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  الفرق بين النبي والرسول
  
  

  :النبي
َمن نبأ بمعنى الخبر فالنبيء على وزن فعيل بمعنى المخبر أو المخبر ) ١ : (لغة ِ  

وسمي النبي نبيا لرفعة محله عن سائر الناس من النبوة بمعنى الرفعة على وزن فعيل بمعنى المرتفع ) ٢      (
  )٥٧/مريم(} ورفعناه مكانا عليا{: المدلول عليه بقوله

  فالنبي بغير الهمز أبلغ من النبيء بالهمز؛ ألنه ليس كل منبإ رفيع القدر والمحل
  

  :الرسول
ْمن رسل  ومعناه السير السهلة يقال ناقة رسلة أي سهلة السير ) ١ (:لغة على : وتصور منه تارة الرفق، فقيلِ

   فالرسول على وزن فعول بمعنى المرسل بالرفق رسلك، إذا أمرته بالرفق
يقال للواحد والجمع، قال  ، أي مرسال، وهو فعول من الرسالة" رسول"ومن الرسالة و معناه االنبعاث ) ٢(

  )١٦/الشعراء( }فقوال إنا رسول رب العالمين{: عوللجم) ١٢٨/التوبة(}لقد جاءكم رسول من أنفسكم{: تعالى
   جمع التكسير جمع الرسول رسل و

  : الرسل من اإلنسوتارة يراد بها ورسل اهللا تارة يراد بها المالئكة، 
  )١٩/التكوير(} إنه لقول رسول كريم{: فمن المالئكة قوله تعالى

  )٨١/هود(} سل ربك لن يصلوا إليكإنا ر{: وقوله
  )٧٧/هود(} ت رسلنا لوطا سيء بهمولما جاء{: وقوله
  )٣١/العنكبوت(} إبراهيم بالبشرىولما جاءت رسلنا {: وقال
  )١/المرسالت(} االت عرفوالمرس{: وقال

  )٨٠/الزخرف(} سلنا لديهم يكتبونبلى ور{
  

  )١٤٤/آل عمران(}  محمد إال رسولوما{:  قولهنسومن اإل
  )٦٧/المائدة(} أنزل إليك من ربكيا أيها الرسول بلغ ما {

  ، فمحمول على رسله من المالئكة واإلنس)٤٨/األنعام(} وما نرسل المرسلين إال مبشرين ومنذرين{: وقوله
  
  
  

  :معنى النبي والرسول شرعا
  : ثم اختلف فيهما في الفرق بينهما فقيل .....  كل إنسان أوحي إليه من ربه تبارك و تعالى 
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أن من نبأه اهللا بخبر السماء ، إن أمره أن يبلغ غيره ، فهو نبي رسول ، وإن  :  التفريق بينهما باإلبالغ )١(
  )١٥٨/ابن أبي العز الحنفي في شرح الطحاوية ص(.لم يأمره أن يبلغ غيره ، فهو نبي وليس برسول 

  : وهذا الوجه يف التفريق بعيد 
ما أشهر على ألسنة أهـل العلـم، ) : (٥/٧٣٥(قال الشنقيطي يف أضواء البيان 

مــن أن النَّــيب هــو مــن أوحــى إليــه وحــي، ومل يــؤمر بتبليغــه، وأن الرســول هــو النَّــيب 
َومـا : ليـه غـري صـحيح، ألن قولـه تعـاىلالذي أوحى إليـه، وأمـر بتبليـغ مـا أوحـى إ َ

ِأَرسلنا من قـبلك من رسول إال نوحي إليه أَنه ال إله إال أَنا فاعبـدون  ُ ُ ُ َْ َ ََ َُّ َِّ ِ ِ َِ ُ ْ َْ ََ َّ ِ ِ ِ ٍِ َّ َ َِ ْ : األنبيـاء (ْ
مـــــا مـــــع ذلـــــك بينهمـــــا تغـــــاير   )٢٥ ) ًيـــــدل علـــــى أن كـــــال منهمـــــا مرســـــل، وأ

