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 ملخص البحث
من خالل دراستي واطالعي لموضوع دراستي :)التفاضل بين المالئكة واألنبياء عند اإلمام ابن 
الفرس األندلسي من خالل كتابه أحكام القرآن دراسة عقدية( تبين لي أن األنبياء أفضل من 

 المالئكة ، وذلك للحجج اآلتية : 
 يه السالم كان أعلم من المالئكة ، واألعلم أفضل . إن سيدنا آدم عل-1
 إن سيدنا آدم عليه السالم كان مسجودا للمالئكة ، والمسجود له أفضل من الساجد .  -2
إن العالمين عبارة عن كل ما سوى اهلل ، وبالتالي فهم أفضل من المالئكة الذين يمثلون -3

 طائفة من العالمين.
عة المالئكة ؛ ألن البشر يصارعون الشهوات واألهواء ، بينما إن طاعة البشر أشق من طا-4

المالئكة مفطرون على الطاعة ، فيكون على الطاعة ، فيكون األنبياء أكثر البشر طاعة هلل 
 أفضل من المالئكة ؛ ألن من يفعل األشق يكون األفضل . 
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Abstract 

Through my study and reading show me the best prophts of angels to 

the following arguments : 

1- Adam know of angels and more knowledge able better. 

2-That Adam was angelis has the best of Alan. 

3- The words is all only God thus a better understanding of the angels   

      representing arrange of worlds                        

4- To obey humans the most difficult of the obedience of angels, that is 

     the prophets most obedient to God better than angels , that because   

     of brother does it best . 
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 دمــــــــةالمق

بقه     الحمد هلل المبدئ المعيد، الفعال لما يريد، الذي خلق الخلقق، فمقنهم شققي وسقعيد، فهقذا  ر 
ًيققد، وأشققكرض شققكرا   لحضقرته، فهققو سققعيد، وذاك أبعقدض عققن حضققرته، فهقو بعيققد أحمققدض وأسقرله الم

 مقرونا  بالتهليل والتسبيح والتحميد.
 شققريك لققه الققولي الحميققد وأشققهد أن سققيدنا ونبينققا محمققدا  وأشققهد أن ا الققه إا اهلل وحققدض ا      

ًان أمتقه تقرجح يقوم القيامقة بشقهادة  عبدض ورسوله أفضل الرسل وأشرف العباد الذي أخبقر أن  ميق
التوحيققد. صققلى اهلل عليققه وعلققى الققه وأصققحابه صققالة ا تفنققى وا تنقطققي وا تبيققد وسققلم تسققليما  

 كثيرا  . وبعقققققققققد .
الققذي  –اشقرف مقا تنفقق فيققه األو قات ويتنقافس فيقه أصققحال الهمقم والمقروءات، العلقم فقنن      

واجققل العلققوم شققرفا  وأعالهققا منققارا ، علققوم الشققريعة، وسققيد علققوم  –هققو حيققاة القلققول ونققور العقققول
الشققريعة ورأسققها، علققم الكققالم كيققف ا   وهققو الققذي يثبققت ويصققحح اعتقققاد المسققلم بربققه سققبحانه 

 صحيحا . وتعالى اعتقادا  
وهمم العلماء  ديما  وحديثا  متسابقة في علم الكقالم، وكقل مقنهم نقال مقا شقاء اهلل، و قدم مقا        

ًاهم اهلل خيققرا . ًمققت بعققد التوكققل علققى اهلل   ققدم جقق فبنققاءا  علققى ر بتققي وتخصصققي بهققذا العلققم ع
ابن  اإلمام اضل بني املالئكة واألنبياء عند التف سبحانه وتعالى أن أكتقل فقي مسقرلة

 الفرس األندلسي م  خالل كتابه أحكام ألقرآن

 -أهمية الموضــوع : 
 إن موضوع البحث من الموضوعات البكر التي لم يدرسها احد  بلي على حدِّ علمي. .4
  يمة كتال أحكام القران إلبن الفرس األندلسي. .2

وهققذض المسققرلة اختلققف المتكلمققون وأهققل العلققم فيهققا علققى أ ققوال:  سققم فضققل المالئكققة علققى       
وهقذا المقنهج أملقى علقي أن تكقون خطقة بحثقي فقي األنبياء و سقم فضقل األنبيقاء علقى المالئكقة 

 ثالثة مطالل وخاتمة  ير هذض المقدمة .
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لثالثة وهي التفاضل، كان فيه تعريف باللغة وااصطالح لأللفاظ ا :املطلب األول
 والمالئكة، واألنبياء  
كان فيه  ول الذين  الوا: برفضلية المالئكة على األنبياء و د ذهل الى  :املطلب الثاني

ًلة والفالسفة و سم من األشاعرة واليه ذهل ابن الفرس األندلسي و د احتجوا بردلة  ذلك المعت
 0من القرآن والسنة و ير ذلك

ن فيه  ول الذين  الوا: برفضلية األنبياء على المالئكة وهو ما ذهل فكا :املطلب الثالث
إليه جمهورأهل السنة من األشاعرة وبه  الت الشيعة، و د استدلوا على  ولهم هذا بردلة من 

 0القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة 
اهلل أن يجعله مي ذلك فهذا جهد المقر بالعجً والتقصير الراجي عفو ربه القدير، وأسرل   

 خالصا  لوجهه سبحانه وتعالى ويبيض وجهي يوم العرض عليه .
 الباحث                                                                                         
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 المطلب األول
 تعريف باأللفاظ 

ًي في الأواًل: التفاضل في اللغًة:  فضل وفَضله: مًَاض والَتفاُضل بيَن الِفَضال والَتفاُضل: التما
القوم ان يكون بعضهم أفضل من بعض، ورجل فاضل: ذو َفْضٍل، ورجل َمفُضول:  د َفَضله 

  يرض .
َوَلَقْد َكرَّْمَنا َبِني َآَدَم "﴿ ويقال: فضل فالن على  يرض إذا  لل بالفضل عليهم و وله تعالى:       

ْلَناُهْم َعَلى َكِثيٍر ِممَّْن َخَلْقَنا َتْفِضيًل َوَحَمْلَناُهْم ِفي اْلَبرِّ َواْلبَ   يل:  (1)﴾َّ ْحِر َوَرَزْقَناُهْم ِمَن الطَّيَِّباِت َوَفضَّ
ولم يقل على ،  ﴾  وفضلناهم على كثير ممن خلقنا ﴿ترويله إن اهلل تعالى فضلهم بالتمييً، و ال: 

َلْن َيْسَتْنِكَف اْلَمِسيُح َأْن َيُكوَن َعْبًدا ِللَِّه َواَل اْلَمَلِئَكُة  ﴿": كل إلن اهلل تعالى فضل المالئكة فقال
ُبوَن َوَمْن َيْسَتْنِكْف َعْن ِعَباَدِتِه َوَيْسَتْكِبْر َفَسَيْحُشُرُهْم ِإَلْيِه َجِميًعا  ولكن ابن آدم مفضل على ( 2) ﴾اْلُمَقرَّ

، وفاضلني ففضلته أفضله فضال:  لبته بالفضل، وكنت أفضل سائر الحيوان الذي ايعقل
 ( .3)منه

ًلة أو المتقدم رتبة أو يرت: التفاضل يف اإلصطالح ي بمعنى األكثر ثوابا  أو األعلى من
 ( .4)وجودا  

                                                 
 ( .00اإلسراء: ) - 1

 ( .102ألنساء: ) - 2

لسان العرل، لألمام العالمة أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور األفريقي المصري، طبعة جديدة محققه، بال )فضل(  - 3
 (.1/193م(: )1683للطباعة والنشر: ) -دار صادر بيروت

عبد الكريم عثمان، دار إحياء التراث 0هق( تحقيق: د414ينظر: شرح األصول الخمسة للقاضي عبد الجبار بن احمد الهمذاني )ت - 4
 0( 008(: )2001، )1بيروت، ط
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:
ً
  ثانيا

ً
ئكة إنما تخفيف المألك واألصل مالك فقدموا والملك واحد المال: املالئكة يف اللغة

ًته  ًة فقالوا مألك وهو مفعل من األلوك وهو الرسالة واجتمعوا على حذف هم الالم وأخروا الهم
ًة يرى  .(1)كهم

لهم أجسام نورانية  ادرة على التشكيل  هم خلق من مخلو ات اهلل،: املالئكة يف اإلصطالح
والتمثل والتصور بالصور الكريمة، ولهم  وة، و درة على التنقل، وهم خلق كثير ايعلم عددهم 
إا اهلل،  د اختارهم اهلل واصطفاهم لعبادته والقيام برمرض، فال يعصون اهلل ما أمرهم ويفعلون ما 

 .(2)يؤمرون
: األنبياء: النبي يف اللغة  

ً
ًة :: ثالثا ًة و ير مهمو  وردت لفظة )النبي( مهمو

ًة )النبئ( فهي: -1  إذا كانت اللفظة بالهم
 0اهلل تعالىإما مشتقة من النبر، وهو الخبر، فالنبي هو المخبر )الُمْنِبئ( عن  -أ

أو تكون من )النبئ( الذي هو الطريق الواضح، ألن األنبياء هم الطرق الموصقلة إلقى اهلل  -ل
 0تعالى 

ًة )النبي( فهي : -2  وان كانت بال هم
  (3)إما أن تكون مشتقة من النبوة أو النباوة، أي: اارتفاع ان النبي مرتفي الرتبة على  يرض -أ

