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وعلى  املرسلنياألنبياء و احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على أشرف 
 وبعد:  آله وسلم ،

النط  والرسط مم  طا اتسطعه فيطه  اخلطرة ا طالف  يتحديد الفرق بني مصطللحف
لطي  املاطام ماطام وطس واستاصطاء، و  طا وا لط  فيطه يسطك،  مطا أنطه علمطاء، بني ال

يف هططها امل عط م، مطط  هطه  ااولططا عطابرة ياصططد من طا لفططه الن طر  ذ بعطط  امل  طه 
ٍٍ أن ا ططروب باطط مم شططاالتأ يططد علططى  اسططتاراء النصطط يت الططف ور  في ططا  ذ  حيتططاب ٍف

، والسياق الهي ور ت فيه، م  االسطتفا ة ، والتأمل يف مدل هلماههان املصللحان
 ا العلماء يف هه  املسألا. من النتاخلج الف ت صل  لي

والطططهي يبطططدو أن يف مادمطططا النصططط يت الطططف تعطططني يف اديطططد املطططرا  من مطططا مطططا 
  أييت:
َنا ِمْن قَطْبِلَك ِمْن َرُس مٍم َواَل َنِ ٍي ِ الا ِ َذا ََتََّنا أَْلَاى َوَما أَْرَسلْ ق له تعاذ: ) .1

ُ الشاْيلَاُن يِف أُْمِنياِتِه فَطيَطْنَسُخ اَّللاُ َما يُطْلِاي الشاْيلَاُن ُُثا حُيِْكُم اَّللاُ َآيَ  تِِه َواَّللا
 (.َعِليٌم َحِكيمٌ 

ِِبَّللاِ َواْليَطْ ِم اْْلَِ ِر َواْلَماَلخِلَكِا َواْلِكَتاِب َوَلِكنا اْلِبا َمْن آَمَن ق له تعاذ: )و  .2
 (....الناِبيِينَي َوَآَتى اْلَماممَ وَ 

َمَن الراُس مُم ِبَا أُْنزمَِم ِ لَْيِه ِمْن َربِيِه َواْلُمْؤِمُن َن ُ لٌّ َآَمَن ِِبَّللِا آق له تعاذ: )و  .3
 (.ُق َبنْيَ َأَحٍد ِمْن ُرُسِلهِ َوَماَلخِلَكِتِه وَُ ُتِبِه َوُرُسِلِه اَل نُطَفريِ 
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ضي علف في ا بني الرس مم والن ، والعلف ياتويلحظ أن اْليا األوذ  
؛ ن  علف علي ا املرسلومل يُ لنبيني ِبِبإلميان في ا  حرِي املغايرة، أما اْليا الثانيا فصُ 

؛ وعك  ذلك يف اْليا الثالثا ،واج  أيضا  و ا ال شك فيه أن اإلميان ِبملرسلني 
، وهها يدمم على ...نِبملرسلني ومل يعلف علي ا النبي   حيس صرح في ا ِبإلميان

في به ر النبيني فاط   ل في م املرسل ن، و ذا ذ ر املرسل ن فاط ه  ذا اُ تُ أن
وعلى  به، فيك ن لكل لفظ معَّن  ايت  ما، أما  ذا علف بيننالنبي     ل في م

اجتمعه  افرتقه اجتمعه، و ذا اهها فالن  والرس مم من املصللحات الف  ذ
،  ا يعين أن مثار البحس يف الفرق بين ما ه  حامم اجتماع ما يف سياق افرتقه
 .ال يس غ الا مم برتا ف ماوحينئه واحد، 
ما  له اْليا األوذ على أن الن  مرسل من هللا تعاذ،  ا يستلزم أن   

أبن الهي يؤمر بين ما  يبلغ الناس ِبا أرسل به، وعلى هها ال يس غ التفريق
    .أما الن  فال يؤمر ِبلتبليغِبلتبليغ ه  الرس مم 

ُدونَُه َمْكُت ِب  ق له تعاذ: )و  .4 الاِهيَن يَطتاِبُع َن الراُس مَم الناِ ا اأْلُمِييا الاِهي َيَِ
يلِ  ْنِْ  (.ِعْنَدُهْم يِف التطاْ َراِة َواإْلِ

 (. ال  نَِبيًّاِب ُم َسى ِ ناُه َ اَن ُُمَْلص ا وََ اَن َرسُ َواذُْ ْر يِف اْلِكَتاق له تعاذ: )و  .5
َنا َلُه ِمْن َرمْحَِتَنا َأَ اُ  َهاُروَن نَِبيًّا َواذُْ ْر يف اْلِكَتاِب تعاذ: )وق له  .6 َوَوَهبطْ

ِِبلصااَلِة  ِ ْْسَاِعيَل ِ ناُه َ اَن َصاِ َق اْلَ ْعِد وََ اَن َرُس ال  نَِبيًّا وََ اَن أَيُْمُر َأْهَلهُ 
يا ا  َوالزاَ اِة وََ اَن ِعْنَد َربِيِه َمْرِعيًّا َواذُْ ْر يف اْلِكَتاِب ِ ْ رِيَ  ِ ناُه َ اَن ِصدِي

 (.نَِبيًّا

من وهه  اْليت تدمم على أن من األنبياء من يك ن نبيا رس ال، ومن م    
 يك ن نبيا وال يك ن رس ال؛  ا يعين أن الن  أعم من الرس مم.