نـيب والرسـول يقتـضي التبليـغ وعـدم  أن اإلرسال لل– رمحه اهللا –ومقصود كالمه 
      .الكتمان 

  
واهللا ال ينــــزل وحيـــه ليكـــتم ويـــدفن يف صـــدر واحـــد مـــن النـــاس ، مث ميـــوت هـــذا 

  العلم مبوته
  
وقال الفراء الرسول الذي أرسل ) : (١٢/٨٠(قال القرطبي في تفسيره  :التفريق بينهما بكيفية الوحي  )٢(

 ) .ه عيانا والنبي الذي تكون نبوته إلهاما أو مناماإلى الخلق بإرسال جبريل عليه السالم إلي
  : وهذا الوجه يف التفريق من أضعف الوجوه 

ـــن حجـــر يف الفـــتح  ـــوة فهـــي ) : (١/٢٠(وقـــال اب ـــصادقة وأن كانـــت جـــزءا مـــن النب ـــا ال والرؤي
  ) . باعتبار صدقها ال غري وإال لساغ لصاحبها أن يسمى نبيا وليس كذلك

  : دليل عليه بل إن ظاهر القرآن والسنة خيالفاه فمن ذلك و هذا الوجه من التفريق ال
ــه تعــاىل  ــا إليــك كمــا َأوحيـنــا إىل نــوح والنَّبيــني مــن بـعــده وَأوحيـنــا إىل إبـــراهيم : (قول ــا َأوحيـن َإن َِ ِْ ْ ْ ْ ِْ ِ ِ ِ َِ ََ َ ََ ْ َ ْ َ ْ َ َْ َ َِ ِْ َ ِِّ ٍ ُ َ َ َ َّ

َوإمساعيل وإسحاق ويـعقوب واألسباط وعيسى وَأ َ َ َ َ ََ ِ ِ َِ َ َ َْ َْ ْ ُ ْ َ ِ َِ َيوب ويونس وهـارون وسـليمان وآتـيـنـا داود َْ َُ َ َ َ َ ََ ْ ْ ََ َُ ََ ُ ُ َُ َ ُّ
ًزبورا ُكذلك يوحي إليـك وإىل الـذين مـن قـبلـك اللـه العزيـز : (، وقال تعاىل ) ١٦٣:النساء) (َُ َِ َّْ ُ ْ َْ َ َِ ِ َِ َْ ُِ َِ ََّ َ َِ َِ

ُاحلكــيم ِ ســـل ال فهاتـــان اآليتـــان تـــدالن علــى أن الـــوحي إىل مجيـــع األنبيـــاء والر) ٣:الـــشورى) (َْ
: وقــال ... الــوحي إليــه نظــري الــوحي إىل األنبيــاء قبلــه (تبـاين فيــه ، قــال ابــن حجــر يف الفــتح 

بــسند حــسنه ابــن ) الــدالئل ( وقــد وروى أبــو نعــيم يف ) . الــوحي إىل األنبيــاء ال تبــاين فيــه 
إن أول مــا يــؤتى بــه األنبيــاء يف املنــام حــىت : ( حجــر يف الفــتح ، عــن علقمــة بــن قــيس قــال 

م مث ينزل الوحي بعد يف اليقظة    ) دأ قلو
عن شـهر بـن حوسـب عـن ابـن عبـاس رضـي ) ٢٧٣١(، والطيالسي ) ١/٢٧٨(وروى أمحد 

اهللا عنهمـــا يف ســـؤال اليهـــود للنــــيب صـــلى اهللا عليـــه وســـلم مــــن وليـــك مـــن املالئكـــة فعنــــدها 
) إال وهــو وليــهجنامعــك أو نفارقــك قــال فــإن ويل جربيــل عليــه الــسالم ومل يبعــث اهللا نبيــا قــط 

لـيس مـن : (عن سعيد بن جبري عن ابـن عبـاس) ١/٢٧٤(وقد ورد يف بعض طرقه عند أمحد 
وهـذا احلــديث ) نـيب إال لـه ملـك يأتيـه بـاخلرب فأخربنـا مــن صـاحبك قـال جربيـل عليـه الـسالم 