ًتها مخففة  -ل ما أن تكون هم  0وا 

                                                 
ًومي0هق(، تحقيق: د104العين: ألبي عبد الرحمن الخليل بن احمد الفراهيدي) - 1 لهالل، إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة ا0د –مهدي المخ
ًهري)4/36م(، )1964، بغداد )1ط هق(، تحقيق: محمد عوض مرعل، دار 300( ينظر: تهذيل اللغة: محمد بن احمد أبو منصور األ

 ( .10/498وينظر: لسان العرل إلبن منظور: ) 0(10/142م(،)2001، )1بيروت، ط –إحياء التراث العربي

 0(99)، 1المدينة المنورة، ط –العلماء: مجمي الملك فهد لطباعة المصحف الشريفأصول األيمان: ترليف نخبة من  - 2
ًجاجي: )2/10كتال سيبويه: )لسان العرل مادة )نبر(، و  - 3 (، والبيان في  ريل إعرال القرآن: 404(، واشتقا ات أسماء اهلل الحسنى لل
 0( 232(، والمسامرة شرح المسايرة للقدسي: )66 – 60/ 1)
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بليغقه النبقي: إنسقان أوحقى اهلل إليقه بشقرع )أي أحكقام( سقواء أمقر بت :النبي يف اإلصططالح
فققالفرق بينققه وبققين الرسققول األمققر بققالتبلي  ( 1)والققدعوة إليققه أم ا، فققان أمققر بققذلك فهققو نبققي رسققول

 0(2)وعدمه
ًمه من كونه رسوا  أن يكون نبيا  وا عكس  .(3)فالنبي أعم من الرسول، أي يل

 0 (4)وبه  ال الجمهور وعامة األشاعرة
اختلف املتكلمون يف املالئكة واألنبياء أيهما األفضل؟ على قولني: وكل 

 :قول من هذه األقوال جعلته يف مطلب وهو كاآلتي 

                                                 
(، 80(، وشرح مال علي القاري على الفقه األكبر: )103أصول الدين اإلسالمي د.رشدي عليان ود.  حطان عبد الرحمن الدوري: ) - 1

ًيي،   0( 43عمان: )واإليمان أركانه، حقيقته، نوا ضه، للدكتور محمد نعيم ياسين، دار الفر ان للنشر والتو
 0( 16(، شرح الخريدة البهية للدردير: )231المسامرة  شرح المسايرة للقدسي: ) - 2
 ( .1/49(، ولوامي األنوار البهية للسفاريني: )104ة إلبن ابي العً: )(، وشرح الطحاوي16شرح الصاوي على الدردير: ) - 3

 0( 1/12حاشية المرجاني: ) - 4
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إن المالئكة أفضل من لثاني: بعنوان أدلة ألقائلني بأفضلية املالئكة : املطلب ا
ًلة 0األنبياء ( 3)منهم القاضي البا الني (2)والفالسفة و سم من األشاعرة (1)ذهل إلى ذلك المعت

فقد صرح به في مؤلفه إذ  ال:  (5)ابن الفرس األندلسيواليه ذهل  (4)وأبو عبد اهلل الحليمي
 .( 6)والمختار عندي ان الملك أفضل من البشر

 ومما احتجوا به ما يأتي:
ُبوَن َوَمْن َيْسَتْنِكْف َعْن  ﴿ تعالى:  وله -1 َلْن َيْسَتْنِكَف اْلَمِسيُح َأْن َيُكوَن َعْبًدا ِللَِّه َواَل اْلَمَلِئَكُة اْلُمَقرَّ

فضل من هذض اآلية الكريمة تقتضي أن يكون الملك أ (7) ﴾ ِعَباَدِتِه َوَيْسَتْكِبْر َفَسَيْحُشُرُهْم ِإَلْيِه َجِميًعا
ًير المسيح  فيقدم األدنى ، ألننا نقول: فالن ايستنكف من خدمة السلطان، بل وا الو

                                                 
ًل مجلس شيخه الحسن البصري الذي كان يعتقد  - 1 ًلة: ويسمون أصحال العدل والتوحيد سمو بهذا األسم؛ ألن واصل بن عطاء اعت المعت

ًلتين وهو فاسق خالد في الناران صاحل الكبيرة مؤمن عاص وليس كافرا    ًلة بين المن ينظر:  0ال واصل: ا مؤمن وا هو كافر بل هو بمن
، دار المعرفة، بيروت 1هق( تحقيق: محمد سيد كيالني، ط446الملل والنحل لمحمد بن عبد الكريم بن ابي بكر احمد الشهرستاني )ت

هلموت  :هق( تحقيق324ين ألبي الحسن علي بن إسماعيل األشعري)تومقاات األسالميين واختالف المصل 0(44 –1/44هق(، )1404)
ًثنايً( ط  (10م(:)1960-هق1400، دار احياء التراث العربي بيروت، )3ريتر ) يسبادان: افران

هق( 280ي والمولود في البصرة سنة )األشاعرة: وهم أصحال ابي الحسن علي بن إسماعيل األشعري المنتسل الى ابي موسى األشعر  - 2
(، والعدل 1/94هق( في بغداد وكان تلميذ ابي علي الجبائي حتى األربعين من عمرض، ينظر: الملل والنحل للشهرستاني: )324والمتوفي سنة )

 0( 24بيروت:) –االهي: للشيخ مرتضى المطهري ترجمة عرفان محمود، مؤسسة أم القرى للتحقيق والنشر، لبنان 
هق( ينظر: الديباج 403البا الني: هو القاضي أبو بكر محمد بن الطيل بن محمد المعروف بالبا الني صاحل اعجاً القرآن )ت  - 3

لسعادة، هق( طبعة دار ا099المذهل في معرفة أعيان علماء المذهل لبرهان الدين إبراهيم بن محمد بن فرحون اليعمري المدني المالكي)ت
 0( 280م(: )1911هق 1329القاهرة )

 هق(، ينظر:403الحليمي: هو أبو عبد اهلل الحسين بن الحسن بن محمد الحليمي الفقيه القاضي الشافعي الجرجاني )ت - 4
(isIamweb.Net-www.Fatwa) 
ًرجي الغرناطي )ت - 4 هق( ينظر: الديباج المذهل إلبن 490ابن الفرس األندلسي اسمه عبد المنعم بن محمد بن عبد الرحيم بن محمد الخ

 0( 1/104فرحون: )
هق(، تحقيق: 490فرس األندلسي: ابي محمد عبد المنعم بن عبد الرحيم المعروف بنبن الفرس األندلسي )تينظر: احكام القرآن إلبن ال - 8
ًي السوايحي، د0طه بن علي بو سريح، د0د ًم، ط0منجيه بنت الهادي النف م( 2008هق 1420) 1صالح الدين بو عفيف، دار ابن ح

ًي )1/44لبنان: ) –بيروت (، واألربعين في أصول الدين 2/4، )2هق( دار الكتل العلمية، طهران ط444ت(، والتفسير الكبير لألمام الرا
ًي )ت ًي السقا، دار الجبل0هق( تحقيق: د808لفخر الدين محمد بن عمر بن الحسين الرا م(: 2004) 1بيروت، ط –احمد حجا

هق( دار الكتل 429القاهر البغدادي )ت (، واصول الدين: لالمام ابي منصور عبد113ومقاات اإلسالميين واختالف المصلين: )0(382)
(، ومحصل أفكار المتقدمين والمترخرين من العلماء والحكماء والمتكلمين لفخر الدين محمد بن عمر 294م(: )1961،)3بيروت ط –العلمية

ًي )ت  0( 182 –181ت(: )0، مطبعة الحسينية المصرية )د1هق( ط808الرا
 .(102النساء: ) - 0
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ثم ذكر المالئكة كان واضحا  أن الملك أفضل  ويؤخر األعلى تر يا ، وبما انه  دم المسيح 
ومثل هذا التعبير يدل على التر ي تقول ا يعرف هذا التلميذ وا المعلم فهو إذن  (1)من األنبياء

  0أعلى مرتبة من المسيح 
: : لم تعيل صاحبنا   ال رسول اهلل ولذلك روي ) أن وفد نجران  الوا لرسول اهلل       

: وأي شيء أ ول فيه،  الوا تقول انه عبد اهلل ،  ال ومن صاحبكم   الوا: عيسى 
ًلت اآليةون عبد اهلل،  الوا: بلىبعار أن يك ورسوله،  ال انه ليس واآلية جاءت للرد  (2)( فن

 .( 3)والمالئكة فال يتجه ذلك وان سلم اختصاصها بالنصارى على عبدة المسيح 
 وميكن الرد على ذلك االعتقاد مبا يأتي :

:
ً
باإلجماع وهذا ا يدل على إن المالئقكة  المسيح أفضقل من  أن سقيدنا محقمقد  أوال

أفضقل من سقيدنا محمد 
ْبرَاِهيَم َوَآَل ِإنَّ اللََّه اْصَطَفى َآَدَم َوُنوًحا َوَآَل إِ ﴿ بدليل  وله تعالى: (4)

 ( .5) ﴾َّ ِعْمَراَن َعَلى اْلَعاَلِمينَ 

:
ً
ُبوَن  ُّ ﴿  وله تعالى: ثانيا فان المالئكة صيغة جمي وصيغة الجمي  (6)  ﴾َواَل اْلَمَلِئَكُة اْلُمَقرَّ

تتناول الكل وهذا يقتضي كون جميي المالئكة أفضل من المسيح 
(7 ). 

