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 بني النيب والرسول ما

 بقلم: الدكتور أمحد أديب أمحد

 

 بني النَّيبِّ والرَّسول؟ما هل هناَك فرٌق 

 

السريريريةنَّ   لٍّ م  بنَي النَّيبِّ والرَّسريريريوِع ك  كما خنتلُف يف ُرؤَيتنا للفرِق  ُنصريريريييِّنَيإنَّنا كعلويِّني 

وِن بالعصم  ، وصريريريريريخصكلى َحدٍّ سواء، رغَم أنَّ كالًّ مَ  األنبياء  والرةسِل َماْلُمقصَِّرة  والشِّيع   احلشويَّ   

 َوُهم َأْجًرا َيْسَأُلُكْم الَّ  َم ل نَي، اتَّب ُعواريريريريريريريري اْلُمْرَس اتَّب ُعوا َقْوِم َيا وقد ُأم رنا باتِّباك هم يف قوله تعاىل: )َقاَع

 الرَُّسوَع َأط يُعوْاَو الّلَه َأط يُعوْا آَمُنوْا الَّذ يَ  َأيةَها مةْهَتُدوَن(، وبطاك   أمِرهم وَنهيهم لقوله جلَّ جالُلُه: )َيا

حاَنه: م  ق َبِل اهلل  سبحاَنُه مبهمٍَّ  ورسالٍ  لقوله سب م نُكْم(، ألنَّ كالًّ منهم مبعوٌث باحلقِّ اأَلْمِر َوُأْول ي

َمقرياَمني ا بنَي اْلرًيناَك فرقلَُّكْم(، ولك َّ ه َخْيًرا َفآم ُنوْا رَّبُِّكْم م   ب اْلَحقِّ الرَُّسوُع َجاءُكُم َقْد النَّاُس َأيةَها )َيا

، وَجهل هم حيُث َزَكُموا )أنَّ الرَّسوَع أَجلة م  النَّيبِّ ت باه همريريُض اآلخُر الشريُض، وَقَلَبُه البعريأنكَرُه البع

 وأنَّ كلَّ رسوٍع نيبٌّ وليَس كلة نيبٍّ رسوٌع!!!(.

حنُ  نردة كليهم م  الذِّكِر احلكيِم، فلو كاَن الرَّسوُع أَجلة م  النَّيبِّ َلَما َخصَّ اهلُل تعاىل النَّيبَّ 

 َكَلْيه  صريرَيلنوا آَمُنوا الَّذ يَ  يةَهاَأ َيا النَّب يِّ َكَلى ُيصريرَيلنوَن َوَمالئ َكَتُه اللََّه ِإنَّبالصريريَّالة  كليه  يف قوله تعاىل: )

َتسرْيل يًما(، ألنَّ هذه الصريَّالَة هي تشريريٌف َخصريَُّه اهلُل به ألنَُّه أقَرخُل ا لِق إليه وأرَفُعهم َمنِةَل        َوسرَيلمُموا 

 كنَدُه.

 كلَّ َرسريرُيوٍع َنيبٌّ َلَااَز أن يكوَن سريرييِّدنا ج يُل )َ( َنبياا باكتباِره  سريرُيمِّيَ  ولو صريرَي َّ َزْكُمهم بأنَّ

ْ  ال جيوُز اكتباُر َزك ياا(، ولك ُغالًما َلك  أَلَهَب َربِّك  َرُسوُع َأَنا ِإنََّما رسريوال  يف قول ه  َجلَّ م  قائٍل: )َقاعَ 

 ( يف قوله تعاىل: )َوَلَقْدموسى )َالنَّيبِّ ج يَل )َ( نبياا أسوة  باألنبياء  الذيَ  ُسمةوا ُرُسال  كسي ِّدنا سيِّدنا 

النَّيبِّ كيسى والنَّيبِّ يِّدنا اْلَعاَلم نَي(، وس َرخلِّ َرُسوُع ِإنِّي َفَقاَع َوَمَلئ ه  ف ْرَكْوَن ِإَلى ب آَيات َنا ُموسرَيى  َأْرسرَيْلَنا 

 َبْيَ  لمَما مةَصدِّق ا ِإَلْيُكم اللَّه  َرُسوُع ِإنِّي ِإسرْيَرائ يلَ  َبن ي َيا َمْرَيَم اْبُ  ك يسرَيى  َقاَع د )َ( يف قوله: )َوِإْذحممَّ

ِ ب  َجاءُهم َفَلمَّا َأْحَمُد اسريرْيُمُه َبْعد ي م   َيْأت ي ب َرسريرُيوٍع َوُمَبشريريِّرا  التَّْوَراة  م َ  َيَديَّ  سريري ْحٌر َهَذا َقاُلوا اْلَبيَِّنا