  .حسنه األرناؤوط بالشواهد 
 من والية جربيـل عليـه الـسالم وهذه األدلة قوية يف إبطال هذا التفريق وأنه ال بد لثبوت النبوة

مــع الرؤيــا الـــصادقة وقــد خيـــتص اهللا بعــض األنبيـــاء مــع ذلـــك بــالتكليم بغـــري واســطة كـــسيدنا 
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ــاء بــبعض  ــاء بــبعض هــذه الطــرق واألنبي موســى وحممــد عليهمــا الــسالم ، وأمــا ختــصيص األنبي
  .فتحكم ال دليل عليه كما أنه يف مقابلة النصوص 

  
  :اص ال يستلزم النبوة بيان أن الوحي اخل: فائدة 

  : ومن األمثلة على ذلك 
  : الوحي إىل أم موسى عليه السالم -١

ُولقد منـنَّا عليك مرة أُخرى إذ َأوحيـنا إىل أُمك ما يوحى أَن اقذفيه يف التابوت: (قال تعاىل  َ ُ َ َ ْ َ ََّ ِ ِ ِ ِ ْ ِ َ َِّ َ ْ َِ َِ َْ َْ ْ ًَّ َْ فهذا وحي ) ٣٩- ٣٧: طـه)(َََ
ا ، قال الشنقيطي يف أضواء البيان خاص إىل أم موسى ومل يثبت أوحى إىل أمه أي أهلمها وقذف يف ) : (٤/٤٣٩( به نبو

وال يلزم من اإلحياء يف أمر . أوحى إليها ذلك بواسطة ملك كلمها بذلك: وقال بعضهم. هي رؤيا منام: قلبها، وقال بعضهم
  ) . خاص أن يكون املوحي إليه نبيا

  :ن ليسوا بأنبياء  ثبوت رؤية امللك وتكليمه مل-٢
ًليس كل من جاءه ملك يعد رسوال أو نبيا ، فهذا وهم فاهللا قد أرسل ) : (٤٤/ص) (عامل املالئكة األبرار(قال األشقر يف  ً

جربيل إىل مرمي ،كما أرسله إىل أم إمساعيل عندما فقد املاء والطعام منها ، ورأى الصحابة جربيل يف صورة أعرايب ، وأرسل اهللا 
  ) .، وهذا كثري وإمنا املراد التنبيه ..ًىل ذلك الرجل الذي زار أخا له يف اهللا يبشره بأن اهللا حيبه حلبه ألخيه ًملكا إ

  
  :الوجه الثالث في التفريق بأن الرسول من بعث لقوم مخالفين ، والنبي من بعث لقوم موافقين  )٣(

ئه اهللا وهو ينبئ بما أنبأ اهللا به فإن فالنبي هو الذي ينب) : ( ١٧٤ : ١٧٢/ص(قال تقي الدين في النبوات 
أرسل مع ذلك إلى من خالف أمر اهللا ليبلغه رسالة من اهللا إليه فهو رسول وأما إذا كان إنما يعمل بالشريعة 

وما أرسلنا من قبلك { قبله ولم يرسل هو إلى أحد يبلغه عن اهللا رسالة فهو نبي وليس برسول قال تعالى 
فذكر إرساال يعم } من رسول وال نبي{وقوله } تمنى ألقي الشيطان في أمنيته من رسول وال نبي إال إذا

النوعين وقد خص أحدهما بأنه رسول فان هذا هو الرسول المطلق الذي أمره بتبليغ رسالته إلى من خالف 
وقد ثبت في الصحيح أنه أول رسول بعث إلى أهل األرض وقد كان قبله أنبياء كشيث وإدريس . اهللا كنوح 

وقبلهما آدم كان نبيا مكلما قال ابن عباس كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على _ ـ عليهما السالم 
االسالم ، فأولئك االنبياء يأتيهم وحي من اهللا بما يفعلونه ويأمرون به المؤمنين الذين عندهم لكونهم مؤمنين 

