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... ملخص البحث ...

وحديثا،  قديام  احلكامء  صاغها  التي  الرشيفة  النبوية  السرية  كتب  تصفح  من   
واسترشف سرية النبي األعظم  من صفحات الوجود، أدرك جليا انه  أعظم 
مصلح ظهر يف هذا الكون، ورأى أن تعاقب األجيال مل يزد هذه احلقيقة إال جالء 
مقدمهم  كان  واألنبياء  الرسل  ذكر  وإن  أعظمهم،  كان  العظامء  ُذكر  فإن  وصقال، 
وخامتهم، ففي كل ناحية من نواحي حياته الرشيفة عربة وحكمة، وهدى ورمحة، 
أفال جيدر بنا، بل أمل يأن لنا أن نصلح أمتنا وننقذ شعوبنا هبديه وإصالحه ﴿َأَلْ َيْأِن 
﴾)1(، وقد حاولنا يف هذه  قِّ َنَزَل ِمْن احْلَ َوَما   ِ ْم لِِذْكِر اللَّ َشَع ُقُلوُبُ َأْن َتْ ِذيَن آَمُنوا  لِلَّ
خيتص    النبي  كان  التي  املباركة  سريته  خصوصيات  عن  موجز  إيراد  الدراسة 
هبا ومل يكن يشاركه فيها غريه، حماولني استخراج العربة من كل ذلك، لتكون نورا 

يسعى أمامنا، ومنارا ُيتدى به يف ظلامت الليل والنهار. 
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...Abstract...

Having reviewed the sacred prophetic chronicle the wise coined 
in the past or the present day and observed the history of the great 
prophet (Peace be upon him and his progeny) through the rhythm 
of existence, one takes cognizance of the fact that Mohammed 
(Peace be upon him and his progeny) comes as the greatest reformer 
worldwide and takes seizure of the fact that the more time proceeds, 
the more such a portrait emerges. When mentioning the scientists, 
he is to be the greatest; when mentioning the messengers and 
prophets , he is to be the vanguard and the seal. In each niche of his 
honest life are there morality and sapience, guidance and mercy. So 
it is time for us to rectify our nation and salvage our people in light of 
his guidance and reformation:

Has not the time arrived
For the believers that
Their hearts in all humility
Should engage in the remembrance 
Of Allah and the Truth
What has been revealed to them. (Hadid Sura, [Iron], Iyat ,16).
In the present paper, we do endeavour to reconnoiter all the 

distinguished qualifications of the prophet to highlight the morality 
of such traits to be light for us and a minaret people adheres at day 
and night.
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... مقدمة ...

اخلصائص يف اللغة: يقال: »اختص فالن باألمر وختصص له إذا انفرد: وهي 
األمور التي انفرد هبا اليشء من دون غريه«)2(.

أما يف اإلصطالح: فهي عبارة عن ذكر األمور واملزايا التي انفرد هبا الرسول 
 عن باقي الناس. 

ومل تظهر يف القرون األوىل اهتاممات ملحوظة للمعنيني بسرية الرسول  يف 
إفراد مصنف مستقل للحديث عن اخلصائص التي انفرد وامتاز هبا الرسول  عن 
باقي البرش، والسبب الذي كان وراء هذا العزوف عن تصنيف مثل هذه الكتب؛ هو 

أن كتبنا يف علوم أخرى قد استأثرت به، كأبواب النكاح يف كتب الفقه. 

وقد شكل هذا النوع من التصنيف جتديدا متثل بابتكار عنوانات وموضوعات 
هذه  عدِّ  يف  اختلفوا  وقد  األوىل  املصنفات  إليها  تنظر  مل  السرية  جلوانب  جديدة 
 خمتلف فيها عندهم فمنهم من ذكرها إمجاال  اخلصائص الن )خصائص النبي 

وعّدها أربعامئة وعرشين خصيصة()3(.

أما أول من صنف يف خصائص النبي  فهو ابن دحية الكلبي )ت#633()4(، 
وقد حّفز هذا الكتاب عىل ظهور مصنفات أخرى حتدثت عن خصائص الرسول 
 وقد تصدى جلمعها احد الباحثني)5(، وقد ُخّص  هبذه اخلصائص من بني 
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 ذلك إذ نقل لنا قول   وقد بني اإلمام الصادق  البرش فصار أفضل األنبياء 
بعض قريش حينام سألوه  بأي يشء سبقت األنبياء وُفّضلت عليهم وأنت ُبعثت 
آخرهم وخامتهم؟ قال : )إين كنت أول من اقر بريب جل جالله وأول من أجاب 
حيث أخذ الل ميثاق النبيني وأشهدهم عىل أنفسهم الست بربكم؟ قالوا بىل فكنت 

أول نبي قال بىل، فسبقتهم إىل اإلقرار بالل عز وجل()6(.

