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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 tartışmalara vardırılmıştır. Hz. Muhammed’in diğer peygamberlere üstünlüğü de bu bağlamda tartışılmıştır. Osmanlı âlimi İbn Kemal, İsa’nın Muhammed’den üstün olduğunu savunan Molla Kabız’a cevap vermiştir. İbn Kemal düşüncelerini “Afdaliyya tü Muhammed”
isimli risalesinde açıklamıştır. Bu risaleyi, farklı nüshalarını araştırarak 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 Muhammad. İbn Kamal explained his ideas in a tractate named “Afdaliyya 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 genişletilmiştir. Kelam eserlerinin tarih içinde uğramış olduğu muhteva değişikliği dikkate alındığında bunun böyle olduğu görülmektedir. Aslında konunun genişleyen çerçevesi İslami disiplinlerin birbirleri arasındaki meşruiyet iddiasının bir yansıması olarak da görülebilir. Dolayısıyla alan genişlemesi de bununla bağlantılı olmuştur. Bu bağlamda peygamberlerle melekler arasındaki mukayese, peygamberlerin kendi aralarındaki mukayeseyle devam etmiş, Şia düşüncesindeki imamların ismeti (günahsız olmaları) doktrini, Peygamberlerin ismetine alternatif görülmüş veya en azından böyle bir düşünceyi çağrıştırmış ve neticede bu düşüncedeki imam ile peygamberler arasında bir kıyaslama yapılmasına sebep teşkil etmiştir.
Diğer taraftan Hz. Peygamber’den sonra din konusunda yetkinin
kimde olması gerektiğine dair meşruiyet çabaları da konunun tartışılıp değerlendirilmesine sebep olmuştur.. Bu çabanın içinde, özellikle
Şia’nın bunu aynı zamanda siyasal düzlemde ele alması ve söz konusu etmesi, konunun derinleşmesine zemin teşkil etmiştir. İslami disiplinler arasındaki metot farklılığı, bu farklılığın ortaya çıkardığı değişik düşüncelerin ve bu düşüncelerin somutlaştığı şahsiyetlerin
meşruiyeti de bu türden değerlendirmelerin yapılmasına katkıda bulunmuştur. Bu meyanda felsefi zeminde bilginin temsilcisi durumundaki filozof ile peygamber, tasavvufi alanda da ilahi bilgiyi elde
etme imkânına sahip olmakla nitelendirilen veli ile peygamber mukayesesi de efdaliyyet düşüncesinin yansıması olarak görülebilir. Özellikle 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” ( )ﻓﻀﻞkelimesinden 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, peygamber-imam gibi varlıkların mahiyeti ve fonksiyonları düşünüldüğünde, 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 gidilme1
2

İbn Manzur, Lisanü’l-arab, “fdl” mad., Beyrut, X, 280.
es-Semerkandî es-Sehâifu’l-ilahiyye, s. 494.
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si uygun değildir. Ancak yukarıda zikrettiğimiz sebeplerin buna etkisi 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 endişeden 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 olduğunu zannetmesi” neticesinde böyle bir mukayeseye girişmiş oldukları şeklindedir. Aslında beşerle melekler arasında varlık, ilim,
kudret ve kemal açısından hiçbir ilişki bulunmamaktadır.3 Melekler
ile peygamberler arsında yapılan mukayesede kimin daha üstün olduğu 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 peygamberden üstün oldukları kanaatindedirler. Şia’ya mensup bazı
gruplar da aynı görüşü paylaşırlar.4 İslam filozoflarının da bu konuda Mutezile ile aynı kanaati paylaştığını söyleyen el-İcî (ö.756/1355),
burada tartışılan konunun süfli meleklerin peygamberlere olan üstünlüğü değil, ulvî meleklerle peygamberler arasındaki mukayese
olduğuna dikkat çeker. Genelde ise peygamberlerin, süfli meleklerden üstün oldukları ittifakla kabul edilen husustur.5 Eş’arî’nin (ö.
324/936) kaydettiğine göre Rafızî’ler imamların dahi meleklerden üstün 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 ihtima3
4
5
6

er-Râzî, Metâlibu’l-âliye mine’l-ilmi’l-ilahi, VII, 405, 421.
el-Eş’arî, Makalâtü’l-İslamiyyin, I, 296; el-Bağdadî, el-Fark beyne’l-fırak, s. 371.
el-İcî, el-Mevâkıf fi ilmi’l-kelâm, s. 367 es-Semerkandî, es-Sehâifu’l-ilahiyye, s. 436.
el-Eş’arî, a.g.e, II, 126
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li olan kişilerin bulunabileceği nakledilmektedir. Önemli Mutezile kelamcılarından 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 noktaya ulaşması mümkündür.7
Farklı düşünceler bir tarafa bırakılırsa Ehl-i sünnet genel olarak, peygamberlerin elçi olan meleklerden, elçi olan meleklerin peygamber olmayan insanlardan, peygamber olmayan insanların da diğer 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 insanlar ve elçi olmayan melekler gelmektedir.9 İbn Hazm (ö. 456/1064)
ise bu sıralamayı melekler, resul olan peygamberler, nebi olan peygamberler ve sahabe şeklinde yapar. Ona göre Hz. Peygamber’in sahabesi olan cinler, diğer sahabelerden üstündür.10
Ehl-i Sünnet kaynaklarında aktarıldığına göre Mutezile, meleklerin peygamberlerden üstün olduğu şeklindeki görüşünü destekleyen nakli ve akli deliller ileri sürmüştür. Özellikle Kuran’da Meleklerin 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 yerlerini kendilerine göstermek için onlara fısıldadı: “Rabbiniz, başka bir
sebepten dolayı değil, sırf ikiniz de birer melek, ya da ebedî kalıcılardan 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 olanlar O'na kulluk etmekten ne çekinirler, ne de yorulurlar.”14
Mutezile âlimleri bu ayetlerde meleklerin üstünlüğünün vurgulandığını 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. Peygam7

8
9
10
11
12
13
14

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.
Taftazânî, Şerhu’l-akâid, trc. Süleyman Uludağ, s. 364.
Pezdevî, Ehl-i sünnet akaidi, trc. Şerafeddin Gölcük, s. 293.
İbn Hazm, el-Fasl, V, 126.
En’am 6/50.
A’raf 7/20.
Necm 53/5.
Enbiya 21/19.
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ber’den talep ettikleri şeyler konusunda o, “gaybı bilmediğini ve Allah’ın hazinelerinin yanında olmadığını” ifade etmesi ise meleklerin
bu özelliklere sahip olduğunu göstermektedir. Bu tür özellikleri bulunanlar, 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 kalıcılardan olmalarıyla ilişkilendirmesi de Allah katında meleklerin peygamberlerden üstün olduğuna delalet eder. Mutezile bu nakli delillerin onların üstünlüklerine delalet ettiklerini düşünürler.15 Aynı düşünceyi paylaşan İbn Hazm da Âdem’in (a.s.) meleklerin üstün olduğunu ilgili ayete atıfla delillendirir. Eğer Âdem (a.s.), meleklerin kendisinden üstün olduğunu yakinen bilmemiş olsaydı ve melek olmayı
arzu etmeseydi, Allah’ın kendisine yasaklamış olduğu ağacın meyvesinden yemeyi kabul etmezdi.16
İlgili ayette geçen “'Ben meleğim’ de demiyorum” ifadesi, İcî’ye göre tevazu sadedinde değildir. Zira “ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, yapmakta oldukları fenalıklar yüzünden onlara azap dokunacaktır” (En’am 6/49) ayeti, müşriklerin alaylı bir tarzda Hz. Peygamber’den azabı hemen talep etmeleri üzerine nazil olmuştur. Yani Allah katından azabı indirmek, peygamber için söz konusu değildir ve
azabın ne zaman ineceğini de bilmez. Melek de değildir ki, azabı indirmeye 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. Yoksa ayette onların melek olmaları kemalin ifadesi olarak sunulmamaktadır.17
Meleklerin peygamberlerin öğretmenleri konumda oldukları iddiasını 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 gelmektedir.18
Mutezile ve İslam filozofları benzer akli delillerden hareket etmişlerdir. Genelde hareket noktaları onların mahiyetleriyle ilgilidir.
Melekler nitelik açısından peygamberlerden farklı oldukları için üstünlükleri söz konusudur. Onlar manevi cevherlerden meydana gelmektedir. İnsan ise maddi bir surettedir. Manevi olanın maddi olana
15
16
17
18

Abdülkahir el-Bağdadî, Usulu’d-din, s. 295–296.
İbn Hazm, el-Fasl, V, 131.
el-İcî, el-Mevâkıf, s. 369; Cürcânî, Şerhu’l-mevakıf, s. 577–578.
el-İcî, el-Mevâkıf, s. 370.

152

Salih Sabri YAVUZ

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, geleceği ve her türlü gaybı bilir. Onların bilgileri fıtri, fiili ve külli bilgidir. Cismani varlıklar ise bunlardan mahrumdurlar.19 Bu akli delillerden hareket eden Mutezile, meleklerin peygamberlerden üstün olduklarını savunmaktadır. Bu delillerin tümünün felsefi esaslara ve
prensiplere bağlı olduğunu kaydeden el-İcî, kendilerinin bu tür prensipleri kabul etmediklerini söyleyerek bu akli delillerin temelsiz olduğunu iddia eder.20
Aslında meleklerin peygamberlerden üstün olduğunu savunanlar “Mesih de, gözde melekler de Allah'a kul olmaktan asla çekinmezler” (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 peygamberlerin meleklere üstünlüğüdür. Bu ayetin geçtiği yerdeki ayetlerin bağlamı dikkate alındığında aslında inanç noktasındaki aşırıya
gitme düşüncesinin eleştirisi vardır. İlgili bağlamda ayet okunduğunda bu durum gözlenmektedir:
Ey ehli kitap, Dininizde taşkınlık etmeyin. Allah hakkında ancak
gerçeği söyleyin. Meryem oğlu İsa Mesih, Allah'ın peygamberi, Meryem'e ulaştırdığı kelimesi ve kendinden bir ruhtur. Allah'a ve peygamberlerine inanın, "üçtür" demeyin, vazgeçin, bu hayrınızadır. Allah ancak bir tek Tanrı'dır, çocuğu olmaktan münezzehtir, göklerde olanlar
da yerde olanlar da O'nundur. Vekil olarak Allah yeter. Mesih de, gözde melekler de Allah'a kul olmaktan asla çekinmezler. Kim O'na kulluktan çekinir ve büyüklük taslarsa, bilsin ki, O, hepsini huzuruna toplayacaktır.21
Burada Hıristiyanların peygamberlerini aşırı yüceltmeleri sonunda onda uluhiyet bulunduğu derecesine vardırmış olmaları düşüncesi mevcuttur. Cürcanî (ö. 816/1413) ayeti, bu bağlamda yorumlarken 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

20
21

er-Râzî, Muhassalu efkari’l-mütekaddimîn ve’l-müteahhirîn, s. 322–324; el-İcî, elMevâkıf, s. 368.
el-İcî, a.y.
Nisa 4/171–172.
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bu onların aşırı yüceltmeci bir tavra sahip olmalarına sebep olmuştur. 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. Ancak onların böyle bir yaradılışta olmaları, kul olmalarını engellememiş 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 önemsemek 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 olduğunu görmekteyiz. Ancak hâkim olan kanaati meleklerin peygamberlerden üstün olduğu şeklindedir. Zira ona göre Kur’an’da buna açıça
işaret edilmektedir. Allah Teala yaratıklarına azametini kabul ettirmeyi murad ettiğinde bütün varlıklara şöyle seslenmiştir: “O, göklerin, 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 meleklerin saf halinde durdukları gün, Rahman olan Allah'ın izni olmadan
kimse konuşamayacaktır. Konuştuğu zaman da doğruyu söyleyecektir.”24 Eğer melekler derece bakımından yaratıkların en üstünde bulunan 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. "Peygamberleri arasından hiçbirini ayırt etmeyiz, işittik, itaat ettik, Rabbimiz! Affını dileriz, dönüş Sanadır" dediler.25
Fahreddin er-Râzî’ye göre burada belirtilen sıralama, doğru olan
sıralamadır. Çünkü varlığın en şerefli olanı yaratıcı varlık olan Allah’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 meleklerin 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
23
24
25
26

Cürcânî, Şerhu’l-mevakıf, s. 578.
Nebe 78/37.
Nebe 78/38.
Bakara 2/285.
er-Râzî, Mealimu usulu’d-din, s. 101.
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felsefi esaslara bağlı olduğu gerekçesiyle eleştirilen delillerle paralellik arz etmektedir. Meleklerin yapısından hareket eden bu akıl yürütme biçimi, Meleklerin soyut ruhani varlıklar olduğu ve insanın
ilişkili olduğu şehvet, gazap ve benzeri nefsanî duygulardan soyutlanmış olduğu esasına dayanmaktadır. Fahreddin er-Râzî “yiyecekleri Allah’ı tesbih, içecekleri tehlil (la ilahe illallah), yoldaşları Allah’ı zikretmek 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, burada 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 anladığımız kadarıyla onun farklı iki kanaat taşıdığını yukarıda belirtmiştik. Mealimu usuli’d-din eserinde görüşleri bu şekilde olmakla birlikte, Muhassal isimli eserinde peygamberlerin meleklerden üstün olduklarını 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 kullanılsın, 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 bulunmasıdır. Bunun aksini düşünmek hikmete aykırıdır. Buradaki secdenin,
yöneliş (inha) secdesi olup tazim secdesi olmadığını söylemek de doğru değildir. Zira İblis secde etmekten imtina ederken kendisinin ateşten, Âdem’in (a.s) ise topraktan yaratıldığını iddia etmiştir. Bu da yapılan secdenin tazim ve ikram secdesi olduğunu gösterir.

27
28
29
30
31

er-Râzî, Mealimu usulu’d-din, s. 102.
Al-i İmran 3/23.
Bakara 2/122.
er-Râzî, Muhassal, s. 322–323.
“ 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 esasıdır.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 üstünlüğünü 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 tabiatı 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 olduğunu ispat etmeye yönelik ileri sürülen bu delilleri nakleden
Fahreddin er-Râzî, onları eleştirir ve meleklerin peygamberlerden üstün 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

33
34
35
36
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“Ve Âdem'e isimlerin hepsini öğretti, sonra onları meleklere gösterip: "Haydi davanızda sadıksanız bana şunları isimleriyle haber verin." dedi.” Bakara 2/31.
el-İcî, el-Mevâkıf, s. 367–368.
Al-i İmran 3/32.
es-Semerkandî, es-Sehâifu’l-ilahiyye, s. 437; er-Râzî, el-Metalibu’l-âliye, VII, 407.
Fahreddin er-Râzî, el-Metalibu’l-âliye, VII, 407.
er-Râzî, el-Metalibu’l-âliye, VII, 406; el-İcî, el-Mevâkıf, s. 368.
er-Râzî, el-Metalibu’l-âliye, VII, 407; el-İcî, el-Mevâkıf, s. 368; es-Semerkandî, esSehâifu’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 anlamına gelir. Dolayısıyla gökyüzünün yetkilendirilmiş varlıklarından
olan meleklerden üstün olduklarını ifade etmez. Çünkü gökler, yeryüzüne göre yok hükmündedir. Âdem’in meleklerden bilgili olması
ise yeryüzü meleklerine nispetle üstünlüğü ifade eder. Allah’ın Âdem’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 ortaya 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 yöneticilerden üstün olmasını gerektirmez.40
Görüldüğü gibi burada ileri sürülen akli ve nakli delillerin birbirlerine 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 yersizdir. Her iki görüşün de ileri sürmüş olduğu ayetlerin bağlamı, meleklerin ya da peygamberlerin üstünlüklerine dair yorum yapmaya yönelik 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 konu 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 irdelenmiş 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 bağlamda karşı düşüncelerin varlığına ve bu karşı düşüncelerin, yani önermede ifade edilen hükmün tersi bir anlayışın müslümanlar arasında
yayılmaya çalışıldığı duruma işaret eder.