                                                 
 .( 294ينظر: أصول الدين للبغدادي: ) - 1
ًي الشافعي  - 2 ًيل وأسرار الترويل المعروف بتفسير البيضاوي: لناصر الدين أبي الخير عبد اهلل بن عمر بن محمد الشيرا أنوار التن

(، وروح المعاني في تفسير القرآن 2/111: )لبنان –بيروت –هق( طبعة جديدة مصححه ومنقحه دار احياء التراث العربي891البيضاوي )ت
هق( ضبطه وصححه علي عبد الباري 1200العظيم والسبي المثاني: للعالمة أبي الفضل شهال الدين السيد محمود اآللوسي البغدادي )ت

 0( 3/211لبنان: ) –عطيه، دار الكتل العلمية بيروت
ًيل وأسرار الترويل المعروف بتفسير البيضاوي: ) - 3  ( .2/111أنوار التن

ًي: ) - 4  0( 2/218ينظر: التفسير الكبير للرا
 0( 33آل عمران: ) - 4
 ( .102النساء: )  - 8

ًي: ) - 0  (.3/212ن العظيم والسبي المثاني لآللوسي: )(، وروح المعاني في تفسير القرآ2/218ينظر: التفسير الكبير للرا
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:
ً
جاء العطف بالواو والعطف بها يفيد مطلق الجمي، وا تفيد الترتيل، وعليه فالدليل  ثالثا

ًئي ثم انه معارض بنحو  ولنا: ما أعانني  ليس بحجة، ألن الحكم الكلي ا يفيد الحكم الج
ًيد وا عمر وهذا ايفيد كون عمر  ًيد وانه أفضل منهعلى هذا ا   .( 1)مترخر عن 

:
ً
سلمنا بالتر ي، لكن وجه التقديم ليس لألفضلية، بل هو ترق في علة نفي العبودية،  رابعا

حجتهم انه وجد من  ير أل، والروح  البة عليه،  فالنصارى المد عون ُألوهية عيسى 
فكرنه  يل لهم: لن يستنكف عن عبادة اهلل من ُخلق من دون أل، بل وا من مدعاكم فيه 

 .( 2)أظهر، وهم المالئكة المخلو ون من  ير أل وا أم
يعني  (3) ﴾لَِّذيَن ِعْنَد َربَِّك اَل َيْسَتْكِبُروَن َعْن ِعَباَدِتِه َوُيَسبُِّحوَنُه َوَلُه َيْسُجُدونَ ِإنَّ ا ﴿   وله تعالى: -2

ًهون اهلل ويخصونه بالعبادة والتذلل ايشركون به  يرض، وهو تعريض  مالئكة المأل األعلى ين
 كما استدلوا على أفضلية المالئكة على البشر من وجهين : (4) بمن عداهم من المكلفين

انه تعالى احتج بعدم استكبار المالئكة عن عبادته على ان البشر يجل أن  الوجه األول:
 .( 5)ا يستكبروا عنها ويخصونه بالعبادة والتذلل ا يشركون به  يرض

انه ليس المراد من ) عن عبادته ( هي القرل بالمكان بل هي القرل الوجه الثاني: 
 .( 6)بالمكان والشرف

 واجلواب عن ذلك ما يأتي :

:
ً
إن المالئكة مي شدة  وتهم ا يتمردون عن طاعة اهلل والبشر ا يتمردون عن طاعة  أوال

ربهم مي إنهم في  اية  صورهم ومخالفتهم وان كان الملك  ويا  ا يدل على أفضليته على 
 0ر البش

                                                 
ًيل واسرار الترويل المعروف بتفسير البيضاوي: ) - 1  0( 2/111ينظر: انوار التن
 0( 1/44ينظر: أحكام القرآن إلبن الفرس األندلسي: ) - 2
 0( 208األعراف: ) - 3
ًيل واسرار الترويل المعروف بتفسير البيضاوي: )ينظر: انوار الت - 4  0( 3/46ن

 0( 3/46ظر: المصدر السابق: )ين - 4
ًاني )ت - 8 عبد الرحمن عميرض، تصدير الشيخ 0هق( د091ينظر: شرح المقاصد لمسعود بن عمر بن عبد اهلل الشهير بسعد الدين التفتا

 ( .4/82م(: )1969 -هق 1409، منشورات الشريف الرضي، بيروت )1ط صالح مرسي شرف،
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:
ً
أي في  (1)ِفي َمْقَعِد ِصْدٍق ِعْنَد َمِليٍك ُمْقَتِدٍر هذا معارض بقوله تعالى في وصفه للبشر:  ثانيا

مكان مرضي، وهم مقربون عند من تعالى أمرض في الملك، واا تدار بحيث يحير ذو اإلفهام 
ون من اهلل إذ لم يكن بمكانة ا ومن كان مرضي عند اهلل تعالى ومقرل إليه والقرل كيف يك

لربه أين أجدك  فقال: )أبغني  وكذلك في سؤال موسى ( 2)يعلمها إا من يعلم السر وأخفى
 .( 3)عند المنكسرة  لوبهم (

احتجوا بكون عبادة المالئكة اشق من البشر فوجل أن يكونوا أفضل من البشر وذلك  -3
 لآلتي من األدلة :

 :
ً
ًن والحاجة  أوال إنهم آمنون من اآلفات التي تصيل البشر مثل الغرق والحرق والمرض والح

ى ان من تنعم وكذلك سكنهم السماوات وأماكن سكناهم هي الجنان والبساتين، وهذا يدل عل
 .(4)وأمن الخوف كان تمردض اشد إا إن المالئكة منذ أن خلقوا ضلوا مشتغلين بالعبادة والتسبيح

:
ً
إن عبادتهم اشق ألنهم مستمرون على عبادة واحدة خالفا  للبشر يتنقل من عبادة إلى  ثانيا

ًم  عبادة وذلك ان ااستمرار على عبادة واحدة يورث الملل فهذا يدل على أن عبادتهم اشق فل
أن يكون األفضل، فقد يروى عن ابن عباس 

أي األعمال  ، بلفظ سئل رسول اهلل (5)
ًاي أ واها وأشدها ًها( وهو بالحاء المهملة وال  .( 6)أفضل   ال: )أحم

                                                 
 0( 44القمر: ) - 1
ًيل واسرار الترويل المعروف بتفسير البيضاوي: )  - 2  0( 4/189ينظر: انوار التن
ًهد: )أخرج - 3 (، وحلية ااولياء وطبقات ااصفياء: ألبي 90(، وأوردض إبن القيم في كتال إ اثة اللهفان: )94ه أإلمام أحمد في كتال ال

(، وينظر: أحكام القرآن إلبن 8/100هق(: )1404، )4بيروت، ط –هق( ، دار الكتال العربي403نعيم احمد بن عبد اهلل ااصبهاني )ت 
 0( 1/112الفرس ااندلسي: )

 –، مطبعة السعادة، دار الكتل العلمية1هق( ط 618ينظر: شرح الموا ف ألبي الحسن بن علي بن محمد بن علي الجرجاني )ت - 4
  .( 6/311م(: ) 1996لبنان ) –بيروت

هق(، ينظر: ااعالم،  اموس تراجم ألشهر الرجال 86، حبر اامة وترجمان القرآن )تعبدالمطلل ابن عم رسول اهلل  هو عبداهلل بن - 4
ًركلي الدمشقي )ت (، 4/226، دار العلم للماليين، بيروت: )4م(، ط1908والنساء من العرل والمستعربين والمستشر ين لخير الدين ال

 ( .8/130م(:)1939هق 1366وااصابة في تمييً الصحابة ابن حجقر العسقالني، طبعة مصر )

ًل: 449( بر م )1/04: )أوردض العجلوني في كشف الخفاء - 8 ًركشي: ا يعرف و ال ابن القيم في شرح المنا (، و ال:  ال في الدرر تبعا  لل
ًي: هو من  رائل ااحاديث، ولم يرو في شيء من الكتل الستة، و ال القارئ في الموضوعات الكبرى: معناض  ا اصل له، و ال الم

 0ااجر على  در التعل انتهى صحيح، لما في الصحيحين عن عائشة )رضي اهلل عنها( 
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 واجلواب عن ذلك ما يأتي :

:
ً
، (1)هذا ا يدل على أنهم أفضل ان عبادتهم اشق ألنه معارض بان هناك من الصوفية أوال

ًم أن يكون  من هو أشد في العبادة والمجاهدة ومن تحمل المشاق والمتاعل وهذا ا يل
  0الصوفي أفضل من سيدنا محمد 

:
ً
ًهادهم  ثانيا إن المشقة في العبادة ليست مقياسا  في كثرة الثوال ان هناك من عباد الهند و

ورهبانهم من يتحملون من المتاعل والتواضي آللهتهم ما لم يحك مثله عن أحد من األنبياء مي 
 0( 2)إنا نقطي بكفرهم

ُيَسبُِّحوَن  ﴿ إن عبادة المالئكة أدوم ومستمرة وهذا يوجل أن يكون أفضل لقوله تعالى: -4
ًهون اهلل تعالى ويعظمونه ويمجدونه في كل األو ات ، (3)  ﴾ َّاللَّْيَل َوالنََّهاَر اَل َيْفُتُروَن  والمعنى ين

  0فراغ أو شغل آخر ا يتخلل تسبيحهم فترة أصال  ب
و د جاء في شعل اإليمان للبيهقي برنه جعل لهم التسبيح كالتنفس فال يمني عن         

