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ÖZET 
Tafdil konusu kelam literatüründe daha çok hilafet tartışmaları 
bağlamında esas alınmıştır. Bununla beraber konu, peygamberlerin 
fazileti, peygamberlerin meleklerle mukayesesi gibi teolojik tartış-
malara vardırılmıştır. Hz. Muhammed’in diğer peygamberlere üs-
tünlüğü de bu bağlamda tartışılmıştır. Osmanlı âlimi İbn Kemal, İ-
sa’nın Muhammed’den üstün olduğunu savunan Molla Kabız’a ce-
vap vermiştir. İbn Kemal düşüncelerini “Afdaliyya tü Muhammed” 
isimli risalesinde açıklamıştır. Bu risaleyi, farklı nüshalarını araştı-
rarak neşrettik ve tafdil meselesi bağlamında kısaca değerlendirdik.  

 
THE QUESTION OF SUPERIORITY IN ISLAMIC THEOLOGY, AND 

“AFDALIYYATU MUHAMMED” BY IBN KAMAL 
 

ABSTRACT 
The Question of superiority is well grounded on the discussions on 
khilafah in Islamic Theology. However, this subject has been taken 
to the discussions of theological matters such as prophecy, angels, 
priority among the prophets etc. The superiority of Muhammad 
upon the other prophets was discussed in this context.  

The Ottoman Scholar, Ibn Kamal responded to the claims of Molla 
Qabiz who claimed that Jesus Christ had the superiority on Mu-
hammad. İbn Kamal explained his ideas in a tractate named “Af-
daliyya tü Muhammed” We edited this risalah taking up the some 
other version of it and in the sense of superiority we evaluated this 
matter as summing up. 

Key Words: Superiority, Muhammed’s superiority, Jesus, angel’s 
superiority, Afdaliyyetu Muhammed. 
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I. Giriş 
Efdaliyyet meselesi İslam akaid sistemi içerisinde doğrudan 

bulunması gerekli bir konu olmamakla birlikte bir taraftan nübüvvet 
meselesiyle bağlantılı olarak ele alınmış ve gittikçe alanı genişletil-
miştir. Kelam eserlerinin tarih içinde uğramış olduğu muhteva deği-
şikliği dikkate alındığında bunun böyle olduğu görülmektedir. Aslın-
da konunun genişleyen çerçevesi İslami disiplinlerin birbirleri ara-
sındaki meşruiyet iddiasının bir yansıması olarak da görülebilir. Do-
layısıyla alan genişlemesi de bununla bağlantılı olmuştur. Bu bağ-
lamda peygamberlerle melekler arasındaki mukayese, peygamberle-
rin kendi aralarındaki mukayeseyle devam etmiş, Şia düşüncesinde-
ki imamların ismeti (günahsız olmaları) doktrini, Peygamberlerin is-
metine alternatif görülmüş veya en azından böyle bir düşünceyi çağ-
rıştırmış ve neticede bu düşüncedeki imam ile peygamberler arasın-
da bir kıyaslama yapılmasına sebep teşkil etmiştir.  

Diğer taraftan Hz. Peygamber’den sonra din konusunda yetkinin 
kimde olması gerektiğine dair meşruiyet çabaları da konunun tartışı-
lıp değerlendirilmesine sebep olmuştur.. Bu çabanın içinde, özellikle 
Şia’nın bunu aynı zamanda siyasal düzlemde ele alması ve söz konu-
su etmesi, konunun derinleşmesine zemin teşkil etmiştir. İslami di-
siplinler arasındaki metot farklılığı, bu farklılığın ortaya çıkardığı de-
ğişik düşüncelerin ve bu düşüncelerin somutlaştığı şahsiyetlerin 
meşruiyeti de bu türden değerlendirmelerin yapılmasına katkıda bu-
lunmuştur. Bu meyanda felsefi zeminde bilginin temsilcisi duru-
mundaki filozof ile peygamber, tasavvufi alanda da ilahi bilgiyi elde 
etme imkânına sahip olmakla nitelendirilen veli ile peygamber mu-
kayesesi de efdaliyyet düşüncesinin yansıması olarak görülebilir. Ö-
zellikle Peygamberliğin alameti olarak görülen mucize ile velayetin 
göstergesi olarak sunulan keramet de bu düzlemde düşünülebilir. 

Efdal kelimesi artmak, fazla olmak, üstün olmak anlamına gelen 
“fzl” (فضل) kelimesinden türemiş bir sıfat kalıbı olup “en üstün olma, 
bir kimsenin diğerinden üstün olması gibi anlamlarına gelir.1 Kelam 
literatüründe ise efdaliyyetten maksat aslında “Allah katında sevabı 
en çok olmak” anlamında değerlendirilmiş2 olmasına rağmen, daha 
sonra bu bağlamdan çıkarılarak her türlü şahsi ve zati özelliklere 
kadar vardırılmıştır. Mukayeseye konu olan melek-peygamber, pey-
gamber-imam gibi varlıkların mahiyeti ve fonksiyonları düşünüldü-
ğünde, böyle bir mukayesenin temelde bir dayanağı olmadığı açıkça 
görülür. Çünkü bu varlıklar dikkate alındığında, her birinin görevi, 
fonksiyonu ve kategorisi birbirinden farklı olduğu açıktır. Bu itibarla 
en azından denk olmayanlar arasında böyle bir mukayeseye gidilme-
                                                 
1  İbn Manzur, Lisanü’l-arab, “fdl” mad., Beyrut, X, 280. 
2  es-Semerkandî es-Sehâifu’l-ilahiyye, s. 494.  
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si uygun değildir. Ancak yukarıda zikrettiğimiz sebeplerin buna etki-
si olmuştur. İlk bakışta nasların karakterlerinde böyle bir mukayese 
fikri olduğu göze çarpmaktadır. Dolayısıyla bu nasların delaletleri 
düşünüldüğünde, bunu da mukayese fikrinin ortaya çıkışında etken 
olduğu düşünmek mümkündür. Kelam eserlerinde peygamberlerin 
kendi aralarında, peygamberlerle melekler arasında ve bunlarla diğer 
insanlar arasında, kısaca varlık mertebeleri arasındaki bu üstünlük 
tartışmalarının yanı sıra hilafet tartışmalarının ana merkezi de bu 
esastan hareketle yapılmıştır. Hilafete ya da imamete layık olmak 
dinin bir unsuru olarak algılanmış ve dini açıdan fazilet sahibi olma 
bu işe layık olmanın temeli olarak görülmüştür. Ancak biz burada bu 
tartışmalara değinmeden melek-peygamber ve peygamberimizle diğer 
peygamberler arasındaki tafdil konunsa temas etmekle yetineceğiz. 

A. Peygamberler ve Melekler Arasındaki Üstünlük 
Melekler ile peygamberler arasındaki mukayesenin hangi endi-

şeden yapıldığı sorusunu cevaplandırmak doğrusu kolay değildir ve 
kaynaklarda bunun cevabı net olarak verilmiş de değildir. Dikkat 
çeken tek cevap “bir kimse meleğin ne olduğunu ve hangi özellikleri 
bulunduğunu bilirse, aklı bu konulara girmeye müsaade etmeyeceği, 
fakat insanların pek çoğunun melekleri gökyüzünde uçan varlıklar ol-
duğunu zannetmesi” neticesinde böyle bir mukayeseye girişmiş ol-
dukları şeklindedir. Aslında beşerle melekler arasında varlık, ilim, 
kudret ve kemal açısından hiçbir ilişki bulunmamaktadır.3 Melekler 
ile peygamberler arsında yapılan mukayesede kimin daha üstün ol-
duğu hususu herhangi bir itikadi düşüncenin ayırıcı vasıflarından 
olmaması sebebiyle mezhepler arasında kalın hatlarla çizilmiş sınır 
yoktur. Her itikadi mezhebe mensup düşünürler kendi içinde farklı 
kanaatlere sahiptir. Mutezili âlimlerin çoğunluğu meleklerin pey-
gamberden üstün oldukları kanaatindedirler. Şia’ya mensup bazı 
gruplar da aynı görüşü paylaşırlar.4 İslam filozoflarının da bu konu-
da Mutezile ile aynı kanaati paylaştığını söyleyen el-İcî (ö.756/1355), 
burada tartışılan konunun süfli meleklerin peygamberlere olan üs-
tünlüğü değil, ulvî meleklerle peygamberler arasındaki mukayese 
olduğuna dikkat çeker. Genelde ise peygamberlerin, süfli melekler-
den üstün oldukları ittifakla kabul edilen husustur.5 Eş’arî’nin (ö. 
324/936) kaydettiğine göre Rafızî’ler imamların dahi meleklerden üs-
tün olduklarını iddia etmişlerdir.6 Bu bağlamda müslümanlardan 
olan salih kimseler içerisinde Hz. İsa’dan daha faziletli olan kimseler 
bulunduğunu iddia edenler de olmuştur. Bakıllânî’nin (ö. 403/1013) 
ise bu ümmet içerisinde Hz. Peygamber’den daha üstün olma ihtima-
                                                 
3   er-Râzî, Metâlibu’l-âliye mine’l-ilmi’l-ilahi, VII, 405, 421. 
4  el-Eş’arî, Makalâtü’l-İslamiyyin, I, 296; el-Bağdadî, el-Fark beyne’l-fırak, s. 371. 
5   el-İcî, el-Mevâkıf fi ilmi’l-kelâm, s. 367 es-Semerkandî, es-Sehâifu’l-ilahiyye, s. 436.  
6   el-Eş’arî, a.g.e, II, 126 
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li olan kişilerin bulunabileceği nakledilmektedir. Önemli Mutezile ke-
lamcılarından Ebu Haşim el-Cübbaî’ye (ö. 311/933) göre ise 
müslümanlar içerisinde birinin, salih amel noktasında uzun süre 
yaşaması durumunda peygamberin ameline denk olabilecek bir nok-
taya ulaşması mümkündür.7 

Farklı düşünceler bir tarafa bırakılırsa Ehl-i sünnet genel ola-
rak, peygamberlerin elçi olan meleklerden, elçi olan meleklerin pey-
gamber olmayan insanlardan, peygamber olmayan insanların da di-
ğer meleklerin hepsinden üstün olduğu görüşündedir.8 Bu ayırıma 
göre yaratıkların en üstünü Hz. Muhammed’dir. Sonra peygamberler, 
elçi olan melekler, muttaki müminler, bunların dışında kalan insan-
lar ve elçi olmayan melekler gelmektedir.9 İbn Hazm (ö. 456/1064) 
ise bu sıralamayı melekler, resul olan peygamberler, nebi olan pey-
gamberler ve sahabe şeklinde yapar. Ona göre Hz. Peygamber’in sa-
habesi olan cinler, diğer sahabelerden üstündür.10 

Ehl-i Sünnet kaynaklarında aktarıldığına göre Mutezile, melek-
lerin peygamberlerden üstün olduğu şeklindeki görüşünü destekle-
yen nakli ve akli deliller ileri sürmüştür. Özellikle Kuran’da Melekle-
rin üstünlüğüne işaret ettiğini düşündükleri ayetler şunlardır: 

“De ki: “Ben size, Allah’ın hazineleri yanımdadır, demiyorum. 
Gaybı da bilmem. Size 'Ben meleğim' de demiyorum. Ben sadece bana 
vahyedilene uyuyorum.”11  

“Derken şeytan, onların, kendilerinden gizlenmiş olan çirkin yerle-
rini kendilerine göstermek için onlara fısıldadı: “Rabbiniz, başka bir 
sebepten dolayı değil, sırf ikiniz de birer melek, ya da ebedî kalıcılar-
dan olursunuz diye sizi şu ağaçtan men‘etti” dedi.”12 

“Onu, müthiş kuvvetleri olan biri (melek) öğretti”13 
“Göklerde ve yerde olan bütün varlıklar O'nundur. Katında olan-

lar O'na kulluk etmekten ne çekinirler, ne de yorulurlar.”14 
Mutezile âlimleri bu ayetlerde meleklerin üstünlüğünün vurgu-

landığını ifade etmektedirler. Ayette Peygamber’e atfen ifade edilen, 
“'ben meleğim de demiyorum” ifadesi bunu göstermektedir ve bu ayet 
Mutezile’ye göre tevazu ifade etmektedir. Müşriklerin Hz. Peygam-

                                                 
7   İbn Hazm, el-Fasl fi’l-milel ve’l-ehva ve’n-nihal, V, 125.Bu görüşleri aktaran İbn 

Hazm bu tür yaklaşımların küfür olduğunu söyler. Ancak İbn Hazm’ın Bakıllanî’ye 
nispet ettiği bu görüşü ulaşabildiğimiz kadarıyla onun eserlerinde rastlayamadık. 

8   Taftazânî, Şerhu’l-akâid, trc. Süleyman Uludağ, s. 364. 
9   Pezdevî, Ehl-i sünnet akaidi, trc. Şerafeddin Gölcük, s. 293. 
10  İbn Hazm, el-Fasl, V, 126. 
11  En’am 6/50. 
12  A’raf 7/20. 
13  Necm 53/5. 
14  Enbiya 21/19. 
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ber’den talep ettikleri şeyler konusunda o, “gaybı bilmediğini ve Al-
lah’ın hazinelerinin yanında olmadığını” ifade etmesi ise meleklerin 
bu özelliklere sahip olduğunu göstermektedir. Bu tür özellikleri bu-
lunanlar, bunlara sahip olmayanlardan üstün olmayı gerekli kılar. 
Aynı şekilde Allah’ın Hz. Âdem’i ve eşi Havva’yı ağaca yaklaşmaktan 
yasaklamasının (Araf 7/20) sebebi onların melek ya da ebedi kalıcı-
lardan olmalarıyla ilişkilendirmesi de Allah katında meleklerin pey-
gamberlerden üstün olduğuna delalet eder. Mutezile bu nakli delille-
rin onların üstünlüklerine delalet ettiklerini düşünürler.15 Aynı dü-
şünceyi paylaşan İbn Hazm da Âdem’in (a.s.) meleklerin üstün oldu-
ğunu ilgili ayete atıfla delillendirir. Eğer Âdem (a.s.), meleklerin ken-
disinden üstün olduğunu yakinen bilmemiş olsaydı ve melek olmayı 
arzu etmeseydi, Allah’ın kendisine yasaklamış olduğu ağacın meyve-
sinden yemeyi kabul etmezdi.16 

İlgili ayette geçen “'Ben meleğim’ de demiyorum” ifadesi, İcî’ye gö-
re tevazu sadedinde değildir. Zira “ayetlerimizi yalanlayanlara gelin-
ce, yapmakta oldukları fenalıklar yüzünden onlara azap dokunacak-
tır” (En’am 6/49) ayeti, müşriklerin alaylı bir tarzda Hz. Peygam-
ber’den azabı hemen talep etmeleri üzerine nazil olmuştur. Yani Al-
lah katından azabı indirmek, peygamber için söz konusu değildir ve 
azabın ne zaman ineceğini de bilmez. Melek de değildir ki, azabı in-
dirmeye gücü olsun. “Rabbiniz, başka bir sebepten dolayı değil, sırf 
ikiniz de birer melek, ya da ebedî kalıcılardan olursunuz diye sizi şu 
ağaçtan men‘etti.” (Araf 7/20) ayetinde vurgulanmak istenen şey ise 
şudur: Âdem ile Havva meleklerin çok güzel oldukları ve muazzam 
bir yaratılışa sahip bulunduklarını gördüler ve benzer şekilde olmayı 
arzu ettiler. Fazilet ve kemalin böyle olduğu hayaline kapıldılar. Yok-
sa ayette onların melek olmaları kemalin ifadesi olarak sunulma-
maktadır.17  

Meleklerin peygamberlerin öğretmenleri konumda oldukları id-
diasını da değerlendiren el-Îcî, onların muallim değil tebliğci (iltici) 
olduklarını söylemektedir. “Onu, müthiş kuvvetleri olan biri (melek) 
öğretti” ayetinde geçen “öğretti” ifadesi, tebliğ etme anlamına gelmek-
tedir.18 