 ُموَسى اْلك َتاخل  ف ي مةب نٌي(، فااَز هلؤالء  األنبياء  أن ُيسرَيمَّوا رسريال  أيارًيا كما يف قوله سبحانه: )َواْذُكرْ   
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 َصاد َق اَنَك ِإنَُّه َماك يَلِإْس اْلك َتاخل  ف ي نَّب ياا(، وقوله جلَّ جالُلُه: )َواْذُكْر َرسرُيوال   َوَكاَن ُمْخَلصرًيا  َكاَن ِإنَُّه

 نَّب ياا(. َرُسوال  َوَكاَن اْلَوْكد 

والبدَّ م  االنتباه  إىل أنَُّه َقدََّم كلمَ  )رسريريريريوال ( كلى كلم   )نبياا( يف اآلياِ السريريريريَّابق   ألنَّ كلمَ  

ُمَميَِّة ك  مقاِم الرِّسريريال  ، اْلقاِم النةبوَّة  الرَّسريريوِع َدلَّْ  كلى أنَُّه ُمَبلمٌ  للرِّسريريال  ، وكلمَ  النَّيبِّ َدلَّ  كلى مَ 

وَن القوُع ، َفَوَجَب أن يكرسريريريوٍع نبيااال ، ولكنَُّه مل ُيسريريرَيمِّ كلَّ وسريريرُيَر النَّيبَّفهو َجلَّ وكال قد سريريرَيمَّى 

 الصَّحيُ : )إنَّ كلَّ نيبٍّ رسوٌع، ولكْ  ليَس كلة رسوٍع نيبٌّ(.

ٌِ تتلف   لقوله تعاىل: )ت ْلكَ فاألنبياُء ُهم ُرسرُيٌل كما ذكرنا أكالُه، ولك َّ    لرةُسُلا الرةسرُيَل درجا

ٍِ(، منهم َم  مل َبْعَاُهْم َوَرَفَع الّلُه َكلََّم مَّ  مِّْنُهم َبْعٍض َكَلى َبْعَاُهْم َفاَّْلَنا  ُتَحدَّد درجُتُه كما يف َدَرَجا

ةاكَمهم بأنَّ )الرَّسريريوَع وهذه اآلي  تنفي م ب الرةسريرُيِل(، َبْعد ه  م   َوَقفَّْيَنا اْلك َتاخَل ُموسريرَيى آَتْيَنا قوله: )َوَلَقْد

َِ َم  قبَلُه م   الرةُسِل(!! ألنَّ اهلَل    ُأوحَي إليه بديانٍ  وشريريعٍ  جديدٍة(!! وأنَّ )النَّيبَّ ُبع َث لتقريِر شرَير

 َوم نَك م يَثاَقُهْم ب يِّنَيالنَّ م َ  ْذَناَأَخ يثاَق كلى األنبياء  بالدِّيِ  والتَّشريريريِع لقوله جلَّ جالُلُه: )َوِإْذم أخَذ اْل

سريَل الرةُسَل للتَّصديِق  َغل يظ ا(، ثمَّ أر مِّيَثاق ا م ْنُهم َوَأَخْذَنا َمْرَيَم اْبِ  َوك يسرَيى  َوُموسرَيى  َوِإْبَراه يَم نةوٍح َوم  

 َرُسوٌع َجاءُكْم ُثمَّ َوح ْكَمٍ  اخٍلك َت مِّ  آَتْيُتُكم َلَما النَّب يِّْيَ  م يَثاَق الّلُه َأَخَذ وإحقاِق احلقِّ لقوله تعاىل: )َوِإْذ

 َوَلَتنُصُرنَُّه(. ب ه  َلُتْؤم ُن َّ َمَعُكْم لمَما مةَصدٌِّق

ِ  ْرَيَمَم اْبَ  ك يسريرَيى الرةوُح الُقُدُس يف قوله سريريبحانه: )َوآَتْيَنا)َ( وم  الرةسريرُيِل ج يُل   اْلَبيَِّنا

(، َتْقُتُلوَن َوَفِريق ا َكذَّْبُتْم َفَفِريق ا ُتْماْسَتْكَبْر َأنُفُسُكُم َتْهَوى اَل ب َما َرُسوٌع َجاءُكْم َأَفُكلََّما اْلُقُدِس ِحب ُرو َوَأيَّْدَناُه