39
40

Araf 8/206.
er-Râzî, el-Metalibu’l-âliye, VII, 407–408.
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Kur’an’ı Kerim’in peygamberler ve peygamberlik hakkındaki temel ilkesi, aralarında bir ayırım yapmadan hepsine iman etme şeklindedir. Zira Kur’an’da böyle bir yaklaşım açıkça küfür olarak nitelendirilmiştir:
Allah'ı ve peygamberlerini inkâr edenler ve Allah ile peygamberlerinin arasını ayırmak isteyip bir kısmına inanırız, bir kısmına inanma41
yız diyenler yok mu? İşte kâfirler gerçekten bunlardır.
Bu ayette vurgulanan husus, Yahudi ve Hıristiyanların Hz. Peygamber'in peygamber olması gerçeğini reddetmeleri ve bunun sonunda küfre düşmeleridir Allah'a ve kendilerine gönderilen peygamberlere inanmak kurtuluşa ermeleri ve ahiret yurdunda cennet ni42
metlerine kavuşmaları için yeterli değildir. Onlara yapılan bu ikazın
arkasında yatan düşüncenin müslümanlarca benimsenmesi mümkün değildir.
İslam inancına göre bütün peygamberlerin hedefi, insanların
mutluluğunu sağlamak ve onları yanlış inanç biçimlerinden kurtararak doğru yola iletmektir. Bu itibarla da birini reddetmek hepsini
reddetmektir. Allah’ın insanlara göndermiş olduğu bütün peygamberler Müslümanların peygamberleridir. Bunlar arasında yapılan aşırı mukayeseler “onların sıfatlarını değil zatlarını öne çıkarmaya” 43 çalışmaktır.
Kur’an’ın bu ayırım yapmama gerçeği yanında, sunmuş olduğu
başka bir gerçek daha vardır. O da Yüce Allah’ın bir kısım peygamberli 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 İşte
ilgili bu
ayet
şöyledir:
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 destekledik. Allah dileseydi, belgeler kendilerine geldikten sonra, peygamberlerin ardından birbirlerini öldürmezlerdi. Fakat ayrılığa düştüler,
kimi inandı, kimi inkâr etti. Allah dileseydi birbirlerini öldürmezlerdi,
lakin Allah istediğini yapar. 44

. Nisa 4/150.
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.
41
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Hadislerde geçen “ey yaratıkların en hayırlısı” denildiğinde “o İbrahim (a.s.)’dır” 45, “beni Musa’ya üstün tutmayınız”46, “peygamberler
arasında ayırım yapmayınız”, “hiç kimse Yunus b. Metta’dan hayırlıyım demesin” şeklinde ikazlar nasıl anlaşılması gerekir? Bu konuda
şu değerlendirme yapılmaktadır:
a. Bu beyanlar Hz. Peygamber’e “kendisinin öncekilerin ve sonrakilerin hayırlısı olduğu” bildirilmeden önce yapılmıştır veya Hz.
Peygamber bu ve benzeri ifadeleri “peygamberlerden bir kısmını diğerlerinden üstün kıldık” (Bakara 2/253) ayetinin vahyedilişinden önce
söylemiştir. Bir anlamda bunlarda geçen hükümler ortadan kaldırılmıştır.
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 kimseye bir eksiklik ve saygısızlık yapılmamasına yönelik olabilir.
c. Peygamberler arasında yapılacak böyle bir mukayese düşmanlığa ve fitneye sebep olabilirdi. Bunu engellemeye yönelik olabilir.47 Hz. Peygamber’in şahsına ve özelliklerine yönelik olarak yapılması muhtemel aşırılıkların önlenmesi ve peygamberler vesile kılınmak suretiyle olası düşmanlıkların önüne geçmek için olduğu anlaşılma şeklinde anlaşılmalıdır.48
Mutezile düşünürlerinden Kadı Abdülcebbar (ö. 415/1025) peygamberler arsında fazilet açısından farklılığın bulunduğuna ilişkin
peygamberlerin günah işleme imkânından hareketle yaklaşır. Peygamberliklerin günahtan korunmuş olmalarından hareketle peygamberler arasında bir üstünlüğün söz konusu olacağını belirtir. Peygamberlikle 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 olmadığını 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 sebepten dolayı peygamberler arasında fazilet açısından farklılığın olabileceğini düşünür. Bu anlamda bazı peygamberler diğerlerden üstündür. Eğer onların hiçbirinden ufak tefek hiç bir hata sadır olmaması
45
46
47

48

Darimi, Sünnet, 18; Ahmed b. Hanbel, Müsned, III, 178, 184.
Buhari, Husumat, 1; Müslim Fedail, 160.
Taftazânî, Şerhu’l-mekasıd, V, 47; es-Seffârinî, Levâmiü'l-envâri'l-behiyye
sevâdiü'l-esrâri'l-eseriyye, II, 298.
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 Allah’ı tama olarak sevip nafilelerle Allah’a yaklaşmaya çalışan kimseler 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 peygamberlerdir.” 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. İbrahim, 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 niteliklerle 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 diğer tüm peygamberlerden üstün olduğu ayetlerin vurgulamış olduğu
bir gerçektir. Kura’nda buna işaret edilmektedir. “bunlar, Allah'ın hidayet ettiği kimselerdir. Sen de onların hidayetine uy.”52 Burada peygamberin onların hidayetine uyması, aksi takdirde emre itaatsizlik
olacağı ve uyanın uyulandan daha faziletli olduğu sunucuna
götürmez. Çünkü Resul-i Ekrem onlarına yoluna uymakla her birinde bulunan farklı özellikleri kendisinde toplamıştır. Bu onların yoluna uyma demektir. O halde her birinde ayrı ayrı bulunan bu güzel
özelliklerin toplanmış bulunduğu Hz. Muhammed (a.s) onların en
faziletlisi olmaktadır.53

49
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Kadı Abdülcebbar, el-Muğnî fi ebvabi’t-tevhid ve’l-adl, XV, 280.
Bk. Vakıa 56/1–14; Mutaffifin 83/7–28; Furkan 25/92–93.
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 seçmiştir. Bk. Ahmed b. Müsned, II, 231.
En’am 6/90.
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 destekledik”54 ayetinde dikkat çekilen peygamberlerden biri Allah’ın kendisiyle konuştuğu Musa (a.s.)’dır. Devam eden kısımda “bazılarını derecelerle 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 edilmemesi ise ayetin bizzat Hz. Peygamber’e inişiyle irtibatlı olmasıdır.
Ayrıca onun faziletini ve değerini göstermesi bakımından muhataplarınca karıştırılması söz konusu olmayan bir özellikte olmasıdır. Dolayısıyla ismin zikredilmemesi, onun biliniyor oluşundan kaynaklanmaktadır. Burada zikredilmeyen başka peygamberler de vardır.
Hz. Musa ve Hz. İsa’nın isimleriyle konu edilmesi, onlara diğerlerinden 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 ifade edilmiştir.55
Ayetin üslubu ve bağlamı da burada ifade edilenin Hz. Muhammed (a.s.) olduğunu göstermektedir. Bu, hem onun ümmetinin, hem
şahsının hem de dinin derecesini göstermektedir. Bu ayetin öncesinde, özde bir olmakla birlikte önceki peygamberler dönemindeki ihtilaflara ve savaşlarına atıf yapılmaktadır. Bunlar Hz. Peygamber’e bildirilmek 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 zikredilmesi 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 ümmetinin orta bir ümmet olduğuna işaret etmektedir.56 Peygamberlerin dereceleri ve fazileti ile ilgili olarak Hz. Peygamber’e yapılan hitap, onun
geçmiş peygamberlerin durumunu anlaması ve bu bağlamda kendinin bunlar arasındaki konumunu değerlendirerek peygamberlik vazifesini yerine getirmesini ortaya koymaktadır.57
Konuyla ilgili diğer bir yaklaşım, Hz. Peygamber’in zatına yönelik
olarak yapılan değerlendirmelerden hareketle de onun diğer peygam54
55

56
57

Bakara 2/253.
ez-Zemahşerî, el-Keşşâf ‘an hakâiki’t-tenzîl
382-383.
Reşid Rıza, el-Menar, III, 5.
Yazır, Hak Dini Kur’an Dili, II, 843.

ve uyunu’l-ekâvil fi vücuhi’t-te’vil, I,

Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi V (2005), Sayı: 1

161

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 üstünlüğünü, peygamber olarak seçilmesinin gerekçesi olarak sunar. O
bunu şöyle bir örnekle açıklar:
Bir kimse bir yere elçi göndermek istediğinde, bu iş için arkadaşlarından en uygun olanını seçmesi hikmetin gereğidir. Yüce Allah peygamberlik 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 bulunacaktır. Bundan dolayıdır ki, “Allah, peygamberliğini vereceği kimseyi
daha iyi bilir”58 buyurmuştur. Bu özellik peygamberimizde, diğer peygamberlerden bulunandan daha ileri bir derecede bulunmaktadır.59
Nesefî’nin bu yaklaşımında vurgulamış olduğu husus, esas itibariye 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 göstermesi 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 mukayesesisin yanında, Hz. Muhammed’in (a.s.) insanlığa sunmuş olduğu 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 özelliğinden hareketle konuyu açıklamıştır. O, öncellikle peygamberlerin temel amacının insanların ruhlarını tedavi etmek olduğunu vurgulayarak işe başlar. Peygamberler, Allah’tan almış oldukları mesajlarla onları, Allah’tan başkalarıyla meşgul olmaktan Allah’a ibadet
etmeye ve onun meşgul olmaya sevk ederek bir anlamda onları psikolojik 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
59

En’am 6/124.
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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 tevhide ve tenzihe yöneliktir. Fakat onun çağrısı kısa zamanda tüm gelişmiş bölgelere ulaşmıştır. Hz. Peygamber’in geldiği dönem ve bu dönemdeki inanç biçimleri göz önüne alındığında kısa sürede bu şekilde yaygınlık kazanmasının anlamı da ortaya çıkar. O dönemde insanlık yanlış birtakım inanışlar içinde yüzmekteydi. Putlara tapanlar
taş ve odunlara ibadet etmekte idiler. Yahudiler aşırı bir teşbih düşüncesi içerisindeydi. Mecusiler düalist bir Tanrı anlayışına sahipti
ve anne ve kız kardeşle evlenmeyi uygun gören çarpık bir uygulamayı
benimsemişlerdi. Hıristiyanlar teslise inanıyor, Sabiler yıldızlara tapıyorlardı. Dünya inanç coğrafyası bu şekildeydi. Hz. Muhammed’in
peygamber olarak görevlendirilişinden sonra bunların yanlış inanışları belirgin bir şekilde ortaya çıktı ve yanlış oldukları anlaşıldı. İnsanlık 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 esas alanların, bu inanışlarını tevhide uygun bir tarzda yorumlama
ihtiyacı içinde olmaları da Hz. Muhammed’in (a.s.) çağrısının bir sonucu olarak anlaşılması gerekir. Zira tevhidin ortaya çıkması ve onun temel ve makul bir inanış olduğu bu sayede olmuştur. İslam’ın
tevhit dini olmasının temel unsurlarından biri de, onun insanlar arasında gerek o zamana kadar gerekse daha sonra ortaya çıkacak anlayışlara cephe alması ve başka dinlerin tevhide aykırı düşen
ulûhiyet anlayışlarını tashih etmesidir.62
İslam düşünce tarihi içinde Hz. Peygamber’in diğer peygamberlerden üstün olduğunu desteklemek için genelde başvurulan usul,
onun mucizeleri ile diğer peygamberlerin mucizelerin mukayesesi
şeklinde olmuştur. Her peygamberin mucizesine karşılık, Hz. Muhammed’in (a.s) bir mucizesi örnek gösterilmiştir. Bununla ilgili olarak Beyhakî, İmam Şafii’den nakledilen böyle bir kıyaslama dikkatlere 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
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er-Râzî, el-Metâlibu’l-âliye, VIII, 121.
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Hurma kütüğünün inlemesi ölüleri diriltmekten daha açık bir mucizedir. 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. Taşlardan 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 karşılık 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 arasında ayırım yapmayın”65 ifadesi ile tarih içinde yapılan mukayese ve
yarıştırmaların uzlaştırılması kolay değildir.
Bu mukayese ve üstünlük yarışı daha ileri konumlara vardırılmış, nebi-filozof, nebi-veli gibi karşılaştırmalar yapılmıştır. Kanaatime 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-
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rinde temayüz etmeye başlamış ve Kanuni devrinde zirveye ulaşmıştır.
1469 yılında doğan İbn Kemal’in doğum yeri ihtilaflıdır. Kaynaklarda 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 ayrılarak 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 Öğretimini tamamladıktan sonra Edirne’deki Taşlık medresesi müderrisliğine 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 getirilmiştir. Anadolu Kazaskeri olduğu dönemde Yavuz Sultan Seli ile birlikte
Mısır seferine katılmıştır. 1526 yılında Şeyhülislam Zenbilli Ali Efendi’nin vefatı üzerine bu görve tayin edilmiş ve 1534’te vefatına kadar
bu görevine devam etmiştir. İbn Kemal’in mezarı Edirnekapı Mezarlığı dışında bulunan Mehmet Çelebi zaviyesindedir. 71
B. İlmi Şahsiyeti ve Eserleri
İslami ilimlerdeki derin bilgisi dolayısıyla Müfti’s-sakaleyn (insanların 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 yetişmiştir.74 İslami ilimlerin hemen her branşında eserler vermiş ve aynı
zamanda tarihçiliğiyle de dikkat çekmiştir. İlgilenmiş olduğu ilim dalları aynı zamanda ö dönemin sosyal ilimler niteliği taşıması dolayı66
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Mecdi Efendî, eş-Şekaiku’n-numaniyye Tercemesi, s. 381; Bursalı Mehmet Tahir,
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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 kariyeriyle 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 gelen 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 ayetlerinden hareketle geleceğe ilişkin birtakım saptamalarda bulunmasıdır. Enbiya suresinin 105. ayetini cifr ilminin kurallarına uygun olarak tahlil ederek Yavuz Sultan Selim’in Mısır’ı fethedeceğine dair tespitidir.77
Çok üretken bir yazar olan İbn Kemal’in eselerinin sayısıyla ilgili
olarak kaynaklarda farklı sayılar verilmekle beraber, bunların ortalaması alındığında üç yüz kadar eseri olduğunu söylemek mümkündür.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 yetineceğiz.
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.
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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 bilinmektedir. Bu faaliyette en önemli eğilim, İsevî hareketlerdir. Bunlar 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 kaynaklarda bulunan bazı bilgiler ve nasların karakterlerinde mevcut
ipuçlarıdır. Osmanlı tarihi boyunca gizli İsevi eğilimlerin yanında sonu 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 fikirlerini halk arasında yaymaya çalışmıştır. Kanuni dönemi Sadrazamlarından İbrahim Paşa’nın emriyle yakalanarak Rumeli Kazaskeri
Fenarizade Muhiddin Efendi ve Anadolu Kazaskeri Kadiri Efendi tarafından sorgulanmıştır. Söz konusu bu iki âlim Molla Kabız’ın iddialarını cevaplamaya çalışsa da o, kendisini ayet ve hadislerden deliller
getirerek savunmuş ve muhakeme sonunda serbest bırakılmıştır.
Kendisin de hazır bulunduğu bu mecliste tutuklanamayışını hazmedemeyen 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 reddetmiş ve zındık olduğu hükmünü vermiştir. Bütün ısrarlara rağmen
iddiasını terk etmediği için 1527 tarihinde idam edilmiştir.83 İbn Kemal bu meyanda mezkür şahsı reddetmek üzere bu risaleyi kaleme
almıştır.
Eserin içindeki malumat dikkate alındığında İbn Kemal, Osmanlı düşüncesini şekillendiren eserlerdeki bilgileri aktarmak ve onlardan alıntılar yapmak suretiyle tezini desteklemeye çalıştığı görülmektedir. Bu kaynaklarından olan özellikle Taftazânî’ye ait Şerhü’l-akâid
81

82
83

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.
Nuri İnce ve diğerleri, Osmanlı Devleti ve Medeniyeti Tarihi, II, 153.
(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 kullanılmıştır. O. bu kaynaklardan alıntılarda bulunmakla beraber, uygun görmediği yönlerini eleştirmiştir.
İbn Kemal, kullanmış olduğu nakli delillerden hadislerle ilgili bir
sened tenkidi yapmamakla beraber, metin değerlendirmesinde bulunmakta, onları yorumlayarak yeni birtakım yorumlara girişmektedir. Risale polemik üslubuyla kaleme alınmış olmasına rağmen, değerlendirmesinde ilmi üsluba uygun bir usul takip etmiştir. Ancak
yine de polemik üslubunun bir sonucu olabilecek beyanlarda bulunmaktan tabii olarak kaçınamamıştır.
1. Eserin Nüshaları ve Tanıtımları
Yaptığımız araştırma sonunda bu eserin matbu olmadığı sonucuna vardık. Bu itibarla eseri gün yüzüne çıkarıp irdelemek istedik.
Süleymaniye kütüphanesinde eserin çeşitli nüshaları bulunmaktadır. 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 Muhammed 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’lenbiya 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 sairi’l-enbiya” şeklinde de geçmektedir. Süleymaniye Kütüphanesi
Kasidecizade Süleyman Sırrı nr. 677’de “Risale fi fazileti’n-nebi” olarak 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 اﻷﻧﺒﻴﺎءşeklindedir. Risale besmeleden
sonra hamdele ve salvele ile başlamakta وﺏﻌﺪ ﻓﻬﺬﻩ رﺳﺎﻝﺔ ﻣﻌﻤﻮﻝﺔ ﻓﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻠﻚ
 ﻓﻨﻘﻮل وﻣﻦ أﷲ اﻝﺘﻮیﻖ، اﻝﻤﻘﺎﻝﺔşeklinde devam etmektedir. Her varak ortalama
19 satırdan oluşmaktadır. Son varakta ise
84
85
86