Mutezile ve İslam filozofları benzer akli delillerden hareket et-
mişlerdir. Genelde hareket noktaları onların mahiyetleriyle ilgilidir. 
Melekler nitelik açısından peygamberlerden farklı oldukları için üs-
tünlükleri söz konusudur. Onlar manevi cevherlerden meydana gel-
mektedir. İnsan ise maddi bir surettedir. Manevi olanın maddi olana 

                                                 
15  Abdülkahir el-Bağdadî, Usulu’d-din, s. 295–296. 
16  İbn Hazm, el-Fasl, V, 131. 
17  el-İcî, el-Mevâkıf, s. 369; Cürcânî, Şerhu’l-mevakıf, s. 577–578. 
18  el-İcî, el-Mevâkıf, s. 370. 
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üstünlüğü söz konusudur. Melekler soyut ruhani varlıklardır ve ulvi 
suretlerle ilişkilidirler. Bu yapıda olan melekler insanın ilişkili olduğu 
şehvet, gazap ve benzeri nefsanî duygulardan soyutlanmıştır. Ruhani 
olan varlıklar depremler ve su çekilmeleri gibi zor olan meşakkatli 
işleri yapabilme gücüne sahiptirler. Cismani varlıklar ise buna güç 
yetiremezler. Ruhani varlıklar önceki asırlarda olanları, geçmişi, ge-
leceği ve her türlü gaybı bilir. Onların bilgileri fıtri, fiili ve külli bilgi-
dir. Cismani varlıklar ise bunlardan mahrumdurlar.19 Bu akli delil-
lerden hareket eden Mutezile, meleklerin peygamberlerden üstün ol-
duklarını savunmaktadır. Bu delillerin tümünün felsefi esaslara ve 
prensiplere bağlı olduğunu kaydeden el-İcî, kendilerinin bu tür pren-
sipleri kabul etmediklerini söyleyerek bu akli delillerin temelsiz oldu-
ğunu iddia eder.20 

Aslında meleklerin peygamberlerden üstün olduğunu savunan-
lar “Mesih de, gözde melekler de Allah'a kul olmaktan asla çekinmez-
ler” (Nisa 4/172) ayetinden hareketle bunu meleklerin peygamberden 
üstün olduğuna delil getirmektedirler. Zira burada, meleğin İsa’ya 
üstünlüğünden bahsedilmekte olduğunu ifade ederler. Ancak burada 
anlatılmak istenen ne meleklerin peygamberlere üstünlüğü ne pey-
gamberlerin meleklere üstünlüğüdür. Bu ayetin geçtiği yerdeki ayet-
lerin bağlamı dikkate alındığında aslında inanç noktasındaki aşırıya 
gitme düşüncesinin eleştirisi vardır. İlgili bağlamda ayet okundu-
ğunda bu durum gözlenmektedir: 

Ey ehli kitap, Dininizde taşkınlık etmeyin. Allah hakkında ancak 
gerçeği söyleyin. Meryem oğlu İsa Mesih, Allah'ın peygamberi, Mer-
yem'e ulaştırdığı kelimesi ve kendinden bir ruhtur. Allah'a ve peygam-
berlerine inanın, "üçtür" demeyin, vazgeçin, bu hayrınızadır. Allah an-
cak bir tek Tanrı'dır, çocuğu olmaktan münezzehtir, göklerde olanlar 
da yerde olanlar da O'nundur. Vekil olarak Allah yeter. Mesih de, göz-
de melekler de Allah'a kul olmaktan asla çekinmezler. Kim O'na kul-
luktan çekinir ve büyüklük taslarsa, bilsin ki, O, hepsini huzuruna top-
layacaktır.21 

Burada Hıristiyanların peygamberlerini aşırı yüceltmeleri so-
nunda onda uluhiyet bulunduğu derecesine vardırmış olmaları dü-
şüncesi mevcuttur. Cürcanî (ö. 816/1413) ayeti, bu bağlamda yo-
rumlarken meseleyi gayet açık bir şekilde ortaya koymaktadır. 
Hrıistiyanlar, Hz. İsa’yı aşırı bir şekilde yüceltmişlerdir. Bu durum 
onların Hz. İsa’nın mucizelerini görmelerinden kaynaklanmaktadır. 
Onun ölüleri dirilttiğini ve babasız dünyaya geldiğini bildikleri için 

                                                 
19  er-Râzî, Muhassalu efkari’l-mütekaddimîn ve’l-müteahhirîn, s. 322–324; el-İcî, el-

Mevâkıf, s. 368. 
20  el-İcî, a.y. 
21  Nisa 4/171–172. 
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bu onların aşırı yüceltmeci bir tavra sahip olmalarına sebep olmuş-
tur. Buradan hareketle onu Allah’ın kulu olmaktan çıkarıp, onda 
ulûhiyetin bulunduğunu iddia etmişlerdir. Allah bu ayette meleklerin 
de onun yaptığını yapabileceğini, hatta daha fazlasını yapabileceğini 
ifade etmektedir. Melekler de ana ve baları olmayan varlılardır. An-
cak onların böyle bir yaradılışta olmaları, kul olmalarını engelleme-
miş ve onlar da kulluktan geri durmamışlardır. Ve asla ilahlık iddia 
etmelerine yol açmamıştır.22 O halde Hz. Peygamber’in peygamberlik 
özelliklerini de dikkate alarak onun kul peygamber olmasını önem-
semek ve zımnen dahi olsa aşırı bir şekilde yüceltme anlayışından 
kaçınmak gerekir. 

Konuyla ilgili detaylı açıklamalar yapan Fahreddin er-Râzî’nin 
(ö. 606/1210) bu konuda eserlerinde iki farklı görüşe sahip olduğu-
nu görmekteyiz. Ancak hâkim olan kanaati meleklerin peygamber-
lerden üstün olduğu şeklindedir. Zira ona göre Kur’an’da buna açıça 
işaret edilmektedir. Allah Teala yaratıklarına azametini kabul ettir-
meyi murad ettiğinde bütün varlıklara şöyle seslenmiştir: “O, gökle-
rin, yerlerin ve ikisi arasında olanların Rabbidir. O, önünde kimsenin 
konuşmayacağı Rahman olan Allah'tır.”23 Bu ayetin devamında da bu 
vurguyu kuvvetlendirmek üzere şu beyan vardır: “Cebrail ve melekle-
rin saf halinde durdukları gün, Rahman olan Allah'ın izni olmadan 
kimse konuşamayacaktır. Konuştuğu zaman da doğruyu söyleyecek-
tir.”24 Eğer melekler derece bakımından yaratıkların en üstünde bu-
lunan varlık olmasaydı, ayette belirtilen sıralamanın doğru olmadığı 
söz konusu olurdu ki, böyle bir şey düşünülemez.  Yine bir başka 
ayette bu tertibe vurgu yapılmaktadır. 

Peygamber ve inananlar, ona Rabbinden indirilene inandı. Hepsi 
Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine inandı. "Peygamber-
leri arasından hiçbirini ayırt etmeyiz, işittik, itaat ettik, Rabbimiz! Affı-
nı dileriz, dönüş Sanadır" dediler.25  

Fahreddin er-Râzî’ye göre burada belirtilen sıralama, doğru olan 
sıralamadır. Çünkü varlığın en şerefli olanı yaratıcı varlık olan Al-
lah’tır.  Sonra onu derece itibariyle melekler takip eder. Melek kitabı 
Allah’tan alır ve peygambere iletir. Bu durumda Kuran’da sıralama 
Allah, melek, kitap ve resul şeklindedir. Bu da mutlak anlamda me-
leklerin beşerden üstün olduğunu göstermektedir.26 

Fahreddin er-Râzî bu nakli delillerin yanı sıra akli deliller de öne 
sürmektedir ki, onun bu akli delilleri, Mutezile adına nakledilen ve 

                                                 
22  Cürcânî, Şerhu’l-mevakıf, s. 578. 
23  Nebe 78/37. 
24  Nebe 78/38. 
25  Bakara 2/285. 
26  er-Râzî, Mealimu usulu’d-din, s. 101. 
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felsefi esaslara bağlı olduğu gerekçesiyle eleştirilen delillerle paralel-
lik arz etmektedir. Meleklerin yapısından hareket eden bu akıl yü-
rütme biçimi, Meleklerin soyut ruhani varlıklar olduğu ve insanın 
ilişkili olduğu şehvet, gazap ve benzeri nefsanî duygulardan soyut-
lanmış olduğu esasına dayanmaktadır. Fahreddin er-Râzî “yiyecekle-
ri Allah’ı tesbih, içecekleri tehlil (la ilahe illallah), yoldaşları Allah’ı zik-
retmek ve sevinçleri Allah’a ibadet etmek” olan meleklerin şehvet ve 
gazap niteliğine sahip beşerle mukayesesinin mümkün olmadığına 
hükmeder.27  

Râzî, melekler ile beşer arasındaki mukayeseyi yaparken, bura-
da onların beşerden üstün olduklarını vurgulamaktadır. Yukarıda 
temas etmiş olduğumuz delilinde sıralamayı melek, kitap, peygamber 
ve insan şeklinde ortaya koymaktadır. Bu da ona göre meleklerin 
peygamberlerden üstün olduğunu gösterir. Fakat eserlerinden anla-
dığımız kadarıyla onun farklı iki kanaat taşıdığını yukarıda belirtmiş-
tik. Mealimu usuli’d-din eserinde görüşleri bu şekilde olmakla birlik-
te, Muhassal isimli eserinde peygamberlerin meleklerden üstün ol-
duklarını söylemektedir. Buna delil olarak da “Allah Âdem’i seçti”28 
ayetini delil getirmektedir. Ona göre bu ayet ister umumi anlamda 
ele alınsın isterse de “Ben sizi bütün âlemlere üstün kıldım”29 ayetinde 
belirtildiği gibi Âdem (a.s) zamanındaki âlemler anlamında kullanıl-
sın, peygamberlerin meleklerden üstün olduklarına delalet eder.30 

Râzî el-Metalibu’l-âliye eserinde ise Peygamberlerin meleklerden 
üstün olduğunu iddia edenlerin akli ve nakli dayanaklarını aktarmak 
suretiyle onları eleştirir. Bu aktarıma göre onlar şu nakli ve delillere 
dayanmışlardır: 

1. Âdem kısasında ifade edilen hususlar: 
a. Meleklerin Âdem’e secde etmekle emredilmiş olması: Âdem 

kıssasında onun yaradılışından bahsedilirken Cenab-ı Hakk’ın bütün 
meleklere Âdem’e secde etmelerini emretmiştir.31 Burada akla gelen 
ilk şey, secde edenin secde edilenden daha aşağı derecede bulunma-
sıdır. Bunun aksini düşünmek hikmete aykırıdır. Buradaki secdenin, 
yöneliş (inha) secdesi olup tazim secdesi olmadığını söylemek de doğ-
ru değildir. Zira İblis secde etmekten imtina ederken kendisinin ateş-
ten, Âdem’in (a.s) ise topraktan yaratıldığını iddia etmiştir. Bu da ya-
pılan secdenin tazim ve ikram secdesi olduğunu gösterir. 

                                                 
27  er-Râzî, Mealimu usulu’d-din, s. 102. 
28  Al-i İmran 3/23. 
29  Bakara 2/122. 
30  er-Râzî, Muhassal, s. 322–323.  
31  “ Ve o zaman meleklere: "Âdem'e secde edin!" dedik” Bakara 2/34. 
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b. İkinci bir delil ise Allah’ın bütün isimleri Âdem’e öğretmekle 
onun bilgili kılınması hususudur.32 Bilen bilmeyenden üstündür. 
Çünkü bilen ile bilmeyenlerin bir olamayacakları Kur’an’ın bir esası-
dır.33  

c. Allah’ın Âdem ve diğer peygamberleri seçip âlemlere tercih 
etmesidir. “Allah Âdem’i, Nuh’u, İbrahim oğullarını ve İmran oğullarını 
bütün âlemlere seçip göndermiştir”34 buyrulmaktadır. Âlem, Allah’ın 
dışındakileri her şeyi kapsadığına göre buna melekler de dâhildir ve 
bu takdirde peygamberler her şeyden üstündür.35  

d. Allah Âdem’i kendisine halife seçmiştir. Bu da onun üstünlü-
ğünü göstermektedir.36 

2. İnsanın ibadetteki durumu:  
a. Akli olarak da insanın şehvet ve gazap türü birtakım nefsi ve 

beşeri engellerle donatılmış bir varlık olması hususudur. İnsan böyle 
bir yapıda olmasına rağmen, bu engelleri aşarak ibadet ve kullukta 
bulunması onu meleklerden daha faziletli kılmaktadır. Çünkü Nebi 
(a.s) “amellerin en faziletlisi en meşakkatli olanıdır” buyurmuştur.37  

b. Melek ve insan arasındaki kategorik ayırım: İnsan melek ile 
hayvan arasında bir yapıdadır. Aklı olması sebebiyle meleklerden bir 
payı var, tabiatı dolayısıyla hayvandan bir payı vardır. Buna göre ta-
biatı aklına galebe eden kimse hayvanlardan daha kötü olur. Aklı, 
tabiatına galebe eden kimse de meleklerden daha ileri bir seviyede 
olur.38 Bu çıkarsamaya göre aklı, dünyaya ait tabiatına galebe eden 
peygamberler, bütün meleklerden daha üstündür.  

İlgili kaynaklarda peygamberlerin meleklerden daha üstün oldu-
ğunu ispat etmeye yönelik ileri sürülen bu delilleri nakleden 
Fahreddin er-Râzî, onları eleştirir ve meleklerin peygamberlerden üs-
tün olduklarını ortaya koymaya çalışır. Âdem kıssasında meleklerin 
ona secde etmekle emredilmesi hususundan böyle genel bir hüküm 
çıkarmak doğru değildir. Çünkü Kur’an’ın böyle genel hükümlerinin 
yine Kur’an’la sınırlandırıldığı icma ile kabul edilen bir husustur. 
Meleklerin sadece Allah’a secde ettikleri “Doğrusu Rabbinin katında 
olanlar, O'na kulluk etmekten büyüklenmezler, O'nu tenzih ederler ve 

                                                 
32  “Ve Âdem'e isimlerin hepsini öğretti, sonra onları meleklere gösterip: "Haydi dava-

nızda sadıksanız bana şunları isimleriyle haber verin." dedi.” Bakara 2/31. 
33  el-İcî, el-Mevâkıf, s. 367–368. 
34  Al-i İmran 3/32. 
35  es-Semerkandî, es-Sehâifu’l-ilahiyye, s. 437; er-Râzî, el-Metalibu’l-âliye, VII, 407. 
36  Fahreddin er-Râzî, el-Metalibu’l-âliye, VII, 407. 
37  er-Râzî,  el-Metalibu’l-âliye, VII, 406; el-İcî, el-Mevâkıf, s. 368. 
38  er-Râzî, el-Metalibu’l-âliye, VII, 407; el-İcî, el-Mevâkıf, s. 368; es-Semerkandî, es-

Sehâifu’l-ilahiyye, s. 436. 
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yalnız O'na secde ederler”39 ayetiyle bildirilmektedir. “Yalnız O’na 
secde ederler” hükmü bu sınırlamayı ifade eder. 

Allah’ın Âdem’i halife seçmesi, onun yeryüzü halifesi olduğu an-
lamına gelir. Dolayısıyla gökyüzünün yetkilendirilmiş varlıklarından 
olan meleklerden üstün olduklarını ifade etmez. Çünkü gökler, yer-
yüzüne göre yok hükmündedir. Âdem’in meleklerden bilgili olması 
ise yeryüzü meleklerine nispetle üstünlüğü ifade eder. Allah’ın Â-
dem’i âlemlere üstün kılarak seçmesinde vurgulanan âlemler ifadesi, 
yeryüzünü ifade eder. Akli olarak öne sürülen delil olan insanların 
şehvet ve gazap sahibi olması ve bu sebeple ibadetlerde zorluğun or-
taya çıkması ise Râzî’ye göre isabetli değildir. Çünkü bir konudaki 
zorluk üstünlük vesilesi olamaz. Mesela, fırıncılık ve terzilik zor ve 
sıkıntılı bir meslek olmasına rağmen, bunların sultanlardan veya yö-
neticilerden üstün olmasını gerektirmez.40 

Görüldüğü gibi burada ileri sürülen akli ve nakli delillerin bir-
birlerine tercih edilebilecek yanları olmakla birlikte mutlak anlam bir 
tarafın görüşünü açıkça ortaya koyacak nitelikte değildir. Aslında 
Râzî’nin de ifade ettiği gibi, varlık alanı farklı, mahiyetleri birbirinin 
aynı olmayan varlıkların böyle bir mukayeseye konu edilmesi yersiz-
dir. Her iki görüşün de ileri sürmüş olduğu ayetlerin bağlamı, melek-
lerin ya da peygamberlerin üstünlüklerine dair yorum yapmaya yö-
nelik olmadığı açıktır. 