التكلم بشٍئ آخر، و يل إن اهلل تعالى خلق لهم: ألسنة يسبحون ببعض ويبلغون ببعض آخر، 
ًم أن يكون عندهم في السماء لي ل ونهار ثم إن كون المالئكة يسبحون الليل والنهار ا يستل

 .( 4)ان المراد إفادة دوامهم على التسبيح على الوجه المتعارف
 والدليل على ذلك ما يأتي :

:
ً
 0أن اادوم اشق فكان األفضل  أوال

                                                 
من صولة  الصوفية: عرفها اامام أبو حنيفة رحمه اهلل: بانها الصبر تحت مجاري اا دار وااجر من الملك، و طي الفيافي والقفار خوفا   - 1

م(: 1904، دار المعارف، مصر)1محمد كمال إبراهيم، ط0هق( تحقيق: د263النار: من التراث الصوفي لسهل بن عبد اهلل التستري )ت
(1/314 )0  
ًي - 2  0( 380: )ينظر: األربعين في أصول الدين للرا
 0( 20األنبياء: ) - 3
 ( .9/22روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبي المثاني لآللوسي: ) - 4
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:
ً
عن عبد اهلل بن بسر ثانيا

: يارسول اهلل من خير الناس  لرسول اهلل  أن أعرابيا  ال( 1)
 0والمالئكة أطول عمرا  وأحسن عمال   (2) ال: ) من طال عمرض وحسن عمله (

:
ً
َيَخاُفوَن ﴿.ى:،  ال تعال(3)والخشية إن طاعة المالئكة مثل طاعة بني آدم في الخوف ثالثا

  ُّ( 5)َّ   ﴾ ْمرِِه َيْعَمُلونَ اَل َيْسِبُقوَنُه ِباْلَقْوِل َوُهْم ِبأَ ﴿و ال تعالى: ( 4) ﴾َربَُّهْم ِمْن َفْوِقِهْم َوَيْفَعُلوَن َما ُيْؤَمُرونَ 
 واجلواب عن ذلك ما يأتي :

:
ً
ان اشتغال المالئكة بالعبادة انهم خلقوا اجل ذلك وانهم لم يخلقوا اجل العمل والكسل  اوال

 0في سبيل العيش والشقاء والتعل والمرض 
 :
ً
 0( 6)انه موضوع إن الحديث أ ل ما  يل عنه: انه ضعيف، والصحيحثانيا

َوَيْفَعُلوَن َما  َيَخاُفوَن َربَُّهْم ِمْن َفْوِقِهمْ  ﴿ ان المالئكة اتقى من البشر بدليل  وله تعالى: -5
ومعلوم ان الخوف  (8)  ﴾َخْشَيِة َربِِّهْم ُمْشِفُقونَ  ِإنَّ الَِّذيَن ُهْم ِمنْ  ﴿ تعالى: ، و وله(7)َّ  ﴾ُيْؤَمُرونَ 

ًم على المعصية، وأما األنبياء عليهم السالم مي إنهم أفضل  والخشية واإلشفاق ينافيان الع
ًلة لقوله  : )ما من عبد إا اخطر أو هم بخطيئة  ير يحيى بن البشر لم يخل احد منهم من 

ًكريا 
ًم أن ما تقدم  ير مسلم لما يرتي : (9)  من هذا يتبين إن تقوى المالئكة اشد وهذا يل

                                                 
ًيل حمص )ت  عبد اهلل بن بسر ابن ابي بسر  - 1 ًري، ن هق( وهو آخر من مات من 66الصحابي المعمر، بركة الشام، أبو صفوان الما

 0( 431ينظر: سير إعالم النبالء للذهبي: ) 0الصحابة في الشام
تحقيق: احمد محمد شاكر واخرون دار احياء  0م(692-هق 209سنن الترمذي: ألبي عيسى محمد بن عيسى السلمي الترمذي )ت - 2

(، مسند اامام احمد بن 2329(، بر م )4/84عيسى: هذا حديث حسن  ريل من هذا الوجه: )ت(،  ال أبو 0التراث العربي، بيروت )د
 0( 10018(، بر م )4/166مصر: ) –هق( دار النشر: مؤسسة  رطبة 241حنبل أبو عبد اهلل الشيباني )ت

ًاني: ) - 3 ًي: )4/82ينظر: شرح المقاصد للتفتا  ( .386 –380(، واألربعين في أصول الدين للرا

 0( 40النحل: ) - 4
 ( .20األنبياء: ) - 4

ًيل االباس: اسماعيل محمد العجلوني )ت - 8 هق(، 1404، مؤسسة الرسالة، )4هق( تحقيق: احمد القالش، ط1182كشف الخفاء وم
هق( تحقيق: الشيخ 911(، والدرر المنتثرة في ااحاديث المشتهرة ألبي الفضل جالل الدين بن عبد الرحمن الشافعي السيوطي )ت2/482)

 0( 2/210(، وينظر: أحكام القرآن إلبن الفرس األندلسي: )1/260م(: )1964-هق1404، طبي الدار العربية، )1دين: طخليل محيي ال
 0( 40النحل: ) - 0
 0( 40المؤمنون: ) - 6
ًء من حديث أوردض عبد بن حميد في مسندض: ) - 9  –( لعبد بن حميد بن نصر أبي محمد الكسي، مكتبة السنة884(، بر م )1/222ج

 0م(، تحقيق: صبحي البدري السامرائي ومحمود محمد خليل الصعيدي1966 - هق1460،)1القاهرة، ط
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:
ً
ًيادة في الفضل كما جاء في الحديث أن يحيى  أوال و اتقى ه إنا ا نسلم أن التقوى هي 

ًم ذلك ان يكونوا أفضل من سيدنا محمد  وهذا باطل ألنه يعارض األدلة  من األنبياء فيل
 0على انه أفضل األنبياء وكذلك اإلجماع

:
ً
 0إن اآلية الكريمة في أن األفضلية لألتقى إنما هي خاصة باآلدميين بدليل الخطال  ثانيا
:
ً
الوا إن للمالئكة شهوة الرياسة وهذا يرد ان بني آدم حصلت لهم أنواع كثيرة من   ثالثا

 .( 1)الشهوات وهي البطن والفرج وهذا يوجل أن تكون تقوى المتقين منهم  اشد واتقى
  0إلى األنبياء، والرسول أفضل من األمة  إن المالئكة رسل اهلل  -6

 وذلك ملا يأتي :

:
ً
 0( 2)  ﴾َعلََّمُه َشِديُد اْلُقَوى  ﴿ إن المالئكة رسل اهلل إلى األنبياء لقوله تعالى: أوال

فانه الواسطة   جاء في تفسير البيضاوي واآللوسي، أي ملك شديد  واض وهو جبريل       
في إبداء الخوارق، روي انه  لي  رى  وم لوط ورفعها إلى السماء ثم  لبها وصاح صيحة بثمود 
فرصبحوا جاثمين، وكان هبوطه على األنبياء عليهم السالم وصعودض في أسرع من رجعة 

 0 (3)لى ما  رروض في الحكمة الجديدةالطرف، فهو لعمري أسرع من حركة ضياء الشمس ع
وُح اأْلَِمينُ  ﴿ و وله تعالى:  0 (5)فننه أمين اهلل على وحيه ، أي جبريل (4) ﴾َنَزَل ِبِه الرُّ
وِح ِمْن َأْمرِِه َعَلى َمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه َأْن َأْنِذُروا َأنَّ  ﴿ و وله تعالى: ُل اْلَمَلِئَكَة ِبالرُّ ُه اَل ِإَلَه ِإالَّ َأَنا ُيَنزِّ

  ( .8)  ﴾َفاتَُّقونِ 

                                                 
 0( 2/210ينظر: أحكام القرآن إلبن الفرس ااندلسي: ) - 1
 0( 4النجم: ) - 2
ًيل وأسرار الترويل المعروف بتفسير البيضاوي: ) - 3 (، وروح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبي المثاني لآللوسي: 4/140انوار التن
(14/40 )0 
 0( 193الشعراء: ) - 4
ًيل واسرار الترويل المعروف بتفسير البيضاوي: ) - 4  0( 4/149انوار التن
 0( 2النحل: ) - 8
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:
ً
كان أفضل من لوط ألنه مرسل إليه  إن الرسول أفضل من أمته وان إبراهيم  ثانيا

ًم هذا أن تكون أفضل من األنبياء الذين كانوا في و  وموسى   ته ألنه مرسل إليهم فل
المالئكة أفضل من األنبياء، وان األنبياء الذين هم أفضل البشر يتعلمون من المالئكة والحقيقة 

 .( 1)إن المعلم أفضل من المتعلم
:
ً
ًيرض وهذا  طعا  ا يدل على  ثالثا هذا  ير مسلم به، فان الملك  د يرسل رسوا  منه إلى و

ًير  0( 2)تفضيل رسول الملك على الو
 بدئوا بااستغفار ألنفسهم ثم بعد ذلك استغفروا لغيرهم إن األنبياء لم يستغفروا ألحد إا -7

، (3)﴾َقااَل َربََّنا َظَلْمَنا َأْنُفَسَنا  ُّ﴿ استغفر لنفسه بدليل  وله تعالى: من المؤمنين مثال ذلك: آدم 
، و ال إبراهيم (4)  ﴾الحساببنا أغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم ر  ُّ﴿ أيضا: و ال نوح 