Parmaksızoğlu, “Kemal Paşazade” mad., İA, VI, 564.
Brockelmann, GAL, II, 598; Suppl. II, 669.
Süleymaniye Kütüphanesi, nr. 667.
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 ﻭﻫﺫﺍ ﺁﺨﺭﻤﺎ ﺍﺭﺩﻨﺎ ﺇﻴﺭﺍﺩﻩ ﻓﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﻓﻠﻨﺨﺘﻡ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﻘﺎل ﺤﺎﻤﺩﺍ ﻭﻤﺼﻠﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺼﻁﻔﻰ.
ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﺘﺴﻠﻴﻤﺎ ﻜﺜﻴﺭﺍ
şeklinde bir ibare ile risalenin bittiğine işaret edilmektedir. Bunun
için kullandığımız rumuz (’)عdır.
b. Es’ad Efendi nüshası 2:
Esa’ad Efendi 3551 numarada kayıtlı olan bu nüsha dört varaktan oluşmaktadır. Mecmuanın 127b-130a varakları arsında yer almaktadır. Her varak 29 satırdan meydana gelmektedir. Talik tazısıyla 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 (  ) ﺗﻤﺖ هﺬﻩ اﻝﺮﺳﺎﻝﺔifadesi yer almaktadır. Bu
risaleden sonra İbn Kemal’in zındıklar hakkındaki risale başlamaktadır. Bu nüsha için kullandığımız rumuz (’)اdir.
c. Lâleli Nüshası:
Laleli 2285 numarada kayıtlıdır. 2a-4b varakları arasında yer
alan bu nüshanın her varakı 28 satırdan oluşmaktadır. Talik tazısıyla istinsah edilmiştir. Risale besmeleden sonra hamdele ve salvele ile
başlamakta (  ﻓﻨﻘﻭل ﻭﻤﻥ ﺃﷲ ﺍﻟﺘﻭﻴﻕ، ) ﻭﺒﻌﺩ ﻓﻬﺫﻩ ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﻌﻤﻭﻟﺔ ﻓﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻘﺎﻟﺔşeklinde
devam etmektedir.
ﻭﻫﺫﺍ ﺁﺨﺭﻤﺎ ﺍﺭﺩﻨﺎ ﺇﻴﺭﺍﺩﻩ ﻓﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﻓﻠﻴﻨﺘﻅﻡ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﻘﺎل ﺤﺎﻤﺩﺍ ﻭﻤﺼﻠﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺍﻟﻨﺒﻰ ﺍﻟﻤﺼﻁﻔﻰ
ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﺘﺴﻠﻴﻤﹰﺎ ﻜﺜﻴﺭﹰﺍ
ifadesi ile sona ermektedir. Bu nüsha için ( )لrumuzunu
kullandık.
d. Düğümlü Baba Nüshası:
Süleymaniye Kütüphanesi Düğümlü baba numara 351’de kayıtlı
olan bu nüsha risaleleri içeren mecmua içinde 41b-48a varakları arasında 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 mahiyetinde bazı notlar mevcuttur. Bu nüsha için ( )دrumuzunu kullandık.
D. Risalenin Neşrinde Takip Edilen usul
Risalenin hacmi büyük olmadığı ve metnin tespitinde zorluk gözükmediği için yukarıda tanıtımlarını yaptığımız nüshalardan hareket ederek risalenin metnini ortaya koymaya çalıştık. Bu nüshalardan 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 olduğu iktibasları asıl kaynaklarından bularak bunları da dipnotta vermeye çalıştık.
Eserde yapılan alıntılar, asıl kaynakla farklılıklar gösterdiğinde
asıl kaynakta bulunan şekli tercih ederek metne koyduk ve dipnotlarla 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 bulunamayanlar için dipnotta bilgi verilmiştir. Nüsha farklılıkları dipnotta gösterilirken, nüshanın rumuzu ile birlikte (+) işareti kullanılmıştır. Sadece bir nüshada farklı ise bu nüsha rumuzunun yanına (:) işareti
konulmuş ve farklı olan kelime yazılmıştır. Diğer nüshalarda bulunmayıp 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 (  ) ﺍﻟﻰ ﻫﻨﺎ ﻜﻼﻤﻪşeklindeki
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 ilişkin rivayetlerden ve literatürdeki bazı yorumlardan hareketle onun
üstünlüğüne istidlal ettiği gibi, başka rivayetlerde geçen ve Hz. Peygamber’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 temas ettiği temel yaklaşımları şu şekilde ortaya koymak mümkündür:
1. İbn Kemal’e göre, Hz. Muhammed’in (a.s.) her bakımdan peygamberlerin en faziletlisi olduğuna inanmak müslümanların icma
ettiği bir husustur. Bu inanç, onun tümünden üstün olduğunun ifade edilmesiyle gerçekleşen bir durumdur. Ayrıntılarda bunu açıklamak sadece bir zorunluluk halinde mümkündür. Çünkü Hz. Peygamber’in diğer peygamberlerden üstünlüğünü tafsilatlı olarak ortaya koymak, diğer peygamberlerde bir eksiklik olduğunu gösterme
düşüncesini barındırmaktadır. Bu itibarla bu konuda söz söylemekten sakınmak gerekir ve Hz. Peygamber de bu tavsiyede bulunmuştur. 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 bakımından peygamberlerin ilki Âdem (a.s), peygamberlikle görevlendirme (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 dinini iptal etmek şeklinde değildir. O haç ve domuz konusundaki ruhsatı 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 düşüncesini, “dinin nesh edildiği ve dolayısıyla Hz. İsa’ya vahiy gelmeyeceği”
düşüncesine bağlamasını eleştirir. Zira İbn Kemal’e göre onun dininin 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 husustur. 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 olmasını, bu ümmetin peygamberinin de en hayırlı ve faziletli olmasını
gerektirdiğini söyler. Ümmetin en hayırlı olması ise, dini açıdan kemal 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 peygamberleri de kabul etmeleri esasına bağlar.
4. Taftazânî’ye göre Hz. İsa’nın, semada diri olarak bulunması
tarzındaki rivayette onun üstünlüğüne delil olabilecek bir delil yoktur. Çünkü o yeryüzüne indiğinde Hz. Peygamber’in dinine tabi olacaktır. 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 dayandığını 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 insanlığa 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 kitapları tasdik edici olmasını şöyle açıklar:

87
88
89

Buhari, Enbiya, 50.
Ahmed b. Hanbel, Müsned, III, 338.
Bakara 2/41.
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Kur’an ehl-i kitabın elinde bulunan kitapları tasdik edicidir. Çünkü o kitaplarda haber verilen tarzda nazil olmuştur. Onlarda bulunan
kıssalara, tevhide, ibadete, günahlardan kaçınmaya çağırması konusunda onlara uygundur. Teferruata ilişkin hükümlerde onlara aykırı
olması, asırların değişmesiyle ihtiyaçların değişmesi sebebiyledir. Zira
onlardan her biri, kendi çağına nispetle ve hitap ettiği toplumun ihtiyaçlarını gözetmesi açısından haktır. Hatta önce nazil olanlar sonraki
dönemlerde inseydi, sonra indirilene uygun olarak gelirdi. Bu sebepten dolayı Hz. Peygamber, Hz. Musa’nın peygamberimize tabi olmasının imana aykırı olmadığını, aksine onu gerektirdiğine dikkat çekerek
“Musa sağ olsaydı bana tabi olmaktan başka yapacak bir şeyi olmazdı” buyurmuştur.90
İbn Kemal onun bu yaklaşımının isabetli olmadığını savunur.
Çünkü eğer bu şekilde düşünülecek olursa, Hz. Peygamberin hadisinde 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 değildir. 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 olmaz. Musa’nın (a.s.) dini, peygamberimizin dininin aksine nesh edilme 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 evlatlarından üstün olduğunu göstereceği endişesiyle “Ben Âdem’in oğullarının efendisiyim ve bunda övünç yoktur”91 hadisinin zayıf olduğunu zikretmesini isabetli bulur.
6. Hz. Muhammed (a.s.), tüm insanlara ve cinlere gönderilmiş
olması, peygamberliği ve diğer peygamberleri sona erdirici bir peygamber olması, dininin diğer tüm dinleri nesh etmesi, kıyamet gününde 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 bazılarını diğer bir kısmına üstün kıldık” (Bakara 2/253) ayetinde vurgulanan,
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 desteklemesini isabetli bulmaz. İbn Abbas şöyle anlatıyor: “Mescitte peygamberlerinden faziletlerinden bahsediyorduk. Çok uzun ibadeti dolayısıyla
90
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el-Beydavî, Envaru’t-tenzil ve esraru’t-te’vil, I, 57–58.
Müslim, Fedâil, 3; Tirmizî, Menâkıb, 1; İbn Mace, Zühd, 37
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 dolayısıyla en üstün olandır.” Bu sırada Hz. Peygamber içeri girdi ve “ne ile
meşgulsününüz” dedi. Konuyu anlattık. O da şöyle dedi: “Hiç kimsenin 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, çünkü 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 topluluğa 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 itaat üzere toplanma vatanı olmasıdır.
8. Taftazânî İsa’nın (a.s.) ölüleri diriltmesi, hastaları iyileştirmesi
gibi mucizeleri ve onun temiz bir kadından dünyaya gelmesi, peygamberlerin gelmiş olduğu bir ortamda yetişmesi hususlarını hatırlatarak 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. İsa’nın mucizeleri ise Hz. Peygamber’in ve Kur’an’ın haber vermesiyle
şöhret kazanmıştır. Bu itibarla Hz. İsa’nın mucizeleri ile Hz. Muhammed’in mucizelerini mukayese etmek mümkün değildir.95
İbn Kemal, burada Taftazânî Hz. Peygamber’in müşriklerden
doğmuş olması şeklindeki düşüncesini eleştirir. Çünkü böyle bir düşünce efdaliyete engel teşkil eder. Zira babası müslüman olan bir
93
94
95

Buhari Enbiya, 24.
Müslim, Fedail, 24.
Bk. Taftazânî, Şerhu’l-mekâsıd, V; 47–48.
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müslüman ile sadece kendisi müslüman olan bir kimsenin denk olmadığı 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 büyük hatadır ve yanlış değerlendirmelere yol açmaktadır.97 İbn Kemal
müslüman toplum içinde Hz. İsa’nın Hz. Peygamber’den üstün olduğu şeklindeki hezeyanları köpeklerin havlamasına benzetir ve bunların böyle düşünmelerinin O’nun faziletine gölge düşüremeyeceğini ve
zarar veremeyeceğini ifade eder.

96

97

Bk. İbn Kemal, Risale fi hakkı ebeveyi’n-nebi, Resail-i İbn Kemal içinde, nşr. Ahmet
Cevdet Paşa, İstanbul 1316, s. 87–91.
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 yansıtmamaktadır. 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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اﻓﻀﻠﻴﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺴﺎﺌﺭ ﺍﻷﻨﺒﻴﺎﺀ
]ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ[
ﻜﻤﺎل ﺒﺎﺸﺎ ﺯﺍﺩﻩ
ﺍﻟﺤﻤﺩ ﷲ ﺍﻟﺫﻯ ﻜﺭﻡ ﺒﻨﻰ ﺁﺩﻡ ﻭﻓﻀﻠﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺴﺎﺌﺭﺍﻻﻤﻡ ،ﻭﺍﻟﺼﻠﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﻊ ﻫﺩﺍﺓ

ﺍﻟﺴﺒل ﺨﺼﻭﺼﺎ ﻋﻠﻰ ﻨﺒﻴﻨﺎ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻜﻤل ﺍﻷﻨﺒﻴﺎﺀ ﻭ ﺃﻓﻀل ﺍﻟﺭﺴل ﻭﺒﻌﺩ ﻓﻬﺫﻩ ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﻌﻤﻭﻟﺔ ﻓﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺘﻠﻙ
ﺍﻟﻤﻘﺎﻟﺔ ،ﻓﻨﻘﻭل ﻭﻤﻥ ﺃﷲ ﺍﻟﺘﻭﻴﻕ.

ﺃﻭل ﺍﻷﻨﺒﻴﺎﺀ ﺁﺩﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ]ﺨﻠﻘﺔ[ ١ﻭﺁﺨﺭﻫﻡ ﺒﻌﺜﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺼّﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ٢ﻭﻫﻭ ﺃﻓﻀﻠﻬﻡ

ﻥ ﺁﺨﺭﻫﻡ ﺩﻋﻭﺓ ﻟﻠﺨﻠﻕ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺤﻕ ﻫﻭ ﻋﻴﺴﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ
ﺒﺈﺠﻤﺎﻉ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ .ﻭﺍﻨﻤﺎ ﻗﻠﻨﺎ " ﺁﺨﺭﻫﻡ ﺒﻌﺜﺔ" ،ﻷ ّ
ﻟﻤﺎ ﺭﻭﻯ ﻓﻰ ﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻯ ﻋﻠﻴﻪ ﺭﺤﻤﺔ ﺍﻟﺒﺎﺭﻯ ﻋﻥ ﺃﺒﻰ ﻫﺭﻴﺭﺓ ﺭﻀﻰ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﺃﻨﻪ ﻗﺎل :ﻗﺎل ﺭﺴﻭل ﺍﷲ
ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ" :ﻭﺍﻟﺫﻯ ﻨﻔﺴﻰ ﺒﻴﺩﻩ ﻟﻴﻭﺸﻜﻥ -ﺃﻯ ﻟﻴﻘﺭﺒﻥ -ﺃﻥ ﻴﻨﺯل ﻓﻴﻜﻡ  -ﻴﻌﻨﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ  -ﺇﺒﻥ

ﻤﺭﻴﻡ ﺤﻜﻤ ﹰﺎ ﻗﺴﻁ ﹰﺎ -ﺃﻯ ﺤﺎﻜﻤﺎ ﻋﺩﻻ -ﻓﻴﻜﺴّﺭ ﺍﻟﺼﻠﻴﺏ ﻭﻴﻘﺘل ﺍﻟﺨﻨﺯﻴﺭ" -٣ﺃﻯ ﻴﺭﻓﻊ ﺍﻟﺭﺨﺼﺔ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻻ ﺒﺈﺒﻁﺎل
ﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻟﻨﺼﺎﺭﻯ ﻜﻤﺎ ﺘﻭﻫﻡ ٤ﺍﻟﻜﺭﻤﺎﻨﻲ -٥ﻷﻨﻬﺎ ﻗﺩ ﺒﻁﻠﺕ ﻗﺒل ﺫﻟﻙ ﺒﻨﺯﻭل ﺸﺭﻴﻌﺘﻨﺎ ،ﺒل ﺒﺈﺒﻁﺎل ﺤﻜﻡ ﺍﻟﺫﻤﺔ

ﻭﺭﺨﺼﺔ  ٦ﺘﺭﻙ ﺃﻫﻠﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﺩﻴﻨﻭﻨﻪ ﻋﻠﻰ ]ﻤﺎ[

٧

ﺃﻓﺼﺢ ﻋﻨﻪ ﺒﻘﻭﻟﻪ ﻭﻴﻀﻊ ﺍﻟﺠﺯﻴﺔ-ﺃﻯ ﻴﺭﻓﻌﻬﺎ ﻋﻥ ﺃﻫل ﺍﻟﺫﻤﺔ

ﻋﺎﻤﺔ ﻻ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﺼﺎﺭﻯ ﺨﺎﺼﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﻭﻫﻡ ٨ﻜﻼﻡ ﺍﻟﻜﺭﻤﺎﻨﻲ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻷﺤﺭﻯ ٩ﺤﻴﻨﺌﺫ ﺩﺍﺌﺭﺍ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻭﺍﻟﺴﻴﻑ
ﻻﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺜﺎﺒﺕ ،١٠ﻭﻫﻭ ﺠﻭﺍﺯ ﺃﺨﺫ ﺍﻟﺠﺯﻴﺔ ﺒﺎﻨﺘﻬﺎﺀ ﻋﻠﺘﻪ .ﻭﻫﻭ

ﻤﺎ ﺃﻓﺼﺢ ﻋﻨﻪ ﺒﻘﻭﻟﻪ" ،ﻭﻴﻔﻴﺽ ﺍﻟﻤﺎل" ﺃﻯ ﻴﻜﺜﺭ ﺤﺘﻰ ﻻﻴﻘﺒﻠﻪ ﺃﺤ ٌﺩ.