  وقد بني العالمة احليل )ت726#( األسباب املوِجبة إىل اختصاص الرسول
بتلك الكرامات واملزايا التي مل تكن وال ستكون ألحد من البرش بعده، فقال: »وال 
شك أن اهلل تعاىل قد رّشف رسوله حممد  ومّيزه عن سائر خلقه بان خّصه بأشياء 
فرضها عليه دون خلقه كام يف أداء الفرائض من الثواب فانه مل يتقرب املتقربون إىل 
  به  أداء ما افرتض عليه وأشياء حرضها عىل خلقة فانقسم ما حظي  اهلل بمثل 
اهلائل  العدد  هذا  أمام  إجياب وحتريم«)7(، ونحن  إىل  والتغليظ  وتغليظ  إىل ختفيف 
من اخلصوصيات التي كانت له  دون سائر البرش، لذا سنحاول االقتصار عىل 
النكاح،  النكاح، ومنها ما هو خارج عن  الفقهاء يف كتاب  التي ذكرها  اخلصائص 
كاخلصوصيات اجلسدية له ، واخلصوصيات املحرمة، فقد حرم اهلل تعاىل عليه 
الكتب  املزيد فلرياجع أمهات  أراد  أمته، وملن  بعض األشياء، وأحلها تعاىل لسائر 

التي عنيت بذلك)8(.
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المطلب األول

اختصاصات النبي  في النكاح

 كان للنبي  أحكام خيتص هبا ومل يكن يشاركه فيها غريه، وقد جرت عادة 
الفقهاء عىل ذكرها يف كتاب النكاح؛ وذلك ألهنا بالنسبة إليه أكثر من غريها، وهي 

كاآليت:

أواًل: جواز العقد زيادة على أربع

 الزواج باملرأة اخلامسة مع وجود أربع زوجات يف ذمة الرجل يعدَّ حراما، لكنه 
 جاز له الزيادة عىل أربع نسوة، وهذا ماال خالف فيه بني املذاهب اإلسالمية، 
فقد توىف  ويف ذمته تسع زوجات ُهّن: عائشة، وحفصة، وأم سلمه املخزوميه، 
احلرث  بنت  وجويرية  اهلاللية،  احلرث  بنت  وميمونة  سفيان،  أيب  بنت  حبيبة  وأم 
اخلزاعية، وسودة بنت زمعة، وصفية بنت حيي بن اخطب اخليربية، وزينب بنت 
أم  بنت خويلد  للنبي، وخدجية  نفسها  التي وهبت   سواهن  له  جحش، وكان 

ولدِه، وزينب بنت أيب اجلون، والكندية.

بثالث  ودخل  عرشة،  إحدى  بني  ومجع  عرشة،  مخس  هبّن  تزوج  من  ومجيع 
عرشة، وفارق امرأتني يف حياته)9(.
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دون  بينهن  بعدله  الوثوق  إىل:    الكثرية  زجياته  سبب  يرجعون  والعلامء 
غريه)10(.

شتى  وعشائر  قبائل  يكسب  أن    فأراد  سياسية،  كانت    زواجاته  أكثر 
أسد،  بني  مثل  معها  العالقة  أوارص  وتقوية  املسلمني  إىل صفوف  الزواجات  هبذِه 
وبني عامر بن لؤي، وبني عدي، وبني امية، وبني خمزوم، وبني خزاعة، وبني هالل، 
وبني آكل املرار، وبني كنده، وبني كلب، ومل يكن  خيطب املرأة بل جلاهِه ورشفه 
النبوي كان خُيطب، فقد قّدم عمر بن اخلطاب ابنته حفصة، كام قدم له أبو بكر عائشة 

من قبل)11(.

التي   بزينب بنت جحش  بعض زواجاته كانت بأمر من السامء، كزواجه 
كانت طليقة زيد الذي كان يدعى ابن رسول اهلل  عىل نحو التبني، وكانت زوجة 
املدعو ابنًا آنذاك حيرم الزواج منها، فأراد اهلل تعاىل أن يثبت للناس خطأ ذلك، فأمره 
ُ َعَلْيِه َوَأْنَعْمَت َعَلْيِه َأْمِسْك  ِذي َأْنَعَم اللَّ بالزواج وانزل فيه قرآنا)12(: ﴿َوإِْذ َتُقوُل لِلَّ
َأْن  ُ َأَحقُّ  النَّاَس َواللَّ َشى  ُمْبِديِه َوَتْ  ُ َنْفِسَك َما اللَّ ِفي ِف  َ َوُتْ ِق اللَّ َواتَّ َعَلْيَك َزْوَجَك 
ْجَناَكَها لَِكْي ال َيُكوَن َعىَل امْلُْؤِمننَِي َحَرٌج ِف َأْزَواِج  َشاُه َفَلمَّ َقَض َزْيٌد ِمْنَها َوَطرًا َزوَّ َتْ