:﴿  اِلِحيَن  :أما المالئكة فقال تعالى في حقهم( 5) ﴾َربِّ َهْب ِلي ُحْكًما َوأَْلِحْقِني ِبالصَّ
ُعوا َسِبيَلَك َوِقِهْم َعَذاَب َوَيْسَتْغِفُروَن ِللَِّذيَن َآَمُنوا َربََّنا َوِسْعَت ُكلَّ َشْيٍء َرْحَمًة َوِعْلًما َفاْغِفْر ِللَِّذيَن َتاُبوا َواتَّبَ ﴿

كانوا محتاجين لالستغفار لبدئوا برنفسهم ان دفي الضرر ، يتبين من ذلك أنهم لو ( 6)  ﴾َّ اْلَجِحيمِ 
: ) إبدأ بنفسك فتصدق عليها فان فضل عن النفس مقدم على دفي الضرر عن الغير لقوله 

 .( 8)، وهذا واضح في إن الملك أفضل من النبي(7)شيء فألهلك(
 
 

                                                 
 0( 482م(: )2009-هق 1430، )4ينظر: شرح النسفية في العقيدة اإلسالمية للدكتور عبد الملك عبد الرحمن السعدي، ط - 1
ًي: )2/210ينظر: أحكام القران إلبن الفرس ااندلسي: ) - 2  ( .386(، واألربعين في أصول الدين للرا

 0( 23األعراف: ) - 3
 ( .41إبراهيم: ) - 4

  0( 63الشعراء: ) - 4
 0( 0 افر: ) - 8
د الغفار سليمان البندالي، سيد كسروي حسن، دار عب0هق( تحقيق: د303سنن النسائي: ألحمد بن شعيل أبي عبد الرحمن النسائي )ت - 0

ًء من حديث، صحيح ابن حبان بترتيل ابن 2448(، بالر م )4/89م(: )1991هق1411، )1بيروت، ط –النشر: دار الكتل العلمية ( وهو ج
 –النشر، مؤسسة الرسالةهق( تحقيق: شعيل اارنؤوط، دار 344بلبان: ترليف محمد محمد بن حبان بن احمد حاتم التميمي البستي، )ت

 0( 3336(، بر م)6/126م(: )1993هق1414، )2بيروت، ط
 0( 2/216ينظر: أحكام القرآن إلبن الفرس ااندلسي: ) - 6
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 واجلواب عن ذلك ما يأتي 

الئكة لم يصدر عنهم هذا الوجه ا يدل على أن المالئكة أفضل من األنبياء وان الم       
ًات وهذا التفاوت ا يوجل الفضيلة لهم إما  ًلة البتة وان البشر  د صدرت منهم ال ال

ُلوا َقا ﴿ ااستغفار من األنبياء فهذا  د يكون عمن طعنوا فيهم بقولهم في كتال اهلل تعالى:
( 1)َّ ﴾َلُم َما اَل َتْعَلُمونَ َأَتْجَعُل ِفيَها َمْن ُيْفِسُد ِفيَها َوَيْسِفُك الدَِّماَء َوَنْحُن ُنَسبُِّح ِبَحْمِدَك َوُنَقدُِّس َلَك َقاَل ِإنِّي َأعْ 

ص الحها من يفسد فيها، أو يستخلف مكان أهل الطاعة أهل أي يستخلف لعمارة األرض وا 
واستخبار  المعصية واستكشاف عما خفي عليهم من الحكمة التي ظهرت تلك المفاسد وألغتها

ًيقح شبهتهم كسؤال المتعلم معلمه عما يختلج في صدرض، وليس باعتراض على  عما يرشدهم وي
وجه الغيبة، فننهم أعلى من أن يظن بهم اهلل تعالى جلت  درته، وا طعن في بني آدم على 

اَل َيْسِبُقوَنُه ِباْلَقْوِل َوُهْم ِبَأْمرِِه  َوَقاُلوا اتََّخَذ الرَّْحَمُن َوَلًدا ُسْبَحاَنُه َبْل ِعَباٌد ُمْكَرُمونَ  ﴿ لقوله تعالى: (2)ذلك
 ( .3)َُّّ  ﴾ُلوَن َيْعمَ 

نَّ َعَلْيُكْم َلَحاِفِظيَن ِكرَاًما َكاِتِبيَن  ﴿ استدلوا بقوله تعالى -6 ، وهذا يوضح أنهم هم الحفظة (4)  ﴾َواِ 
، وتعظيمهم بكونهم كراما  عند (5)على بني آدم بما فيهم األنبياء وهذا يقتضي أن يكونوا أفضل

ًاء  0(6)اهلل لتعظيم الج
 ووجه أإلستدالل ما يأتي :

ًلة ابد أن يكون بعيدا  عنها وبعيدا  عن الخطر والً  -1 لل من ان الحافظ على البشر من ال
 0المحفوظ وهذا يدل على أنهم ابعد عن المعاصي وا رل إلى الطاعة 

                                                 
 0( 2/216(، وينظر: أحكام القرآن إلبن الفرس ااندلسي: )30البقرة: ) - 1
ًيل وأسرار الترويل المعروف بتفسير البيضاوي: ) - 2  0( 1/86أنوار التن
 0( 20،28األنبياء: ) - 3
 0( 11،10اانفطار: ) - 4
ًي: )ينظر: األربعين في أ - 4  0( 300صول الدين للرا
ًيل وأسرار الترويل المعروف بتفسير البيضاوي: ) - 8  0( 4/293ينظر: أنوار التن
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ان اهلل تعالى جعل كتاباتهم حجة للبشر كونهم ألواسطة ما بين اهلل والرسل )البشر( في -2
 .(1)الطاعة وعليهم في المعاصي
 والرد على ما تقدم :

هم أن الحافظ يجل أن يكون أفضل من المحفوظ بعيدا ؛ فان الملك  د يوكل بعضا  إن  ول-1
ًم أن يكون عبدض اشرف من ولدض    .من عبيدض على ولدض فهل يل

أما الشهادة فهذا ااستدال ضعيف ان الشاهد  د يكون ا ل حاا  من المشهود عليه كما  -2
 .( 2)هو معلوم

َآَمَن الرَُّسوُل ِبَما أُْنِزَل ِإَلْيِه ِمْن َربِِّه َواْلُمْؤِمُنوَن ُكلٌّ َآَمَن ِباللَِّه َوَمَلِئَكِتِه  ﴿ :استدلوا بقوله تعالى -3
ُق َبْيَن َأَحٍد ِمْن ُرُسِلِه َوَقاُلوا َسِمْعَنا َوَأَطْعنَ  َلْيَك اْلَمصيرُ َوُكتُِبِه َوُرُسِلِه اَل ُنَفرِّ ، وهذض (3) ﴾ ا ُغْفَراَنَك َربََّنا َواِ 

اآلية تدل على إن المالئكة أفضل من األنبياء ان األنبياء جاءوا بعد المالئكة في الترتيل 
  0( 4)فلوا كانوا أفضل لقدموا عليهم

 ن هذا مبا يلي :واجلواب ع

هذض حجة ضعيفة ألنها اعتمدت على الواو، وااعتماد عليها  ير معتمد فننها ا تفيد       
الترتيل عند جماهير أهل اللغة واألصوليين، ثم إن مجرد التقديم يفيد التفضيل هو مردود 

 .( 5)بتقديم سورة تبت على سورة اإلخالص
ِإنَّ اللََّه َوَمَلِئَكَتُه ُيَصلُّوَن َعَلى النَِّبيِّ َيا َأيَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِه  ﴿ :استدلوا بقوله تعالى -10

ئكة على ، فهذض اآلية تدل على و وع التشريف وتعظيم الشرن من المال(6) ﴾ ََّوَسلُِّموا َتْسِليًما 
 . (7)ألنهم أفضل النبي 

                                                 
ًي: ) - 1  0( 300ينظر: األربعين في أصول الدين للرا
 0( 2/216ااندلسي: ) ينظر: أحكام القرآن إلبن الفرس - 2
 0( 264البقرة: ) - 3
ًي: ) - 4  0( 301ينظر: األربعين في أصول الدين للرا
 ( .2/219سي: )ينظر: أحكام القرآن إلبن الفرس ااندل - 4

ًال: ) - 8  0( 48األح
ًيل وأسرار الترويل المعروف بتفسير البيضاوي - 0  ( .4/236) :ينظر: أنوار التن
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فرمر   ﴾َعَلْيِه َوَسلُِّموا َتْسِليًماَصلُّوا ﴿بان هذا ااستدال ينتقض بقوله تعالى: واجلواب: 
ًم أن يكون المؤمنون أفضل من النبي المؤمنين بالصالة و  ، وهذا باطل السالم عليه، فيل

 0( 1)بااتفاق، فكذلك تفضيل المالئكة
 املطلب الثالث: أدلة ألقائلني بأفضلية األنبياء :

من ااشاعرة وبه إن األنبياء أفضل من المالئكة، وهو ما ذهل اليه جمهور أهل السنة      
 . (2) الت الشيعة

 : ومما استدلوا به ما يأتي
سجدت له المالئكة، والمسجود له أفضل من الساجد، فالسجود هو أفضل  أن آدم  -1

وهو العالم المعروف ان يخدم ا ل  (3)ن ترمر مثال  اإلمام أبا حنيفةأنواع الخدمة فال يجًو أ
 0 (4)الئكةأفضل من الم الناس علما ، فدل هذا على أن آدم 