البخاري من حديس الشفاعا والشاهد فيه: " فيا ل ن صحيح  جاء يفما  .7
 ذ أهل األرض...". ي ن ح: أنه أومم الرسل 
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ن و ا يستفا  من هها احلديس: أنه ال يس غ التفريق بني الن  والرس مم أب  
مستالا، والن  خيِب بشرم من قبله؛ ألن آ م قبل ن ح الرس مم من  ص بشريعا 

أن يك ن آ م عليه السالم  مين علي ما السالم، و  ن ن ح عليه السالم أومم الرسل 
 رس ال ، على الرغم من أن له شريعا مستالا.

، و ا  أيب ذر رعي هللا عنه ا من حديسوغكمهاحلا م والبي اي  أ رجهما  .8
ماخلا ألف » : ي رس مم هللا ،  م النبي ن ؟ قامم : فاله  قامم: هأن جاء فيه

ثالث » قله :  م املرسل ن من م ؟ قامم : « وأربعا وعشرون ألف ن  
  «ماخلا وثالثا عشر 

" تبعيضيا؛  ا يدمم على أن الرسل منهم م املرسلني و )من( يف ق له: "   
، وعلى هها رس ممجزء من األنبياء، وهها يؤ د ما مر آنفا  من أن الن  أعم من ال

فالنسبا بني أفرا مها هي العم م وا ص يت املللق؛ فالن  أعم مللاا والرس مم 
 .أ ص مللاا

وينسجم م  هها أن ياامم:  ن مصللح الن  معَّن شامل لكل من خيِب عن  
هللا ب حي منه سبحانه؛ س اء أ انه عند  شريعا  اصا به أم خيِب بشرم من 

 تاب أم ال، وس اء أ ان مرسال  ذ ق م مشر ني، أم   اء أ ان أنزمم عليه  قبله، وس
 م حدين.
أما الرس مم فباإلعافا  ذ   نه خيِب عن هللا تعاذ فله وصف خيصه ال  

 .، ولكن ما هها ال صف؟يشار ه فيه بايا األنبياء
ينللق من  –يف اجلملا  -عند الن ر فيما قيل يف الفرق بين ما يلحظ أنه   

ث الهي يك ن نبيا ورس ال ، واملبع ث الهي يك ن نبياًّ وال يك ن التفريق بني املبع  
االهتمام  نص   ؟ فياملتف قواللال   اللال ما الفرق بني  رس ال ،  ما ل قيل

 !.املتف قواللال   املتف قاللال  غك ِبلتفريق بني 
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أن ياامم: الن  ه  من  –وهللا أعلم  -فإن األقرب  وم ما يكن من شيء 
أيضا  خيِب عن هللا تعاذ ، أما الرس مم ف   منه سبحانه ب حيهللا تعاذ خيِب عن 

 ذ ق م غك مسلمني؛ ب حي منه سبحانه،  ال أنه خيتص ِبزيا وه  أنه مرسل 
 ليبلغ م رسالا رهبم.

وال، والنيب الذي ال يكون وعلى هذا فالفرق بني النيب الذي يكون رس 
 نني، أما الثاين فمرسل إىل قوم مؤمنني.أن األول مرسل إىل قوم غري مؤمرسوال:
وهبها يفسر   ن آ م عليه السالم نبيا م  أن له شريعا مستالا؛ ألنه أرسل  

م  أنه مل تكن له شريعا   ذ ق م مؤمنني، ويفسر   ن ي سف عليه السالم رس ال
اللهان  اان  ؛ ألنه  ان يف مصر وجل أهل ا من الفراعنا، ومن م الفتيانمستالا

م  ، ويفسر   ن عيسى عليه السالم رس ال، يف السجن و عامها  ذ الت حيد معه
ألنه بعد بعثته ال يابل من بين  سراخليل البااء على بين  سراخليل؛  مبع ث  ذنه أ

 شريعا م سى عليه السالم فصاروا غك مؤمنني.
 هذا وهللا أعلم، وصلى هللا على نبينا محمد وعلى آله وسلم.
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