başlıca delailü'n -nübüwe eserleridir. islam . filozoflarından Kindf'nin Risille ii teşbiti'r-rusül, İbn Sina'nın Risale ii işbdti'n-nübüvvat adlarıyla birer
risale yazdıkları da bilinmektedir (İbnü'n
Nedim, s. 318; Serkis, Mu'cem, I, 129).

Selef alimlerinden imam Şafii'nin İş
biltü'n -nübüvve adıyla bir eser kaleme
aldığı nakledilir (Sübki, V, 146). Buharide
el-Cami 'u's -sahih'indeki "Kitabü'l -Me-

na~ıb"ın "'A.İa~atü;n - nübüwe fi'l-isıam"

adını taşıyan

hacimli babında (nr. 25) konuyla ilgili olarak elliden fazla rivayet
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kaydetmiştir. Daha sonra ise Ebu İshak
ei-Cuzcanf'nin Emilriltü'n -nübüvve'si
zikredilebilir. Bilindiğine göre delailü' nnübüwe adını kullanan ilk Selef alimi
Ebü Zür'a er- Razf'dir. Davüd ez-Zahirf'nin A'lilmü'n -nebf'si, Ebü Davüd esSicistanf'nin Delil' ilü'n- nübüvve'si, İbn
Kuteybe'nin A'lamü'n-nübüvve'si (De·
la'ilü'n·nübüvve) , İbn Ebü'd-Dünya, Ca'fer b. Muhammed el-Firyabi, İbn Hibban,
Taberanive Ebü Zer el-Herevf'nin Dela'ilü'n-nübüvve'leri, Ebü'l - Ferec İbnü'l
Cevzf'nin ed-Dürrü'ş-şemin ii l]asil 'işi 'n- nebiyyi '1- emin 'i, Takıyyüddin İbn
Teymiyye'nin en-Nübüvvilt'ı ve Süyüti'nin el-ljaşa 'işü'l-kübril'sı Selef alimlerinin bu konuya dair eserlerinden bazılarıdır.
Eş'ariyye'den

peygamberliğin

ispatilk eser, Ebü'l-Hasan
ei-Eş'arf'nin Delil' ilü'n -nübüvve'sidir
(İbn Asakir, s. 136) Eş'arf'den sonra onun
mezhebine mensup alimler aynı konu da farklı adlar taşıyan eserler telif etmiş
lerdir. Bakıllanf'nin el-Beyan*ı (Beyrut
1958), Ebü Ca'fer el- Hemedanf' nin elİklil ii delil'ili'n-nübüvve'si (Abdurrahman Bedevi, Me?ahibü'l- İslamiyyfn, I,
661), Abdülkahir el-Bağdadf'nin Dela'ilü'n-nübüvve'si (Uşülü'd-dfn, s. 158),
Fahreddin er- Razi' nin en - Nübüvvilt'ı
(Beyrut 1986) ve Molla Miskin'in Me 'aricü'n-nübüvve'si bunlardan bazılarıdır.
lanmasına ilişkin

Matüridiyye'nin kurucusu olan Ebü
Mansur el -Matüridf'nin bu konuda müstakil bir eser yazdığı bilinmiyorsa da Kitilbü't- Tev.Qid'inde nübüwetin ispatlanması konusuna ayrıntılı sayılabilecek
bir şekilde bilgi vermiştir (s 176-210) Ca'fer b. Muhammed ei-Müstağfirf'nin Delil' ilü'n -nübüvve'si, Alaeddin Moğul
tay b. Kılıç'ın A'lamü'n-nübüvve'si (Selahaddin el-Müneccid, s. 188), Nüh b. Mustafa'nın Eşreiü'l-ma~iile ii ma'ne'nnübüvve'si (Süleymaniye Ktp., Bağdatlı
Vehbi Efendi, nr. 789). İbn Kemal'in Risille ii tah~ki'l-mu'cize'si ve Ahmed Midhat Efendi'nin Beşiiir-i Sıdk-ı Nübüvvet-i Muhammediyye*si (İstanbul 1312).
Matüridi alimlerince yazılan delailü' nnübüwe eserieri arasında sayılabilir. Molla Cami'nin çeşitli tarihlerde basılan Şe
vahidü'n-nübüwe*si ile imam - ı Rabbiinf'nin İşbiltü'n - nübüvve'si ise (kaf:ıu ' l
meknün, I, 23) bu hususta sufflerce yazılan eseriere ait örneklerdir.
Şii alimleri, imarnet fikrini temellendirme gayesiyle de olsa nübüweti ispatlamak için çeşitli eserler yazmışlardır.
Hadi- İlelhak Yahya b. Hüseyin'in İşbil
tü'n-nübüvve'si (Ahmed Mahmüd Sub-