فان،  يل: إن السجود هلل، وآدم كان كالقبلة، فيجال بان السجود لو لم يكن داا  على       
ْرَتِن ِإَلى ﴿ ًيادة المنصل للمسجود له لما  ال إبليس: َيْوِم  َقاَل َأرََأْيَتَك َهَذا الَِّذي َكرَّْمَت َعَليَّ َلِئْن َأخَّ

يََّتُه ِإالَّ َقِليًل  ، فدل ذلك على أن السجود هو التفضيل والمكانة الرفيعة (5)  ﴾ اْلِقَياَمِة أَلَْحَتِنَكنَّ ُذرِّ
 0( 6)أي اخبرني عن هذا الذي كرمته علَي برمري بالسجود له ِلَم كرمته علَي وفضلته

                                                 
ًي: )2/219ينظر: أحكام القرآن إلبن الفرس ااندلسي: ) - 1 ًاني384-308(، واألربعين في أصول الدين للرا : (، شرح المقاصد للتفتا
بيروت،  –دار الكتل العلمية –(، حاشية السيالكوتي والجلبي على شرح الموا ف314-6/310(، شرح الموا ف لإليجي: )4/80-01)
 0( 314-6/310م(: )1996)
و دموض على سائر أصحال رسول  الشيعة: في اللغة: األنصار وااتباع، اما في أإلصطالح فهم الذين شايعوا علي بن ابي طالل  - 2

ينظر: القاموس المحيط  لفر ة هي مسرلة الخالفة واامامة وان عليا  هو الخليفة الحق بعد رسول اهلل وااسس التي  امت عليها هذض ا اهلل 
ًم: )12(، والصلة بين التصوف والتشيي للدكتور كامل مصطفى الشيبي: )3/40للفيرًو آبادي: ) (، ومقاات 4/108(، والفصل إلبن ح

 0( 1/234(، والملل والنحل: للشهرستاني: )3/206(، وضحى اإلسالم ألحمد أمين: )1/84ين لألشعري: )اإلسالمي
أبو حنيفة: هوالنعمان بن ثابت الفقيه المجتهد المحقق اامام احد أئمة المذاهل األربعة وأحد علماء مدرسة التصوف في الكوفة  - 3

ًمان ابي العباس احمد بن خلكان: )ت140)ت دين، مكتبة النهضة هق( تحقيق: محمد محيي ال861هق( ينظر: وفيات ااعيان وانباء أبناء ال
 ( .13/323المدينة المنورة: ) –هق( المكتبة السلفية483(، وتاريخ بغداد للخطيل البغدادي: )ت4/39م (: )1964، القاهرة )1المصرية، ط

ًاني: ) - 4  . (4/82ينظر: شرح المقاصد للتفتا
 0( 82ااسراء: ) - 4
ًيل وأسرار الترويل - 8  0( 3/280) :المعروف بتفسير البيضاوي ينظر: أنوار التن
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فان  يل: المراد من السجود هو التحية والترحيل، ا السجود المعرف،  يل: السجود إذا      
 .( 1)أطلق فالمراد منه المعهود، وصرفه عن ظاهرة تحكم بال دليل

َيا  ﴿ :خليفته في األرض، والخالفة هي الواية، لقوله تعالى جعل آدم إن اهلل تعالى  -2
 َعْن َسِبيِل اللَِّه ِإنَّ  َداُووُد ِإنَّا َجَعْلَناَك َخِليَفًة ِفي اأْلَْرِض َفاْحُكْم َبْيَن النَّاِس ِباْلَحقِّ َواَل َتتَِّبِع اْلَهَوى َفُيِضلَّكَ 

، أي استخلفناك على الملك (2) ﴾الَِّذيَن َيِضلُّوَن َعْن َسِبيِل اللَِّه َلُهْم َعَذاٌب َشِديٌد ِبَما َنُسوا َيْوَم اْلِحَساِب 
، وان الملك اذا أراد ان يكلف (3)فيها، أو جعلناك خليفة ممن  بلك من األنبياء القائمين بالحق

كان  احدا  بالمقام في منصبه ابد ان يكون أعلى الناس منصبا ، فدل هذا على ان آدم 
ُهَو الَِّذي َخَلَق َلُكْم َما ﴿ ال تعالى:، إذ  (4)اشرف الخالئق بدليل ان اهلل تعالى سخر له كل شيء

 ( .5) ﴾ِفي اأْلَْرِض َجِميًعا ثُمَّ اْسَتَوى ِإَلى السََّماِء َفَسوَّاُهنَّ َسْبَع َسَماَواٍت َوُهَو ِبُكلِّ َشْيٍء َعِليٌم 
َقاُلوا  ﴿ :علم أفضل من الذي ا يعلم لقوله تعالىكان أعلم من المالئكة واأل إن آدم  -3

َقاَل َيا َآَدُم َأْنِبْئُهْم  ﴿ ، ثم بعد ذلك  ال: (6)﴾ ُسْبَحاَنَك اَل ِعْلَم َلَنا ِإالَّ َما َعلَّْمَتَنا ِإنََّك َأْنَت اْلَعِليُم اْلَحِكيمُ 
ا َأْنَبَأُهْم ِبَأسْ  َماِئِهْم َقاَل َأَلْم َأُقْل َلُكْم ِإنِّي َأْعَلُم َغْيَب السََّماَواِت َواأْلَْرِض َوَأْعَلُم َما تُْبُدوَن َوَما ِبَأْسَماِئِهْم َفَلمَّ

، ثم إن األعلم  د أعلى مرتبته الباري (7) ﴾ُكْنُتْم َتْكُتُموَن 
ُقْل َهْل َيْسَتِوي  ﴿ ، إذ  ال تعالى:(8)

 .( 9)  ﴾َوالَِّذيَن اَل َيْعَلُموَن الَِّذيَن َيْعَلُموَن 
، (10)﴾ ِإنَّ اللََّه اْصَطَفى َآَدَم َوُنوًحا َوَآَل ِإْبرَاِهيَم َوَآَل ِعْمَراَن َعَلى اْلَعاَلِمينَ  ﴿  وله تعالى: -4

تشمل جميي المخلو ات سوى اهلل تعالى، بما فيها المالئكة ألنها والمعروف أن العالمين 

                                                 
 0( 2/220ينظر: أحكام القران إلبن الفرس ااندلسي: ) - 1
 0( 28ص: ) - 2
ًيل وأسرار الترويل المعروف بتفسير البيضاوي - 3  0( 4/26) :أنوار التن
ًاني: ) - 4  0( 2/84ينظر: شرح المقاصد للتفتا
 ( .29البقرة: ) - 4
 0( 32البقرة: ) - 8
 0( 33البقرة: ) - 0
ًيل وأسرار الترويل المعروف بتفسير البيضاوي6/310وا ف لإليجي: )ينظر: شرح الم - 6  0( 1/00) :(، وأنوار التن
ًمر: ) - 9  0( 9ال

 0( 33آل عمران: ) - 10
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واألنبياء أفضل من الملك، ان اهلل اصطفاض على جميي  مخلو ة فوجل أن يكون آدم 
 ألنبياء على المالئكة . ومن هذض اآلية نستدل على فضل ا (1)الخالئق
َيا َبِني  ﴿ :وهي  وله تعالى فان  يل: إن هذا معقارض بآية أخرى في كتال اهلل       

ْلُتُكْم َعَلى اْلَعاَلِميَن  ًم هذا أنهم أفضل من  (2)َّ﴾ِإْسَراِئيَل اْذُكُروا ِنْعَمِتَي الَِّتي َأْنَعْمُت َعَلْيُكْم َوَأنِّي َفضَّ فيل
ِإنَّ اللََّه اْصَطَفاِك َوَطهََّرِك  ﴿ُّ و ال تعالى في حق مريم عليها السالم: الملك ومن سيدنا محمد 
ًم أنها أفضل من السيدة فاطمة عليها السالم( 3)﴾ َّ ينَ َواْصَطَفاِك َعَلى ِنَساِء اْلَعاَلمِ   . (4)وهذا يل

:واجلواب عن هذا مبا يأتي   
ِإنَّ اللََّه اْصَطَفاِك َوَطهََّرِك َواْصَطَفاِك َعَلى  ﴿ان المعارضة مدفوعة، ان اهلل تعالى  ال:        

ًمانهم، يريد به تفضيل آبائهم الذين كانوا في عصر موسى ﴾ َّ ِنَساِء اْلَعاَلِمينَ   أي عالمي 
، وجعلهم أنبياء وبعدض  بل أن يضروا بما منحهم اهلل تعالى من العلم واإليمان والعمل الصالح

وهذا  (5)على تفضيل البشر على الملك وملوكا  مقسطين، إذن نستدل من هذض اآلية و يرها
ًمان لم يكن سيدنا محمد  موجودا  الخطال لألنبياء الذين كانوا أسالف اليهود، وفي ذلك ال

ًم أن يكونوا أفضل من المالئكة، ا من سيدنا  حينها وكذلك السيدة فاطمة لم تكن مخلو ة فل
  (6 )0محمد 

والعالمين تشمل  ،(7)َّ ﴾َوَما َأْرَسْلَناَك ِإالَّ َرْحَمًة ِلْلَعاَلِميَن  ﴿ : وله تعالى في حق نبينا محمد  -5
المالئكة و يرها من المخلو ات فهو أفضل من الملك، و يل المراد بالعالمين جميي الخلق فان 

 .( 8)ل شرنه وجمي جمي العقالء تغليبا  لألشرف على  يرضالعالم ما سوى اهلل تعالى وصفاته ج