وكذلك أنبياء بني اسرائيل .  الرسول بهم كما يكون أهل الشريعة الواحدة يقبلون ما يبلغه العلماء عن
يأمرون بشريعة التوراة وقد يوحى إلى أحدهم وحي خاص في قصة معينة ولكن كانوا في شرع التوراة كالعالم 
الذي يفهمه اهللا في قضية معنى يطابق القرآن كما فهم اهللا سليمان حكم القضية التي حكم فيها هو وداود 

هم بأمره ونهيه وخبره وهم ينبئون المؤمنين بهم ما أنبأهم اهللا به من الخبر واألمر فاألنبياء ينبئهم اهللا فيخبر. 
  والنهي 

فإن أرسلوا إلى كفار يدعونهم إلى توحيد اهللا وعبادته وحده ال شريك له وال بد أن يكذب الرسل قوم قال 
ما يقال لك اال ما قد {وقال } كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول اال قالوا ساحر أو مجنون{تعالى 

ْوما َأرسلنا من : "وقال تعالى . فان الرسل ترسل إلى مخالفين فيكذبهم بعضهم } قيل للرسل من قبلك َ ْ َِ َْ َ
َّقـبلك إال رجاال نوحي إليهم من َأهل اْلقرى َأفـلم يسيروا في األرض فـيـنظروا كيف كان عاقبة ال ُ ََ َ ْ َ ْ َِ ِ َِ َ َ ُ ًَ ْ ْ ُْ ُ َُ َْ ََ َِ َ ْ َْ ِْ ْ ِ ِِ ََِّ ُِ ِ ْذين من ِ ِ َ ِ

َقـبلهم ولدار اآلخرة خيـر للذين اتـقوا َأفال تـعقلون ُ ِ ِْ َ َ ََ ْ َّ َ ُ ََِّ ِ ٌِ ْْ َْ َ ِ ْ ََ َ ُحتى إذا استـيئس الرسل وظنُّوا أَنـهم قد كذبوا )١٠٩(ِ ُ َِ ُ ْ َ ْ ُ ْ َّْ َ َ ُ ُّ َ َ َ َ ِ َّ
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ِجاءهم نصرنا فـنجي من نشاء وال يـردُّ بأسنا عن اْلقوم اْلمجر ْ ُ َ ُ َِ ْ ُ َ ُ ْ َ ََ َِ َ َ ُْ َ َُ َ َ ََ ِّ َ ْ َمين ُْ انا لننصر رسلنا { )  ١١٠: يوسف ( "ِ
دليل } وما أرسلنا من قبلك من رسول وال نبي {فقوله }والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم األشهاد 

على أن النبي مرسل وال يسمى رسوال عند اإلطالق النه لم يرسل إلى قوم بما ال يعرفونه بل كان يأمر 
َحق كالعلم ولهذا قال النبي ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ المؤمنين بما يعرفونه أنه  َّ َّ ََّ َ ِ َْ َ ُ   " العلماء ورثة االنبياء " َ

  
وليس من شرط الرسول أن يأتي بشريعة جديدة فان يوسف كان رسوال وكان على ملة ابراهيم وداود 

ولقد جاءكم يوسف من { وسليمان كانا رسولين وكانا على شريعة التوراة قال تعالى عن مؤمن آل فرعون 
وقال } قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى اذا هلك قلتم لن يبعث اهللا من بعده رسوال 

انا أوحينا اليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى ابراهيم واسماعيل واسحاق { تعالى 
ورسال قد قصصناهم عليك . وآتينا داود زبورا ويعقوب واالسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان 
  ) .} من قبل ورسال لم نقصصهم عليك وكلم اهللا موسى تكليما 

وهذا الذي ذكره شيخ اإلسالم إنما يشكل عليه ما سبق من تقرير نبوة آدم وشيث عليهما السالم وهم 
انت على اإلسالم والشريعة كما كانوا قبل نوح بال نزاع مع أن هذه الفترة بين آدم ونوح وهي عشرة قرون ك