B. Peygamberler Arasındaki Üstünlük ve Hz. Muhammed’in 
Üstünlüğü 

Peygamberler arasında bir mukayeseye yönelik olarak yapılan 
üstünlük ve fazilet değerlendirmesi doğrudan inançla alakalı bir ko-
nu olmamasının yanında, özü itibariyle de bu hususun Kur’an’da bir 
problem olarak vurgulanmadığı ve söz konusu edilen açıdan işaret 
edilmediği halde, tarihsel ve kültürel konteksin ortaya çıkardığı, 
sosyo-kültürel bağlamın tetiklediği bir olgudur. Bu itibarla tarihi 
şartlar içerisinde salt spekülatif bir yaklaşımdan hareketle irdelen-
miş bir konu değildir. Elbette konunun günümüz ortamında bazı 
yönleriyle spekülafif kaldığı söylenebilirse de dinlerin ve özellikle de 
bu dinlerin tebliğcisi durumundaki peygamberlerin özelliklerinden 
hareketle dinler arasında yapılan tartışmalar, meselenin pratikten 
mahrum olduğu söylenemez. Bu bağlamda “Hz. Muhammed, diğer 
tüm peygamberlerden üstündür” önermesi, bir açıdan tarihi bağlam-
da karşı düşüncelerin varlığına ve bu karşı düşüncelerin, yani öner-
mede ifade edilen hükmün tersi bir anlayışın müslümanlar arasında 
yayılmaya çalışıldığı duruma işaret eder.  

                                                 
39  Araf 8/206. 
40  er-Râzî, el-Metalibu’l-âliye, VII, 407–408. 
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Kur’an’ı Kerim’in peygamberler ve peygamberlik hakkındaki te-
mel ilkesi, aralarında bir ayırım yapmadan hepsine iman etme şek-
lindedir. Zira Kur’an’da böyle bir yaklaşım açıkça küfür olarak nite-
lendirilmiştir:  

Allah'ı ve peygamberlerini inkâr edenler ve Allah ile peygamberle-
rinin arasını ayırmak isteyip bir kısmına inanırız, bir kısmına inanma-
yız diyenler yok mu? İşte kâfirler gerçekten bunlardır.41  

Bu ayette vurgulanan husus, Yahudi ve Hıristiyanların Hz. Pey-
gamber'in peygamber olması gerçeğini reddetmeleri ve bunun so-
nunda küfre düşmeleridir Allah'a ve kendilerine gönderilen peygam-
berlere inanmak kurtuluşa ermeleri ve ahiret yurdunda cennet ni-
metlerine kavuşmaları için yeterli değildir.42 Onlara yapılan bu ikazın 
arkasında yatan düşüncenin müslümanlarca benimsenmesi müm-
kün değildir. 

İslam inancına göre bütün peygamberlerin hedefi, insanların 
mutluluğunu sağlamak ve onları yanlış inanç biçimlerinden kurtara-
rak doğru yola iletmektir. Bu itibarla da birini reddetmek hepsini 
reddetmektir. Allah’ın insanlara göndermiş olduğu bütün peygam-
berler Müslümanların peygamberleridir. Bunlar arasında yapılan aşı-
rı mukayeseler “onların sıfatlarını değil zatlarını öne çıkarmaya” 43 ça-
lışmaktır. 

Kur’an’ın bu ayırım yapmama gerçeği yanında, sunmuş olduğu 
başka bir gerçek daha vardır. O da Yüce Allah’ın bir kısım peygam-
berli diğerlerinden daha üstün kılmasıdır. Dolayısıyla peygamberler 
arasında fazilet açısından farklılığın bulunduğu hususu Kur’an’ın 
altını çizmiş olduğu bir düşüncedir. Fakat aralarında böyle bir 
farklılığın bulunması, kendisinden daha faziletli olunan 
peygamberlerin birtakım faziletlerle ve özelliklerle donatılmış 
olmalarına eksiklik getirmez. Birinin diğerinden daha faziletli olması, 
diğerinin faziletinin eksikliğine bağlı değildir. Çünkü fazilet 
derecesinin seviyesi, bir eksiklik işareti değildir. Konuya dayanak 
olan ilgili ayet şöyledir: İşte bu peygamberlerden bir kısmını diğerlerinden üstün kıldık. 
Onlardan Allah'ın kendilerine hitap ettiği, derecelerle yükselttikleri 
vardır. Meryem oğlu İsa'ya belgeler verdik, onu Ruhül Kudüs'le destek-
ledik.  Allah dileseydi, belgeler kendilerine geldikten sonra, peygam-
berlerin ardından birbirlerini öldürmezlerdi. Fakat ayrılığa düştüler, 
kimi inandı, kimi inkâr etti. Allah dileseydi birbirlerini öldürmezlerdi, 
lakin Allah istediğini yapar. 44 

                                                 
41. Nisa 4/150. 
42  Kurtubî, el-Câmi li ahkâmi'l-Kur'an, VI, 45–46; er-Râzî, Mefâtihü'l-gayb, III, 498. 
43  Ahmet Akbulut, Nübüvvet Meselesi Üzerine, s. 115. 
44  Bakara 2/253. 
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Hadislerde geçen “ey yaratıkların en hayırlısı” denildiğinde “o İb-
rahim (a.s.)’dır” 45, “beni Musa’ya üstün tutmayınız”46, “peygamberler 
arasında ayırım yapmayınız”, “hiç kimse Yunus b. Metta’dan hayırlı-
yım demesin” şeklinde ikazlar nasıl anlaşılması gerekir? Bu konuda 
şu değerlendirme yapılmaktadır: 

a. Bu beyanlar Hz. Peygamber’e “kendisinin öncekilerin ve son-
rakilerin hayırlısı olduğu” bildirilmeden önce yapılmıştır veya Hz. 
Peygamber bu ve benzeri ifadeleri “peygamberlerden bir kısmını diğer-
lerinden üstün kıldık”  (Bakara 2/253) ayetinin vahyedilişinden önce 
söylemiştir. Bir anlamda bunlarda geçen hükümler ortadan kaldırıl-
mıştır. 

b. Bunlar tevazu ve edep sadedinde söylenmiş hususlardır. Hz. 
İbrahim’i kendine tercih etmesiyle ilgili olarak ifade edilen “insanların 
en hayırlısı” ifadesi, onun dostluğuna saygı göstermek için söylenmiş 
olabilir veya fazilet bakımından daha aşağı derecede bulunan kimse-
ye bir eksiklik ve saygısızlık yapılmamasına yönelik olabilir.  

c. Peygamberler arasında yapılacak böyle bir mukayese düş-
manlığa ve fitneye sebep olabilirdi. Bunu engellemeye yönelik olabi-
lir.47 Hz. Peygamber’in şahsına ve özelliklerine yönelik olarak yapıl-
ması muhtemel aşırılıkların önlenmesi ve peygamberler vesile kılın-
mak suretiyle olası düşmanlıkların önüne geçmek için olduğu anla-
şılma şeklinde anlaşılmalıdır.48 

Mutezile düşünürlerinden Kadı Abdülcebbar (ö. 415/1025) pey-
gamberler arsında fazilet açısından farklılığın bulunduğuna ilişkin 
peygamberlerin günah işleme imkânından hareketle yaklaşır. Pey-
gamberliklerin günahtan korunmuş olmalarından hareketle peygam-
berler arasında bir üstünlüğün söz konusu olacağını belirtir. Pey-
gamberlikle ilgili olarak onların ismeti meselesini irdelerken, onların 
büyük günah işlemekten korunmuş olduklarını söyler. Peygamber 
olan kimsenin, kendisinden uzaklaştırma ve nefreti gerektirmeyecek 
küçük günahlardan (hatalar) korunmuş olmasının zorunlu olmadığı-
nı belirtir. Çünkü bu onu peygamberlikten alıkoyan bir delil değildir. 
Bu türden olan hususlar ancak sevabı azaltır. Ve bunlar nafileleri 
çoğaltmayı terk etme ve fazilet konusunda daha aşağı bir dereceye 
sebep olma konumunda olan şeylerdir.  Kadı Abdülcebbar bu sebep-
ten dolayı peygamberler arasında fazilet açısından farklılığın olabile-
ceğini düşünür. Bu anlamda bazı peygamberler diğerlerden üstün-
dür. Eğer onların hiçbirinden ufak tefek hiç bir hata sadır olmaması 

                                                 
45  Darimi, Sünnet, 18; Ahmed b. Hanbel, Müsned, III, 178, 184. 
46  Buhari, Husumat, 1; Müslim Fedail, 160. 
47  Taftazânî, Şerhu’l-mekasıd, V, 47; es-Seffârinî, Levâmiü'l-envâri'l-behiyye ve 

sevâdiü'l-esrâri'l-eseriyye, II, 298. 
48  Reid Rıza, Muhammedi Vahiy, s. 202. 
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doğru olsaydı, fazilet konusunda dereceleri de aynı olması gerekirdi. 
49 

Hz. Peygamber’in diğer peygamberlere üstünlüğünü onun “kul 
peygamber” olma özelliğine bağlayan İbn Teymiyye, Kur’an-ı Kerim’de 
müminlerin derecelerini ifade eden “Sabikûn” ve “Ashab-ı yemin” 
şeklindeki ayırımı peygamberlere de uygular. Cennete girecek mutlu 
insanlar ve Allah’a verdikleri sözde sadık olan ashab-ı yemin ve Al-
lah’ı tama olarak sevip nafilelerle Allah’a yaklaşmaya çalışan kimse-
ler olan Sabikûn50 ahiretteki duruma işaret eder. Sabikûn, Ashab-ı 
yeminden derece bakımından daha öndedir. Peygamberlerde de bu 
şekilde bir derece farkı vardır. Melik peygamber, “Allah’ın kendisine 
farz kıldıklarını yapan ve yasakladıklarını terk eden, velayet ve mal 
konusunda tasarrufta bulunma yetkileriyle donatılmış peygamber-
lerdir.” Kul peygamber ise “Mal ve mülkten ancak Allah’ın emriyle 
verebilen, dilediğine verip dilemediğine yasaklama yetkisi olmayan ve 
tüm yaptıkları ibadet olan peygamberlerdir.” Kul peygamber, melik 
peygamberden daha üstündür. Buna göre Hz. Muhammed, Hz. İbra-
him,  Hz. Musa ve Hz. İsa peygamberler Hz. Yusuf, Hz. Davud ve Hz. 
Süleyman peygamberlerden üstündür.51  

Yüce Allah Kur’an’da bütün peygamberli övgüye değer nitelikler-
le dile getirmiştir. İmanın gereği onlar arasında iman noktasında bir 
ayırıma gitmemektir. Peygamberlerden bir kısmının diğer kısmına 
üstün tutulduğunu belirten ayet bu kapsamda değerlendirilmez  

İman açısından durum bu olmakla beraber Hz. Peygamber’in di-
ğer tüm peygamberlerden üstün olduğu ayetlerin vurgulamış olduğu 
bir gerçektir. Kura’nda buna işaret edilmektedir. “bunlar, Allah'ın hi-
dayet ettiği kimselerdir. Sen de onların hidayetine uy.”52 Burada pey-
gamberin onların hidayetine uyması, aksi takdirde emre itaatsizlik 
olacağı ve uyanın uyulandan daha faziletli olduğu sunucuna 
götürmez. Çünkü Resul-i Ekrem onlarına yoluna uymakla her birin-
de bulunan farklı özellikleri kendisinde toplamıştır. Bu onların yolu-
na uyma demektir. O halde her birinde ayrı ayrı bulunan bu güzel 
özelliklerin toplanmış bulunduğu Hz. Muhammed (a.s) onların en 
faziletlisi olmaktadır.53 

                                                 
49  Kadı Abdülcebbar, el-Muğnî fi ebvabi’t-tevhid ve’l-adl, XV, 280. 
50  Bk. Vakıa 56/1–14; Mutaffifin 83/7–28; Furkan 25/92–93. 
51  İbn Teymiyye, el-Furkan beyne evliyai’r-Rahman ve evliyai’ş-şeytan, s. 92, 99, 101, 

102.  Bir hadiste ifade edildiğine göre, Allah Muhammed’e (a.s.) bir göndermiş ve 
Allah’ın kendisini melik peygamber olmakla kul peygamber olma arasında serbest 
bırakmış, Hz. Muhammed de Cebrail’in ikazı üzerine kul peygamber olmayı seçmiş-
tir. Bk. Ahmed b. Müsned, II, 231. 

52  En’am 6/90. 
53  er-Râzî, Mealimu usuli’d-din, s. 103. 
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“İşte bu peygamberlerden bir kısmını diğerlerinden üstün kıldık. 
Onlardan Allah'ın kendilerine hitap ettiği, derecelerle yükselttikleri 
vardır. Meryem oğlu İsa'ya belgeler verdik, onu Ruhül Kudüs'le destek-
ledik”54 ayetinde dikkat çekilen peygamberlerden biri Allah’ın kendi-
siyle konuştuğu Musa (a.s.)’dır. Devam eden kısımda “bazılarını de-
recelerle yükselttik” ifadesinden Hz. Muhammed (a.s.) anlaşılmalıdır. 
Çünkü ona verilen hiçbir özellik diğerlerine verilmemiştir. Bunların 
da en önemlisi, bütün zamanlar boyunca devam edecek olan 
Kur’an’dır. Hz. Peygamber’in adının burada açıkça söz konusu edil-
memesi ise ayetin bizzat Hz. Peygamber’e inişiyle irtibatlı olmasıdır. 
Ayrıca onun faziletini ve değerini göstermesi bakımından muhatapla-
rınca karıştırılması söz konusu olmayan bir özellikte olmasıdır. Do-
layısıyla ismin zikredilmemesi, onun biliniyor oluşundan kaynak-
lanmaktadır. Burada zikredilmeyen başka peygamberler de vardır. 
Hz. Musa ve Hz. İsa’nın isimleriyle konu edilmesi, onlara diğerlerin-
den ayrı bir özellik verilmesindendir. Hz. Muhammed (a.s.) ise başka 
peygamberlere verilmeyen Kur’an mucizesine sahip olduğuna göre, 
adı zikredilmeksizin derece bakımından hepsinden üstün olduğu ifa-
de edilmiştir.55  

Ayetin üslubu ve bağlamı da burada ifade edilenin Hz. Muham-
med (a.s.) olduğunu göstermektedir. Bu, hem onun ümmetinin, hem 
şahsının hem de dinin derecesini göstermektedir. Bu ayetin öncesin-
de, özde bir olmakla birlikte önceki peygamberler dönemindeki ihti-
laflara ve savaşlarına atıf yapılmaktadır. Bunlar Hz. Peygamber’e bil-
dirilmek suretiyle dikkat çekilmektedir. Peygamberlerin derecelerini 
gösteren bu ayette, Hz. İsa’nın adıyla anılması ve Hz. Musa’nın bir 
özelliğine işaret etmek suretiyle anılması Kur’an’ın üslubunun bir 
gereğidir. Hz. Peygamber’e yapılan hitapta diğerlerinin adıyla zikre-
dilmesi ise tabiidir. Yine ayette “Onlardan Allah'ın kendilerine hitap 
ettiği, derecelerle yükselttikleri vardır. Meryem oğlu İsa'ya belgeler 
verdik” (Bakara 2/253) derecelerle yükseltilen kısmın Hz. İsa ile Hz. 
Musa arasında ifade edilmesi, Hz. Muhammed’in dininin ve ümmeti-
nin orta bir ümmet olduğuna işaret etmektedir.56 Peygamberlerin de-
receleri ve fazileti ile ilgili olarak Hz. Peygamber’e yapılan hitap, onun 
geçmiş peygamberlerin durumunu anlaması ve bu bağlamda kendi-
nin bunlar arasındaki konumunu değerlendirerek peygamberlik vazi-
fesini yerine getirmesini ortaya koymaktadır.57 