ِ َمْفُعواًل﴾)13(. َأْدِعَيائِِهْم إَِذا َقَضْوا ِمْنُهنَّ َوَطرًا َوَكاَن َأْمُر اللَّ

ثانيًا: العقد بلفظ الهبة

تعاىل: لقوله  اهلبة  بلفظ  امرأة  استنكاح  البرش  من  غريه  دون    له  حيق   كان 
بِيُّ َأْن َيْسَتنِكَحَها َخالَِصًة َلَك ِمْن  بِيِّ إِْن َأَراَد النَّ ﴿َواْمَرَأًة ُمْؤِمَنًة إِْن َوَهَبْت َنْفَسَها لِلنَّ
هو  كام  )اهلبة(  بلفظ  منها  اإلجياب  وقوع  جيوز  كان  وباملقابل  امْلُْؤِمننَِي﴾)14(.  ُدوِن 
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مقتىض اآلية، كام جيوز له  وقوع القبول منه، وقيل أن أربعًا من نسائِه  ُكّن ممن 
استوهبن أنفسهن له وهن: ميمونة بنت احلارث، وزينب بنت حزام، وأم املساكني 
األنصارية، وخوله بنت حكيم، وقيل هي أم رشيك بنت جابر من بني أسد عن عيل 

بن احلسني)15(.

ثالثًا: وجوب تخيير النساء

فقد كان حيق له  دون أمته أن خُيري النساء بني إرادته ومفارقته؛ لقوله تعاىل: 
ُأَمتِّْعُكنَّ  َفَتعاَلنْيَ  َوِزيَنَتها  ْنيا  الدُّ ياَة  احْلَ ُتِرْدَن  ُكْنُتنَّ  إِْن  أَلْزواِجَك  ُقْل  بِيُّ  النَّ ا  َ َأيُّ ﴿يا 
اَر اآلِخَرَة َفإِنَّ الَل َأَعدَّ  ْحُكنَّ َساحًا َجِياًل * َوإِْن ُكْنُتنَّ ُتِرْدَن الَل َوَرُسوَلُه َوالدَّ َوُأَسِّ

لِْلُمْحِسناِت ِمْنُكنَّ َأْجرًا َعِظيم﴾)16(.

رابعًا: تحريم نكاح اإلماء عليه بالعقد

أن  له  جيوز  الذي  الوقت  يف  ويتزوجها،  غريه  أَمة  عىل  العقد    له  حيق  ال 
ينكح اإلماء بملك اليمني لقوله تعاىل: ﴿َوما َمَلَكْت َيِميُنَك﴾)17(، وقد كانت مارية 
القبطية  ممن ملكها  بملك اليمني، كذلك صفية وهي مرشكة، فكانت عنده 

إىل أن أسلمت فاعتقها وتزوجها)18(.

خامسًا: حرمة االستبدال بنسائه والزيادة عليهن

فمن  ومفارقته،  إرادته  بني  نسائه  بعض  النبي  َخرّي  أن  بعد  جاء  احلكم  وهذا 
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 عىل  النبي  بإقامتها مع  تعاىل عىل حسن صنيعها  اهلل  بالبقاء معه كافأها  رغبت 
َل ِبِنَّ ِمْن َأْزَواٍج  الضيق الدنيوي فقال تعاىل: ﴿ال َيِلُّ َلَك النَِّساُء ِمْن َبْعُد َوال َأْن َتَبدَّ
َوَلْو َأْعَجَبَك ُحْسُنُهّن﴾)19(، يقول البحراين: »إن ما ُذكر من التحريم يف املوضعني 

املذكورين هو ظاهر سياق اآليات إال أن أخبارنا قد شددت يف إنكاره«)20(.