hi. s. 144), Ebu Hatim er-Razf'nin A ' lamü'n -nübüvve'si, İbn Babeveyh el-Kummf'nin Cami 'u huceci'l - enbiya' sı, İbn
Nevbaht'ın el-İJ:ıticilc li -nübüvveti'nnebf'si (Keşfü'?·?unün, I, 352; izaf:ıu'l·mek
nün, I. 430; Il, 263). Nevbahtf'nin Teşbi
tü'r-risille'si (İbnü'n-Nedim. s. 225) ve
Ebü Ya'küb es-Sicistanf'nin İşbiltü'n
nübüvve'si (el-Mecdü, s. 183), Şia'nın çeşitli tırkalarına mensup alimierin bu türdeki eserlerinden bazılarıdır.
Delailü' n- nübüwe türündeki eserleri,
muhtevalarına ve peygamberliği ispat
ediş metotlarına göre iki ana gruba ayır
mak mümkündür. 1. Sadece nakle dayanarak nübüweti mucizeler ve diğer harikulade olaylarla ispatlamaya çalışan
eserler. Daha çok Selefiyye'ye bağlı hadisçiler tarafından kaleme alınan bu grubun en meşhur eserleri, Ebü Nuaym elisfahani ile Beyhaki'nin Delailü'n-nübüvve* adını taşıyan kitaplarıdır. Bu tür eserlerde nübüwet ve özellikle Hz. Muhammed'in nübüweti, Kur'an'ın yanı sıra
daha ziyade çeşitli rivayetlerle nakledilen harikulade olaylara dayanılarak ispat edilmeye çalışılmış, buna karşılık
mücize vb. olayların nübüwete delil oluş
keyfiyeti üzerinde hemen hemen hiç durulmamıştır. Hz. Muhammed gibi ümmi
bir insanın ünlü Arap ediplerince bile
benzeri getirilemeyen fesahat ve belagat mucizesi niteliğindeki Kur'an - ı Kerim ' i getirmesi. onun cansız varlıklarla
konuşması. az miktardaki yiyecek ve içeceği çoğaltması, hastaları iyileştirmesi,
geçmiş

milletlerle ilgili olarak Ehl-i ki tap arasında tartışma konusu olan meselelere ayrıntılı açıklamalar getirmesi,
geleceğe dair verdiği haberlerin gerçekleşmesi, geçmiş ilahi kitaplarda peygamberliğinin müjdelenmesi ve duaları
nın kabul edilmesi gibi hususlar bu eserlerin başlıca konularını teşkil eder. 2.
Peygamberlik müessesesini akli temellere dayandırarak ispatlamaya çalışan
eserler. Bu tür eserler bir taraftan mucizeye akli bir temel bulmaya çalışırken
diğer taraftan vahiy dışındaki bilgi kaynaklarının (akıl ve duyuları bütün varlık
ve olayları kuşatacak bir mükemmellikten yoksun olduğunu, bu sebeple de zihinlerde doğan ve hayatta karşılaşılan
problemierin çözülebilmesi için evrensel
bir kaynağa ihtiyaç duyulduğunu ispata
çalışmışlardır. Söz konusu eserlerde peygamberlerin getirdiği öğretilerin evrenin yaratılış ve işleyişini mantıki ve tutarlı yorumlara kavuşturduğu vurgulanmış, bu öğretilerin içerdiği ilkelerin gerek fert gerekse toplumun her türlü ihtiyacına cevap verecek nitelikte olduğu
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kanıtlanmaya çalışılmıştır. Bu tür eserIerin müellifleri peygamberlik müessesesine epistemolojik, ontolo_üik ve etik
açıdan felsefi" yaklaşımlar yapmaya çalışmışlardır. Cahiz'in Hucecü'n-nübüvve'si, Ebu Hatim er-Razl'nin A'ldmü'nnübüvve'si, Bakıllanl'nin el - Beyiin'ı.
Kadi Abdülcebbar'ın Teşbitü del ii' ili"nnübüvve'si. Maverdi'nin A 'Iamü'n-nübüwe*si, Fahreddin er-Razi'nin en-Nübüvviit'ı, Muhammed Rüşdi Abld'in enNübüvve ii gav'i'l- 'ilm ve'l- 'a~·ı
(Bağdat ı 986). bu gruba dahil olan eserIerin bazı örneklerini oluşturur.

Doğrudan doğruya

delailü'n-nübüwe
eserlerin dışında beşairü'n-nübüweye dair eserlerle Hıristi
yanlık ve Yahudiliğe karşı yazılan reddiyeler de bu tür içinde değerlendirilebi
lir. Ali b. Rabben et-Taberl'nin er-Red
'aıe·n-nasiirii'sı ile (Beyrut 1959) Kurtubi'nin ei-j'Jam bimii ii dini"n-naşii
ra mine'I-fesad ve'l- evham ' ı (Kahi re
ı 980) bunlara ait örnekler arasında zikredilebilir.
konusuna