Konuyla ilgili diğer bir yaklaşım, Hz. Peygamber’in zatına yönelik 
olarak yapılan değerlendirmelerden hareketle de onun diğer peygam-

                                                 
54  Bakara 2/253. 
55  ez-Zemahşerî, el-Keşşâf ‘an hakâiki’t-tenzîl  ve uyunu’l-ekâvil fi vücuhi’t-te’vil, I, 

382-383.  
56  Reşid Rıza, el-Menar, III, 5. 
57  Yazır, Hak Dini Kur’an Dili, II, 843. 
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berlerden üstün olduğu ispat edilmesidir. Matüridî kelam sisteminin 
önemli şahsiyetlerinden biri olan Ebu’l-Mu’în en-Nesefî (ö. 508/115) 
Hz. Muhammed’in özelliklerini sayarken onun şahsına yönelik üs-
tünlüğünü, peygamber olarak seçilmesinin gerekçesi olarak sunar. O 
bunu şöyle bir örnekle açıklar:  

Bir kimse bir yere elçi göndermek istediğinde, bu iş için arkadaş-
larından en uygun olanını seçmesi hikmetin gereğidir. Yüce Allah pey-
gamberlik gibi yüce bir görevi takdir ettiğinde, cahil ve kötü olanlardan 
birini değil, kulları arasından akıl, anlayış, iyilik ve bütün durumlar 
açısından faziletli olan bir cinsi seçmiştir. Çünkü bu kimse, vahyin 
kaynağı ve meleklerin kendisine gidip geleceği bir konumda buluna-
caktır. Bundan dolayıdır ki, “Allah, peygamberliğini vereceği kimseyi 
daha iyi bilir”58 buyurmuştur. Bu özellik peygamberimizde, diğer pey-
gamberlerden bulunandan daha ileri bir derecede bulunmaktadır.59 

Nesefî’nin bu yaklaşımında vurgulamış olduğu husus, esas iti-
bariye bütün peygamberler için geçerli olan bir durumdur. Buradan 
hareketle bir üstünlük mukayesesine gitmek, Hz. Peygamber’i, onun 
kendisine yönelik olarak yapmış olduğu uyarılara aykırı yorumlama 
tezahürlerindendir. Aslında en fazla kelâmcıların hassasiyet göster-
mesi gereken bu konuda-diğer disiplinlere nispetle daha mutedil 
yaklaşımlar içinde olduğu söylenebilirse de- Hz. Peygamber’in zatını 
ve mucizelerini öne çıkarmak suretiyle onun nübüvvetine bir şeyler 
katmak mümkün değildir. 

Hz. Peygamberin mucizeleri ve zatının diğer peygamberlerle mu-
kayesesisin yanında, Hz. Muhammed’in (a.s.) insanlığa sunmuş ol-
duğu mesaj ve bu mesajın insanlarda uyandırmış olduğu derinlikten 
hareketle onun önemine dikkat çekilmiştir ve bunun önemine de 
vurgu yapılmıştır. Fahreddin er-Râzî de Hz. Peygamber’in bu tür ö-
zelliğinden hareketle konuyu açıklamıştır. O, öncellikle peygamberle-
rin temel amacının insanların ruhlarını tedavi etmek olduğunu vur-
gulayarak işe başlar. Peygamberler, Allah’tan almış oldukları mesaj-
larla onları, Allah’tan başkalarıyla meşgul olmaktan Allah’a ibadet 
etmeye ve onun meşgul olmaya sevk ederek bir anlamda onları psi-
kolojik açıdan tedavi etmişlerdir. İşte peygamberliğin temel anlamı 
budur. Beşeri bu şekilde olgunluğa en iyi bir şekilde götüren kimse 
ise en üstün olan kimsedir. Geçmiş peygamberlere bakıldığında Hz. 
Musa’nın getirmiş olduğu esaslar, yani onun daveti İsrailoğullarıyla 
sınırlı kaldığını görürüz. Hz. İsa’nın çağrısının insanlar, çok az etkisi 
olmuştur. Nitekim Hıristiyanların üzerinde bulunduğu teslis inancı, 
yani baba, oğul ve ruhu’l-kudüs, onun davet ettiği bir inanç biçimi 
değildir. Çünkü böyle bir inanç tevhide aykırı düşer. Tevhide aykırı 

                                                 
58  En’am 6/124. 
59  en-Nesefî Bahru’l-kelâm, s. 223; Tabsıratü’l edille, II, 104. 
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bir inancın peygamberler tarafından sunulması imkânsızdır. Çünkü 
böyle bir inanç en cahil olanlara bile layık değildir. O halde İsa’nın 
davetini bu anlamda etkisi olmamıştır.60 

Tüm peygamberlerin çağrısı gibi Hz. Peygamber’in çağrısı tevhi-
de ve tenzihe yöneliktir. Fakat onun çağrısı kısa zamanda tüm geliş-
miş bölgelere ulaşmıştır. Hz. Peygamber’in geldiği dönem ve bu dö-
nemdeki inanç biçimleri göz önüne alındığında kısa sürede bu şekil-
de yaygınlık kazanmasının anlamı da ortaya çıkar. O dönemde in-
sanlık yanlış birtakım inanışlar içinde yüzmekteydi. Putlara tapanlar 
taş ve odunlara ibadet etmekte idiler. Yahudiler aşırı bir teşbih dü-
şüncesi içerisindeydi. Mecusiler düalist bir Tanrı anlayışına sahipti 
ve anne ve kız kardeşle evlenmeyi uygun gören çarpık bir uygulamayı 
benimsemişlerdi. Hıristiyanlar teslise inanıyor, Sabiler yıldızlara ta-
pıyorlardı. Dünya inanç coğrafyası bu şekildeydi. Hz. Muhammed’in 
peygamber olarak görevlendirilişinden sonra bunların yanlış inanış-
ları belirgin bir şekilde ortaya çıktı ve yanlış oldukları anlaşıldı. İn-
sanlık tevhit inancının aydınlığıyla ışımamaya başladı. İşte onun 
çağrısı hasta kalpleri tedavi etme, zulme düşmüş nefisleri iyileştirme 
noktasında diğer peygamberlerle mukayese edildiğinde çok daha 
mükemmeldir. O halde Hz. Muhammed (a.s.) tüm peygamberlerden 
üstündür.61  

Bugün tevhide aykırı inanışlara sahip olanların, hatta teslisi e-
sas alanların, bu inanışlarını tevhide uygun bir tarzda yorumlama 
ihtiyacı içinde olmaları da Hz. Muhammed’in (a.s.) çağrısının bir so-
nucu olarak anlaşılması gerekir. Zira tevhidin ortaya çıkması ve o-
nun temel ve makul bir inanış olduğu bu sayede olmuştur. İslam’ın 
tevhit dini olmasının temel unsurlarından biri de, onun insanlar ara-
sında gerek o zamana kadar gerekse daha sonra ortaya çıkacak an-
layışlara cephe alması ve başka dinlerin tevhide aykırı düşen 
ulûhiyet anlayışlarını tashih etmesidir.62 

İslam düşünce tarihi içinde Hz. Peygamber’in diğer peygamber-
lerden üstün olduğunu desteklemek için genelde başvurulan usul, 
onun mucizeleri ile diğer peygamberlerin mucizelerin mukayesesi 
şeklinde olmuştur. Her peygamberin mucizesine karşılık, Hz. Mu-
hammed’in (a.s) bir mucizesi örnek gösterilmiştir. Bununla ilgili ola-
rak Beyhakî, İmam Şafii’den nakledilen böyle bir kıyaslama dikkatle-
re sunar.  

Buna göre Hz. Peygamber’e verilen mucizeler hiçbir peygambere 
verilmemiştir. İsa’ya ölüleri diriltme mucizesi verilmiş, buna karşılık 
Hz. Muhammed’e hurma kütüğünün inlemesi mucizesi verilmiştir. 
                                                 
60  er-Râzî, el-Metâlibu’l-âliye, VIII, 121. 
61  er-Râzî, el-Metâlibu’l-âliye, VIII, 122. 
62  Bk. Bekir Topaloğlu, “Allah” mad., DİA, II, 477. 
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Hurma kütüğünün inlemesi ölüleri diriltmekten daha açık bir muci-
zedir. Musa’ya denizin yarılması mucizesi verilmiş, Hz. Peygamber’e 
ayın ikiye ayrılması mucizesi verilmiştir. Ayın ikiye yarılması bundan 
çok daha harikulade bir olaydır. Çünkü bu semavî bir ayettir. Taş-
lardan suyun fışkırtılmasına karşılık Hz. Peygamber parmaklarından 
su akıtmıştır. Taşlardan suyun fışkırması olağan bir şeydir ve bilinen 
bir husustur. Kan ve etin arasından suyun akıtılması ise dehşetengiz 
bir şeydir. Rüzgârlar Hz. Süleyman’ın emrine verilmiştir. Buna karşı-
lık Hz. Peygamber’e miraç olayı bahşedilmiştir.63  

Buna benzer karşılaştırma örneklerine rastlamak mümkündür 
ve bu liste daha da genişletilmiştir.64 Bu tür mukayeselerin geçmiş 
din mensuplarının İslam’a girmesiyle veya İslam’ın bu kültürlerle 
karşılaşmasının bir sonucu ortaya çıktığı açıkça görülmektedir. Zira 
Hz. Peygamber’den nakledilen rivayetlerde peygamberlerle kendisinin 
karşılaştırılmaması gerektiği vurgusu dikkate alındığında, bunun 
İslam’ın bünyesinden çıkmış bir değerlendirme olmadığını söylemek 
pekâlâ mümkündür. Böyle bir anlayıştan hareketle ortaya konan 
peygamber tasavvuru bizzat peygamberin hadislerinde vurgulanan 
anlayışla bağdaştırılması zor gözükmektedir. “Ben Yunus b. 
Metta’dan hayırlıyım demek kimseye yakışmaz” beyanı, aslında böyle 
bir mukayese düşüncesini ortadan kaldırır. Yine “peygamberler ara-
sında ayırım yapmayın”65 ifadesi ile tarih içinde yapılan mukayese ve 
yarıştırmaların uzlaştırılması kolay değildir. 

Bu mukayese ve üstünlük yarışı daha ileri konumlara vardırıl-
mış, nebi-filozof, nebi-veli gibi karşılaştırmalar yapılmıştır. Kanaati-
me göre bu tür mukayeselerin anlamı yoktur. Râzî’nin de ifade ettiği 
gibi, varlık alanı, görevi, fonksiyonu farklı olanlar arasında böyle bir 
mukayeseye gitmek doğru değildir. Ancak bir müslümanın Hz. 
Peygamber’in peygamberlerin sonuncusu olduğu ve tüm insanlığın 
en üstünü olduğuna inanması, inancının gereğidir. Bunun dışında, 
aşırı yüceltmeci tavırlarla onu yanlış tasavvur etmeye yönelik 
açıklamalar yanlış mecralara götürmektedir. 

II. İbn Kemal ve “Efdaliyyetü Muhammed (A.S)” Adlı Risalesi 
A. İbn Kemal’in Hayatına Kısa Bir Bakış 
Osmanlı devri ilim şahsiyetlerinin önemli simalarından olan İbn 

Kemal, diğer bir adıyla Kemalpaşa zade’nin asıl adı Şemseddin 
Ahmed b. Süleymandır. Yavuz Sultan döneminde ilim ilim mahfille-

                                                 
63  Beyhakî, Menakıbu’ş-Şafiî, s. 38. (Sa’d el-Marsıfî, Edvaun ala ehadisi’l-isra ve’l-

mirac, s. 10’dan naklen.) 
64  Bk. el-İsfehani, Delâîlu’n-nübüvve, II, 596; İzzüddin  b. Abdüsselam, Bidayetu’sûl fi 

tafdili’r-rasûl, thk. İyad Halid ed-Debbağ, Beyrut 1995. 
65  Müslim, Fedâil, 159. 
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rinde temayüz etmeye başlamış ve Kanuni devrinde zirveye ulaşmış-
tır. 

1469 yılında doğan İbn Kemal’in doğum yeri ihtilaflıdır. Kaynak-
larda Tokat ve Edirne şehirlerinde doğduğu belirtilmekle beraber66 
kuvvetli olan kanaat Tokat’ta doğduğu şeklindedir.67 Erken yaşta 
tahsil hayatına başlayan İbn Kemal, , dönemin usule uygun olarak 
askeri sınıfa intisap etmiş ve daha sonra buradaki görevinden ayrıla-
rak Edirne’de Darülhadis medresesinde eğitimine devam etmiştir. 
Burada Molla Lütfi’den (ö 900/1495) ders almaya başlamıştır. Diğer 
hocaları arasında Muslihuddin Mustafa el-Kestelî (ö. 901/1491) ve 
Hızır Bey’in oğlu Sinan Paşa (ö. 801/1486) bulunmaktadır.68 Öğreti-
mini tamamladıktan sonra Edirne’deki Taşlık medresesi müderrisli-
ğine atanmıştır.69 Daha sonra sırasıylaİshak Paşa Medresesi, 
Halebiye Medresesi ve Edirne Sultan Beyazıt medresesi müderrisliği 
görevlerinde bulunmuştur.70 

Yavuz Sultan Selim döneminde 1516 yılında Edirne kadılığına, 
ardından aynı yıl içerisinde Anadolu Kazaskerliği görevine getirilmiş-
tir. Anadolu Kazaskeri olduğu dönemde Yavuz Sultan Seli ile birlikte 
Mısır seferine katılmıştır. 1526 yılında Şeyhülislam Zenbilli Ali Efen-
di’nin vefatı üzerine bu görve tayin edilmiş ve 1534’te vefatına kadar 
bu görevine devam etmiştir. İbn Kemal’in mezarı Edirnekapı Mezarlı-
ğı dışında bulunan Mehmet Çelebi zaviyesindedir. 71  

B. İlmi Şahsiyeti ve Eserleri  
İslami ilimlerdeki derin bilgisi dolayısıyla Müfti’s-sakaleyn (in-

sanların ve cinlerin müftüsü) ünvanını alan72 İbn Kemal, Osmanlı 
döneminin önemli âlimleri arasında yer alan ve o dönemdeki ilmiye 
sınıfı arasında oluşan mektepleşmede kendisinden önce Davud-i 
Kayseri, Molla Fenari, Sinan Paşa gibilerinin takip etmiş olduğu 
Fahreddin er-Râzî okuluna mensuptur.73 İslami ilimlerin duraklama 
dönemi olan şerh ve haşiye döneminin başladığı bir dönemde yetiş-
miştir.74 İslami ilimlerin hemen her branşında eserler vermiş ve aynı 
zamanda tarihçiliğiyle de dikkat çekmiştir. İlgilenmiş olduğu ilim dal-
ları aynı zamanda ö dönemin sosyal ilimler niteliği taşıması dolayı-

                                                 
66  Mecdi Efendî, eş-Şekaiku’n-numaniyye Tercemesi, s. 381; Bursalı Mehmet Tahir, 

Osmanlı Müellifleri,  I, 223. 
67  Parmaksızoğlu, “Kemal Paşazade” mad., İA, VI, 561. 
68  Mecdi Efendi, eş-Şekaik, s. 382. 
69  Parmaksızoğlu, “Kemal Paşazade” mad., İA, VI, 562. 
70  Taşköprüzade, eş-Şekaiku’n-numaniyye fi ulema-i Devleti’l-Osmaniyye,  s. 378; İs-

mail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, II, 669. 
71  Sayın Dalkıran, İbn Kemal ve Düşünce Tarihimiz, s. 42–43. 
72  İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, II, 668. 
73  İlyas Çelebi, “Kemalpaşazade” mad., DİA, XXV, 242-243. 
74  Said Yazıcıoğlu, “Kelamcı olarak İbn Kemal”, Şeyhülislam İbn Kemal, s. 180. 
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sıyla, o dönemdeki sosyal bilimcilerin önemli bir şahsiyeti olarak da 
kabul edilebilir.75  

Onun her ilim dalında eser vermiş olmasıyla beraber daha çok 
nakli ilimlerle uğraşmış, kendisinden öncekileri aşmıştır. İlmi kariye-
riyle ilgili olarak onun, kendisinden önceki âlimlerden Tafttazânî ve 
Seyyid Şerif el-Cürcânî’ye benzetilmesi ve “onun çağında yaşamış 
olsalardı odan ders okurlardı” şeklinde beyanların bulunması, ilmi 
kişiliği ile ilgili yeterince bilgi vermektedir. Nitekim devrinin ileri ge-
len ilim adamları da ondan ders okumuşlardır.76 

Onunla ilgili olarak ifade edilen hususlardan biri de cifr ilmini 
kullanmış olmasıdır. Bununla ilgili olarak Kura’an ayetlerin ayetle-
rinden hareketle geleceğe ilişkin birtakım saptamalarda bulunması-
dır. Enbiya suresinin 105. ayetini cifr ilminin kurallarına uygun ola-
rak tahlil ederek Yavuz Sultan Selim’in Mısır’ı fethedeceğine dair tes-
pitidir.77 

Çok üretken bir yazar olan İbn Kemal’in eselerinin sayısıyla ilgili 
olarak kaynaklarda farklı sayılar verilmekle beraber, bunların orta-
laması alındığında üç yüz kadar eseri olduğunu söylemek mümkün-
dür.78 Esrline Türkçe, Farsça ve Arapça olarak yazmıştır. Kur’an, 
Hadis, Kelam, Felsefe, Mantık, Tasavvuf, Tarih ve Dil konularında 
eserler vermiştir. Eserlerinin pek azı neşredilmiştir.79 Ahmed Cevdet 
Paşa kısa risalelerinden bazılarını neşretmiştir.80 Biz sadece kelam ve 
akaide dair yazmış olduğu eserlerinden bir kaçını vermekle yetinece-
ğiz. 