                                                 
ًاني: ) - 1  0( 4/83ينظر: شرح المقاصد للتفتا
 ( .40البقرة: ) - 2
 ( .42آل عمران: ) - 3
 0( 2/221ينظر: أحكام القرآن إلبن الفرس ااندلسي: ) - 4
ًيل وأسرار الترويل المعروف بتفسير البيضاوي - 4  0( 1/06) :أنوار التن
 0( 2/221ينظر: أحكام القرآن إلبن الفرس ااندلسي: ) - 8
 ( .100األنبياء: ) - 0
 0( 9/100روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبي المثاني لآللوسي: ) - 6
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إن عبادة البشر أشق وأصعل وذلك ان البشر لهم من الشهوات الكثير وأما المالئكة  -6
 0( 1)فليس لها شهوة

فان  يل: إن المالئكة لها شهوة الرياسة  لنا: إن كان للمالئكة شهوة واحدة فنن إبن آدم       
له شهوات كثيرة، منها الفرج والبطن والرياسة، وهذا أصعل واشق فنذا كان كذلك وجل أن 

 0يكون النبي أفضل من الملك 
َقاُلوا ُسْبَحاَنَك اَل ِعْلَم َلَنا ِإالَّ َما َعلَّْمَتَنا  ﴿ :تعالى ان المالئكة ا يعملون إا بنص كما في  وله -7

ًهم و صورهم واشعار بان ، (2) ﴾َّ ِإنََّك َأْنَت اْلَعِليُم اْلَحِكيمُ  دلت اآلية الكريمة باعتراف المالئكة بعج
نهم  د بان لهم ما خ في عليهم من فضل اانسان سؤالهم كان استفسارا  ولم يكن اعتراضا ، وا 

 ﴾ُأوِلي اأْلَْبَصارِ  َفاْعَتِبُروا َيا ﴿ ، أما البشر فلهم اإلستنباط والقياس  ال تعالى:(3)والحكمة في خلقه
ًم أن يكونوا أفضل، ومعلوم أن القياس واإلستنباط أشق من (4)  .العمل بالنص فل
إن الشبهات للبشر تكون أكثر مما هي للمالئكة في خلق العالم واإلستدال به على وجود  -6

 .( 5)الصاني
الشيطان ا يستطيي الوسوسة للمالئكة أما البشر فهو مسلط عليه بالوسوسة فنذا ثبت إن  -9

ًها (هذا وجل أن تكون عبادتهم أشق واألشق أفضل، لقوله  ، أي (6):)أفضل العبادات أحم
 0 (7)أشقها
إن اهلل خلق المالئكة عقوٍل بال شهوة وخلق البهائم شهوات بال عقوا  وخلق اآلدمي عقال   -10

ًم أن يكون بنو آدم أفضل من البهائم بعقولهم وأفضل من المالئكة إذا  لبت عقولهم  وشهوة فل
 .شهواتهم فصاروا أفضل من المالئكة 

                                                 
 0( 6/311: )ينظر: شرح الموا ف لإليجي - 1
 0( 32البقرة: ) - 2
ًيل وأسرار التاويل المعروف بتفسير البيضاوي: ) - 3  .( 1/89أنوار التن

 .( 2الحشر: ) - 4

ًاني: ) - 4  .( 4/83ينظر: شرح المقاصد للتفتا

 .سبق تخريجه  - 8

 ( .6/311ينظر:شرح الموا ف لإليجي: ) - 0
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ًيرين من أهل أنه  ال:  ال  عن إبن عباس  -11 ًيرين من أهل السماء وو : )إن لي و
ًيراي من أهل األرض فربو بكر  ًيراي من أهل السماء فجبريل وميكائيل وأما و األرض فرما و

ًير للملك، والملك أفضل  ، فيدل هذا على أن جبريل (1)وعمر( ًير، فدل على أن و من الو
 0(2)أفضل من المالئكة سيدنا محمد 

مما تقدم من عرض األدلة للفريقين ومن منا شتها والرد عليها يتبين لنا أن القول         
وصلى اهلل على سيدنا محمد  0الثاني هو الحق وذلك لكثرة األدلة و وتها واهلل أعلم بالصوال

 .وعلى آله وصحبه وسلم 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
م(، تحقيق: مصطفى عبد القادر 1996هق1416، )1بيروت، ط -النيسابوري، دار المعرفة المستدرك للحاكم: محمد بن عبد اهلل الحاكم - 1

 (،  ال الترمذي في حديث إبن سعيد حديث حسن، وحديث إبن عباس حديث حسن .3100(، بر م )2/290عطا: )
ًي: )2/221ينظر: أحكام القران إلبن الفرس األندلسي: ) - 2 (، واصول الدين للبغدادي: 284-282(، واألربعين في اصول الدين للرا
ًاني: )294)  ( .246-240النسفية في العقيدة اإلسالمية للسعدي: )(، وشرح 80-4/82(، وشرح المقاصد للتفتا
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 طططططامةاخل

ًيادة لمن شكر، إر اما  لمن جحد به        الحمد هلل حمدا  كثيرا  كما أمر، وهو الكفيل بال
كراما  لمن آمن به واستقر، وأصلي وأسلم على مبل  األوامر إلى جميي الخلق والبشر،  وكفر، وا 

ًمين إلى أن يرث اهلل األرض ومن عليها. صالة  وسالما  دائمين مت سيدنا محمد  وأنا ال
أنهي هذض الجولة العلمية المباركة مي مسرلة ألوجود عند أإلمام إبن ألفرس أألندلسي من خالل 

أحمد اهلل سبحانه وتعالى على كرمه الذي ليس له حدود واصلي واسلم  -كتابه أحكام القرآن
 لمورود .على سيدنا محمد صاحل الكرم والجود، والحوض ا

 وبعقققد :
 : أسطر ما تبين لي من نتائج وما توصلت إليه من حقائق لعل أهمها ما يرتي        

إن التفاضل بين الخلق مسرلة عقائدية حار بها أهل اإلختصاص اما إذا كان التفاضل بين 01
ن نحقققن تبعقققا لققققوة األدلقققة األنبيقققاء والمالئكقققة فمقققن انقققا حتقققى أفضقققل بعضقققهم علقققى بعقققض ولكققق

 . كثرتهاول
ًن 02 إن المالئكققة آمنققون مققن اآلفققات التققي تصققيل البشققر مثققل الغققرق والحققرق والمققرض والحقق

والحاجة وكذلك سكنهم السموات وامقاكن سقكناهم هقي الجنقان والبسقاتين وهقذا يقدل علقى ان مقن 
تقققنعم وأمقققن الخقققوف كقققان تمقققردض أشقققد، إا أن المالئكقققة منقققذ أن خلققققوا ظلقققوا مشقققتغلين بالعبقققادة 

ن عبادتهم أشق ألنهم مستمرين بالعبادة خالفا للبشر . والتسبي  ح وا 
ًم أن يكون المؤمنون أفضقل  إن اهلل أمر المؤمنين بالصالة والسالم على النبي محمد 03 فيل

 المالئكة . وهذا باطل باإلتفاق، وكذلك تفضيل من النبي 
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 املصطططادر واملراجع

 وهي بعد القرآن الكريم
أحكام القرآن إلبن الفرس ااندلسي: أبي محمد عبد المنعم بن عبد الرحيم: المعروف بقابن  -1

ًي 0طققه بققن علققي بوسققريح، د0هققق(، تحقيققق: د490الفققرس ااندلسققي)ت منجيققة بنققت الهققادي النفقق
ًم، )صالح الدين بوعفيف، دار ا0السوايحي، د  0لبنان  –م(، بيروت2008هق1420بن ح

ًجاجي -2 عبد الحسين المبارك مطبعقة النعمقان 0تحقيق د 0اشتقاق أسماء اهلل: ألبي القاسم ال
 0م( 1904)
 –هقققق(دارالكتل العلميقققة429أصقققول القققدين: لإلمقققام ابقققي منصقققور عبقققد الققققاهر البغقققدادي)ت -3

 م(.1961،)3بيروت، ط
، مكتبققة 2شققدي عليققان ود. حطققان عبققد الققرحمن الققدوري، طر  .أصققول الققدين اإلسققالمي: د -4

 0األمير للطباعة، بغداد
ًي )ت -4 هققق( 808األربعققين فققي أصققول الققدين: لفخققر الققدين محمققد بققن عمققر بققن الحسققين الققرا

ًي السقا، دار الجبل0تحقيق: د  م( .2004،)1بيروت، ط –احمد حجا
رل والمسقتعربين والمستشقر ين لخيقر األعالم،  اموس تراجم ألشهر الرجال والنساء مقن العق -8

ًركلي الدمشقي )ت  0، دار العلم للماليين، بيروت 4م(، ط1908الدين ال
 0م(1939هق1366اإلصابة في تمييً الصحابة ابن حجر العسقالني، طبعة مصر، ) -0
ًيقققي، .نوا ضقققه: د 0حقيقتقققه 0اايمقققان أركانقققه -6 محمقققد نعقققيم ياسقققين، دار الفر قققان للنشقققر والتو

 0ت(0 رل الفريات الخارجية )د –العبدلي عمان:
طققه عبققد الحميققد، 0البيققان فققي  ريققل اعققرال القققرآن: أبققو البركققات بققن األنبققاري، تحقيققق: د -9