ayrılan
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bunların

Hz. Peygamber'in nübüwetine ilişkin
delilleri ihtiva eden ve çeşitli kaynaklarda dağınık olarak bulunan rivayetleri bir
araya toplamak amacıyla telif edilen eser.
üç bölüm halinde ele alınabilecek otuz
beş fasıldan meydana gelmiştir. Birinci
bölümü oluşturan ilk on fas ılda Hz. Peygamber'le ilgili olarak doğumundan önceki bazı hususları konu edinmiştir. Bu
bölümde Peygamber'in isimleri, soyu,
mensup olduğu ailenin asaleti. Kur'an'da belirtilen faziletleri, diğer peygamberlerden üstünlüğü , zuhurundan önceki peygamber beklentileri, geçmiş ilahi
kitaplarda yer alan vasıfları. ebeveyninin evliliği ve kendisinin anne rahmine
intikalinden itibaren meydana gelen hiirikulade olaylarla ilgili rivayetler nakle-

aynen gerçekleşmesi , ashiib-ı
bir kısmından keramet sayıla
bilecek bazı ilginç olayların zuhur etmesi gibi husustarla ilgili rivayetler başlıca
konular olarak işlenir. Eserin son fasıl
larında Hz. Muhammed ile diğer peygamberlerin mukayesesı yapılır ve Kur'an
mucizesinden başka her peygambere verilen maddi mucizenin bir benzerinin Hz.
Peygamber'e de verildiği hususu çeşitli
rivayetlerle ispat edilmeye çalışılır.
Delii 'ilü 'n- nübüvve 'nin kaynakları
arasında Siretü İbn İslpJ.~ ve Vakıdi'nin
el -Megiizfsi de yer alır. Eserde nübüvvet delilleri olarak nakledilen rivayetler,
genellikle duyularla algılanan (hissi) ve
olmuş ya da olacak olaylarla ilgili bulunan (haberi) mucizelerden oluşmuştur.
Hz. Peygamber'e ait vasıfların Ehl-i kitap alimlerince bilinişi ve onun güven
duyulan yüce bir şahsiyete sahip oluşu
da nübüwet delilleri arasında mütalaa
edilmiştir. Ancak bu eserin ihtiva ettiği
rivayetlerin doğruluk açısından tenkide
tabi tutulması gerekmektedir. Delii' ilü 'n-nübüvve ilk defa Haydarabad'da
(ı 320), daha sonra da Halep'te (1397 1

dilm işti r.

ı 977) yayımlanmıştır.

DEıAİLÜ'n -NÜBÜWE

kiramın

( ~lj:'i~)

Ebu Nuaym el-İsfahani'nin
(ö. 430 /1038 )

L

Hz. Peygamber'in nübüvvetini
mucizeleriyle ispat etmeyi
amaçlayan eseri.

_j

ikinci bölümü teşkil eden daha sonraki altı fasılda, Hz. Peygamber'in doğu
mundan nübüwetle görevlendirilmesine
kadar geçen hayatı , bu süre içinde gerçekleşen ve nübüwet alameti olarak kabul edilmesi gereken olaylarla ilgili rivayetler sıralanır. Doğduğu yılda Fil Yak'ası'nın meydana gelmesi. annesi Arnine
ile süt annesi Halime'nin bazı tabiat üstü olaylar müşahede etmeleri, çocukluk
ve gençlik dönemlerinde Kureyşliler'in
kendisi hakkında olumlu kanaatler besleyip onu güvenilir bir şahsiyet olarak
tanıması. sırtında nübüwet mührü taşı
ması , Cahiliye inançlarından ve sapıklık
larından korunmuş bulunması bu kısım
da ele alınan konulardan bazılarıdır.
Üçüncü bölümü oluşturan son on dokuz fasılda. Hz. Peygamber'in nübüwetle görevlendirilmesinden vefatma kadar
geçen sürede vuku bulan mucizelerle ilgili rivayetler sıralanır. Vahyin ve vahiy
meleğinin geliş şekilleriyle başlayan bu
bölüm içinde hicret esnasında gerçekleşen mucizeler. hayvanların Hz. Peygamber'le konuşması, uzaktaki bir ağacın
onun yanına gelip tekrar yerine dönmesi. çeşitli zamanlarda parmaklarından
su akması. az bir yemeği çoğaltması,
iştirak ettiği gazvelerde ve vefatı anın
da birçok harikulade olayın meydana
gelmesi, gayba dair haberler vermesi ve
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Hz. Peygamber'in nübüvvetini
mucizeleriyle ispat etmeyi
amaçlayan eseri.

_j

Tam adı Del ii' ilü 'n- nübüvve ve ma'rifetü al}.viili şiil}.ibi'ş-şeri'a olan eser,
Beyhaki'nin ileri yaşlarında yazdığı en
son kitaplarından biridir. Beyhaki. kendi ifadesinden anlaşıldığına göre, eseri
telif ederken "eş-Şeyhü'r-Refs" diye andığı hocası (muhtemelen Ebu Sa'd Muhammed b. İbra him el-Hargüşi) tarafından yazılmış olan el-Med{].al ilciKitabi Delci'ili 'n-nübüvve adlı eseri örnek almıştır.
Bablar şeklinde düzenlenen eseri bir
ve on bir bölüm halinde ele almak
mümkündür. Giriş kısmında geçmiş peygamberlerin nübüwetiyle Hz. Muhammed'in nübüwetinin ancak mucizelerle
ispat edilebileceği belirtildikten sonra
giriş
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