1. Haşiye ale’t-Tehafüt: Hocazade ve Tusî’nin Tehafüt’lerine 
yazmış olduğu şerhtir. 

2. Risale fi beyani’l-akl. 
3. Risale fi tarif-i ilm-i kelam. 
4. Risale fi vüzudi’z-zihnî. 
5. Haşiye ale’l-Mevâkıf. 
6. Risaltü’l-eys ve’l-leys. 
7. Risale fi isbati’l-vâcibi’l-kadîm. 
8. Risale fi ebeveyni’n-Nebi. 
9. Risale fi fazdileti’n-nebi ala sairi’l-enbiya. 

                                                 
75  Baheddin Yediyıldız, “Tarih Kaynağı Olarak İbn Kemal”, ”, Şeyhülislam İbn Kemal, 

s. 67. 
76  Ahmet Uğur, İbn-i Kemal, s.13. 
77  Hoca Sadettin, Tacu’t-tevarih, IV, 329. 
78  Şamil Öçal, Kemalpaşazadenin Felsefi ve Kelâmi Görüşleri, s. 25–26. 
79  Mustafa Fayda, “İbn Kemal’in Hayatı ve Eserleri”, Şeyhülislam İbn Kemal, s. 60 
80  İbn Kemâl, Resail, nşr.Ahmed Cevdet), İstanbul, 1316. 
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10. Risale fima yeteallku bi halki’l-Kur’an. 
11. Takaddümü’l-illet ale’l-ma’lül. 
12. Risale fitahkiki’l-iman. 
13. Risale fi hakkı ebeveyin’n-Nebi.81 
C. İbn Kemal’in “Edaliyyetü Muhammed (A.S)” Adlı Risalesi 
Osmanlı ilim hayatında ve ilim mahfillerinde Şeyh 

Bedreddin’den başlayarak semavi dinler arasında, bu dinlerin ortak 
karakterlerini dikkate alarak uzlaştırma çabalarının bulunduğu bi-
linmektedir. Bu faaliyette en önemli eğilim, İsevî hareketlerdir. Bun-
lar kimi zaman iyi niyet taşıdığı söylenebilse de zaman zaman gizli 
niyetlerine zemin arama çabası olarak da telakki edilebilir. İyi niyete 
dayalı olarak böyle bir çabanın söz konusu edilmesi, biraz da kay-
naklarda bulunan bazı bilgiler ve nasların karakterlerinde mevcut 
ipuçlarıdır. Osmanlı tarihi boyunca gizli İsevi eğilimlerin yanında so-
nu mahkemeyle biten münferit hadiseler de mevcuttur.82 Molla Kabız 
bu eğilimleri barındırandan biridir. Aslında Sünni Türk ulemadan 
olan bu zat, halk arasında Hubmesihi (Mesih severler) olarak bilinen 
tarikatın kurucusudur. Kanuni devrinde yaşamış olan bu kişi Hz. 
İsa’nın Peygamberimizden üstün olduğunu savunmuş ve bu fikirleri-
ni halk arasında yaymaya çalışmıştır. Kanuni dönemi Sadrazamla-
rından İbrahim Paşa’nın emriyle yakalanarak Rumeli Kazaskeri 
Fenarizade Muhiddin Efendi ve Anadolu Kazaskeri Kadiri Efendi ta-
rafından sorgulanmıştır. Söz konusu bu iki âlim Molla Kabız’ın iddia-
larını cevaplamaya çalışsa da o, kendisini ayet ve hadislerden deliller 
getirerek savunmuş ve muhakeme sonunda serbest bırakılmıştır. 
Kendisin de hazır bulunduğu bu mecliste tutuklanamayışını hazme-
demeyen Kanuni Sultan Süleyman, ikinci bir emirle tutuklanarak 
müftü İbn Kemal ve İstanbul Kadısı Sadi Çelebi sorgulamayı yapmak 
üzere görevlendirilmiştir. Bu celsede İbn Kemal onun iddialarını red-
detmiş ve zındık olduğu hükmünü vermiştir. Bütün ısrarlara rağmen 
iddiasını terk etmediği için 1527 tarihinde idam edilmiştir.83 İbn Ke-
mal bu meyanda mezkür şahsı reddetmek üzere bu risaleyi kaleme 
almıştır. 

Eserin içindeki malumat dikkate alındığında İbn Kemal, Osman-
lı düşüncesini şekillendiren eserlerdeki bilgileri aktarmak ve onlar-
dan alıntılar yapmak suretiyle tezini desteklemeye çalıştığı görülmek-
tedir. Bu kaynaklarından olan özellikle Taftazânî’ye ait Şerhü’l-akâid 
                                                 
81  Brockelmann, GAL, II, 598–599; Suppl. II, 669. İbn Kemal’in eserlerinin detaylı 

listesi için bkz. İlyas Çelebi, “Kemalpaşazade” mad., DİA, XXV, 246; Sayın Dalkıran, 
İbn Kemal ve Düşünce Tarihimiz, s. 64–68; Şamil Öçal, Kemalpaşazadenin Felsefi ve 
Kelâmi Görüşleri, Ankara 2000, 26–51.  

82  Nuri İnce ve diğerleri, Osmanlı Devleti ve Medeniyeti Tarihi, II, 153. 
83  (Tertip Heyeti), Molla Kabız, İslam Ansiklopedisi, VI, 15–16. 
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ve Şerhü’l-mekasıd, Kadı Beyzavî’ye ait Envaru’t-tenzil ve esraru’t-tevil 
eserlerinden istifade etmiş, zaman zaman da farklı kaynaklar kulla-
nılmıştır. O. bu kaynaklardan alıntılarda bulunmakla beraber, uy-
gun görmediği yönlerini eleştirmiştir. 

İbn Kemal, kullanmış olduğu nakli delillerden hadislerle ilgili bir 
sened tenkidi yapmamakla beraber, metin değerlendirmesinde bu-
lunmakta, onları yorumlayarak yeni birtakım yorumlara girişmekte-
dir. Risale polemik üslubuyla kaleme alınmış olmasına rağmen, de-
ğerlendirmesinde ilmi üsluba uygun bir usul takip etmiştir. Ancak 
yine de polemik üslubunun bir sonucu olabilecek beyanlarda bu-
lunmaktan tabii olarak kaçınamamıştır. 

1. Eserin Nüshaları ve Tanıtımları 
Yaptığımız araştırma sonunda bu eserin matbu olmadığı sonu-

cuna vardık. Bu itibarla eseri gün yüzüne çıkarıp irdelemek istedik. 
Süleymaniye kütüphanesinde eserin çeşitli nüshaları bulunmakta-
dır. Eserin esas metnini ortaya çıkarırken şu nüshaları esas aldık. 
Bunlar Es’ad Efendi 3618, Es’ad Efendi 3551, Düğümlü Baba 351 ve 
Laleli 2285’de kayıtlı nüshalardır.  

Risalenin ismi bazı kaynaklarda farklı olarak gösterilmektedir. 
Tahkike esas aldığımız nüshalarda eserin ismi “Afdaliyyetü Muham-
med ala sâiri’l-enbiya” şeklinde yer almaktadır. İsmet Parmaksızoğlu 
Yahya Efendi nr. 439’da kayıtlı olarak gösterdiği bahse konu olan 
risalenin adını “Afdaliyyetü’n-nebi aleyhisselam ala sâiri’l-enbiya” 
şeklinde vermektedir.84 Brockelmann “Enne Resulellah ekmelü’l-
enbiya ve efdalür’r-rüsül”85 ismiyle bahsettiği eser bu olsa gerektir. 
Onun verdiği İbn Kemal’in eserler listesi içersisinde Hz. Peygamber’in 
üstünlüğünden bahseden başka eser olmadığı dikkate alındığında bu 
sonuca varmak mümkündür. Ayrıca “Risale fi fazileti’n-Nebi ala sai-
ri’l-enbiya” şeklinde de geçmektedir. Süleymaniye Kütüphanesi 
Kasidecizade Süleyman Sırrı nr. 677’de “Risale fi fazileti’n-nebi” ola-
rak geçer.86 

a. Es’ad Efendi nüshası 1:  
İbn Kemal’in diğer risaleleri ile birlikte bulunan ve Süleymaniye 

Kütüphanesi Es’ad Efendi 3618 numarada kayıtlı olan bu yazma 
nüsha 7 varaktan oluşmaktadır. Talik tazısıyla istinsah edilmiştir. 
Risalenin adı (افضلية محمد على سائر األنبياء ) şeklindedir. Risale besmeleden 
sonra hamdele ve salvele ile başlamakta  وبعد فهذه رسالة معمولة فى تحقيق تلك

أهللا التویقالمقالة، فنقول ومن   şeklinde devam etmektedir. Her varak ortalama 
19 satırdan oluşmaktadır. Son varakta ise 

                                                 
84  Parmaksızoğlu, “Kemal Paşazade” mad., İA, VI, 564. 
85  Brockelmann, GAL, II, 598; Suppl. II, 669. 
86  Süleymaniye Kütüphanesi, nr. 667. 
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 فلنختم به المقال حامدا ومصليا على النبي المصطفى  وهذا آخرما اردنا إيراده فى هذه الرسالة. 
  صلى اهللا عليه وسلم تسليما كثيرا

şeklinde bir ibare ile risalenin bittiğine işaret edilmektedir. Bunun 
için kullandığımız rumuz (ع)’dır. 

b. Es’ad Efendi nüshası 2:  
Esa’ad Efendi 3551 numarada kayıtlı olan bu nüsha dört varak-

tan oluşmaktadır. Mecmuanın 127b-130a varakları arsında yer al-
maktadır. Her varak 29 satırdan meydana gelmektedir. Talik tazısıy-
la istinsah edilmiştir. Risale Es’ad Efendi nüshası 1 nüshası ile aynı 
başlangıç ifadelerine yer vermektedir. 

 وهذا آخرما اردنا إيراده فى هذه الرسالة فلنختم به المقال حامدا ومصليا على النبي

İfadesi ile bitmekte ve ( سالةتمت هذه الر   ) ifadesi yer almaktadır. Bu 
risaleden sonra İbn Kemal’in zındıklar hakkındaki risale başlamak-
tadır. Bu nüsha için kullandığımız rumuz (ا)’dir. 

c. Lâleli Nüshası:  
Laleli 2285 numarada kayıtlıdır. 2a-4b varakları arasında yer 

alan bu nüshanın her varakı 28 satırdan oluşmaktadır. Talik tazısıy-
la istinsah edilmiştir. Risale besmeleden sonra hamdele ve salvele ile 
başlamakta ( وبعد فهذه رسالة معمولة فى تحقيق تلك المقالة، فنقول ومن أهللا التويق ) şeklinde 
devam etmektedir.  

لرسالة فلينتظم به المقال حامدا ومصليا على النبي النبى المصطفىوهذا آخرما اردنا إيراده فى هذه ا  
   صلى اهللا عليه وسلم تسليماً كثيراً

ifadesi ile sona ermektedir. Bu nüsha için (ل) rumuzunu 
kullandık. 

d. Düğümlü Baba Nüshası: 
Süleymaniye Kütüphanesi Düğümlü baba numara 351’de kayıtlı 

olan bu nüsha risaleleri içeren mecmua içinde 41b-48a varakları a-
rasında yer almaktadır. Toplam sekiz varaktan oluşmaktadır. Her 
varak 18 satır ihtiva etmektedir. Talik tazısıyla istinsah edilmiştir. 
Diğer nüshalarla aynı başlangıç ifadelerine yer vermektedir. Risale 

  وهذا آخرما اردنا إيراده فى هذه الرسالة فلنختم به المقالة حامدا ومصليا
şeklinde sona ermektedir. Risalenin kenarında açıklama mahi-

yetinde bazı notlar mevcuttur. Bu nüsha için (د) rumuzunu kullan-
dık. 

D. Risalenin Neşrinde Takip Edilen usul 
Risalenin hacmi büyük olmadığı ve metnin tespitinde zorluk gö-

zükmediği için yukarıda tanıtımlarını yaptığımız nüshalardan hare-
ket ederek risalenin metnini ortaya koymaya çalıştık. Bu nüshalar-
dan herhangi birini esas almak yerine, tercih yolunu benimsedik. 
Nüshalar arasında farklı olan kelime ya da ifadelerden tercih ettiği-
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mizi metin içerisine yerleştirerek bu nüsha farklılıklarını dipnotlarla 
gösterdik. Yazarın kaynak olarak kullandığı eserlerden yapmış oldu-
ğu iktibasları asıl kaynaklarından bularak bunları da dipnotta ver-
meye çalıştık.  

Eserde yapılan alıntılar, asıl kaynakla farklılıklar gösterdiğinde 
asıl kaynakta bulunan şekli tercih ederek metne koyduk ve dipnot-
larla işaret ettik. Farklılıklar çok fazla olduğunda müellifin alıntısını 
aynen metne yerleştirdik ve asıl kaynaktaki metni dipnotta verdik. 
Metinde geçen ayet ve hasisler de tahric edilmiş, kaynağı bulunama-
yanlar için dipnotta bilgi verilmiştir. Nüsha farklılıkları dipnotta gös-
terilirken, nüshanın rumuzu ile birlikte (+) işareti kullanılmıştır. Sa-
dece bir nüshada farklı ise bu nüsha rumuzunun yanına (:)  işareti 
konulmuş ve farklı olan kelime yazılmıştır. Diğer nüshalarda bulun-
mayıp sadece tek bir nüshada bulunan kelimeler, metne uygun 
düştüğü takdirde, metnin içine yerleştirilmiş ve köşeli parantez [] 
içine alınmıştır. İbn Kemal’in risalede yaptığı alıntıların nerede 
bittiğini göstermek üzere kullanmış olduğu (  şeklindeki (  الى هنا كالمه
ibare metinden çıkarılmış ve alıntı metni tırnak içerisinde 
gösterilerek kaynağı dipnotta ifade edilmiştir. 