١١

ﺤﺎﺠﺔ ﺍﻫل ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ٍل ،١٢ﻋﻠﻰ

ﻭﺒﻤﺎ ﺃﺸﺭﻨﺎ ﺇﻟﻴﻪ ﺇﻨﺩﻓﻊ ﻤﺎ ﻗﻴل ﻗﺩ ﻭﺭﺩ ﻓﻰ ﺍﻟﺨﺒﺭ ﻋﻥ ﺨﻴﺭ ﺍﻟﺒﺸﺭ ﻨﺯﻭل ﻋﻴﺴﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻓﻴﻤﺎ

ﺒﻌﺩ ﻓﻬﻭ ﺁﺨﺭ ﺍﻷﻨﺒﻴﺎﺀ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻠﻭﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻻ ﺒﻤﺎ ﺫﻜﺭﻩ ﺍﻟﻔﺎﻀل ﺍﻟﺘﻔﺘﺎﺯﺍﻨﻰ ﻓﻰ ﺸﺭﺤﻪ ﻟﻠﻌﻘﺎﺌﺩ ﺤﻴﺙ ﻗﺎل:

"ﻷﻥ ﺸﺭﻴﻌﺘﻪ ﻗﺩ ﻨﺴﺨﺕ ،ﻓﻼ ﻴﻜﻭﻥ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺤﻲ ﻭﻨﺼﺏ ﺃﺤﻜﺎﻡ ،ﺒل ﻴﻜﻭﻥ ﺨﻠﻴﻔﺔ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ﺼّﻠﻰ ﺃﷲ ﻋﻠﻴﻪ

 1ﻓﻰ ﻧﺴﺨﺔ د.
 2وﻗﺪ ﺟﺎءت ﻋﺒﺎرة اﻝﺘﺼﻠﻴﺔ واﻝﺘﺴﻠﻴﻢ ﻓﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻝﻨﺴﺦ دون ﻏﻴﺮهﺎ .وﻝﻬﺬا اﺥﺘﺮﻧﺎ ﻋﺒﺎرة ﻧﺴﺨﺔ ﻻﻝﻪ ﻝﻰ )ل( وﻝﻢ ﻧﺸﺮ اﻝﻰ ﻏﻴﺮهﺎ.
 3أﺥﺮﺟﻪ اﻝﺒﺨﺎري ،آﺘﺎب اﻝﺒﻴﻮع 102 ،؛ آﺘﺎب اﻝﻤﻈﺎﻝﻢ31 ،؛ آﺘﺎب اﻻﻧﺒﻴﺎء49 ،؛ و أﺥﺮﺟﻪ اﻝﻤﺴﻠﻢ ،آﺘﺎب اﻻیﻤﺎن243 ،242 ،؛ أﺥﺮﺟﻪ
اﻝﺘﺮﻣﺬي ،آﺘﺎب اﻝﻔﺘﻦ.54 ،
 4د :ﺗﻮهﻤﺘﻪ؛ ا+ع :ﺗﻮهﻤﻪ.
 5یﻘﻮل اﻝﻜﺮﻣﺎﻧﻰ ﻓﻰ ﺵﺮﺡﻪ)" :یﻜﺴﺮ اﻝﺼﻠﻴﺐ( یﺮیﺪ ﺏﻪ إﺏﻄﺎل ﺵﺮیﻌﺔ اﻝﻨﺼﺎري )ویﻘﺘﻞ اﻝﺨﻨﺰیﺮ( یﻌﻨﻰ یﺤﺮم أآﻠﻪ" .اﻝﻜﺮﻣﺎﻧﻰ ،ﺵﻤﺲ
اﻝﺪیﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺏﻦ یﻮﺳﻒ ،اﻝﻜﻮﻝﻜﺐ اﻝﺪرارى ،ﺏﻴﺮوت  ،1981ج  ،10ص .74
 6ل :رﺥﺼﻪ.
 7ﻓﻰ ﻧﺴﺨﺔ د+ا.
 8د+ع :یﻮهﻤﻪ.
 9د+ا :اﻷﻣﺮ ﺡﻴﻨﺌﺬ.
 10ا :اﻝﺜﺎﻝﺚ.
 11د+ا :وهﻰ.
 12د+ا :إﻝﻰ اﻝﻤﺎل.

Salih Sabri YAVUZ

ﻭﺴﻠﻡ".

١٣
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ﻷﻥ ﺇﻨﺘﺴﺎﺥ ﺸﺭﻴﻌﺘﻪ ﻻﻴﻘﺘﻀﻰ ﺃﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺤﻰ .ﻓﺈﻥ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻭﺤﻰ ﻻﻴﻠﺯﻡ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺼﺎﺤﺏ

ﺸﺭﻴﻌﺔ.

ﻭﺃﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﺼّﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﺃﻓﻀل ﺍﻷﻨﺒﻴﺎﺀ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺍﻟﺴﻼﻡ ،ﻓﺎﻟﺩﻟﻴل ﺍﻟﻘﺎﻁﻊ ﻟﻪ ﺇﺠﻤﺎﻉ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ

ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻨﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻔﺎﻀل ﺍﻟﺘﻔﺘﺎﺯﺍﻨﻰ ﺤﻴﺙ ﻗﺎل ﻓﻰ ﺸﺭﺤﻪ ﻟﻠﻤﻘﺎﺼﺩ" :ﻭﺃﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺃﻓﻀل
ﺍﻷﻨﺒﻴﺎﺀ ﻤﺤﻤﺩ ﺼّﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ -ﺇﻻ ﺃﻥ ﻤﺎ ﺫﻜﺭﻩ ﻓﻰ ﻤﻌﺭﺽ ﺍﻟﺴﻨﺩ ﻟﻺﺠﻤﺎل ﺒﻘﻭﻟﻪ -ﻷﻥ ﺃﻤﺘﻪ ﺨﻴﺭ ﺍﻷﻤﻡ

ﻟﻘﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ" :ﻜﻨﺘﻡ ﺨﻴﺭ ﺃﻤﺔ ﺃﺨﺭﺠﺕ ﻟﻠﻨﺎﺱ"" ،١٤ﻜﺫﻟﻙ ﺠﻌﻠﻨﺎﻜﻡ ﺃﻤﺔ ﻭﺴﻁﺎ"

ﺃﻤﺔ ﺘﻔﻀﻴل ﻟﻠﺭﺴﻭل ﺍﻟﺫﻯ ﻫﻡ ﺍﻤﺘﻪ".

١٧

١٥

ﻭﺘﻔﻀﻴل ﺍﻷﻤﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺇﻨﻬﺎ

١٦

ﻭﻓﻰ ﺸﺭﺤﻪ ﻟﻠﻌﻘﺎﺌﺩ" :ﻭﻻ ﺸﻙ ﺇﻥ ﺨﻴﺭﻴّﺔ ﺍﻷﻤﺔ ﺒﺤﺴﺏ ﻜﻤﺎﻟﻬﻡ ﻓﻰ

ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺫﻟﻙ ﺘﺎﺒﻊ ﻟﻜﻤﺎل ﻨﺒﻴّﻬﻡ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺘﺒﻌﻭﻨﻪ".

١٨

ﻥ ﺨﻴﺭﻴﺘﻬﻡ ﻓﻰ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ ﻨﻔﻌﻬﻡ
ﻻﻴﺼﻠﺢ ﺴﻨﺩﺍ ﻟﻪ ،ﻷ ّ

ﻟﻠﻐﻴﺭ .ﻓﺈﻥ ﺨﻴﺭ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻤﻥ ﻴﻨﻔﻊ ﺍﻟﻨﺎﺱ .ﻭﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ ﻤﻤﺎ ﺭﻭﻯ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻯ ﻓﻰ ﺼﺤﻴﺤﻪ ﻋﻥ ﺃﺒﻲ ﻫﺭﻴﺭﺓ

ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ " :ﻜﻨﺘﻡ ﺨﻴﺭ ﺃﻤﺔ ﺃﺨﺭﺠﺕ ﻟﻠﻨﺎﺱ ﻗﺎل :ﺨﻴﺭ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻟﻠﻨﺎﺱ ﺘﺄﺘﻭﻥ ﺒﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻼﺴل ﻓﻰ ﺃﻋﻨﺎﻗﻬﻡ

ﺤﺘﻰ ﻴﺩﺨﻠﻭﺍ ﻓﻰ ﺍﻹﺴﻼﻡ"

١٩

ﻭﺨﻴﺭﻴﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻵﺨﺭﺓ ﺒﻜﺜﺭﺓ ﺜﻭﺍﺒﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺃﻓﺼﺢ

٢٠

ﻤﺎ ﺃﺨﺭﺝ

٢١

ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻯ ﻓﻰ

ﺼﺤﻴﺤﻪ ﻋﻥ ﺍﺒﻥ ﻋﻤﺭ ﺭﺼﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻋﻥ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﻤﻥ ﻗﻭﻟﻪ" :ﺃﻻ ﻟﻜﻡ ﺍﻷﺠﺭ ﻤﺭﺘﻴﻥ،

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

ﺒﻨﺒﻴﻪ

٢٣

٢٢

ﻭﺍﻟﺴﺭ ﻓﻰ ﺫﻟﻙ ﺃﻨﻬﻡ ﺼﺩﻗﻭﺍ ﺍﻷﻨﺒﻴﺎﺀ ﻜﻠﻬﻡ ﺒﺨﻼﻑ ﺴﺎﺌﺭ ﺍﻷﻤﻡ .ﻓﺈﻥ ﻜﻼ ﻤﻨﻬﻡ ﻤﺎ ﺼﺩّﻕ ﺇﻻ
ﻭﻤﻥ ﻗﺒﻠﻪ ﻤﻥ ﺍﻷﻨﺒﻴﺎﺀ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺍﻟﺴﻼﻡ .ﻭﻗﺩ ﻨﺒﻪ ﺍﻟﺭﺴﻭل ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﺭ ﺤﻴﺙ ﻗﺎل ﻓﻴﻤﺎ

ﻜﺘﺏ ]ﺍﻟﻰ[

٢٤

ﻫﺭﻗل" :ﺃﺴﻠﻡ ﺘﺴﻠﻡ ،ﻴﺅﺘﻙ ﺍﷲ ﺃﺠﺭﻙ ﻤﺭﺘﻴﻥ"
٢٦

٢٥

ﻗﺎل ﺍﻟﺸﺎﺭﺡ ﺍﻟﻜﺭﻤﺎﻨﻲ" :ﻤﺭّﺓ ﻟﻺﻴﻤﺎﻥ ﺒﻨﺒﻴﻬﻡ

ﻭﻤﺭّﺓ ﻟﻺﻴﻤﺎﻥ ﺒﻨﺒﻴﻨﺎ"  .ﻭﺍﻟﺨﻴﺭﻴﺔ ﺒﺄﺤﺩ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﻴﻥ ﻟﻸﻤﺔ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺩﻟﻴﻼ ﻋﻠﻰ ﺃﻓﻀﻠﻴﺔ ﺒﺭﺴﻭﻟﻬﻡ،

ﻭﻜﺫﺍ

٢٧

ﺍﻟﻨﺎﺱ"

13
14
15
16
17
18
19

20
21
22
23
24
25

26
27
28
29

ﺍﻵﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻻ ﺘﺼﻠﺢ ﺴﻨﺩﺍ ﻟﻺﺠﻤﺎﻉ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ ،ﻷﻥ ﻓﻰ ﺘﻤﺎﻤﻬﺎ ﻭﻫﻭ ﻗﻭﻟﻪ" :ﻟﺘﻜﻭﻨﻭﺍ ﺸﻬﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ

٢٨

ﻭﺩﻻﻟﺔ

٢٩

ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺴﻁﻴﺔ ﺍﻟﺨﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻟﻬﺎ ﺘﺄﺜﻴﺭ

٣٠

]ﻓﻰ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ[

٣١

ﻋﻠﻰ ﺴﺎﺌﺭ ﺍﻷﻤﻡ

اﻝﺘﻔﺘﺎزاﻧﻰ ،ﺵﺮح اﻝﻌﻘﺎﺋﺪ ،إﺳﺘﺎﻧﺒﻮل  ،1982ص.63 .
ﺁل ﻋﻤﺮان .19/3
اﻝﺒﻘﺮة .43/2
د+ا :إﻧﻪ.
اﻝﺘﻔﺘﺎزاﻧﻲ ،ﺵﺮح اﻝﻤﻘﺎﺹﺪ ،ﺏﻴﺮوت  ،1989ج  ،5ص .47
اﻝﺘﻔﺘﺎزاﻧﻲ ،ﺵﺮح اﻝﻌﻘﺎﺋﺪ ،ص.64 .
أﺥﺮﺟﻪ اﻝﺒﺨﺎري ،آﺘﺎب ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻝﻘﺮﺁن .50 ،3 ،ﻧﺺ اﻝﺤﺪیﺚ ﻓﻰ اﻝﺒﺨﺎري هﻜﺬا " :ﻋﻦ أﺏﻲ هﺮیﺮة رﺽﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ " :آﻨﺘﻢ ﺥﻴﺮ أﻣﺔ
أﺥﺮﺟﺖ ﻝﻠﻨﺎس ﻗﺎل :ﺥﻴﺮ اﻝﻨﺎس ﻝﻠﻨﺎس ﺗﺄﺗﻮن ﺏﻬﻢ ﻓﻰ اﻝﺴﻼﺳﻞ ﻓﻰ أﻋﻨﺎﻗﻬﻢ ﺡﺘﻰ یﺪﺥﻠﻮا ﻓﻰ اﻹﺳﻼم"
ا+ع :أﻓﺼﺢ ﻋﻨﻪ.
د+ع :أﺥﺮﺟﻪ.
اﺟﺮﺟﻪ اﻝﺒﺨﺎري ،آﺘﺎب أﻷﻧﺒﻴﺎ.50 ،
ا+ع :اﻻ ﻧﺒﻴﻪ.
ﻓﻲ د.
اﺟﺮﺟﻪ اﻝﺒﺨﺎري  ،آﺘﺎب ﺏﺪء اﻝﻮﺡﻰ6 ،؛ آﺘﺎب اﻝﺠﻬﺎد ".3 ،ﻣﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﷲ ورﺳﻮﻝﻪ إﻝﻰ هﺮﻗﻞ ﻋﻈﻴﻢ اﻝﺮوم ﺳﻼم ﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﺗﺒﻊ
اﻝﻬﺪى أﻣﺎ ﺏﻌﺪ ﻓﺈﻧﻲ أدﻋﻮك ﺏﺪﻋﺎیﺔ اﻹﺳﻼم أﺳﻠﻢ ﺗﺴﻠﻢ  ،یﺆﺗﻚ اﷲ أﺟﺮك ﻣﺮﺗﻴﻦ ﻓﺈن ﺗﻮﻝﻴﺖ ﻓﺈن ﻋﻠﻴﻚ إﺙﻢ اﻷریﺴﻴﻴﻦ"
اﻝﻜﺮﻣﺎﻧﻲ ، ،اﻝﻤﺮﺟﻊ اﻝﺴﺎﺏﻖ ،ج  ،1ص .62
ع :آﺬﻝﻚ.
اﻝﺒﻘﺮة.143/2 ،
ا :دﻻﻝﺘﻪ ،ع :دﻻﻝﺔ" ،و" ﺳﺎﻗﻂ.
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ﻭﻤﺭﺠﻌﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﻀﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺘﺼﺩﻴﻘﻬﻡ ﺍﻷﻨﺒﻴﺎﺀ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻜﻠﻬﻡ .ﻭﻜﺫﺍ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ" :ﻭﻤﺎ ﺃﺭﺴﻠﻨﺎﻙ

ﺇﻻ ﺭﺤﻤﺔ ﻟﻠﻌﺎﻟﻤﻴﻥ"

٣٢

ﻥ ﻤﻥ ﺭﺤﻡ[
ﻻﻴﺼﻠﺢ ﺴﻨﺩﺍ ﻟﻪ ،ﻷﻥ ﻤﺎ ﺫﻜﺭﻩ ﻓﻰ ﻭﺠﻬﻪ ]ﻤﻥ ﺃ ّ

ﻏﻴﺭﻩ ﺇﻨﻤﺎ ﻴﺘﻤﺸﹼﻰ ﺃﻥ ﻟﻭ ﻜﺎﻥ "ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻥ"

٣٤

٣٣

ﻏﻴﺭﻩ ،ﻓﻬﻭ ﺃﻓﻀل ﻤﻥ
٣٥

ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻭﻤﻪ ﻭﺍﻟﻅﺎﻫﺭ ﺒﻘﺭﻴﻨﺔ ﻗﻭﻟﻪ "ﺃﺭﺴﻠﻨﺎﻙ"  ،ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﻤﻨﻪ

ﻤﻥ ﻜﺎﻥ ﺒﻌﺩ ﺒﻌﺜﺘﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ .ﻨﻌﻡ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ" :ﻭﻤﺎ ﺃﺭﺴﻠﻨﺎﻙ ﺇﻻ ﻜﺎﻓﺔ ﻟﻠﻨﺎﺱ"

٣٦

٣٧

ﻴﺼﻠﺢ ﺴﻨﺩﺍ ]ﻟﻪ[  ،ﻷﻥ

ﻤﻭﺠﺒﻪ ﺃﻥ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺴﺎﺌﺭ ﺍﻷﻨﺒﻴﺎﺀ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺇﺘﺒﺎﻋﻪ ،ﺃﻥ ﻟﻭ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﺃﺤﻴﺎﺀ ﻓﻰ ﺯﻤﺎﻨﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺃﻭ ﺒﻌﺩ
ﺒﻌﺜﺘﻪ ،ﻜﻤﺎ ﻭﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﺴﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻰ ]ﻤﺎ[

٣٨

ﻟﻤﺎ ﻭﺴﻌﻪ ﺇﻻ ﺇﺘﺒﺎﻋﻲ".٣٩

ﺃﻓﺼﺢ ﻋﻨﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺒﻘﻭﻟﻪ" :ﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﻤﻭﺴﻰ ﺤﻴّﺎ

ﻗﺎل ﺍﻟﻔﺎﻀل ﺍﻟﺘﻔﺘﺎﺯﺍﻨﻲ ﻓﻰ ﺸﺭﺤﻪ ﻟﻠﻤﻘﺎﺼﺩ" :ﻓﺈﻥ ﻗﻴل :ﺃﻟﻴﺱ ﻋﻴﺴﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺤﻴّﺎ ﺒﻌﺩ ﻨﺒﻴﻨﺎ

ﺭﻓﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﻭﺴﻴﻨﺯل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ،ﻗﻠﻨﺎ :ﺒﻠﻰ ،ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺸﺭﻴﻌﺔ ﻨﺒﻴﻨﺎ ،ﺇﺫ ﻻ ﻴﺴﻌﻪ ﺇﻻ ﺇﺘﺒﺎﻋﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ
ﻗﺎﻟﻪ

٤٠

ﺼﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﻓﻰ ﺤﻕ ﻤﻭﺴﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﻨﻪ ﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﺤﻴﺎ ﻟﻤﺎ ﻭﺴﻌﻪ ﺇﻻ ﺇﺘﺒﺎﻋﻰ .ﻓﻴﺼﺢ ﺍﻨﻪ

ﺨﺎﺘﻡ ﺍﻷﻨﺒﻴﺎﺀ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻠﻭﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻨﻪ ﻻﻴﺒﻌﺙ ﻨﺒﻲ ﺒﻌﺩﻩ".