  .ذكر هم وثبت عن ابن عباس موقوفا عليه عند الطبري والحاكم 
  
    : والرسول معه كتابالتفريق بينهما بالكتاب ، فالنبي ليس معه كتاب  )٤(

اآلية } وما أرسلنا من قبلك من رسول وال نبي { قال تعالى ) : (٥/٧٣٥(قال الشنقيطي في أضواء البيان 
ى أن كال منهما مرسل ، وانهما مع ذلك بينهما تغاير واستظهر بعضهم أن النبي الذي هو رسول يدل عل. 

أنزل إليه كتاب وشرع مستقل مع المعجزة التي ثبتت بها نبوته ، وأن النبي المرسل الذي هو غير الرسول ، 
ه ، كأنبياء بني إسرائيل وهم من لم ينزل عليه كتاب وإنما وأوحي إليه أن يدعو الناس إلى شريعة رسول قبل

يحكم بها النبيون الذين { : الذين كانوا يرسلون ويؤمرون بالعمل بما في التوراة ، كما بينه تعالى بقوله 
  ) .اآلية } أسلموا 

  
ن يوســف كــان رســوال وكــان أ : وهــذا الوجــه فــي التفريــق ضــعيف لمــا ثبــت

كم يوســف ولقــد جــاء{ علــى ملــة ابــراهيم قــال تعــالى عــن مــؤمن آل فرعــون 
من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جـاءكم بـه حتـى اذا هلـك قلـتم لـن 

  } يبعث اهللا من بعده رسوال 
  
ًالوجه الخامس في التفريق بينهما باإلتيان بالشرع الجديد فالنبي يأتي مجددا لشرع رسول قبله ،  )٥(

  :والرسول يأتي بشرع جديد 
  .جديد عن طريق كتاب أو بالوحي من غير إرسال كتاب وهذا الوجه أعم من سابقه فقد يكون الشرع ال
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والتعريف المختار أن الرسول من أوحي إليه بشرع ) : (١٥/ص(وقال األشقر في رسالته الرسل والرساالت 
  ) .جديد والنبي هو المبعوث لتقرير شرع من قبله 

) : ١٧٣/ص(ّوقــد رد شــيخ اإلســالم هــذا القــول حيــث قــال فــي النبــوات 
رط الرسـول أن يــأتي بــشريعة جديــدة فـان يوســف كــان رســوال ولـيس مــن شــ(

ـــا علـــى شـــريعة  ـــراهيم وداود وســـليمان كانـــا رســـولين وكان وكـــان علـــى ملـــة اب
ولقــد جــاءكم يوســف مــن قبــل { التــوراة قــال تعــالى عــن مــؤمن آل فرعــون 

بالبينـات فمــا زلـتم فــي شـك ممــا جـاءكم بــه حتـى اذا هلــك قلـتم لــن يبعــث 
انــا أوحينــا اليـك كمــا أوحينـا إلــى نــوح { وقــال تعـالى } اهللا مـن بعــده رسـوال 

ــــراهيم واســــماعيل واســــحاق ويعقــــوب  ــــى اب ــــا إل ــــين مــــن بعــــده وأوحين والنبي
ـــورا  ـــونس وهـــارون وســـليمان وآتينـــا داود زب . واالســـباط وعيـــسى وأيـــوب وي

ورسال قد قصـصناهم عليـك مـن قبـل ورسـال لـم نقصـصهم عليـك وكلـم اهللا 
  ) .} موسى تكليما 

ا قالــه رحمــه اهللا ال يــشكل علــى هــذا القــول إلمكــان حمــل معنـــي إال أن مــ
َالرســـول فيمـــا ذكـــر علـــى المعنـــى اللغـــوي ال علـــى المعنـــى الـــشرعي ، قـــال  ِ ُ

ـــاوي فـــي فـــيض القـــدير  ـــشيباني فـــي شـــرح الفقـــه ) : (١/١٥(المن وقـــال ال
الرسول من بعث بشرع مجدد والنبي يعمـه ومـن بعـث بتقريـر شـرع : األكبر