III. Risalenin Muhtevası 
İbn Kemal’in eserinde konu ettiği hususlardan hareketle, eserin 

yazılmasına vesile olduğu Molla Kabız’ın düşünceleri hakkında bilgi 
sahibi olmaktayız. Buna göre Molla Kabız, Hz. İsa’nın nüzulüne iliş-
kin rivayetlerden ve literatürdeki bazı yorumlardan hareketle onun 
üstünlüğüne istidlal ettiği gibi, başka rivayetlerde geçen ve Hz. Pey-
gamber’in diğer peygamberlerden üstün olmadığına dair ifadelerini 
esas alarak hareket etmiş veya en azından bunları yanlış fikirlerine 
gerekçe olarak sunmuştur. İbn Kemal bunları tek tek alarak inceler 
ve her birinin nasıl anlaşılması gerektiği üzerinde durur. Eserin te-
mas ettiği temel yaklaşımları şu şekilde ortaya koymak mümkündür: 

1. İbn Kemal’e göre, Hz. Muhammed’in (a.s.) her bakımdan pey-
gamberlerin en faziletlisi olduğuna inanmak müslümanların icma 
ettiği bir husustur. Bu inanç, onun tümünden üstün olduğunun ifa-
de edilmesiyle gerçekleşen bir durumdur. Ayrıntılarda bunu açıkla-
mak sadece bir zorunluluk halinde mümkündür. Çünkü Hz. Pey-
gamber’in diğer peygamberlerden üstünlüğünü tafsilatlı olarak orta-
ya koymak, diğer peygamberlerde bir eksiklik olduğunu gösterme 
düşüncesini barındırmaktadır. Bu itibarla bu konuda söz söylemek-
ten sakınmak gerekir ve Hz. Peygamber de bu tavsiyede bulunmuş-
tur. İbn Kemal kendisinin buna mecbur kaldığını söylemekte ve bu 
sebeple konuyu ele aldığını da ifade etmektedir. 

2. Hz. İsa’nın, ahir zamanda yeryüzüne ineceğinden hareketle 
onun üstünlüğü sonucuna varılamaz. Çünkü burada onun gelişi, 
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davet açısından peygamber olmasına yönelik ifadedir. Yaradılış ba-
kımından peygamberlerin ilki Âdem (a.s), peygamberlikle görevlen-
dirme (bi’set) bakımından sonuncusu Muhammed (a.s.)’dır. Çünkü, 
davet açısından peygamberlerin sonuncusu İsa (a.s.)’dır. Onun gelişi, 
Buhari şarihi Kirmanî’nin düşündüğünün aksine Hıristiyanların di-
nini iptal etmek şeklinde değildir. O haç ve domuz konusundaki ruh-
satı kaldıracaktır. Zaten bizim dinimizin gelmesiyle daha önce bu 
dinler batıl olmuştur. İsa’nın inmesi dolayısıyla onun son peygamber 
olduğu düşüncesini reddeden İbn Kemal, Taftazâni’nin Hz. İsa’nın, 
ahir zamanda yeryüzüne inmesiyle son peygamber olacağı düşünce-
sini, “dinin nesh edildiği ve dolayısıyla Hz. İsa’ya vahiy gelmeyeceği” 
düşüncesine bağlamasını eleştirir. Zira İbn Kemal’e göre onun dini-
nin nesh edilmesi, ona vahyin gelmemesini gerektirmez. Çünkü vahiy 
sahibinin mutlaka peygamber olması gerekmez. 

3. Peygamberimiz Hz. Muhammed’in tüm diğer peygamberlerden 
üstün oluşu, kesin delillerle ve ümmetin icmaı ile sabit olan bir hu-
sustur. Taftazâni’nin ileri sürdüğü biçimiyle konuyu delillendiren İbn 
Kemal, “siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz” (Al-i İmran 
3/19) ayetinde, Hz. Muhammed’in ümmetinin en hayırlı ümmet ol-
masını, bu ümmetin peygamberinin de en hayırlı ve faziletli olmasını 
gerektirdiğini söyler. Ümmetin en hayırlı olması ise, dini açıdan ke-
mal noktasında olmalarına bağlıdır. Hz. Peygamber’in hadislerinde 
vurgulandığı gibi, “dikkat edin, sizin için iki sevap vardır”87 ifadesi, 
Müslümanların diğer din mensuplarının aksine, geçmiş tüm pey-
gamberleri de kabul etmeleri esasına bağlar.  

4. Taftazânî’ye göre Hz. İsa’nın, semada diri olarak bulunması 
tarzındaki rivayette onun üstünlüğüne delil olabilecek bir delil yok-
tur. Çünkü o yeryüzüne indiğinde Hz. Peygamber’in dinine tabi ola-
caktır. Bir başka hadiste ifade edildiğine göre Hz. Peygamber “Musa 
sağ olsaydı bana tabi olmaktan başka yapacak bir şeyi olmazdı”88 
buyurmuştur. İbn Kemal bu görüşün Hz. Musa ile ilgili hadise da-
yandığını ve bunun da sadece Musa (a.s.) ile sınırlı olmadığı, bilakis 
illette ortak olmaları dolayısıyla tüm peygamberleri de içine aldığı 
esasına dayandığını ifade eder. Bu illet, Hz. Peygamber’in tüm insan-
lığa teyit edilmiş hükümlerle gönderilmiş olmasıdır ki, bunlar da özel 
bir şekilde getirilen genel hükümlerdir. İbn Kemal, burada Kadı 
Beydavî’den konu ile ilgili görüşünü nakleder ve eleştirir. Beydavî, 
“Yanınızda bulunan (Tevrat'ı) tasdik edici olarak indirdiğim Kuran'a 
inanın”89 ayetini tahlil ederken, burada Kur’an’ın önceki ilahi kitapla-
rı tasdik edici olmasını şöyle açıklar:  

                                                 
87  Buhari, Enbiya, 50. 
88  Ahmed b. Hanbel, Müsned, III, 338. 
89  Bakara 2/41. 
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Kur’an ehl-i kitabın elinde bulunan kitapları tasdik edicidir. Çün-
kü o kitaplarda haber verilen tarzda nazil olmuştur. Onlarda bulunan 
kıssalara, tevhide, ibadete, günahlardan kaçınmaya çağırması konu-
sunda onlara uygundur. Teferruata ilişkin hükümlerde onlara aykırı 
olması, asırların değişmesiyle ihtiyaçların değişmesi sebebiyledir. Zira 
onlardan her biri, kendi çağına nispetle ve hitap ettiği toplumun ihti-
yaçlarını gözetmesi açısından haktır. Hatta önce nazil olanlar sonraki 
dönemlerde inseydi,   sonra indirilene uygun olarak gelirdi. Bu sebep-
ten dolayı Hz. Peygamber, Hz. Musa’nın peygamberimize tabi olması-
nın imana aykırı olmadığını, aksine onu gerektirdiğine dikkat çekerek  
“Musa sağ olsaydı bana tabi olmaktan başka yapacak bir şeyi olmaz-
dı” buyurmuştur.90 

İbn Kemal onun bu yaklaşımının isabetli olmadığını savunur. 
Çünkü eğer bu şekilde düşünülecek olursa, Hz. Peygamberin hadi-
sinde ifade edileni ters çevirerek “Muhammed Musa zamanında sağ 
olsaydı, ona tabi olmaktan başka yapacak bir şeyi olmazdı” şeklinde 
okumak mümkün olurdu. Hâlbuki sözün bağlamı buna uygun değil-
dir. Eğer Hz. Peygamberin tüm insanlığa gönderilmiş ve onların tabi 
olacakları tüm hükümleri içeren bir dinle gönderilmiş olduğu esas 
alınırsa, bu takdirde ifadenin ters çevrilerek okunması mümkün ol-
maz. Musa’nın (a.s.) dini, peygamberimizin dininin aksine nesh edil-
me konumundadır. İşte hadis bu şekilde anlaşılmalıdır. Bu anlamda 
Hz. Peygamber’in tüm peygamberlerden daha faziletli olduğuna delil 
teşkil eder. 

5. Taftazânî’nin Hz. Peygamber’in Hz. Âdem’den değil, onun ev-
latlarından üstün olduğunu göstereceği endişesiyle “Ben Âdem’in o-
ğullarının efendisiyim ve bunda övünç yoktur”91 hadisinin zayıf oldu-
ğunu zikretmesini isabetli bulur.  

6. Hz. Muhammed (a.s.), tüm insanlara ve cinlere gönderilmiş 
olması, peygamberliği ve diğer peygamberleri sona erdirici bir pey-
gamber olması, dininin diğer tüm dinleri nesh etmesi, kıyamet gü-
nünde tüm insanlığa şahitlik yapacak olması ve zahiri mucizesi olan 
Kur’an’ın tüm zamanlar boyunca devam etmesi onun tüm peygamber 
oluşunu gösteren özellikleridir. Bu meyanda “peygamberlerden bazı-
larını diğer bir kısmına üstün kıldık” (Bakara 2/253) ayetinde vurgu-
lanan, Hz. Muhammed’in (a.s.) diğerlerine üstünlüğüdür. 
Zemahşerî’nin bu ayeti tefsir ederken, “bazıları” ifadesinin içine diğer 
peygamberleri ilave etmesini92 ve bu durumu şu hadisle destekleme-
sini isabetli bulmaz. İbn Abbas şöyle anlatıyor: “Mescitte peygamber-
lerinden faziletlerinden bahsediyorduk. Çok uzun ibadeti dolayısıyla 

                                                 
90  el-Beydavî, Envaru’t-tenzil ve esraru’t-te’vil, I, 57–58. 
91  Müslim, Fedâil, 3; Tirmizî, Menâkıb, 1; İbn Mace, Zühd, 37 
92  ez-Zemahşerî, el-Keşşâf, I, 382–383. 
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Nuh’u, Allah’a ile dostluğu sebebiyle İbrahim’i, Allah ile konuşması 
sebebiyle Musa’yı ve semaya yükseltilmesi sebebiyle İsa’yı zikrettik 
ve dedik ki: “Hz. Peygamber, tüm insanlara gönderilmesi,  geçmiş ve 
gelecek günahlarının bağışlanması ve son peygamber olması dolayı-
sıyla en üstün olandır.” Bu sırada Hz. Peygamber içeri girdi ve “ne ile 
meşgulsününüz” dedi. Konuyu anlattık. O da şöyle dedi: “Hiç kimse-
nin Yahya b. Zekeriya’dan daha hayırlı olması gerekmez. Çünkü o hiç 
günah işlemedi ve bunu kalbinden bile geçirmedi.”93  

İbn Kemal, Zemahşeri’nin burada isabetli davranmadığını, çün-
kü Müslümanların icmaı ile üstünlüğe layık olanın, en üstün olmaya 
layık olan kimse olduğu hususunun altını çizer.  Ayrıca söz konusu 
hadisle meselenin desteklenmesi ise reddedilmiştir. 

7. Hz. İsa’nın semaya yükseltilmesi ve orada yaşadığı hususu ise 
bir üstünlük değildir. Hz. Peygamber’in semaya yükseltilmemesi ve 
yeryüzünde hayatını tamamlayarak ölmesi çok daha önemlidir. O, 
şahsını ve dinini kemale erdirdikten sonra ölmüştür. Nefsin bedenle 
ilişkisi, varlığın kemale ermesine yöneliktir. Varlığı kemale erince de 
nefis bedenle ilişkisini keser ve aslına döner. Bu Hz. Peygamber’in 
şahsi kemalini ifade eder. Onun ölmüş olması ümmet için de bir 
rahmet kaynağıdır. Hz. Peygamber’in “Allah bir kulları içinde bir toplu-
luğa rahmet dilediğinde, peygamberlerinin ruhunu kabzeder. Ve onu 
onlardan önce kendileri için bir öncü yapar”94 hadisinde ifade edildiği 
gibi bu ümmet için bir rahmet kaynağıdır. Hz. Peygamber’in insanlar 
arasında yaşayıp ölmesinin bir başka faydası da onun bulunduğu 
mekânın mukaddes bir mekân olması, duaların yükselme yeri ve ita-
at üzere toplanma vatanı olmasıdır. 

8. Taftazânî İsa’nın (a.s.) ölüleri diriltmesi, hastaları iyileştirmesi 
gibi mucizeleri ve onun temiz bir kadından dünyaya gelmesi, pey-
gamberlerin gelmiş olduğu bir ortamda yetişmesi hususlarını hatırla-
tarak bunların onun üstünlüğüne delil olmadığını, aksine Hz. 
Muhammed’in üstünlüğüne delil olduklarını söyler. Hz. Muhammed 
(a.s.) müşriklerden doğmuş olması ve onlar arasında yetişmesine 
rağmen tevhide uygun olarak hayatını devam ettirmiştir. Müşriklerle 
mücadele etmiş ve onları tevhide uygun bir hale getirmiştir. Hz. İ-
sa’nın mucizeleri ise Hz. Peygamber’in ve Kur’an’ın haber vermesiyle 
şöhret kazanmıştır. Bu itibarla Hz. İsa’nın mucizeleri ile Hz. Mu-
hammed’in mucizelerini mukayese etmek mümkün değildir.95  

İbn Kemal, burada Taftazânî Hz. Peygamber’in müşriklerden 
doğmuş olması şeklindeki düşüncesini eleştirir. Çünkü böyle bir dü-
şünce efdaliyete engel teşkil eder. Zira babası müslüman olan bir 
                                                 
93  Buhari Enbiya, 24. 
94  Müslim, Fedail, 24. 
95  Bk. Taftazânî, Şerhu’l-mekâsıd, V; 47–48. 
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müslüman ile sadece kendisi müslüman olan bir kimsenin denk ol-
madığı müslümanların icmaı ile sabit olan bir durumdur. Ecdadın 
küfrü, nesep açısından şeref eksikliğidir. Hz. Peygamber’in ebeveyni 
ise asla müşrik değildir. Zaten bu konu selef açısından tartışmalıdır. 
İbn Kemal bu konuda bir kitap yazdığını söylemektedir. Orada Hz. 
Peygamber’in ebeveyninin tevhid üzere olduklarını delilleriyle ortaya 
koymaktadır.96 Bu itibarla Taftazânî’nin bu yaklaşımı ona göre bü-
yük hatadır ve yanlış değerlendirmelere yol açmaktadır.97 İbn Kemal 
müslüman toplum içinde Hz. İsa’nın Hz. Peygamber’den üstün oldu-
ğu şeklindeki hezeyanları köpeklerin havlamasına benzetir ve bunla-
rın böyle düşünmelerinin O’nun faziletine gölge düşüremeyeceğini ve 
zarar veremeyeceğini ifade eder. 