٤١

ﻭﻤﺒﻨﻰ ﺒﻨﺎﺀ ﺘﻌﻠﻴﻠﻪ ﺒﻘﻭﻟﻪ ﺇﺫ ﻻ ﻴﺴﻌﻪ ﺇﻻ

ﺇﺘﺒﺎﻋﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻠﻭﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻓﻰ ﺤﻕ ﻤﻭﺴﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ،ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ ﻏﻴﺭ

ﻤﺨﺼﻭﺹ ﺒﻤﻭﺴﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ،ﺒل ﻴﻌﻡ ﺴﺎﺌﺭ ﺍﻷﻨﺒﻴﺎﺀ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻟﻺﺸﺘﺭﺍﻙ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﻠﹼﺔ ،ﻭﻫﻭ ﻜﻭﻨﻪ ﻋﻠﻴﻪ

ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻤﺒﻌﻭﺜ ﹰﺎ ﺍﻟﻰ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺒﺸﺭﻴﻌﺔ ﻤﺅﻴﺩﺓ ﻓﻬﻭ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻭﺭﺩﺕ ﻓﻰ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﻤﺨﺼﻭﺼﺔ.

ﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﺍﻟﻭﺠﻪ ﻟﻠﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ،ﻻ

٤٢

"ﻓﺂﻤﻨﻭﺍ ﺒﻤﺎ ﺃﻨﺯﻟﺕ ﻤﺼﺩﻗﺎ ﻟﻤﺎ ﻤﻌﻜﻡ"

ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺘﻭﻫﻤﻪ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﻭﻱ ﺤﻴﺙ ﻗﺎل ﻓﻰ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ

٤٣

" :ﻭﺘﻘﻴﻴﺩ ﺍﻟﻤﻨﺯل ﺒﻪ ،ﺒﺄﻨﻪ ﻤﺼﺩﻕ ﻟﻤﺎ ﻤﻌﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻹﻟﻬﻴﺔ ﻤﻥ

ﺤﻴﺙ ﺇﻨﻪ ﻨﺎﺯل ﺤﺴﺒﻤﺎ ﻨﻌﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻭ ﻤﻁﺎﺒﻕ ﻟﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﺼﺹ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻋﻴﺩ ﻭﺍﻟﺩﻋﺎﺀ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺘﻭﺤﻴﺩ ﻭﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻟﻌﺒﺎﺩﺓ

ﻭﺍﻟﻌﺩل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﻰ ﻭﺍﻟﻔﻭﺍﺤﺵ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺎﻟﻔﻬﺎ ﻤﻥ ﺠﺯﺌﻴﺎﺕ ﺍﻵﺤﻜﺎﻡ ﺒﺴﺒﺏ ﺘﻔﺎﻭﺕ
ﻥ ﻜل ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻨﻬﻤﺎ
ﺍﻷﻋﺼﺎﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺇ ّ

٤٤

ﻕ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺯﻤﺎﻨﻬﺎ ،ﻤﺭﺍﻋﻰ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺼﺎﻟﺢ
ﺤﹼ

٤٥

ﻤﻥ

ﺨﻭﻁﺏ ﺒﻬﺎ ،ﺤﺘﻰ ﻟﻭ ﻨﺯل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻡ ﻓﻰ ﺃﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﺄﺨﺭ ﻟﻨﺯل ﻋﻠﻰ ﻭﻓﻘﻪ .ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻗﺎل ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻠﻭﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ " :ﻟﻭ
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

40
41
42
43
44
45

ل+د :ﺗﺄﺙﻴﺮ.
ا+د+ع.
أﻷﻧﺒﻴﺎْ.107/21 ،
ﻓﻰ ﻧﺴﺨﺔ ا .د+ع :ﻣﻦ أن رﺡﻢ ﺏﻪ؛ ل :ﻣﻴﺰان رﺡﻢ ﺏﻪ
د :ﻻ یﺼﻠﺢ ﺳﻨﺪا ﻝﻪ ﻷن ﻣﺎ ذآﺮﻩ ﻓﻰ وﺟﻪ ﻣﻦ.
ع :ﺏﻘﺮیﻨﺔ اﻹرﺳﺎل.
ﺳﺒﺄ.28/34 ،
ﻓﻰ د.
د+ع :ﻣﺎ.
اﺟﺮﺟﻪ أﺡﻤﺪ ﺏﻦ ﺡﻨﺒﻞ ،اﻝﻤﺴﻨﺪ ،ج ، 3ص  .338ﺡﺪﺙﻨﺎ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺡﺪﺙﻨﻲ أﺏﻲ ﺙﻨﺎ یﻮﻧﺲ وﻏﻴﺮﻩ ﻗﺎل ﺙﻨﺎ ﺡﻤﺎد یﻌﻨﻲ ﺏﻦ زیﺪ ﺙﻨﺎ ﻣﺠﺎﻝﺪ ﻋﻦ
ﻋﺎﻣﺮ اﻝﺸﻌﺒﻲ ﻋﻦ ﺟﺎﺏﺮ ﺏﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﻗﺎل ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﺙﻢ ﻻ ﺗﺴﺄﻝﻮا أهﻞ اﻝﻜﺘﺎب ﻋﻦ ﺵﻲء ﻓﺈﻧﻬﻢ ﻝﻦ یﻬﺪوآﻢ وﻗﺪ
ﺽﻠﻮا ﻓﺈﻧﻜﻢ إﻣﺎ أن ﺗﺼﺪﻗﻮا ﺏﺒﺎﻃﻞ أو ﺗﻜﺬﺏﻮا ﺏﺤﻖ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻝﻮ آﺎن ﻣﻮﺳﻰ ﺡﻴﺎ ﺏﻴﻦ أﻇﻬﺮآﻢ ﻣﺎ ﺡﻞ ﻝﻪ إﻻ أن یﺘﺒﻌﻨﻲ.
ا+ع :ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﺎل.
اﻝﺘﻔﺘﺎزاﻧﻲ ،ﺵﺮح اﻝﻤﻘﺎﺹﺪ ،ج  ،5ص .47
ا+ع :ﻻ.
اﻝﺒﻘﺮة.41/2 ،
د :ﻣﻨﻬﺎ.
ﻓﻰ اﻝﺘﻔﺴﻴﺮاﻝﺒﻴﻀﺎوى :ﺹﻼح؛ د :ﻣﺮاﻋﻰ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺥﻮﻃﺐ.
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ﻜﺎﻥ ﻤﻭﺴﻲ ﺤﻴﺎ ﻟﻤﺎ ﻭﺴﻌﻪ ﺇﻻ ﺇﺘﺒﺎﻋﻲ" ﺘﻨﺒﻴﻬﺎ ﻋﻠﻲ ﺃﻥ ﺇﺘﺒﺎﻋﻬﺎ ﻻ ﻴﻨﺎﻓﻲ ﺍﻹﻴﻤﺎﻥ ﺒﻪ ﺒل ﻴﻭﺠﺒﻪ".

٤٦

ﺇﺫ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ

ﺫﻜﺭﻩ ﻴﻨﻌﻜﺱ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ ،ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺼﺢ ﺃﻥ ﻴﻘﺎل "ﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻠﻭﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﺤﻴﺎ ﻓﻰ ﺯﻤﻥ ﻤﻭﺴﻰ

ﻟﻤﺎ ﻭﺴﻌﻪ ﺇﻻ ﺇﺘﺒﺎﻋﻪ ،ﻭﻻ ﻴﺤﺘﻤﻠﻪ ﺍﻟﻤﺴﺎﻕ ﺍﻟﻤﻘﺎل .ﻭﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺫﻜﺭﻨﺎﻩ ﻻ ﻴﻨﻌﻜﺱ ﺍﻟﻜﻼﻡ ،ﻷﻥ ﺸﺭﻉ ﻤﻭﺴﻰ ﻋﻠﻴﻪ

ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻓﻰ ﻤﻌﺭﺽ ﺍﻟﻨﺴﺦ ﺒﺨﻼﻑ ﺸﺭﻉ ﻨﺒﻴﻨﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻠﻭﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ .ﻓﺎﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺫﻯ
ﺫﻜﺭﻨﺎﻩ ﻗﺩ ﺩل ﻋﻠﻰ ﻓﻀﻴﻠﺔ ﻨﺒﻴﻨﺎ ﺼﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﻋﻠﻰ ﺴﺎﺌﺭ ﺍﻷﻨﺒﻴﺎﺀ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺍﻟﺼﻠﻭﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻀﺭﻭﺭﺓ،

ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺘﺒﻭﻉ ﻭﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺘﺒﻭﻋﺎ ﺃﻓﻀل ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺎﺒﻊ ﻭﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺘﺎﺒﻌﺎ .ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ
ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻓﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻗﻭﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻠﻭﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ" :ﺃﻨﺎ ﺴﻴﺩ ﻭﻟﺩ ﺁﺩﻡ ﻭﻻ ﻓﺨﺭ ﻟﻲ"

٤٧

ﻷﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﻤﻥ ﻭﻟﺩ

ﺁﺩﻡ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﺘﺄﺩﻯ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﻭﻟﻪ ﻓﻰ ﺁﺨﺭ ﺍﻟﺤﺩ ﻴﺙ "ﺁﺩﻡ ﻓﻤﻥ ﺴﻭﺍﻩ ﺍﻻ ﺘﺤﺕ ﻟﻭﺍﺌﻰ" ﻭﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ

ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺃﺨﺭﺠﻪ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﺒﻴﺢ ﻋﻥ ﺍﺒﻰ ﺴﻌﻴﺩ ﺍﻟﺨﺩﺭﻱ ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ" :ﺃﻨﺎ ﺴﻴﺩ ﻭﻟﺩ ﺁﺩﻡ ﻭﻻ ﻓﺨﺭ وﺑﻴﺪي
ﻟﻮاء اﻟﺤﻤﺪ وﻻ ﻓﺨﺮ ،وﻣﺎ ﻣﻦ ﻧﺒﻲ یﻮﻣﺌﺬ ﺁدم ﻓﻤﻦ ﺳﻮاﻩ إﻻ ﺗﺤﺖ ﻟﻮاﺉﻲ وأﻧﺎ أول ﻣﻦ ﺗﻨﺸﻖ ﻋﻨﻪ اﻷرض وﻻ
٤٨
ﻓﺨﺮ"
ﻭﺍﻟﻔﺎﻀل ﺍﻟﺘﻔﺘﺎﺯﺍﻨﻲ ﻟﻐﻔﺭ ﻟﻪ ﻋﻥ ﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ،ﻗﺎل ﻓﻰ ﺸﺭﺤﻪ ﻟﻠﻌﻘﺎﺌﺩ" :ﻭﺍﻹﺴﺘﺩﻻل ﺒﻘﻭﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ

ﺍﻟﺼﻠﻭﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ "ﺃﻨﺎ ﺴﻴﺩ ﻭﻟﺩ ﺁﺩﻡ

ﺒل ﻤﻥ ﺃﻭﻻﺩﻩ".

٥٠

٤٩

ﻭﻻ ﻓﺨﺭ" ﻀﻌﻴﻑ .ﻷﻨﻪ ﻻ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﻜﻭﻨﻪ ﺃﻓﻀل ﻤﻥ ﺁﺩﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ،

ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻗﻭﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻠﻭﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ" :ﺃﻨﺎ ﺃﻜﺭﻡ ﺍﻷﻭﻟﻴﻥ ﻭﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﷲ ﻭﻻ ﻓﺨﺭ"

٥١

ﻭﻤﻥ ﺨﺼﺎﺌﺼﻪ ﺍﻟﻔﺎﻀﻠﺔ ﺍﻟﻤﻔﻀﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭﻩ ﻜﻭﻨﻪ ﻤﺒﻌﻭﺜﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺜﻘﻠﻴﻥ ﻭﺨﺎﺘﻤﺎ ﻟﻸﻨﺒﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﺭﺴل

ﻭﻨﺴﺦ ﺸﺭﻴﻌﺘﻪ ﻟﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﻊ ﻭﻗﻴﺎﻡ ﺸﻬﺎﺩﺘﻪ ﻴﻭﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭ ﻭﺒﻘﺎﺀ ﻤﻌﺠﺯﺘﻪ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺒﺎﻫﺭﺓ

ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ .ﻭﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ" :ﻭﺭﻓﻊ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﺩﺭﺠﺎﺕ"

٥٢

ﺇﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ .ﻗﺎل ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺯﻤﺨﺸﺭﻯ ﻓﻰ

ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ " :ﺃﻯ ﻭﻤﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺭﻓﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﺴﺎﺌﺭ ﺍﻷﻨﺒﻴﺎﺀ ﻓﻜﺎﻥ ﺒﻌﺩ ﺘﻔﺎﻭﺘﻬﻡ ﻓﻰ ﺍﻟﻔﻀل ﺃﻓﻀل ﻤﻨﻬﻡ ﺒﺩﺭﺠﺎﺕ ﻜﺜﻴﺭﺓ

ﻭﺍﻟﻅﺎﻫﺭ ﺃﻨﻪ ﺃﺭﺍﺩ ﻤﺤﻤﺩﺍ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ،ﻷﻨﻪ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﻔﻀل ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺤﻴﺙ ﺃﻭﺘﻲ ﻤﺎﻟﻡ ﻴﺅﺘﻪ ﺃﺤﺩ ﻤﻥ

ﺍﻵﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﺜﺭﺓ ﺍﻟﻤﺭﺘﻘﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻟﻑ ﺁﻴﺔ

٥٣

ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ .ﻭﻟﻭ ﻟﻡ ﻴﺅﺕ ﺇﻻ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻭﺤﺩﻩ ﻟﻜﻔﻰ ﺒﻪ ﻓﻀﻼ ﻤﻨﻴﻔﺎ ﻋﻠﻰ

ﺴﺎﺌﺭ ﻤﺎ ﺃﻭﺘﻲ ﺍﻷﻨﺒﻴﺎﺀ ،ﻷﻨﻪ ﺍﻟﻤﻌﺠﺯﺓ ﺍﻟﺒﺎﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺩﻫﺭ ﺩﻭﻥ ﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻤﻌﺠﺯﺍﺕ .ﻭﻓﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺒﻬﺎﻡ ﻤﻥ

ﺘﻔﺨﻴﻡ ﻓﻀﻠﻪ ﺍﻋﻼﺀ ﻗﺩﺭﻩ ﻤﺎ ﻻﻴﺨﻔﻰ ﻟﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺍﻟﺫﻯ ﻻﻴﺸﺘﺒﻪ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺯ ﺍﻟﺫﻯ

ﻻﻴﻠﺘﺒﺱ ،ﻭﻴﻘﺎل ﻟﻠﺭﺠل :ﻤﻥ ﻓﻌل ﻫﺫﺍ؟ ﻓﻴﻘﻭل ﺃﺤﺩﻜﻡ ﺃﻭ ﺒﻌﻀﻜﻡ ﻴﺭﻴﺩ ﺒﻪ ﺍﻟﺫﻯ ﺘﻌﻭﺭﻑ ﻭﺍﺸﺘﻬﺭ ﺒﻨﺤﻭﻩ ﻤﻥ

ﺍﻷﻓﻌﺎل ﻓﻴﻜﻭﻥ ﺃﻓﺨﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺼﺭﻴﺢ ﺒﻪ ﻭﺃﻨﻭﻩ ﺒﺼﺎﺤﺒﻪ"
46
47
48
49
50
51
52
53
54