 0م(1900-1989مصر )
ًي )ت -10  0 2هق( دار الكتل العلمية، طهران، ط444التفسير الكبير لالمام الرا
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لفضقققل جققققالل القققدين بققققن عبقققد الققققرحمن القققدرر المنتشقققرة فققققي ااحاديقققث المشققققتهرة ألبقققي ا -11
، طبققي الققدار العربيققة، 1هققق( تحقيققق: الشققيخ خليققل محيققي الققدين، ط911الشققافعي السققيوطي )ت

 0م(1964هق 1404)
القققديباج المقققذهل فقققي معرفقققة اعيقققان علمقققاء المقققذهل لبرهقققان القققدين إبقققراهيم بقققن محمقققد بقققن -12

 0م(1911هق1329القاهرة، ) هق( طبعة دار السعادة099فرحون اليعمري المدني المالكي )ت
 0م(1983الصلة بين التشيي والتصوف: للدكتور كامل مصطفى الشيبي: بغداد ) -13
العقققدل اإللهقققي مرتضقققى المطهقققري، ترجمقققة عرفقققان محمقققود، مؤسسقققة ام الققققرى للتحقيقققق  -14

 0بيروت -والنشر، لبنان
ًم الظققاهري ااندلسققي ) -14 هققق(، مطبعققة 448تالفصققل فققي الملققل واألهققواء والنحققل: إلبققن حقق

 0هق(1321محمد امين الخانجي مصر )
هقققق(، الناشقققر: 610الققققاموس المحقققيط: مجقققد القققدين محمقققد بقققن يعققققول الفيقققرًو آبقققادي )ت -18

ًيي / القاهرة   0مؤسسة الحلبي وشركاؤض، للنشر والتو
المسقققققتدرك علقققققى الصقققققحيحين: محمقققققد بقققققن عبقققققد اهلل أبقققققي عبقققققد اهلل الحقققققاكم النيسقققققابوري  -10
، 1بيروت، ط –تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، دار النشر: دار الكتل العلميةهق( 404)ت
 0م(1990هق1411)

هققق(تحقيق: 446الملققل والنحققل محمققد بققن عبققد الكققريم بققن ابققي بكققر احمققد الشهرسققتاني )ت -16
 0م(1404، دار المعرفة بيروت، )1محمد سيد كالني، ط

معالي محمد بن محمد بن ابي بكر المعروف المسامرة شرح المسايرة: لكمال الدين أبي ال -19
هق( مطبعة السعادة مصر، المكتبة التجاريقة الكبقرى 908بنبن ابي شريف القدسي، الشافعي،)ت

 0ت( 0بشار محمد علي )د
، 1بيقققروت، ط –دار الكتقققل العلميقققة –حاشقققية السقققيالكوتي والجلبقققي علقققى شقققرح الموا قققف -20
 0م(1996)
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فياء للحققققافظ أبققققي نعققققيم احمققققد بققققن عبققققد اهلل ااصققققبهاني حليققققة ااوليققققاء وطبقققققات ااصقققق -21
 . هق(1404: )4بيروت، ط -هق( دار الكتال العربي430)ت
م( تحقيق: احمد محمد شاكر 692هق209سنن الترمذي ألبي عيسى السلمي الترمذي )ت -22

 ·ت( ·واخرون، دار احياء التراث العربي، بيروت، )د
هققق( تحقيققق: 303يل أبققو عبققد الققرحمن النسققائي، )تسقنن النسققائي : تققرليف احمققد بققن شققع -23
 –عبقققققد الغفقققققار سقققققليمان البنقققققداري، سقققققيد كسقققققروي حسقققققن، دار النشقققققر: دار الكتقققققل العلميقققققة0د

 0م(1991هق1411، )1بيروت،ط
سقققير اعقققالم النقققبالء لشقققمس القققدين أبقققي عبقققد اهلل محمقققد بقققن احمقققد بقققن عثمقققان القققذهبي  -24
راف الشقيخ شقعيل اارنقاؤوط، الناشقر: مؤسسقة هق( تحقيق: مجموعة من المحققين بنشق046)ت

 0م(1964هق1404، )3الرسالة، ط
ًاني )ت -24 هقق(: 091شرح المقاصقد لمسقعود بقن عمقر بقن عبقد اهلل الشقهير بسقعد القدين التفقا
، منشقورات الشقريف الرضقي، 1عبد القرحمن عميقرض، تصقدير الشقيخ صقالح مرسقي شقرف، ط0د

 0م( 1969هق1409بيروت، )
هقققق( تحقيقققق 414ول الخمسقققة للقاضقققي عبقققد الجبقققار بقققن احمقققد الهمقققذاني، )تشقققرح األصققق -28
 0م(2001،)1بيروت، ط  ̶عبد الكريم عثمان، دار إحياء التراث العربي·د

هق( وشرحه أبو الحسن 048شرح الموا ف: لعضد الدين عبدالرحمن بن احمد اإليجي )ت -20
هق( مي حاشيتين: احقدهما 618علي بن محمد بن علي الجرجاني المعروف بالسيد الشريف )ت

مطبعققة السققعادة  0وثانيهمققا لمققوا حسققن جلبققي بققن محمققد بققن شققاض 0ألعبققد الحكققيم السققيالكوتي
 0م( 1900هق1324مصر )

، مطبعقة 1هق(، ط618شرح الموا ف ألبي الحسن علي بن محمد بن علي الجرجاني )ت -26
 0م(1996بيروت ) -السعادة، دار الكتل العلمية

عبققققد الملققققك السققققعدي، دار اانبققققار، 0تققققرليف د 0ية فققققي العقيققققدة اإلسققققالميةشققققرح النسققققف -29
 0م(1966،)1ط
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شققرح العقيققدة الطحاويققة: تققرليف العالمققة ابققي العققً الحنفققي، تحقيققق جماعققة مققن العلمققاء،  -30
 0م( 1966،)9بيروت، ط –المكتل اإلسالمي

دير العققدوي المققالكي شققرح الخريققدة البهيققه: ألبققي البركققات احمققد بققن محمققد بققن احمققد الققدر  -31
هقق( مطبعقة 1241هق( ومعه حاشية العالمة احمد بن محمد الصاوي المقالكي الخلقوتي )1201)

 0ت(0اإلستقامة القاهرة )د
ًن،  -32 شققرح الصققاوي علققى جققوهرة التوحيققد: احمققد بققن محمققد المققالكي، تعليققق عبققد الفتققاح البقق
 0م( 1999دمشق ) –، دار ابن كثر بيروت2ط

القققاري علققى الفقققه األكبققر ألبققي حنيفققة: مققال علققي بققن سققلطان بققن محمققد  شققرح مققال علققي -33
 0م(1944هق1304، )2القاري الحنفي، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، ط

صحيح ابن حبان بترتيل ابن بلبان: ترليف محمد بقن حبقان بقن احمقد أبقو حقاتم التميمقي  -34
، 2بيققروت، ط –سسققة الرسققالةهققق(، تحقيققق: شققعيل األرنققؤوط، دار النشققر: مؤ 344البسققتي، )ت

 0م (1993هق 1414)
 0م(1941، )2ط –مطبعة لجنة الترليف والترجمة والنشر –ضحى اإلسالم: ألحمد امين -34
 0هق(1318، ببواق مصر )1هق(،ط160كتال سيبويه: أبو بشر عمرو ) -38
ًيل االباس: اسقماعيل محمقد العجلقوني )ت -30  م( تحقيقق:1046هقق1182كشف الخفاء وم

 0هق(1404، مؤسسة الرسالة، )4احمد القالش، ط
لوامقققي اانقققوار البهيقققه وسقققواطي ااسقققرار ااثريقققة، شقققرح القققدرة المضقققيئة فقققي عقيقققدة الفقققرق  -36

 .م(1964هق 1404، )2المريضة، للشيخ محمد بن احمد السفاريني، مكتبة اإلسالم، ط
المتكلمقين لفخقر القدين محمقد محصل أفكار المتقدمين والمترخرين من العلماء والحكمقاء و  -39

ًي )ت  ، مطبعة الحسينية المصرية )د.ت(.1هق( ط808بن عمر الرا
هقققق( دار النشقققر: 241مسقققند اامقققام احمقققد، ألحمقققد بقققن حنبقققل أبقققي عبقققد اهلل الشقققيباني )ت -40

 0مصر  –مؤسسة  رطبة
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 هقق1406، )1مسند عبقد بقن حميقد بقن نصقر أبقو محمقد الكسقي، مكتبقة السقنة الققاهرة، ط -41
 0م( تحقيق: صبحي السامرائي ومحمود الصعيدي 1966

مقققققاات اإلسققققالميين واخققققتالف المصققققلين ألبققققي الحسققققن علققققي بققققن اسققققماعيل األشققققعري  -42
، دار إحيقققققققققاء التقققققققققراث العربقققققققققي، بيقققققققققروت 2هقققققققققق( تحقيقققققققققق: الموتريتر) يسقققققققققبادان(، ط324)ت
 م(.1960هق1400)

محمقققد كمقققال 0هقققق( تحقيقققق: د263مقققن التقققراث الصقققوفي لسقققهل بقققن عبقققد اهلل التسقققتري )ت -43
 .م(1904، دار المعارف، مصر، )1إبراهيم، ط

ًمان ابي العباس شمس الدين احمقد بقن محمقد بقن إبقراهيم  -44 وفيات ااعيان وانباء أبناء ال
، 1هققققققق( تحقيققققققق: محمققققققد محيققققققي الققققققدين: مكتبققققققة النهضققققققة المصققققققرية، ط861بققققققن خلكققققققان )ت

 0م(1964القاهرة)
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