 

                                                 
96   Bk. İbn Kemal, Risale fi hakkı ebeveyi’n-nebi, Resail-i İbn Kemal içinde, nşr. Ahmet 

Cevdet Paşa, İstanbul 1316, s. 87–91. 
97   İbn Kemal ile ilgili bir çalışma yapan Sayın Dalkıran, İbn Kemal’in bahse konu 

efadliyyet risalesini de incelemiş ve muhtevası hakkında bilgiler vermiştir. Fakat 
onun muhteva ile verdiği bilgiler kısmen risalenin içindeki fikirleri yansıtmamak-
tadır. Özellikle Taftazânî’nin bu görüşünü İbn Kemal’in katıldığı bir anlayış olarak 
vermektedir. Hâlbuki metinde bunu İbn Kemal eleştirmektedir. Yine Kirmani ve 
Zemahşerî’yi de zaman zaman eleştirmektedir.  Yine Dalkıran, İbn Kemal’in, Hz. 
Peygamber’in ebeveyni ile ilgili gerçeği ortaya koyacak bir risale yazdığı sözünden 
hareketle, bunun, “Efdaliyyetü Muhammed” risalesi olduğunu söylemektedir. (bk. 
Sayın Dalkıran, İbn Kemal ve Düşünce Tarihimiz, İstanbul 1997, s.105–110.) Bu da 
yanlıştır. Çünkü bu risale Risale fi hakkı ebeveyi’n-nebi isimli risaledir. Zaten İbn 
Kemal Hz. Peygamber’in ebeveyni ile ilgili olarak gerçeği öğrenmek isteyenlerin söz 
konusu risaleyi okumalarını salık vermektedir. 
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  على سائر األنبياءافضلية محمد

]صلى اهللا عليه وسلم[  

 كمال باشا زاده

المم، والصلوة على أصحاب الشرائع هداة الحمد هللا الذى كرم بنى آدم وفضلنا على سائرا
السبل خصوصا على نبينا محمد اكمل األنبياء و أفضل الرسل وبعد فهذه رسالة معمولة فى تحقيق تلك 

  .المقالة، فنقول ومن أهللا التويق

 وهو أفضلهم ٢ وآخرهم بعثة محمد ّصلى اهللا عليه وسلم١]خلقة[ أول األنبياء آدم عليه السالم 
، ألّن آخرهم دعوة للخلق الى الحق هو عيسى عليه السالم "آخرهم بعثة" وانما قلنا . سلمينبإجماع الم

قال رسول اهللا : لما روى فى صحيح البخارى عليه رحمة البارى عن أبى هريرة رضى اهللا عنه أنه قال
 إبن -ماء  يعنى من الس- أن ينزل فيكم - أى ليقربن-والذى نفسى بيده ليوشكن: "صلى اهللا عليه وسلم

 أى يرفع الرخصة فيهما ال بإبطال -٣" فيكّسر الصليب ويقتل الخنزير- أى حاكما عدال-مريم حكماً قسطاً
 ألنها قد بطلت قبل ذلك بنزول شريعتنا، بل بإبطال حكم الذمة -٥ الكرماني٤شريعة النصارى كما توهم

أى يرفعها عن أهل الذمة - الجزية  أفصح عنه بقوله ويضع٧]ما[ ترك أهلها ما يدينونه على ٦ ورخصة
 حينئذ دائرا بين اإلسالم والسيف ٩ كالم الكرماني ويكون األحرى٨عامة ال عن النصارى خاصة كما يوهم

، على ١٢ حاجة اهل اإلسالم إلى ماٍل١١وهو. ، وهو جواز أخذ الجزية بانتهاء علته١٠النتهاء الحكم الثابت
  .ثر حتى اليقبله أحٌدأى يك" ويفيض المال"ما أفصح عنه بقوله، 

 وبما أشرنا إليه إندفع ما قيل قد ورد فى الخبر عن خير البشر نزول عيسى عليه السالم فيما 
: بعد فهو آخر األنبياء عليه الصلوة والسالم ال بما ذكره الفاضل التفتازانى فى شرحه للعقائد حيث قال

 يكون خليفة رسول اهللا ّصلى أهللا عليه ألن شريعته قد نسخت، فال يكون إليه وحي ونصب أحكام، بل"

                                                 
 .فى نسخة د   1
 .ولم نشر  الى غيرها)  ل(ولهذا اخترنا عبارة نسخة الله لى .  وقد جاءت عبارة التصلية والتسليم فى جميع النسخ دون غيرها   2

؛ أخرجه 243، 242؛ و أخرجه المسلم، آتاب االیمان، 49؛ آتاب االنبياء، 31 ؛ آتاب المظالم، 102أخرجه البخاري، آتاب البيوع، 3  
  .54الترمذي، آتاب الفتن، 

  .توهمه: ع+توهمته؛ ا:   د4
 الكرمانى، شمس". یعنى یحرم أآله) ویقتل الخنزیر(یرید به إبطال شریعة النصاري ) یكسر الصليب: "( یقول الكرمانى فى شرحه   5

 .74، ص 10، ج 1981، بيروت الكولكب الدرارىالدین محمد بن یوسف، 
 .رخصه:  ل   6
 .ا+ فى نسخة د   7
  .یوهمه: ع+ د   8
 .األمر حينئذ: ا+ د   9

 .الثالث:  ا   10
 .وهى: ا+ د   11
 .إلى المال: ا+ د   12
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فإن صاحب الوحى اليلزم أن يكون صاحب .  ألن إنتساخ شريعته اليقتضى أال يكون إليه وحى١٣."وسلم
  .شريعة

 وأما أنه ّصلى اهللا عليه وسلم أفضل األنبياء عليهم السالم، فالدليل القاطع له إجماع المسلمين 
وأجمع المسلمون على أن أفضل : "حيث قال فى شرحه للمقاصدعلى ما نص عليه الفاضل التفتازانى 

 ألن أمته خير األمم - إال أن ما ذكره فى معرض السند لإلجمال بقوله-األنبياء محمد ّصلى اهللا عليه وسلم
 ١٦ وتفضيل األمة من حيث إنها١٥"كذلك جعلناكم أمة وسطا"، ١٤"كنتم خير أمة أخرجت للناس: "لقوله تعالى

 فى  وال شك إن خيرّية األمة بحسب كمالهم: " وفى شرحه للعقائد١٧."رسول الذى هم امتهأمة تفضيل لل
 اليصلح سندا له، ألّن خيريتهم فى الدنيا بزيادة نفعهم ١٨."الدين وذلك تابع لكمال نبّيهم الذى يتبعونه

أبي هريرة  وهذا هو الظاهر مما روى البخارى فى صحيحه عن  .فإن خير الناس من ينفع الناس. للغير
خير الناس للناس تأتون بهم في السالسل فى أعناقهم : كنتم خير أمة أخرجت للناس قال: " رضي اهللا عنه

 البخارى فى ٢١ ما أخرج٢٠ وخيريتهم في اآلخرة بكثرة ثوابهم على ما أفصح١٩"حتى يدخلوا فى اإلسالم
أال لكم األجر مرتين، : "ن قولهصحيحه عن ابن عمر رصي اهللا عنه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم م

  ٢٢"نحن أكثر عمال و أقل عطاء: فغضب اليهود والنصارى، فقالوا

فإن كال منهم ما صّدق إال .  والسر فى ذلك أنهم صدقوا األنبياء كلهم بخالف سائر األمم
ال فيما وقد نبه الرسول عليه السالم على هذا السر حيث ق.  ومن قبله من األنبياء عليهم السالم٢٣بنبيه
مّرة لإليمان بنبيهم : " قال الشارح الكرماني٢٥"أسلم تسلم، يؤتك اهللا أجرك مرتين: " هرقل٢٤]الى[كتب 

والخيرية بأحد المعنيين المذكورين لألمة ال يكون دليال على أفضلية برسولهم، . ٢٦"ومّرة لإليمان بنبينا
لتكونوا شهداء على : "تمامها وهو قوله اآلية الثانية ال تصلح سندا لإلجماع المذكور، ألن فى ٢٧وكذا
 على سائر األمم ٣١]فى الشهادة [٣٠ على أن المراد من الوسطية الخيرية التى لها تأثير٢٩ وداللة٢٨"الناس

                                                 
 .63. ، ص1982، إستانبول  شرح العقائد التفتازانى،   13
 .3/19 آل عمران    14
 .2/43قرة الب   15
 .إنه: ا+ د   16
 .47، ص 5 ج  ،1989، بيروت شرح المقاصد التفتازاني،    17
 .64. ، صشرح العقائد التفتازاني،    18
آنتم خير أمة : " عن أبي هریرة رضي اهللا عنه: " نص الحدیث فى البخاري هكذا. 50، 3 أخرجه البخاري، آتاب تفسير القرآن،    19

 "للناس تأتون بهم فى السالسل فى أعناقهم حتى یدخلوا فى اإلسالمخير الناس : أخرجت للناس قال
 .أفصح عنه: ع+ ا   20
 .أخرجه: ع+ د   21
 .50، أألنبيا آتاب اجرجه البخاري،    22
 .اال نبيه: ع+ ا   23
 . في د   24
الروم سالم على من اتبع من محمد عبد اهللا ورسوله إلى هرقل عظيم ." 3؛ آتاب الجهاد، 6،  آتاب بدء الوحى اجرجه البخاري ،   25
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  .62، ص 1 ج المرجع السابق، الكرماني، ،    26
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وما أرسلناك : "وكذا قوله تعالى. ومرجعها إلى الفضيلة المستفادة من تصديقهم األنبياء عليهم السالم كلهم
 غيره، فهو أفضل من ٣٣ ]من أّن من رحم[سندا له، ألن ما ذكره فى وجهه  اليصلح ٣٢"إال رحمة للعالمين

، أن المراد منه ٣٥"أرسلناك" على عمومه والظاهر بقرينة قوله ٣٤"العالمين"غيره إنما يتمشّى أن لو كان 
 ، ألن٣٧]له[ يصلح سندا ٣٦"وما أرسلناك إال كافة للناس: "نعم قوله تعالى. من كان بعد بعثته عليه السالم

موجبه أن يجب على سائر األنبياء عليهم السالم إتباعه، أن لو كانوا أحياء فى زمانه عليه السالم أو بعد 
لو كان موسى حّيا : " أفصح عنه عليه السالم بقوله٣٨]ما[بعثته، كما وجب على عيسى عليه السالم على 

  .٣٩"لما وسعه إال إتباعي

أليس عيسى عليه السالم حّيا بعد نبينا : إن قيلف: " قال الفاضل التفتازاني فى شرحه للمقاصد
بلى، ولكنه على شريعة نبينا، إذ ال يسعه إال إتباعه على ما : رفع إلى السماء وسينزل إلى الدنيا، قلنا

فيصح انه .  صلّى اهللا عليه وسلم فى حق موسى عليه السالم انه لو كان حيا لما وسعه إال إتباعى٤٠قاله
 ومبنى بناء تعليله بقوله إذ ال يسعه إال ٤١."لصلوة والسالم بمعنى أنه اليبعث نبي بعدهخاتم األنبياء عليه ا

إتباعه على ما قاله عليه الصلوة والسالم فى حق موسى عليه السالم، على أن الحكم المذكور غير 
ه عليه مخصوص بموسى عليه السالم، بل يعم سائر األنبياء عليهم السالم لإلشتراك فى العلّة، وهو كون

. السالم مبعوثاً الى كافة الناس بشريعة مؤيدة فهو من األحكام العامة التى وردت فى موارد مخصوصة
 على ما توهمه القاضي البيضاوي حيث قال فى تفسير قوله تعالى ٤٢هذا هو الوجه للحديث المذكور،ال

ا معهم من الكتب اإللهية من وتقييد المنزل به، بأنه مصدق لم : "٤٣"فآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم"
حيث إنه نازل حسبما نعت فيها او مطابق لها فى القصص والمواعيد والدعاء الى التوحيد واألمر بالعبادة 
والعدل بين الناس والنهي عن المعاصى والفواحش وفيما يخالفها من جزئيات اآلحكام بسبب تفاوت 

 من ٤٥قّ باإلضافة إلى زمانها، مراعى فيها مصالح ح٤٤األعصار فى المصالح من حيث إّن كل واحد منهما
لو : "ولذلك قال عليه الصلوة والسالم . خوطب بها، حتى لو نزل المتقدم فى أيام المتأخر لنزل على وفقه

                                                                                                                   
 .تأثير: د+ ل   30
 .ع+د+ ا   31
 .21/107 أألنبيْا،    32
  ميزان رحم به:  من أن رحم به؛ ل:ع+د.   فى نسخة ا33
 .ال یصلح سندا له ألن ما ذآره فى وجه من:   د34
 .بقرینة اإلرسال:   ع35
 .34/28 سبأ،    36
 . فى د   37
 .ما: ع+ د   38
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 إذ على ما ٤٦."تنبيها علي أن إتباعها ال ينافي اإليمان به بل يوجبه"  كان موسي حيا لما وسعه إال إتباعي
لو كان محمد عليه الصلوة والسالم حيا فى زمن موسى "م المذكور، فإنه يصح أن يقال ذكره ينعكس الكال

وعلى ما ذكرناه ال ينعكس الكالم، ألن شرع موسى عليه . لما وسعه إال إتباعه، وال يحتمله المساق المقال
نى الذى فالحديث المذكور على المع. السالم فى معرض النسخ بخالف شرع نبينا عليه الصلوة والسالم

ذكرناه قد دل على فضيلة نبينا صلّى اهللا عليه وسلم على سائر األنبياء عليهم الصلوة والسالم ضرورة، 
ومن النصوص . إن المتبوع ومن شأنه أن يكون متبوعا أفضل من التابع ومن شأنه أن يكون تابعا

 ألن المراد من ولد ٤٧" فخر ليأنا سيد ولد آدم  وال: "الظاهرة فى هذا الباب قوله عليه الصلوة والسالم
وتمام الحديث " آدم فمن سواه اال تحت لوائى"آدم كافة البشر على ما يتأدى عليه قوله فى آخر الحد يث 

وبيدي أنا سيد ولد آدم وال فخر : "على ما أخرجه صاحب المصابيح عن ابى سعيد الخدري رضي اهللا عنه
فمن سواه إال تحت لوائي وأنا أول من تنشق عنه األرض وال لواء الحمد  وال فخر، وما من نبي یومئذ آدم 

  ٤٨"فخر

واإلستدالل بقوله عليه : " والفاضل التفتازاني لغفر له عن تمام الحديث، قال فى شرحه للعقائد
ألنه ال يدل على كونه أفضل من آدم عليه السالم، . ضعيف"  وال فخر٤٩أنا سيد ولد آدم"الصلوة والسالم 

  ٥١"أنا أكرم األولين واآلخرين على اهللا وال فخر: " ومنها قوله عليه الصلوة والسالم٥٠."بل من أوالده

ومن خصائصه الفاضلة المفضلة على غيره كونه مبعوثا إلى الثقلين وخاتما لألنبياء والرسل 
ة ونسخ شريعته لسائر الشرائع وقيام شهادته يوم القيامة على كافة البشر وبقاء معجزته الظاهرة الباهر

قال العالمة الزمخشرى فى .  إشارة إلى ذلك٥٢"ورفع بعضهم درجات: "وقوله تعالى. على وجه الزمان
أى ومنهم من رفعه على سائر األنبياء فكان بعد تفاوتهم فى الفضل أفضل منهم بدرجات كثيرة : " الكشاف

 مالم يؤته أحد من والظاهر أنه أراد محمدا صلى اهللا عليه وسلم، ألنه هو المفضل عليهم حيث أوتي
ولو لم يؤت إال القرآن وحده لكفى به فضال منيفا على .  أو أكثر٥٣اآليات المتكاثرة المرتقية إلى ألف آية

وفى هذا اإلبهام من . سائر ما أوتي األنبياء، ألنه المعجزة الباقية على وجه الدهر دون سائر المعجزات
لشهادة على أنه العلم الذى اليشتبه والمتميز الذى تفخيم فضله اعالء قدره ما اليخفى لما فيه من ا

من فعل هذا؟ فيقول أحدكم أو بعضكم يريد به الذى تعورف واشتهر بنحوه من : اليلتبس، ويقال للرجل
 فيه إال أنه لم يصب فى تجويزه ان ٥٥  ولقد حسن٥٤"األفعال فيكون أفخم من التصريح به وأنوه بصاحبه

                                                 
 .58-57، 1، 1988، بيروت  التأویلأنوار التنزیل وأسرار البيضاوي، ناصر الدین ابو سعيد عبد الرحمن بن عمر،    46
  .37؛ أخرجه ابن ماجة، آتاب الزهد 48؛ آتاب تفسير القرآن 1؛ الترمذي، آتاب المناقب 3 أخرجه المسلم، آتاب الفضائل    47
 . 4481: ، رقم الحدیث39-38، ص 4، ج 1987، بيروت مصابيح السنة البغوي، رآن الدین ابى محمد الحسين بن مسعود،    48
 .أوالد: ى شرح العقائد ف   49
 .64. ، صشرح العقائد التفتازاني،    50
  .8؛ أخرجه الدارمى، مقدمة، 1أخرجه الترمذى ، آتاب المناقب،   51
 .2/253 البقرة،    52
 .آیة: آیات وفى الكشاف:  ل   53
- 382، ص 1، دار الفكر، ج أویلالكشاف عن حقائق التنزیل وعيون األقاویل فى وجوه الت الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمر،    54

383. 
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 ذلك اإلحتمال بقوله عن ابن عباس ٥٦غيره عليه الصلوة والسالم، وتأييديكون المراد بالبعض المذكور 
 الصلوة والسالم فذكرنا نوحا عليه السالم ٥٧]عليهم[كنا فى المسجد نتذاكر فضل األنبياء : "رضي اهللا عنه