55

٥٤

ﻭﻟﻘﺩ ﺤﺴﻥ

٥٥

ﻓﻴﻪ ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﺼﺏ ﻓﻰ ﺘﺠﻭﻴﺯﻩ ﺍﻥ

اﻝﺒﻴﻀﺎوي ،ﻧﺎﺹﺮ اﻝﺪیﻦ اﺏﻮ ﺳﻌﻴﺪ ﻋﺒﺪ اﻝﺮﺡﻤﻦ ﺏﻦ ﻋﻤﺮ ،أﻧﻮار اﻝﺘﻨﺰیﻞ وأﺳﺮار اﻝﺘﺄویﻞ ،ﺏﻴﺮوت .58-57 ،1 ،1988
أﺥﺮﺟﻪ اﻝﻤﺴﻠﻢ ،آﺘﺎب اﻝﻔﻀﺎﺋﻞ 3؛ اﻝﺘﺮﻣﺬي ،آﺘﺎب اﻝﻤﻨﺎﻗﺐ 1؛ آﺘﺎب ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻝﻘﺮﺁن 48؛ أﺥﺮﺟﻪ اﺏﻦ ﻣﺎﺟﺔ ،آﺘﺎب اﻝﺰهﺪ .37
اﻝﺒﻐﻮي ،رآﻦ اﻝﺪیﻦ اﺏﻰ ﻣﺤﻤﺪ اﻝﺤﺴﻴﻦ ﺏﻦ ﻣﺴﻌﻮد ،ﻣﺼﺎﺏﻴﺢ اﻝﺴﻨﺔ ،ﺏﻴﺮوت  ،1987ج  ،4ص  ،39-38رﻗﻢ اﻝﺤﺪیﺚ.4481 :
ﻓﻰ ﺵﺮح اﻝﻌﻘﺎﺋﺪ :أوﻻد.
اﻝﺘﻔﺘﺎزاﻧﻲ ،ﺵﺮح اﻝﻌﻘﺎﺋﺪ ،ص.64 .
أﺥﺮﺟﻪ اﻝﺘﺮﻣﺬى  ،آﺘﺎب اﻝﻤﻨﺎﻗﺐ1،؛ أﺥﺮﺟﻪ اﻝﺪارﻣﻰ ،ﻣﻘﺪﻣﺔ.8 ،
اﻝﺒﻘﺮة.253/2 ،
ل :ﺁیﺎت وﻓﻰ اﻝﻜﺸﺎف :ﺁیﺔ.
اﻝﺰﻣﺨﺸﺮي ،أﺏﻮ اﻝﻘﺎﺳﻢ ﻣﺤﻤﻮد ﺏﻦ ﻋﻤﺮ ،اﻝﻜﺸﺎف ﻋﻦ ﺡﻘﺎﺋﻖ اﻝﺘﻨﺰیﻞ وﻋﻴﻮن اﻷﻗﺎویﻞ ﻓﻰ وﺟﻮﻩ اﻝﺘﺄویﻞ ،دار اﻝﻔﻜﺮ ،ج  ،1ص -382
.383
ا+د+ع :أﺡﺴﻦ.
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ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺒﺎﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ ﻏﻴﺭﻩ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻠﻭﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ،ﻭﺘﺄﻴﻴﺩ
ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ" :ﻜﻨﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺴﺠﺩ ﻨﺘﺫﺍﻜﺭ ﻓﻀل ﺍﻷﻨﺒﻴﺎﺀ ]ﻋﻠﻴﻬﻡ[

٥٧

٥٦

ﺫﻟﻙ ﺍﻹﺤﺘﻤﺎل ﺒﻘﻭﻟﻪ ﻋﻥ ﺍﺒﻥ ﻋﺒﺎﺱ

ﺍﻟﺼﻠﻭﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻓﺫﻜﺭﻨﺎ ﻨﻭﺤﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ

ﺒﻁﻭل ﻋﺒﺎﺩﺘﻪ ﻭﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺒﺨﻠﺘﻪ ﻭﻤﻭﺴﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺒﺘﻜﻠﻴﻡ ﺍﷲ ﺇﻴﺎﻩ ،ﻭﻋﻴﺴﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺒﺭﻓﻌﻪ

ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ،ﻭﻗﻠﻨﺎ :ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ﺼﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﺃﻓﻀل ﻤﻨﻬﻡ ﺒﻌﺙ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻜﺎﻓﺔ ﻭﻏﻔﺭ ﻟﻪ ﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﻤﻥ
ﺫﻨﺒﻪ ﻭﻤﺎ ﺘﺄﺨﺭ ﻭﻫﻭ ﺨﺎﺘﻡ ﺍﻷﻨﺒﻴﺎﺀ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺍﻟﺴﻼﻡ ،ﻓﺩﺨل ﻓﻘﺎل :ﻓﺒﻡ ﺃﻨﺘﻡ؟ ﻓﺫﻜﺭﻨﺎ ﻟﻪ ،ﻓﻘﺎل :ﻻ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻷﺤﺩ ﺃﻥ

ﻁ ﻭﻟﻡ ﻴﻬﻡ ﺒﻬﺎ".
ﻴﻜﻭﻥ ﺨﻴﺭًﺍ ﻤﻥ ﻴﺤﻴﻰ ﺒﻥ ﺯﻜﺭﻴّﺎ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻓﺫﻜﺭ ﺃﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﻌﻤل ﺴﻴﺌﺔ ﻗ ﹼ
ﻓﻰ ﺍﻟﺘﺠﻭﻴﺯ]ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ[

٥٩

٥٨

ﺃﻤﺎ ﻋﺩﻡ ﺇﺼﺎﺒﺘﻪ

ﻓﻅﺎﻫﺭ ،ﻷﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻕ ﻟﻠﺘﻔﻀﻴل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺠﻪ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ ﻤﻥ ﻫﻭ ﺃﻓﻀل ﺍﻷﻨﺒﻴﺎﺀ ﻋﻠﻴﻪ

ﺍﻟﺼﻠﻭﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﺒﺈﺠﻤﺎﻉ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ،ﻭﺃﻤﺎ ﻤﺎ ﺃﻭﺭﺩﻩ ﻓﻰ ﻤﻭﻀﻊ ﺍﻟﺘﺄﻴﻴﺩ ﻓﻤﺩﻓﻭﻉ ،ﻻ ﺒﻤﺎ ﻴﻘﺎل ﻓﻰ ﺃﻤﺜﺎﻟﻪ ﻤﻥ ﺃﻨﻪ

ﺘﻭﺍﻀﻊ ﻤﻨﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ،ﻷﻥ

٦٠

ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﻴﺄﺒﺎﻩ ﻭﻤﺴﺎﻕ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻻﻴﺤﺘﻤﻠﻪ.

ﻭﻤﺎ ﺫﻜﺭﻩ ﻓﻲ ﻤﻌﺭﺽ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴل ]ﻻ ﻴﻨﺘﻅﻡ[

٦١

ﺤﻴﻨﺌﺫِ ،ﺒل ﺒﺄﻥ ﻴﻘﺎل ﻤﺭﺍﺩﻩ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺃﻥ ﻓﻰ ﻜل

ﻨﺒﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻸﻨﺒﻴﺎﺀ ﺍﻟﻜﺭﺍﻡ ﻨﻭﻉ ﻓﻀﻴﻠﺔ ﻴﺨﺼﻪ ،ﻓﻼ ﻭﺠﻪ ﻟﺘﺨﺼﻴﺹ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﺒﺎﻷﻤﺘﻴﺎﺯ ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺠﻬﺔ.
ﻓﺎﻟﻤﻨﻔﻰ

٦٢

ﻓﻰ ﻗﻭﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ "ﻻﻴﻨﺒﻐﻲ ﻷﺤ ِﺩ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺨﻴﺭﺍ" ،٦٣ﺃﻥ ﺍﻟﺨﻴﺭﻴﺔ

ﺫﻜﺭ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴل ،ﺇﻥ ﻟﻴﺤﻴﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻓﻀﻴﻠ ًﹰﺔ ﻻﻴﺸﺎﺭﻜﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﻏﻴﺭﻩ.

٦٤

ﻤﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻭﺠﻭﻩ .ﻭﻟﻬﺫﺍ

ﻭﺒﻤﺎ ﻗﺭّﺭﻨﺎﻩ ﺨﺭﺝ ﺍﻟﺠﻭﺍﺏ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻤﺴﻙ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻑ ﺒﻤﺜل ﻗﻭﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻠﻭﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ" :ﻤﺎ ﻴﻨﺒﻐﻲ
ﻷﺤﺩ ﺃﻥ ﻴﻘﻭل ﺇﻨﻰ ﺨﻴﺭ ﻤﻥ ﻴﻭﻨﺱ ﺒﻥ ﻤﺘﻰ ".ﻭﺃﻤﺎ ﺍﻟﺤﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﻀﻊ ﻓﻼ ﻴﺤﺘﻤﻠﻪ ﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻰ ﺤﺩﻴﺙ
ﺁﺨﺭ" :٦٥ﻤﻥ ﻗﺎل ﺃﻨﺎ ﺨﻴﺭ ﻤﻥ ﻴﻭﻨﺱ ﺒﻥ ﻤﺘﻰ ﻓﻘﺩ ﻜﺫﺏ".

٦٦

ﺃﺨﺭﺠﻪ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻓﻰ ﺼﺤﻴﺤﻪ ﻋﻥ ﺃﺒﻰ ﻫﺭﻴﺭﺓ

ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ .ﺇﻨﻤﺎ ﻗﻠﻨﺎ ﺒﻤﺜل ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﻤﻴﻤ ﹰﺎ ﻟﻘﻭﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻠﻭﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ" :ﻻ ﺘﺨﻴﺭﻭﻨﻲ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻨﺒﻴﺎﺀ ،ﻓﺈﻥ
ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻴﺼﻌﻘﻭﻥ ﻴﻭﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻤﺔ ﻓﺄﻜﻭﻥ ﺍﻭل ﻤﻥ ﻴﻔﻴﻕ ،ﻓﺈﺫﺍ ﺃﺘﻰ ﺒﻤﻭﺴﻰ
ﺃﺩﺭﻯ ﺃ ﻓﺎﻕ ﻗﺒﻠﻲ ﺃﻡ ﺠﺯﻱ ﺒﺼﻌﻘﺔ ﺍﻟﻁﻭﺭ".
ﺨﻴﺭﺍﻟﺒﺭﻴﺔ ،ﺫﺍﻙ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ".

ﺍﻟﻘﻭﻡ ﻤﻥ ﺤﺩﻴﺙ
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

٧٠

٦٩

٦٨

٦٧

ﺁﺨﺫ ﺒﻘﺎﺌﻤﺔ ﻤﻥ ﻗﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻌﺭﺵ ،ﻓﻼ

ﻭﺍﻤﺎ ﻗﻭﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻠﻭﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻓﻰ ﺠﻭﺍﺏ ﻤﻥ ﻗﺎل" :ﻴﺎ

ﺃﺨﺭﺠﻪ ﻤﺴﻠﻡ ﻓﻰ ﺼﺤﻴﺤﻪ .ﻓﻼ ﻴﺘﻤﺸﻰ ﻓﻴﻪ ﻤﺎﺫﻜﺭﻨﺎﻩ ﻭﻻ ﻤﺎ ﺫﻜﺭﻩ

ﺍﻟﺘﻭﺍﻀﻊ ،ﻓﺎﻟﻭﺠﻪ ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﻘﺎل "ﺇﻥ ﺍﻟﺨﻴﺭﻴﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﻊ ﻟﻠﻐﻴﺭ" ،ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻗﺎل ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻠﻭﺓ

ا+ع :ﺗﺄیﻴﺪﻩ.
ا+د :ﻋﻠﻴﻬﻢ.
أﺥﺮﺟﻪ اﻝﺒﺨﺎري ،آﺘﺎب اﻷذان106 ،؛ آﺘﺎب اﻷﻧﺒﻴﺎء.24 ،
ا+ع.
ن.
ا+ع+ل :إ ّ
ﻓﻰ أ .وﻓﻰ ﻧﺴﺨﺔ ل :ﻻیﺘﻈﺮ.
د :ﻓﺎﻝﻨﻔﻰ.
ا :اﻝﻰ ﺁﺥﺮﻩ.
ا+ع :اﻝﺨﻴﺮیﺔ.
اﻝﻬﺎﻣﺶ ﻓﻰ ل :رد ﻋﻠﻰ اﻝﻜﺮﻣﺎﻧﻲ.
أﺥﺮﺟﻪ اﻝﺒﺨﺎرى ،آﺘﺎب اﻝﺘﻔﺴﻴﺮ.4 ،
ا+د+ع :أﻧﺎ ﺏﻤﻮﺳﻰ.
أﺥﺮﺟﻪ اﻝﻤﺴﻠﻢ ،آﺘﺎب اﻝﻔﻀﺎﺋﻞ160 ،؛ أﺥﺮﺟﻪ اﻝﺒﺨﺎرى ،آﺘﺎب اﻝﺨﺼﻤﺎت 1؛ آﺘﺎب اﻷﻧﺒﻴﺎء .25
أﺥﺮﺟﻪ اﻝﺪارﻣﻲ ،آﺘﺎب اﻝﺴﻨﺔ18 ،؛ اﺡﻤﺪ ﺏﻦ ﺡﻨﺒﻞ ،ﻣﺴﻨﺪ ،ج  ،3ص .184 ،178
ع :ﺡﻴﺚ.

Salih Sabri YAVUZ
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ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ" :ﻤﺜل ﺃﻤﺘﻲ ﻤﺜل ﺍﻟﻤﻁﺭ ،ﻻﻴﺩﺭﻯ ﺃﻭﻟﻪ ﺨﻴﺭ ﺃﻡ ﺁﺨﺭﻩ".

٧١

ﻭﻻ ﺒﻌﺩ ﺘﻔﻀﻴل ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻋﻠﻴﻪ

ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﻪ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻬﺔ ،ﻷﻨﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺃﺜﺭ ﺩﻋﻭﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺃﻓﺼﺢ ﻋﻨﻪ ﺒﻘﻭﻟﻪ "ﺃﻨﺎ ﺩﻋﻭﺓ ﺃﺒﻲ
ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ"

٧٢

ﺃﺭﺍﺩ ﺒﺩﻋﻭﺘﻪ ﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻰ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﺤﻜﺎﻴﺔ ﻋﻨﻪ "ﺭﺒﻨﺎ ﻭﺍﺒﻌﺙ ﻓﻴﻬﻡ ﺭﺴﻭﻻ ﻤﻨﻬﻡ"

٧٣

ﻓﻨﻔﻌﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻤﻥ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻨﺎﻓﻊ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ.

ﻭﺃﻤﺎ ﺇﺤﺘﺠﺎﺝ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻑ ﻋﻠﻰ ﺘﻔﻀﻴل ﻋﻴﺴﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﻨﺒﻴﻨﺎ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﺒﺄﻨﻪ ﻓﻰ

ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﻭﻓﻰ ﺯﻤﺭﺓ ﺍﻷﺤﻴﺎﺀ ،ﻓﺎﻟﺠﻭﺍﺏ ﻋﻨﻪ ﺃﻥ ﻜﻭﻨﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻤﻴﺘﺎ ﺒﻌﺩ ﺘﻜﻤﻴل ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻭﺍﻜﻤﺎﻟﻪ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺃﻨﻔﻊ

ﻤﻥ ﻜﻭﻨﻪ ﺤﻴﺎﹰ ،ﺃﻤﺎ ﻓﻰ ﺤﻕ ﻨﻔﺴﻪ ﻓﻅﺎﻫﺭ ،ﻓﺈﻥ ﺘﻌﻠﻕ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺒﺎﻟﺒﺩﻥ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴل ،ﻓﻌﻨﺩ ﻓﺭﺍﻏﻨﺎ ﻤﻥ ﺘﻠﻙ

ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺤﻘﻬﺎ ﺃﻥ ﻴﻘﻁﻊ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺒﺩﻥ ﻭﻴﺭﺠﻊ ﺃﺼﻠﻬﺎ ﻭﻤﺎ ﻴﻠﻴﻕ ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺠﺭﺩ ،ﻭﺍﻤﺎ ﻓﻰ ﺤﻕ ﺍﻷﻤﺔ ﻓﻠﻤﺎ
ﻓﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺤﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺃﻓﺼﺢ ﻋﻨﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻠﻭﺓ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺒﻘﻭﻟﻪ" :ﺇﺫﺍ ﺍﺭﺍﺩ ﺍﷲ ]ﺭﺤﻤﺔ ﺃﻤﺘﻪ[

ﻗﺒﺽ ﻨﺒﻴﻬﺎ ﻓﺠﻌﻠﻪ ﻟﻬﺎ ﻓﺭﻁ ﹰﺎ ﻭﺴﻠﻔﺎ ﺒﻴﻥ ﻴﺩﻴﻬﺎ"

٧٥

٧٤

ﻤﻥ ﻋﺒﺎﺩﻩ

ﺜﻡ ﺇﻥ ﻓﻰ ﻜﻭﻨﻪ ﺼﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﻤﺩﻓﻭﻨﺎ ﻓﻰ ﺍﻷﺭﺽ

ﻏﻴﺭ ﻤﺭﻓﻭ ﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﻨﻔﻌﺎ ﺁﺨﺭ ﻟﻸﻤﺔ ﺤﻴﺙ ﺼﺎﺭﺕ ﺭﻭﻀﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﺴﺔ ،ﻤﻬﺒﻁﺎ ﻟﻠﺒﺭﻜﺎﺕ ﻭﻤﺼﻌﺩﺍ ﻟﻠﺩﻋﻭﺍﺕ
ﻭﻤﻭﻁﻨﺎ ﻟﻺﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺎﻋﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺨﻴﺭﺍﺕ.

ﺜﻡ ﺇﻥ ﻜﻭﻥ ﻋﻴﺴﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻓﻰ ﺯﻤﺭﺓ ﺍﻷﺤﻴﺎﺀ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺇﺤﻴﺎﺀ ﺩﻴﻨﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻠﻭﺓ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻓﻰ

ﺁﺨﺭ ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ﺒﺩﻻﻟﺔ ﺃﻨﻪ ﻴﻨﺯل ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺨﻠﻴﻔﺔ ﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ .ﻓﺎﻟﺸﺭﻑ ﻓﻰ

٧٦

ﺍﻟﻭﺠﻪ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ

ﻤﺭﺠﻊ ﺠﻠﻪ ﺍﻟﻰ ﻨﺒﻴﻨﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻠﻭﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ،ﻓﻤﺎ ﺫﻜﺭﻩ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻑ ﻓﻰ ﻤﻌﺭﺽ ﺍﻹﺤﺘﺠﺎﺝ ﻟﻨﺎ ﻻ ﻋﻠﻴﻨﺎ.
ﻗﺎل ﺍﻹﻤﺎﻡ ﺍﻟﺭﺍﺯﻱ ﻓﻰ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ" :ﺇﺠﺘﻤﻌﺕ

ﻤﺤﻤﺩﺍ ﺼﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﺃﻓﻀل ﻤﻥ ﺍﻟﻜل".