 ِإَلْيَك(، صريريري ُلوْاَي َل  َربَِّك ُرسريريرُيُل ِإنَّا ُلوُط َيا الئك   يف قوله جلَّ م  قائٍل: )َقاُلوْاَمومنهم َم  كان م   اْل

 َوُمنذ ِريَ  ِريَ مةَبشِّ وهؤالء مجيًعا َلْيُسوا أنبياء، ولكنَّهم ُحَاٌج ظاهرة  كلى النَّاِس لقوله سبحانه: )رةُسال 

نيا ُ  ال َتنَقط ُع بَدَواِم الدةَحك يًما(، واحُلاَّ َكِةيًةا الّلُه َوَكاَن الرةُسِل َبْعَد ُحاَّ   الّله  َكَلى ل لنَّاِس َيُكوَن ل َئالَّ

ََ م   ُحاريٍَّ  لرَيَك َكلى َخلقري َك، ظاهٌر     )م( كلياإلمريام  لقوِع أمي املؤمنني  : )اللَُّهمَّ إنريََّك ال ُتخلي األر

 كلى هلل  إنَّ) كلينا سريريريريالُمُه: الكاظم وقوِع اإلمام َموجوٌد، أو َخاٍف َمْغُموٌر ل َكي ال ُتبط َل ُحاََّتَك(،

 الباطنُ  أمَّاو واألئمَُّ ، واألنبياُء فالرةسريريريُل الظَّاهرُة فأمَّا باطن  ، وحاَّ   ظاهرة  ُحاَّ   ُحاَّتنِي، النَّاِس

 .(فالعقوُع

)لع( يََّ  ْتِم النةبوَّة  كما زكَم اب  تيمريريريَتْم خَبريريريالَ  مل ُتخريريريريريريريريريم  خالِع ما ُذك َر يتأكَُّد لنا أنَّ الرِّس

قوله تعاىل: لرِّسريال  (، فالنبوَُّة ُخت َمْ  بسيِّدنا حممَّد )(( ل فتون: )َختُم النةبوَّة  يسريتلِةُم ختَم ا َمبقوله اْل
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: هذا حنَي سريرُيئَل(( ) النَّب يِّنَي(، وقول ه  َوَخاَتَم اللَّه  رَّسريرُيوَع َوَلك   رَِّجال ُكْم مِّ  َأَحٍد َأَبا ُمَحمٌَّد َكاَن )مَّا

نيبَّ  ، إالَّ أنَّه الم  موسريريريريى هاروَن مبنةل  م نِّي  َو  ُهَمعدي ل َب قاع: )األمُرف؟ ْ َماألمُر بعريَدَك لنا أم ل  

 لقائِم )َ(.اسيِّدنا اإلمام اْلَمهدي فال شريعَ  ُيدكى إليها بعَد الشَّريع   احملمَّديَّ   حتَّى ظهوِر  (،َبعدي

وصوفون َمُه(، وهم اْلِرَساَلَت َيْاَعُل َحْيُث َأْكَلُم ولك َّ الرِّسالَ  باقي   أبَد الدَّهِر لقوله تعاىل: )الّلُه

ِ  ُيَبلمُغوَن بقوله سبحانه: )الَّذ يَ  َحس يًبا(،  ب اللَّه  َوَكَفى اللََّه ِإالَّ َأَحًدا َيْخَشْوَن َوال َوَيْخَشْوَنُه اللَّه  ِرَساال

 اْلَبالُغ ِإالَّ الرَّسريرُيوِع َلىَك وقول ه : )َوَمااْلُمب نُي(،  اْلَبالُغ ِإالَّ الرةسريرُيِل َكَلى َفمهمَُّتهم التَّبليُ  لقوله  : )َفَهْل

 م   ِإَلْيَك ُأنِةَع َما لمْ َب الرَّسريرُيوُع َأيةَها ُمبنُي هو تبليُ  الوالي   احلقِّ لقوله تعاىل: )َيااْلُمب نُي(، والبالُغ اْل

اْلَكاف ِريَ ( وهذا  اْلَقْوَم َيْهد ي اَل الّلَه ِإنَّ النَّاِس م َ  َيْعصريري ُمَك َوالّلُه ِرسريرَياَلَتُه َبلَّْغَ  َفَما َتْفَعْل لَّْم َوِإن رَّبَِّك

 ق يَم امليةاَن.القائِم امُلنَتظِر )َ( َفُيح قَّ احلقَّ وُيسيِّدنا البالُغ قائٌم كلى الدَّواِم ال َينَقا ي حتَّى َما يء  

 

 نكتفي لعدم اإلطال  واهلل أكلم

 أديب أمحدالباحث الديين العلوي الدكتور أمحد 


