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احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني وعلى
آله وسلم  ،وبعد:
فتحديد الفرق بني مصطللحي النط والرسط مم طا اتسطعه فيطه اخلطرة ا طالف
بني العلمطاء ،وا لط فيطه يسطك ،مطا أنطه لطي املاطام ماطام وطس واستاصطاء ،و طا
هطه ااولططا عطابرة ياصططد من طا لفططه الن طر ذ بعط امل طه يف هططها امل عط م ،مط
التأ يططد علططى أن ا ططروب باط مم شططا ٍ
ف ٍٍ حيتططاب ذ اسططتاراء النصط يت الططف ور في ططا
ههان املصللحان ،والتأمل يف مدل هلما  ،والسياق الهي ور ت فيه ،م االسطتفا ة
من النتاخلج الف ت صل لي ا العلماء يف هه املسألا.
أييت:

والططهي يبططدو أن يف مادمططا النص ط يت الططف تعططني يف اديططد امل طرا من مططا مططا
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ويلحظ أن اْليا األوذ علف في ا بني الرس مم والن  ،والعلف ياتضي
فصيِرح في ا ِبإلميان ِبلنبيني ومل يُعلف علي ا املرسل ن؛
املغايرة ،أما اْليا الثانيا ُ
و ا ال شك فيه أن اإلميان ِبملرسلني واج أيضا ،وعك ذلك يف اْليا الثالثا؛
حيس صرح في ا ِبإلميان ِبملرسلني ومل يعلف علي ا النبي ن ،...وهها يدمم على
أنه ذا اُ تُفي به ر النبيني فاط ل في م املرسل ن ،و ذا ذ ر املرسل ن فاط
ل في م النبي ن ،أما ذا علف بين ما فيك ن لكل لفظ معَّن ايت به ،وعلى
هها فالن والرس مم من املصللحات الف ذا افرتقه اجتمعه ،و ذا اجتمعه
افرتقه  ،ا يعين أن مثار البحس يف الفرق بين ما ه حامم اجتماع ما يف سياق
واحد ،وحينئه ال يس غ الا مم برتا ف ما.
ما له اْليا األوذ على أن الن مرسل من هللا تعاذ ،ا يستلزم أن
يبلغ الناس ِبا أرسل به ،وعلى هها ال يس غ التفريق بين ما أبن الهي يؤمر
ِبلتبليغ ه الرس مم أما الن فال يؤمر ِبلتبليغ.
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وهه اْليت تدمم على أن من األنبياء من يك ن نبيا رس ال ،ومن م من
يك ن نبيا وال يك ن رس ال؛ ا يعين أن الن أعم من الرس مم.
 .7ما جاء يف صحيح البخاري من حديس الشفاعا والشاهد فيه " :فيا ل ن
ي ن ح :أنه أومم الرسل ذ أهل األرض."...
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و ا يستفا من هها احلديس :أنه ال يس غ التفريق بني الن والرس مم أبن
الرس مم من ص بشريعا مستالا ،والن خيِب بشرم من قبله؛ ألن آ م قبل ن ح
علي ما السالم ،و ن ن ح عليه السالم أومم الرسل مين أن يك ن آ م عليه السالم
رس ال ،على الرغم من أن له شريعا مستالا.
 .8ما أ رجه احلا م والبي اي وغكمها من حديس أيب ذر رعي هللا عنه  ،و ا
جاء فيه أنه قامم :فاله  :ي رس مم هللا  ،م النبي ن ؟ قامم  « :ماخلا ألف
وأربعا وعشرون ألف ن » قله  :م املرسل ن من م ؟ قامم  « :ثالث
ماخلا وثالثا عشر »

و (من) يف ق له " :م املرسلني منهم" تبعيضيا؛ ا يدمم على أن الرسل
جزء من األنبياء ،وهها يؤ د ما مر آنفا من أن الن أعم من الرس مم ،وعلى هها
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
قبله ،وس اء أ ان أنزمم عليه تاب أم ال ،وس اء أ ان مرسال ذ ق م مشر ني ،أم
م حدين.
أما الرس مم فباإلعافا ذ نه خيِب عن هللا تعاذ فله وصف خيصه ال
يشار ه فيه بايا األنبياء ،ولكن ما هها ال صف؟.
عند الن ر فيما قيل يف الفرق بين ما يلحظ أنه  -يف اجلملا – ينللق من
التفريق بني املبع ث الهي يك ن نبيا ورس ال ،واملبع ث الهي يك ن نبياًّ وال يك ن
رس ال ،ما ل قيل ما الفرق بني اللال واللال املتف ق؟ فينص االهتمام
ِبلتفريق بني اللال غك املتف ق واللال املتف ق!.

3

وم ما يكن من شيء فإن األقرب  -وهللا أعلم – أن ياامم :الن ه من
خيِب عن هللا تعاذ ب حي منه سبحانه ،أما الرس مم ف أيضا خيِب عن هللا تعاذ
ب حي منه سبحانه ،ال أنه خيتص ِبزيا وه أنه مرسل ذ ق م غك مسلمني؛
ليبلغ م رسالا رهبم.
وعلى هذا فالفرق بني النيب الذي يكون رسوال ،والنيب الذي ال يكون

رسوال:أن األول مرسل إىل قوم غري مؤمنني ،أما الثاين فمرسل إىل قوم مؤمنني.
وهبها يفسر ن آ م عليه السالم نبيا م أن له شريعا مستالا؛ ألنه أرسل
ذ ق م مؤمنني ،ويفسر ن ي سف عليه السالم رس ال م أنه مل تكن له شريعا
مستالا ؛ ألنه ان يف مصر وجل أهل ا من الفراعنا ،ومن م الفتيان اللهان اان
معه يف السجن و عامها ذ الت حيد ،ويفسر ن عيسى عليه السالم رس ال ،م
أنه مبع ث ذ بين سراخليل؛ ألنه بعد بعثته ال يابل من بين سراخليل البااء على
شريعا م سى عليه السالم فصاروا غك مؤمنني.
هذا وهللا أعلم ،وصلى هللا على نبينا محمد وعلى آله وسلم.
و تبه /الد ب ن عبد العزيز آمم سليمان
غفر هللا له ول الديه وجلمي املسلمني

http://faculty.kfupm.edu.sa/ias/khaledan

4