٧٩

٧٧

ﺍﻷﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻨﺒﻴﺎﺀ ﺃﻓﻀل

٧٨

ﻭﺃﻥ

ﻭﻗﺎل ﺍﻟﻔﺎﻀل ﺍﻟﺘﻔﺘﺎﺯﺍﻨﻲ ﻓﻰ ﺸﺭﺤﻪ ﻟﻠﻤﻘﺎﺼﺩ" :ﻭﺍﺨﺘﻠﻔﻭﺍ ﻓﻰ

ﺍﻷﻓﻀل ﺒﻌﺩﻩ ،ﻓﻘﻴل :ﺁﺩﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻟﻜﻭﻨﻪ ﺃﺒﺎ ﺍﻟﺒﺸﺭ ،ﻭﻗﻴل :ﻨﻭﺡ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻟﻁﻭل ﻋﺒﺎﺩﺘﻪ ﻭﻤﺠﺎﻫﺩﺘﻪ،

ﻭﻗﻴل :ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺘﻭﻜﻠﻪ ﻭﺍﻁﻤﺄﻨﺎﻨﻪ .ﻭﻗﻴل :ﻤﻭﺴﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻟﻜﻭﻨﻪ ﻜﻠﻴﻡ ﺍﷲ ﻭﻨﺠﻴﻪ،
ﻭﻗﻴل :ﻋﻴﺴﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻟﻜﻭﻨﻪ ﺭﻭﺡ ﺍﷲ ﻭﺼﻔﻴﻪ ﻭﻓﻀﻠﻪ ﺍﻟﻨﺼﺎﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜل".

٨٠

ﻭﻗﺎل ﺍﻹﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﺭﻁﺒﻲ ﻓﻰ ﺘﻔﺴﻴﺭﻩ" :ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ ’ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺭﺴل ﻓﻀﻠﻨﺎ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ،

٨١

ﻭﻫﺫﻩ

ﺁﻴﺔ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻭﺍﻷﺤﺎﺩﻴﺙ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻨﺒّﻲ ﺼﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﻗﺎل" :ﻻﺘﺨﻴﺭﻭﺍ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻨﺒﻴﺎﺀ ﻭ ﻻﺘﻔﻀﻠﻭﺍ ﺒﻴﻥ
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

اﺟﺮﺟﻪ اﺡﻤﺪ ﺏﻦ ﺡﻨﺒﻞ ،اﻝﻤﺴﻨﺪ ،ج  ،4ص 319؛واﻝﺘﺮﻣﺬى ،آﺘﺎب اﻻدب.81 ،
اﺟﺮﺟﻪ اﺡﻤﺪ ﺏﻦ ﺡﻨﺒﻞ ،اﻝﻤﺴﻨﺪ ،ج  ،4ص 128-127؛ ج  ،5ص .262
اﻝﺒﻘﺮة.129/2 ،
ﻓﻰ ع.
أﺥﺮﺟﻪ اﻝﻤﺴﻠﻢ  ،آﺘﺎب اﻝﻔﻀﺎﺋﻞ.24 ،
ا+د+ع :ﻣﻦ.
ﻓﻰ ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻝﺮازى "أﺟﻤﻌﺖ".
ا+د+ع :ﻣﻦ ﺏﻌﺾ.
ﻓﺨﺮ اﻝﺪیﻦ اﻝﺮازي ،اﻝﺘﻔﺴﻴﺮ اﻝﻜﺒﻴﺮ ،ﺏﻴﺮوت  ،1999ج  ،6ص .521
اﻝﺘﻔﺘﺎزاﻧﻲ ،ﺵﺮح اﻝﻤﻘﺎﺹﺪ ،ج  ،5ص .47
اﻝﺒﻘﺮة.253/2 ،
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ﺃﻨﺒﻴﺎﺀ ﺍﷲ"

٨٢

ﺭﻭﺍﻫﺎ ﺍﻷﺌﻤﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﺕ ،ﺃﻱ ﻻﺘﻘﻭﻟﻭﺍ":ﻓﻼﻥ ﺨﻴﺭ ﻤﻥ ﻓﻼﻥ ﻭﻻ ﻓﻼﻥ ﺃﻓﻀل ﻤﻥ ﻓﻼﻥ" ﻴﻘﺎل " :ﺨﻴّﺭ

ﻓﻼﻥ ﺒﻴﻥ ﻓﻼﻥ ﻭﻓﻼﻥ" ﻭﻓﻀّل ﻤﺸﺩﺩﺍ ﺇﺫﺍ ﻗﺎل ﺫﻟﻙ ﻭﻗﺩ ﺍﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻓﻲ ﺘﺄﻭﻴل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻓﻘﺎل ﻗﻭﻡ :ﺇﻥ

ﻫﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻗﺒل ﺃﻥ ﻴﻭﺤﻰ ﺇﻟﻴﻪ ﺒﺎﻟﺘﻔﻀﻴل ﻭﻗﺒل ﺃﻥ ﻴﻌﻠﻡ ﺃﻨﻪ ﺴﻴﺩ ﻭﻟﺩ ﺁﺩﻡ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻨﺎﺴﺦ ﻟﻠﻤﻨﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﻀﻴل

ﻭﻗﺎل ﺍﺒﻥ ﻗﺘﻴﺒﺔ :ﺇﻨﻤﺎ ﺃﺭﺍﺩ ﺒﻘﻭﻟﻪ "ﺃﻨﺎ ﺴﻴﺩ ﻭﻟﺩ ﺁﺩﻡ ﻴﻭﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻤﺔ" ﻷﻨﻪ ﺍﻟﺸﺎﻓﻊ ﻴﻭﻤﺌﺫ ﻭﻟﻪ ﻟﻭﺍﺀ ﺍﻟﺤﻤﺩ ﻭﺍﻟﺤﻭﺽ
ﻭﺃﺭﺍﺩ ﺒﻘﻭﻟﻪ ﻻ ﺘﹸﺨﻴﺭﻭﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺴﻰ ﻋﻠﻰ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﻭﺍﻀﻊ ﻜﻤﺎ ﻗﺎل ﺃﺒﻭ ﺒﻜﺭ ﺭﻀﻰ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ "ﻭﻟﹼﻴﺘﹸﻜﻡ ﻭﻟﺴﺕ

ﺒﺨﻴﺭﻜﻡ" ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻤﻌﻨﻰ ﻗﻭﻟﻪ "ﻻﻴﻘل ﺃﺤﺩ ﺃﻨﺎ ﺨﻴﺭ ﻤﻥ ﻴﻭﻨﺱ ﺒﻥ ﻤﺘﻰ" ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﻀﻊ ﻭﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ:

"ﻭﻻ ﺘﻜﻥ ﻜﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺤﻭﺕ"

٨٣

ﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ

٨٤

ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﺃﻓﻀل ﻤﻨﻪ ﻷﻥ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ

ﻴﻘﻭل :ﻭﻻ ﺘﻜﻥ ﻤﺜﻠﻪ ،ﻓﺩل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻗﻭﻟﻪ "ﻻﺘﻔﻀﻠﻭﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ" ﻤﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﻭﺍﻀﻊ ﻭﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ
ﻻﺘﻔﻀﻠﻭﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ،ﻟﻌﻠﻪ ﺃﻓﻀل ﻋﻤﻼ ﻤﻨﻲ ﻭﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﻭﻯ ﻭﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ،ﻓﺈﻨﻪ ﺃﻋﻅﻡ ﻤﺤﻨﺔ ﻤﻨﻲ ﻭﻟﻴﺱ

ﻤﺎ ﺃﻋﻁﺎﻩ ﺍﷲ ﻟﻨﺒﻴﻨﺎ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻭﺩ

٨٥

ﻭﺍﻟﻔﻀل ﻴﻭﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻨﺒﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﺭﺴل

ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺒﻌﻤﻠﻪ ﺒل ﺒﺘﻔﻀﻴل ﺍﷲ ﺇﻴﺎﻩ ﻭﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻪ ﻟﻪ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺄﻭﻴل ﺍﺨﺘﺎﺭﻩ ﺍﻟﻤﻬﻠﺏ"

٨٦

 .ﻭﻻ ﻴﺫﻫﺏ

٨٧

ﻋﻠﻴﻙ ﺍﻥ ﻤﺎ ﺫﻜﺭﻩ ﻓﻰ ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﻭﻤﻥ ﻗﻭﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻠﻭﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ "ﺍﻨﺎ ﺴﻴﺩ ﻭﻟﺩ ﺁﺩﻡ" ﻻ ﻴﺠﺭﻯ ﻨﻔﻌﺎ ﻓﻰ
ﺭﻓﻊ

٨٨

ﺍﻟﺘﺩﺍﻓﻊ ﺍﻟﻤﺘﻭﻫﻡ ﺒﻴﻥ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ " ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺭﺴل ﻓﻀﻠﻨﺎ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ" ﻭﻗﻭﻟﻪ ]ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ[

"ﻻﺘﺨﻴﺭﻭﺍ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻨﺒﻴﺎﺀ" .ﻭﺤل ﻫﺫﺍ

٩٠

ﺍﻹﺸﻜﺎل ﻭﻤﺴﺎﻕ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻓﻴﻪ

٩١

ﻭﺍﻤﺎ ]ﻤﺎ[

٩٢

٨٩

ﺫﻜﺭﻩ ﻓﻰ ﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﺘﻭﺍﻀﻊ ﻓﻘﺩ

ﻨﺒﻬﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻓﺘﺫﻜﺭ ﻭﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺍﺩﻋﺎﻫﺎ ﻓﻰ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ" :ﻭﻻ ﺘﻜﻥ ﻜﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺤﻭﺕ"

٩٣

ﻓﻰ

ﻤﻌﺭﺽ ﺍﻟﻤﻨﻊ .ﻷﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ – ﻭﺍﷲ ﺍﻋﻠﻡ – "ﻭﻻ ﺘﻜﻥ ﻜﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺤﻭﺕ" ﻓﻰ ﺨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻨﻘﻠﺕ ﻋﻨﻬﺎ
ﻭﻓﻀﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﻻﺘﺴﺘﻠﺯﻡ

٩٤

ﻓﻀﻠﻪ

٩٥

ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻰ ﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ.

ﺜﻡ ﻗﺎل ﺍﻹﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ ﻓﻰ ﺘﻔﺴﻴﺭﻩ ﺍﻟﻤﺯﺒﻭﺭ" :ﻭﻤﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﻗﺎل ﺇﻨﻤﺎ ﻨﻬﻰ ﻋﻥ ﺍﻟﺨﻭﺽ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ

ﺫﺭﻴﻌﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﺩﺍل ﻭﺫﻟﻙ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻴﺫﻜﺭ ﻤﻨﻬﻡ ﻤﺎ ﻻﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻴﺫﻜﺭ ﻭﻴﻘ ّل ﺍﺤﺘﺭﺍﻤﻬﻡ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺍﺓ ،ﻓﻼ

ﻴﻘﺎل" :ﻓﻼﻥ ﺃﻓﻀل ﻤﻥ ﻓﻼﻥ ﻭﻻ ﺨﻴﺭ ﻤﻨﻪ" ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﻟﻤﺎ ﻴﺘﻭﻫﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻘﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻔﻀﻭل ،ﻓﺎﻟﻨﻬﻰ
ﺍﻗﺘﻀﻰ ﻤﻨﻊ ﺇﻁﻼﻕ ﺍﻟﻠﻔﻅ ﻻ ﻤﻨﻊ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻓﺈﻥ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﺃﺨﺒﺭ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺭﺴل ﻤﺘﻔﺎﻀﻠﻭﻥ ﻓﻼ ﻨﻘﻭل :ﺇﻥ

82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95

أﺥﺮﺟﻪ اﻝﻤﺴﻠﻢ ،آﺘﺎب اﻝﻔﻀﺎﺋﻞ.159 ،
ﺳﻮرة اﻝﻘﻠﻢ.48/68 ،
د :اﻝﺮﺳﻮل.
ا :اﻝﺴﻮءدد.
اﻝﻘﺮﻃﺒﻲ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺏﻦ أﺡﻤﺪ ،اﻝﺠﺎﻣﻊ ﻷﺡﻜﺎم اﻝﻘﺮﺁن ،اﻝﻘﺎهﺮة  ،1957ج  ،3ص.262-261
ا :وﻝﻮ.
ا+ع :اﻝﺪﻓﻊ.
ﻓﻰ ا.
ا+د+ع :ذﻝﻚ.
ا+د+ع :إﻧﻤﺎ هﻮ ﻓﻴﻪ.
ﻓﻰ د.
ﺳﻮرة اﻝﻘﻠﻢ .48/68
د :ﻻیﺴﺘﻠﺰم.
ﻓﻰ د+ع .ﻓﻰ ﻧﺴﺨﺔ ﻻﻝﻪ ﻝﻰ "ﻓﻀﻞ".

Salih Sabri YAVUZ
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ﻨﺒﻴﻨﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻠﻭﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﺨﻴﺭ ﻤﻥ ﻓﻼﻥ ﺍﻟﻨﺒﻰ

٩٦

ﺇﺠﺘﻨﺎﺒﺎ ﻋﻤﺎ ﻨﻬﻲ ﻋﻨﻪ ﻭ ﺘﺄﺩﺒ ﹰﺎ ﺒﻪ ﻭ]ﻋﻤﻼ ﺒﻪ[

ﺘﻀﻤﻨﻪ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﻀﻴل ﻭﺍﷲ ﺒﺤﻘﺎﺌﻕ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﻋﻠﻴﻡ".

٩٨

٩٧

ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﻤﺎ

ﻭﺃﻨﺎ ﺃﻗﻭل :ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ﺒﺘﻔﻀﻴل ﻨﺒﻴﻨﺎ ﻤﺤﻤﺩ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﻋﻠﻰ ﺴﺎﺌﺭ ﺍﻷﻨﺒﻴﺎﺀ ﻋﻠﻴﻬﻡ

ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺇﺠﻤﺎﻻ ﻭ ﺘﻔﺼﻴﻼ ﻟﻤﺎ ﻤﺭ ﻤﻥ ﺇﻨﻌﻘﺎﺩ ﺇﺠﻤﺎﻉ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ،ﻭﻓﻰ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﺩ ﻴﻜﻔﻰ
ﺃﻥ ﻴﻘﺎل ﺃﻥ ﻤﺤﻤﺩﺍ ﺼﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﺃﻓﻀل ﻤﻥ ﺴﺎﺌﺭ ﺍﻷﻨﺒﻴﺎﺀ ﻭﻻ ﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺘﻔﻀﻴل ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ

ﻟﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻤﻥ ﺇﻅﻬﺎﺭ ﺍﻟﻨﻘﺹ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻔﻀﻭل ﻭﺍﻻﺤﺘﺭﺍﺯ

٩٩

ﻋﻨﻪ ﻭﺍﺠﺏ .ﻓﺈﻨﺎ ﻗﺩ ﺃﻤﺭﻨﺎ ﺒﻪ.

ﻗﺎل ﺼﺎﺤﺏ ﻏﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ" :ﻭﺴﺌل ﺍﻹﻤﺎﻡ ﺍﻷﺠل ﻋﻠﻰ ﺒﻥ ﺴﻌﻴﺩ ﺍﻟﺭﺴﺘﻐﻔﻨﻲ

١٠٠

ﻋﻥ ﻗﻭل ﺒﻌﺽ

ﺍﻟﻨﺎﺱ’ :ﺇﻥ ﺁﺩﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻟﻤﺎ ﺒﺩﺕ ﻤﻨﻪ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺯﻟﺔ ﺃﺴﻭﺩ ﻤﻨﻪ ﺠﻤﻴﻊ ﺠﺴﺩﻩ ،ﻓﻠﻤﺎ ﺍﻫﺒﻁ ﺍﻟﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﺃﻤﺭ

ﺒﺎﻟﺼﻴﺎﻡ ﻭﺍﻟﺼﻠﻭﺓ  ،ﻓﺼﺎﻡ ﻭﺼﻠﹼﻰ ﺇﺒﻴﺽ ﺠﺴﺩﻩ ﺃﻴﺼﺢ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻭل؟‘ .ﻗﺎل :ﻻﻴﺠﻭﺯ ﻓﻰ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ،ﺍﻟﻘﻭل ﻓﻰ
ﺍﻷﻨﺒﻴﺎﺀ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺍﻟﺼﻠﻭﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻌﻴﺏ ﻭﺍﻟﻨﻘﺹ ﻓﻴﻬﻡ ،ﻭﻗﺩ ﺃﻤﺭﻨﺎ ﺒﺤﻔﻅ ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ ﻋﻨﻬﻡ ،ﻷﻥ ﻤﺭﺘﺒﺔ

ﺍﻷﻨﺒﻴﺎﺀ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺃﺭﻓﻊ ،ﻭﻫﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﺍﻜﺭﻡ ﻤﻥ ﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﺨﻠﻕ .ﻭﻗﺩ ﻗﺎل ﺍﻟﻨﺒﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻠﻭﺓ

ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ" :ﺇﺫﺍ ﺫﻜﺭ ﺃﺼﺤﺎﺒﻲ ﻓﺄﻤﺴﻜﻭﺍ".