رفعه بطول عبادته وإبراهيم عليه السالم بخلته وموسى عليه السالم بتكليم اهللا إياه، وعيسى عليه السالم ب
رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلم أفضل منهم بعث إلى الناس كافة وغفر له ما تقدم من : إلى السماء، وقلنا

ال ينبغي ألحد أن : فبم أنتم؟ فذكرنا له، فقال: ذنبه وما تأخر وهو خاتم األنبياء عليهم السالم، فدخل فقال
 أما عدم إصابته ٥٨."م يعمل سيئة قطّ ولم يهم بهايكون خيًرا من يحيى بن زكرّيا عليهما السالم فذكر أنه ل

 فظاهر، ألن المستحق للتفضيل على الوجه المذكور من هو أفضل األنبياء عليه ٥٩]المذكور[فى التجويز
الصلوة والسالم بإجماع المسلمين، وأما ما أورده فى موضع التأييد فمدفوع، ال بما يقال فى أمثاله من أنه 

  . المقام يأباه ومساق الكالم اليحتمله٦٠م، ألنتواضع منه عليه السال

 حينئِذ،  بل بأن يقال مراده عليه السالم أن فى كل ٦١ ]ال ينتظم[وما ذكره في معرض التعليل 
. نبي من الألنبياء الكرام نوع فضيلة يخصه، فال وجه لتخصيص بعضهم من بينهم باألمتياز من تلك الجهة

ولهذا .  من جميع الوجوه٦٤، أن الخيرية٦٣"ينبغي ألحِد أن يكون خيراال" فى قوله عليه السالم ٦٢فالمنفى
  .ذكر في مقام التعليل، إن ليحيى عليه السالم فضيلةًً اليشاركه فيها غيره

ما ينبغي : "وبما قّررناه خرج الجواب عن التمسك المخالف بمثل قوله عليه الصلوة والسالم
ا الحمل على التواضع فال يحتمله ما ورد فى حديث وأم." ألحد أن يقول إنى خير من يونس بن متى

 أخرجه البخاري فى صحيحه عن أبى هريرة ٦٦."من قال أنا خير من يونس بن متى فقد كذب: "٦٥آخر
ال تخيروني من بين األنبياء، فإن : "إنما قلنا بمثل قوله تعميماً لقوله عليه الصلوة والسالم. رضي اهللا عنه

 آخذ بقائمة من قوائم العرش، فال ٦٧ فأكون اول من يفيق، فإذا أتى بموسىالناس يصعقون يوم القيامة
يا : " واما قوله عليه الصلوة والسالم فى جواب من قال٦٨."أدرى أ فاق قبلي أم جزي بصعقة الطور

فال يتمشى فيه ماذكرناه وال ما ذكره .  أخرجه مسلم فى صحيحه٦٩."خيرالبرية، ذاك إبراهيم عليه السالم
، ولهذا قال عليه الصلوة "إن الخيرية باعتبار النفع للغير" التواضع، فالوجه فيه أن يقال ٧٠ن حديثالقوم م
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 .24؛ آتاب األنبياء، 106 أخرجه البخاري، آتاب األذان،    58
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 .أنا بموسى: ع+د+ ا   67
 .25؛ آتاب األنبياء 1؛ أخرجه البخارى، آتاب الخصمات 160 أخرجه المسلم، آتاب الفضائل،    68
  .184، 178، ص 3، ج مسند؛ احمد بن حنبل، 18 أخرجه الدارمي، آتاب السنة،    69
 .حيث:  ع   70



Salih Sabri YAVUZ 

 

182

 وال بعد تفضيل عليه السالم إبراهيم عليه ٧١."مثل أمتي مثل المطر، اليدرى أوله خير أم آخره: "والسالم
أنا دعوة أبي " عنه بقوله السالم على نفسه من هذه الجهة، ألنه عليه السالم أثر دعوته على ما أفصح

 ٧٣"ربنا وابعث فيهم رسوال منهم" أراد بدعوته ما ورد فى قوله تعالى حكاية عنه ٧٢"إبراهيم عليه السالم
  . فنفعه عليه السالم من جملة منافع إبراهيم عليه السالم

ى وأما إحتجاج المخالف على تفضيل عيسى عليه السالم على نبينا صلى اهللا عليه وسلم بأنه ف
السماء وفى زمرة األحياء، فالجواب عنه أن كونه عليه السالم ميتا بعد تكميل النفس واكماله الدين أنفع 
من كونه حياً، أما فى حق نفسه فظاهر، فإن تعلق النفس بالبدن لمصلحة التكميل، فعند فراغنا من تلك 

التجرد، واما فى حق األمة فلما المصلحة حقها أن يقطع عالقة البدن ويرجع أصلها وما يليق بشأنها من 
 من عباده ٧٤]رحمة أمته[إذا اراد اهللا : "فيه من الرحمة على ما أفصح عنه عليه الصلوة السالم بقوله

 ثم إن فى كونه صلّى اهللا عليه وسلم مدفونا فى األرض ٧٥"قبض نبيها فجعله لها فرطاً وسلفا بين يديها
ث صارت روضة المقدسة، مهبطا للبركات ومصعدا للدعوات غير مرفو ع إلى السماء نفعا آخر لألمة حي

  .وموطنا لإلجتماعات على الطاعات إلى غير ذلك من أنواع الخيرات

ثم إن كون عيسى عليه السالم فى زمرة األحياء لمصلحة إحياء دينه عليه الصلوة السالم فى 
 الوجه المذكور ٧٦فالشرف فى. آخر الزمان بداللة أنه ينزل من السماء ويكون خليفة له عليه السالم

  . مرجع جله الى نبينا عليه الصلوة والسالم، فما ذكره المخالف فى معرض اإلحتجاج لنا ال علينا

 وأن ٧٨ األمة على أن بعض األنبياء أفضل٧٧إجتمعت: "قال اإلمام الرازي فى تفسير الكبير
واختلفوا فى : "زاني فى شرحه للمقاصد وقال الفاضل التفتا٧٩."محمدا صلّى اهللا عليه وسلم أفضل من الكل

نوح عليه السالم لطول عبادته ومجاهدته، : آدم عليه السالم لكونه أبا البشر، وقيل: األفضل بعده، فقيل
موسى عليه السالم لكونه كليم اهللا ونجيه، : وقيل. إبراهيم عليه السالم لزيادة توكله واطمأنانه: وقيل
   ٨٠."روح اهللا وصفيه وفضله النصارى على الكلعيسى عليه السالم لكونه : وقيل

 وهذه ٨١تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض،’قوله تعالى : "وقال اإلمام القرطبي فى تفسيره
التخيروا بين األنبياء و التفضلوا بين : "آية مشكلة واألحاديث ثابتة بأن النّبي صلّى اهللا عليه وسلم قال
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خّير : "يقال " فالن خير من فالن وال فالن أفضل من فالن:"، أي التقولوا رواها األئمة الثقات٨٢"أنبياء اهللا
إن : وفّضل مشددا إذا قال ذلك وقد اختلف العلماء في تأويل هذا المعنى فقال قوم" فالن بين فالن وفالن

ضيل هذا كان قبل أن يوحى إليه بالتفضيل وقبل أن يعلم أنه سيد ولد آدم وأن القرآن ناسخ للمنع من التف
ألنه الشافع يومئذ وله لواء الحمد والحوض " أنا سيد ولد آدم يوم القيامة"إنما أراد بقوله : وقال ابن قتيبة

ولّيتُكم ولست "وأراد بقوله ال تُخيروني على موسى على طريق التواضع كما قال أبو بكر رضى اهللا عنه 
: على معنى التواضع وفي قوله تعالى" ىاليقل أحد أنا خير من يونس بن مت"وكذلك معنى قوله " بخيركم

 صلى اهللا عليه وسلم أفضل منه ألن اهللا تعالى ٨٤ ما يدل على أن رسول اهللا٨٣"وال تكن كصاحب الحوت"
من طريق التواضع ويجوز أن يكون المعنى " التفضلوني عليه"وال تكن مثله، فدل على أن قوله : يقول

 مني وال في البلوى واالمتحان، فإنه أعظم محنة مني وليس التفضلوني عليه في العمل، لعله أفضل عمال
 والفضل يوم القيامة على جميع األنبياء والرسل ٨٥ما أعطاه اهللا لنبينا صلى اهللا عليه وسلم من السود

 ٨٧وال يذهب . ٨٦"عليهم السالم بعمله بل بتفضيل اهللا إياه واختصاصه له وهذا التأويل اختاره المهلب
ال يجرى نفعا فى " انا سيد ولد آدم"فى بيان المراد ومن قوله عليه الصلوة والسالم عليك ان ما ذكره 

 ٨٩]عليه السالم[وقوله " تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض"  التدافع المتوهم بين قوله تعالى ٨٨رفع
اضع فقد  ذكره فى حديث التو٩٢]ما[ واما ٩١ اإلشكال ومساق الكالم فيه٩٠وحل هذا". التخيروا بين األنبياء"

 فى ٩٣"وال تكن كصاحب الحوت: "نبهت فيما تقدم على ما فيه فتذكر والداللة التى ادعاها فى قوله تعالى
فى خصوص الحالة التى نقلت عنها " وال تكن كصاحب الحوت "– واهللا اعلم –ألن المعنى . معرض المنع

  .  عليه فى سائر الحاالت٩٥ فضله٩٤وفضله عليه السالم فى حالة التستلزم

ومنهم من قال إنما نهى عن الخوض في ذلك : "ثم قال اإلمام المذكور فى تفسيره المزبور
ذريعة إلى الجدال وذلك يؤدي إلى أن يذكر منهم ما الينبغي أن يذكر ويقّل احترامهم عند المماراة، فال 

لمفضول، فالنهى كما هو ظاهر النهي لما يتوهم من النقص في ا" فالن أفضل من فالن وال خير منه: "يقال
إن : اقتضى منع إطالق اللفظ ال منع اعتقاد ذلك المعنى فإن اهللا تعالى أخبر بأن الرسل متفاضلون فال نقول
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 اعتقاد ما ٩٧]عمال به[ إجتنابا عما نهي عنه و تأدباً به و٩٦نبينا عليه الصلوة والسالم خير من فالن النبى
   ٩٨." عليمتضمنه القرآن من التفضيل واهللا بحقائق األمور

البد من االعتقاد بتفضيل نبينا محمد صلى اهللا عليه وسلم على سائر األنبياء عليهم : وأنا أقول
السالم إجماال و تفصيال لما مر من إنعقاد إجماع المسلمين على ذلك، وفى التعبير عن هذا المعتقد يكفى 

 حاجة الى التفضيل التفصيلي عبارة أن يقال أن محمدا صلّى اهللا عليه وسلم أفضل من سائر األنبياء وال
  . فإنا قد أمرنا به.  عنه واجب٩٩لما فيه من إظهار النقص فى المفضول واالحتراز

 عن قول بعض ١٠٠وسئل اإلمام األجل على بن سعيد الرستغفني: "قال صاحب غنية الفتاوى
ا اهبط الى األرض أمر إن آدم عليه السالم لما بدت منه تلك الزلة أسود منه جميع جسده، فلم’: الناس

اليجوز فى الجملة، القول فى : قال. ‘بالصيام والصلوة ، فصام وصلّى إبيض جسده أيصح هذا القول؟
األنبياء عليهم الصلوة والسالم يؤدي الى العيب  والنقص فيهم، وقد أمرنا بحفظ اللسان عنهم، ألن مرتبة 

وقد قال النبي عليه الصلوة . رم من سائر الخلقاألنبياء عليهم السالم أرفع، وهم على اهللا تعالى اك
 فلما أمرنا أن ال نذكر الصحابة رضوان اهللا تعالى عليهم ١٠١."إذا ذكر أصحابي فأمسكوا: "والسالم
 بشيء يرجع ذلك إلى العيب والنقص فيهم، فألن تمسك ونكف عن األنبياء عليهم السالم أولى ١٠٢أجمعين
  ١٠٣."واحق

 الضرورة وقيام الحاجة إليه كما وقع ١٠٤اليصار إليه إال فى مقام فالتفضيل التفصيلي عبارة 
فى زماننا حين إدعي بعض الزنادقة فى ديوان السلطان السليمان الزمان عند حضرة آصف الدوران سمي 

 فضل عيسى عليه السالم علي نبينا محمد صلى اهللا عليه وسلم، فاحتيج فى رده الى ١٠٥خليل الرحمن
ى اهللا عليه وسلم مفضل على عيسى وعلى سائر األنبياء عليهم السالم مجمال التصريح بأن محمدا صل

ومفصال، خلقه اهللا تعالى مبجال مفضال، شهدت بفضله األرض والسماء ونبوته مما نطق به العجماء 
واتفق عليه من سبقه من األنبياء عليهم السالم وخصائصه اليظبط العد واالحصاء وقد أشرقت األرض  
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راق الشمس وقت الضحى وفى وسط السماء، فصياح الخصماء نباح الكالب فى ليلة القمراء، بنورها إش
وبما صرحناه وصححناه آنفا وأوضحناه . وال خفاء عند ذوى األلباب فى أنه اليضر السحاب نباح الكالب

ل فى شرحه بالنقل عن تفسير القرطبي وغنية الفتاوى سالفاً تبين ما فى كالم الفاضل التفتازاني حيث قا
 الى مريم ١٠٦]اهللا[ على الكل بأنه كلمة ألقاها - يعني عيسى عليه السالم -وفضله النصارى : "للمقاصد

وروح منه، طاهر مقدس، لم يخلق من نطفة وقد ولدته سيدة نساء العالمين، المطهرة عن األدناس 
، لم ]تعالى[ية نفسه وربوبية اهللا وترّبى فى حجر األنبياء عليهم السالم واألولياء، وتكلم فى المهد بعبود

يخل زمانا من التوحيد والشرائع، ولم يلتفت الى زحارف الدنيا ولم يتلذ بلذاتها ولم يدخر قوت يوِم ولم 
يسع فى هالك نفس او سبيها أوإسترقاقها وال فى أخذ ماِل و الولِد وال إيذاِء ألحد، معجزاته من إحياء 

بهر المعجزات وأشهراها، ثم هو فى السماء من زمرةاألحياء، ونبوته الموتى وإبراء األكمه واألبرص أ
 . مما إتفق عليها ذوو اآلراء واعترف بها خاتم األنبياء عليه السالم

إن البعض من ذلك حجة لنا وشاهد بفضل نبينا صلّى اهللا عليه وسلّم كالوالدة من : والجواب
بة على التوحيد والطاعات وكاإلقبال على الجهاد المشركين والمشركات والتربّي فى حجرهم مع المواظ

 المشركين وقهر أعداء الدين، وكالقيام بمصالح نظام العالم مع اإلستغراق فى التوجه الى جناب ١٠٧وقمع
وأما معجزاته، فإنما إشتهرت تلك الشهرة بإخبار من نبينا صلى اهللا عليه وسلم وكتابه، ومع ذلك . القدس

من الخطإ ، حيث صرح بوالدة نبينا صلّى اهللا عليه وسلّم من المشركين  ١٠٨"فأين هن من معجزاته؟
كيف وقد أجمع العلماء على أن من أسلم بنفسه اليكون .  ظاهر لنسبه الطاهرستينوذلك . والمشركات

وهذا صريح فى أن الكفر في اآلباء نقص فى شرف النسب، وليس هنا . كفوا لمن له أب واحد فى اإلسالم
وقد . الى التصريح بما ذكره على أنه مختلف فيه بين السلف وال دليل قاطع ألحد الفريقينضرورة دعته 

فمن شاء الوقوف على ما هو المختار ووجه االختيار . عملنا فيه رسالة اوضحنا فيها وجه الحق
 ١١٠لمقالفلنختم به ا. وهذا آخر ما اردنا إيراده فى هذه الرسالة.  تلك الرسالة فى سلك المطالعة١٠٩فلينظم

  .حامدا ومصليا على النبي المصطفى صلّى اهللا عليه وسلّم تسليما كثيرا
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