ي إســرائيل الــذين بــين موســى وعيــسى ومــن ثــم شــبه النبــي ســابق كأنبيــاء بنــ
فـإن قيـل كيـف يـصح هـذا وقـد : قال. صلى اهللا عليه وسلم علماء أمته بهم

وقــد بــين } ولقــد أتينــا موســى الكتــاب وقفينــا مــن بعــده بالرســل{قــال تعــالى
لعـل المـراد بالرسـل : قلـت. ذلك في الكشاف باألنبياء بين موسـى وعيـسى

  ) .للغويفي اآلية المعنى ا
  

  
  

ُيـرسل :" واإلرسال اسم عام يتناول إرسال المالئكة وإرسال الرياح وإرسال الشياطين وإرسال النار قال تعالى َ ُْ
ِعليكما شواظ من نار ونحاس فال تنتصران َِ َ َ ََُ ٌ َ ُْ ََ َ ٍَ ِ ٌ ُ َْ   ..الرحمن) ٣٥(َ

َاْلحمد لله فاطر السماوات واألرض ج:"  وقال تعالى ْ ْ َِ َ ْ َ َ َِ َّ ِ ِ َِ َِّ ٍاعل اْلمالئكة رسال ُأولي َأجنحةُ َِ ُِ ِْ ِ ًِ َُ ََ فهنا ...فاطر) ١......(ِ
  جعل المالئكة كلهم رسال 

ٌالله يصطفي من اْلمالئكة رسال ومن النَّاس إن الله سميع بصير"  ِ َِ َ ْ ُ ْ ٌَ ِ َ َُّ ِ ََّّ ِ ِ َِ ُ ًَ َِ َِ َ فهؤالء الذين يرسلهم بالوحي ...الحج) ٧٥(ْ
  كما 

ِوهو الذي:" وقال تعالى َّ َ ِ يـرسل الرياح بشرا بـين يدي رحمتهَُ ِِ َ َ َْ ْْ َ َ ُ َ َُ ً ْ َِّ َّأَلم تـرى أَنا :" وقال تعالى.... األعراف) ٥٧....(ُْ َ َ ْ َ
َُّْأرسلنا الشياطين على اْلكافرين تـؤزهم َأزا ُ ُ َ َ َِ ِ َ َ َ َِ َ َ َّْ   .....مريم) ٨٣(ْ
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:" من المالئكة والبشر كما قال تعالىلكن الرسول المضاف الى اهللا اذا قيل رسول اهللا فهم من يأتي برسالة اهللا 

ٌالله يصطفي من اْلمالئكة رسال ومن النَّاس إن الله سميع بصير ِ َِ َ ْ ُ ْ ٌَ ِ َ َُّ ِ ََّّ ِ ِ َِ ُ ًَ َِ َِ َ َِّيالوط إنا :" وقالت المالئكة....الحج) ٧٥(ْ ُ ُ َ
َرسل ربك لن يصلوا إليك ََْ َِ ُ ِ َ ْ َُِّ  فإن إرسالها لتفعل فعال ال لتبلغ وأما عموم المالئكة والرياح والجن...هود) ٨١....(ُُ

ْياأَيـها الذين آمنوا اذْكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم :" رسالة قال تعالى ْ ْ َْ ً ُ َ َ ُ َ ُُ ً َ ْ ُ َ َ ََ َ َ َِ ِ ْ ْ ََ ْ َْ ََ ٌ ُ ُ ُّْ ِ َِّ َِ ْ ِ ُ ُ َّ
ًتـروها وكان الله بما تـعملون بصيرا َِ َ َْ َُ َ َْ ََ َِ ُ َّ فرسل اهللا الذين يبلغون عن اهللا أمره ونهيه هم رسل اهللا عند األحزاب ) ٩(ََ

 هـ.أ.االطالق وأما من أرسله اهللا ليفعل فعال بمشيئة اهللا وقدرته فهذا عام يتناول كل الخلق