ﺃﺠﻤﻌﻴﻥ

١٠٢

ﻭﺍﺤﻕ".

١٠٣

١٠١

ﻓﻠﻤﺎ ﺃﻤﺭﻨﺎ ﺃﻥ ﻻ ﻨﺫﻜﺭ ﺍﻟﺼﺤﺎﺒﺔ ﺭﻀﻭﺍﻥ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻋﻠﻴﻬﻡ

ﺒﺸﻲﺀ ﻴﺭﺠﻊ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻴﺏ ﻭﺍﻟﻨﻘﺹ ﻓﻴﻬﻡ ،ﻓﻸﻥ ﺘﻤﺴﻙ ﻭﻨﻜﻑ ﻋﻥ ﺍﻷﻨﺒﻴﺎﺀ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺃﻭﻟﻰ

ﻓﺎﻟﺘﻔﻀﻴل ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻻﻴﺼﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺇﻻ ﻓﻰ ﻤﻘﺎﻡ

١٠٤

ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﻭﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻴﻪ ﻜﻤﺎ ﻭﻗﻊ

ﻓﻰ ﺯﻤﺎﻨﻨﺎ ﺤﻴﻥ ﺇﺩﻋﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺯﻨﺎﺩﻗﺔ ﻓﻰ ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ﻋﻨﺩ ﺤﻀﺭﺓ ﺁﺼﻑ ﺍﻟﺩﻭﺭﺍﻥ ﺴﻤﻲ

ﺨﻠﻴل ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ

١٠٥

ﻓﻀل ﻋﻴﺴﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻲ ﻨﺒﻴﻨﺎ ﻤﺤﻤﺩ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ،ﻓﺎﺤﺘﻴﺞ ﻓﻰ ﺭﺩﻩ ﺍﻟﻰ

ﺍﻟﺘﺼﺭﻴﺢ ﺒﺄﻥ ﻤﺤﻤﺩﺍ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﻤﻔﻀل ﻋﻠﻰ ﻋﻴﺴﻰ ﻭﻋﻠﻰ ﺴﺎﺌﺭ ﺍﻷﻨﺒﻴﺎﺀ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻤﺠﻤﻼ

ﻭﻤﻔﺼﻼ ،ﺨﻠﻘﻪ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻤﺒﺠﻼ ﻤﻔﻀﻼ ،ﺸﻬﺩﺕ ﺒﻔﻀﻠﻪ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﻭﻨﺒﻭﺘﻪ ﻤﻤﺎ ﻨﻁﻕ ﺒﻪ ﺍﻟﻌﺠﻤﺎﺀ

ﻭﺍﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺴﺒﻘﻪ ﻤﻥ ﺍﻷﻨﺒﻴﺎﺀ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﺨﺼﺎﺌﺼﻪ ﻻﻴﻅﺒﻁ ﺍﻟﻌﺩ ﻭﺍﻻﺤﺼﺎﺀ ﻭﻗﺩ ﺃﺸﺭﻗﺕ ﺍﻷﺭﺽ

 96د+ع :اﻝﻨﺒﻰ.ل :اﻝﻤﺒﻨﻰ
 97ﻓﻰ اﻝﺘﻔﺴﻴﺮهﻜﺬا.وﻓﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻝﻨﺴﺦ :ﻣﻌﻨﺎ.
 98اﻝﻘﺮﻃﺒﻲ ،اﻝﺠﺎﻣﻊ ﻵﺡﻜﺎم اﻝﻘﺮﺁن ،ج  ،3ص  .262ﻣﺎ إﻗﺘﺒﺴﻪ اﻝﻤﺆﻝﻒ ﻣﻦ اﻝﻘﺮﻃﺒﻲ ﻧﺎﻗﺺ .اﻝﻨﺺ ﻓﻰ اﻝﻤﺮﺟﻊ اﻷﺳﺎﺳﻰ هﻜﺬا " وﻣﻨﻬﻢ
ﻣﻦ ﻗﺎل إﻧﻤﺎ ﻧﻬﻰ ﻋﻦ اﻝﺨﻮض ﻓﻲ ذﻝﻚ ﻷن اﻝﺨﻮض ﻓﻲ ذﻝﻚ ذریﻌﺔ إﻝﻰ اﻝﺠﺪال وذﻝﻚ یﺆدي إﻝﻰ أن یﺬآﺮ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﺎ ﻻیﻨﺒﻐﻲ أن یﺬآﺮ ویﻘﻞ
اﺡﺘﺮاﻣﻬﻢ ﺙﻢ اﻝﻤﻤﺎراة ﻗﺎل ﺵﻴﺨﻨﺎ ﻓﻼ یﻘﺎل اﻝﻨﺒﻲ أﻓﻀﻞ ﻣﻦ اﻷﻧﺒﻴﺎء آﻠﻬﻢ وﻻ ﻣﻦ ﻓﻼن وﻻ ﺥﻴﺮ آﻤﺎ هﻮ ﻇﺎهﺮ اﻝﻨﻬﻲ ﻝﻤﺎ یﺘﻮهﻢ ﻣﻦ اﻝﻨﻘﺺ
ﻓﻲ اﻝﻤﻔﻀﻮل ﻷن ﻣﻨﻊ إﻃﻼق اﻝﻠﻔﻆ ﻻﻣﻨﻊ اﻋﺘﻘﺎد ذﻝﻚ اﻝﻤﻌﻨﻰ ﻓﺈن اﷲ ﺗﻌﺎﻝﻰ أﺥﺒﺮ ﺏﺄن اﻝﺮﺳﻞ ﻣﺘﻔﺎﺽﻠﻮن ﻓﻼ ﺗﻘﻮل رﺁﻩ ﺥﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﻧﺒﻴﺎء
وﻻ ﻣﻦ ﻓﻼن اﻝﻨﺒﻲ إﺟﺘﻨﺎﺏﺎ ﻝﻤﺎ ﻧﻬﻲ ﻋﻨﻪ وﺗﺄدﺏﺎ ﺏﻪ وﻋﻤﻼ ﺏﺎﻋﺘﻘﺎد ﻣﺎ ﺗﻀﻤﻨﻪ اﻝﻘﺮﺁن ﻣﻦ اﻝﺘﻔﻀﻴﻞ واﷲ ﺏﺤﻘﺎﺋﻖ اﻷﻣﻮر ﻋﻠﻴﻢ".
 99د :واﻻﺥﺘﺮار.
 100أﻝﺮﺳﺘﻐﻔﻨﻰ هﻮ ﻋﻠﻰ ﺏﻦ ﺳﻌﻴﺪ ،اﺏﻮ اﻝﺤﺴﻦ ،ﻓﻘﻴﻪ ﺡﻨﻔﻲ ،ﻣﻦ أهﻞ ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ ،ﻧﺴﺒﺘﻪ إﻝﻰ اﺡﺪى ﻗﺮاهﺎ .آﺎن ﻣﻦ أﺹﺤﺎب اﻝﻤﺎﺗﻮریﺪي .وﻝﻪ
آﺘﺐ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻣﻨﻬﻢ "اﻝﺰواﺋﺪ واﻝﻔﻮاﺋﺪ" و "إرﺵﺎد اﻝﻤﻬﺘﺪى" .ﺥﻴﺮ اﻝﺪیﻦ اﻝﺬرآﻠﻲ ،اﻻﻋﻼم ،ج  ،5ص .102
 101اﻝﻄﺒﺮاﻧﻰ ،ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺏﻦ اﺡﻤﺪ ﺏﻦ ایﻮب اﺏﻮ اﻝﻘﺎﺳﻢ ،اﻝﻤﻌﺠﻢ اﻝﻜﺒﻴﺮ ،ﻣﻮﺹﻞ  ،1983ج  ،10ص ،رﻗﻢ اﻝﺤﺪیﺚ.10448 :
 102د :رﺽﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﻢ.
 103ﻝﻢ أﺟﺪ ﻣﺼﺪرﻩ.
 104ع :اﻝﻤﻘﺎم ،د :ﻓﻰ اﻝﺰﻣﺎن.
 105د :وهﻮ إﺏﺮایﻬﻢ ﺏﺎﺵﺎ.
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ﺒﻨﻭﺭﻫﺎ ﺇﺸﺭﺍﻕ ﺍﻟﺸﻤﺱ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﻀﺤﻰ ﻭﻓﻰ ﻭﺴﻁ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ،ﻓﺼﻴﺎﺡ ﺍﻟﺨﺼﻤﺎﺀ ﻨﺒﺎﺡ ﺍﻟﻜﻼﺏ ﻓﻰ ﻟﻴﻠﺔ ﺍﻟﻘﻤﺭﺍﺀ،

ﻭﻻ ﺨﻔﺎﺀ ﻋﻨﺩ ﺫﻭﻯ ﺍﻷﻟﺒﺎﺏ ﻓﻰ ﺃﻨﻪ ﻻﻴﻀﺭ ﺍﻟﺴﺤﺎﺏ ﻨﺒﺎﺡ ﺍﻟﻜﻼﺏ .ﻭﺒﻤﺎ ﺼﺭﺤﻨﺎﻩ ﻭﺼﺤﺤﻨﺎﻩ ﺁﻨﻔﺎ ﻭﺃﻭﻀﺤﻨﺎﻩ

ﺒﺎﻟﻨﻘل ﻋﻥ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻘﺭﻁﺒﻲ ﻭﻏﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ ﺴﺎﻟﻔﹰﺎ ﺘﺒﻴﻥ ﻤﺎ ﻓﻰ ﻜﻼﻡ ﺍﻟﻔﺎﻀل ﺍﻟﺘﻔﺘﺎﺯﺍﻨﻲ ﺤﻴﺙ ﻗﺎل ﻓﻰ ﺸﺭﺤﻪ
ﻟﻠﻤﻘﺎﺼﺩ" :ﻭﻓﻀﻠﻪ ﺍﻟﻨﺼﺎﺭﻯ  -ﻴﻌﻨﻲ ﻋﻴﺴﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ  -ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜل ﺒﺄﻨﻪ ﻜﻠﻤﺔ ﺃﻟﻘﺎﻫﺎ ]ﺍﷲ[

١٠٦

ﺍﻟﻰ ﻤﺭﻴﻡ

ﻭﺭﻭﺡ ﻤﻨﻪ ،ﻁﺎﻫﺭ ﻤﻘﺩﺱ ،ﻟﻡ ﻴﺨﻠﻕ ﻤﻥ ﻨﻁﻔﺔ ﻭﻗﺩ ﻭﻟﺩﺘﻪ ﺴﻴﺩﺓ ﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻥ ،ﺍﻟﻤﻁﻬﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻷﺩﻨﺎﺱ
ﻭﺘﺭﺒّﻰ ﻓﻰ ﺤﺠﺭ ﺍﻷﻨﺒﻴﺎﺀ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ،ﻭﺘﻜﻠﻡ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻬﺩ ﺒﻌﺒﻭﺩﻴﺔ ﻨﻔﺴﻪ ﻭﺭﺒﻭﺒﻴﺔ ﺍﷲ ]ﺘﻌﺎﻟﻰ[ ،ﻟﻡ

ﻴﺨل ﺯﻤﺎﻨﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﺤﻴﺩ ﻭﺍﻟﺸﺭﺍﺌﻊ ،ﻭﻟﻡ ﻴﻠﺘﻔﺕ ﺍﻟﻰ ﺯﺤﺎﺭﻑ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﻭﻟﻡ ﻴﺘﻠﺫ ﺒﻠﺫﺍﺘﻬﺎ ﻭﻟﻡ ﻴﺩﺨﺭ ﻗﻭﺕ ﻴﻭ ِﻡ ﻭﻟﻡ

ﻴﺴﻊ ﻓﻰ ﻫﻼﻙ ﻨﻔﺱ ﺍﻭ ﺴﺒﻴﻬﺎ ﺃﻭﺇﺴﺘﺭﻗﺎﻗﻬﺎ ﻭﻻ ﻓﻰ ﺃﺨﺫ ﻤﺎ ِل ﻭ ﻻﻭﻟ ِﺩ ﻭﻻ ﺇﻴﺫﺍ ِﺀ ﻷﺤﺩ ،ﻤﻌﺠﺯﺍﺘﻪ ﻤﻥ ﺇﺤﻴﺎﺀ

ﺍﻟﻤﻭﺘﻰ ﻭﺇﺒﺭﺍﺀ ﺍﻷﻜﻤﻪ ﻭﺍﻷﺒﺭﺹ ﺃﺒﻬﺭ ﺍﻟﻤﻌﺠﺯﺍﺕ ﻭﺃﺸﻬﺭﺍﻫﺎ ،ﺜﻡ ﻫﻭ ﻓﻰ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﻤﻥ ﺯﻤﺭﺓﺍﻷﺤﻴﺎﺀ ،ﻭﻨﺒﻭﺘﻪ

ﻤﻤﺎ ﺇﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺫﻭﻭ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﻭﺍﻋﺘﺭﻑ ﺒﻬﺎ ﺨﺎﺘﻡ ﺍﻷﻨﺒﻴﺎﺀ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ.

ﻭﺍﻟﺠﻭﺍﺏ :ﺇﻥ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺤﺠﺔ ﻟﻨﺎ ﻭﺸﺎﻫﺩ ﺒﻔﻀل ﻨﺒﻴﻨﺎ ﺼﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﹼﻡ ﻜﺎﻟﻭﻻﺩﺓ ﻤﻥ

ﻲ ﻓﻰ ﺤﺠﺭﻫﻡ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﻅﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺤﻴﺩ ﻭﺍﻟﻁﺎﻋﺎﺕ ﻭﻜﺎﻹﻗﺒﺎل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺩ
ﺍﻟﻤﺸﺭﻜﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒ ّ

ﻭﻗﻤﻊ
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ﺍﻟﻤﺸﺭﻜﻴﻥ ﻭﻗﻬﺭ ﺃﻋﺩﺍﺀ ﺍﻟﺩﻴﻥ ،ﻭﻜﺎﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻤﺼﺎﻟﺢ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻤﻊ ﺍﻹﺴﺘﻐﺭﺍﻕ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﺍﻟﻰ ﺠﻨﺎﺏ

ﺍﻟﻘﺩﺱ .ﻭﺃﻤﺎ ﻤﻌﺠﺯﺍﺘﻪ ،ﻓﺈﻨﻤﺎ ﺇﺸﺘﻬﺭﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺸﻬﺭﺓ ﺒﺈﺨﺒﺎﺭ ﻤﻥ ﻨﺒﻴﻨﺎ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﻭﻜﺘﺎﺒﻪ ،ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ
ﻓﺄﻴﻥ ﻫﻥ ﻤﻥ ﻤﻌﺠﺯﺍﺘﻪ؟"

١٠٨

ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻁﺈ  ،ﺤﻴﺙ ﺼﺭﺡ ﺒﻭﻻﺩﺓ ﻨﺒﻴﻨﺎ ﺼﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﹼﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻜﻴﻥ

ﻭﺍﻟﻤﺸﺭﻜﺎﺕ .ﻭﺫﻟﻙ ﺴﺘﻴﻥ ﻅﺎﻫﺭ ﻟﻨﺴﺒﻪ ﺍﻟﻁﺎﻫﺭ .ﻜﻴﻑ ﻭﻗﺩ ﺃﺠﻤﻊ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻤﻥ ﺃﺴﻠﻡ ﺒﻨﻔﺴﻪ ﻻﻴﻜﻭﻥ

ﻜﻔﻭﺍ ﻟﻤﻥ ﻟﻪ ﺃﺏ ﻭﺍﺤﺩ ﻓﻰ ﺍﻹﺴﻼﻡ .ﻭﻫﺫﺍ ﺼﺭﻴﺢ ﻓﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﻔﺭ ﻓﻲ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﻨﻘﺹ ﻓﻰ ﺸﺭﻑ ﺍﻟﻨﺴﺏ ،ﻭﻟﻴﺱ ﻫﻨﺎ

ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺩﻋﺘﻪ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺘﺼﺭﻴﺢ ﺒﻤﺎ ﺫﻜﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻓﻴﻪ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻠﻑ ﻭﻻ ﺩﻟﻴل ﻗﺎﻁﻊ ﻷﺤﺩ ﺍﻟﻔﺭﻴﻘﻴﻥ .ﻭﻗﺩ

ﻋﻤﻠﻨﺎ ﻓﻴﻪ ﺭﺴﺎﻟﺔ ﺍﻭﻀﺤﻨﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺤﻕ .ﻓﻤﻥ ﺸﺎﺀ ﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ ﻭﻭﺠﻪ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ
ﻓﻠﻴﻨﻅﻡ

١٠٩

ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﻓﻰ ﺴﻠﻙ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﻌﺔ .ﻭﻫﺫﺍ ﺁﺨﺭ ﻤﺎ ﺍﺭﺩﻨﺎ ﺇﻴﺭﺍﺩﻩ ﻓﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ .ﻓﻠﻨﺨﺘﻡ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﻘﺎل

ﺤﺎﻤﺩﺍ ﻭﻤﺼﻠﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺼﻁﻔﻰ ﺼﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﹼﻡ ﺘﺴﻠﻴﻤﺎ ﻜﺜﻴﺭﺍ.
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