سادسًا: تحريم زوجاته على غيره

وقد حرم تعاىل زوجات النبي  عىل غريه بنص قوله تعاىل: ﴿َوَما َكاَن َلُكْم 
ِ َوال َأْن َتْنِكُحوا َأْزَواَجُه ِمْن َبْعِدِه َأَبدًا﴾)21(، وهذا التحريم )عىل  َأْن ُتْؤُذوا َرُسوَل اللَّ
 اأُلمة إنام هو للنهي الوارد يف القرآن ال لتسميتهن بأمهات املؤمنني يف قوله تعاىل:
ْم﴾، وال لتسميته  والدًا، ألن هذه التسمية إنام وقعت عىل وجه  هاُتُ ﴿َوَأْزواُجُه ُأمَّ
املجاز ال احلقيقة()22(، وقد قيل إن سبب هذا التحريم أن طلحة بن عبيد اهلل قال: 
لئن ُقبض رسول اهلل  ألنِكحن عائشة بنت أيب بكر، وقيل أن رجلني قاال: أينكح 
يريد  احدمها  وكان  نساءه،  لنكحنا  مات  لئن  واهلل  نساءه،  ننكح  وال  نساءنا  حممد 

عائشة واآلخر يريد أم سلمه، فبلغ ذلك رسول اهلل  فتأذى، فنزلت اآلية)23(.

سابعًا: عدم وجوب القسمة بين زوجاته

مل يكن واجبًا عىل رسول  أن يقّسم بني زوجاته، ومع ذلك فعله  تفضاًل 
ِمْنُهنَّ  َتَشاُء  َمْن  ﴿ُتْرِجي  منه، وطلبًا للعدل وان ال ُينسب إليه اجلور، لقوله تعاىل: 
َوُتْؤِوي إَِلْيَك َمْن َتَشاُء َوَمْن اْبَتَغْيَت ِمَّْن َعَزْلَت َفال ُجَناَح َعَلْيَك َذلَِك َأْدَنى َأْن َتَقرَّ 
ُ َعِليًم  ُ َيْعَلُم َما ِف ُقُلوبُِكْم َوَكاَن اللَّ ُهنَّ َواللَّ َزنَّ َوَيْرَضْوَن بَِم آَتْيَتُهنَّ ُكلُّ َأْعُيُنُهنَّ َوال َيْ
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َحِليًم﴾)24(، ألن معنى اإلرجاء التأخري، وقد ذهب السيوري يف ذلك مذاهب حيث 
قال: »تدعوا من تشاء إىل الفراش وترجي من تشاء فال تدعوها، وترجي من تشاء 
فال تقسم هلن وُتْؤوي إليك من تشاء فتقسم هلن فَأرِجْأ )سودة، وجورية، وصفية، 
وأم  وحفصة،  )عائشة،  وآوى  شاء،  ما  بينهن  يقسم  وكان  حبيبة(  وأم  وميمونة، 

سلمة، وزينب«)25(. 

 ثامنًا: وجوب إجابة المرأة إذا رغب فيها رسول الله

فقالوا  وزيد،  جحش  بنت  زينب  قضية  من  الفقهاء  استفادُه  الوجوب  وهذا 
برضورة إجابة املرأة التي رغب رسول اهلل  فيها ولو كانت خلية)26(، وان كان 
َعَلْيِه   ُ اللَّ َأْنَعَم  ِذي  لِلَّ َتُقوُل  ﴿َوإِْذ  تعاىل:  له مورد، ولكن قوله  يتحقق  مل  انه  الظاهر 
َشى  ُ ُمْبِديِه َوَتْ ِفي ِف َنْفِسَك َما اللَّ َ َوُتْ ِق اللَّ َوَأْنَعْمَت َعَلْيِه َأْمِسْك َعَلْيَك َزْوَجَك َواتَّ
َعىَل  َيُكوَن  لَِكْي ال  ْجَناَكَها  َزوَّ َوَطرًا  ِمْنَها  َزْيٌد  َقَض  َفَلمَّ  َشاُه  َتْ َأْن  َأَحقُّ   ُ َواللَّ النَّاَس 
ِ َمْفُعواًل﴾)27(،  امْلُْؤِمننَِي َحَرٌج ِف َأْزَواِج َأْدِعَيائِِهْم إَِذا َقَضْوا ِمْنُهنَّ َوَطرًا َوَكاَن َأْمُر اللَّ
والذي أخفاه  يف نفسه هو أن اهلل سبحانه اعلمه أهنا ستكون من أزواجه، وان 
عليك  امسك  له:  قال  زينب،  أطّلق  أريد  له:  وقال  زيد  جاء  فلام  سيطلقها،  زيدًا 
زوجك، فقال سبحانه: مل قلت امسك عليك زوجك وقد علمت أهنا ستكون من 
أزواجك؟)28(، كذلك فانه  أخفى رغبته بالزواج منها بناء عىل العلم الذي عنده 

عىل أهنا ستكون زوجته)29(.
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المطلب الثاني

اختصاصاته  الجسدية

 واختصاصاته  هذِه تتعلق بقضايا ختص جسده الرشيف التي امتاز به يف 
َخلقه عن غريه من أبناء جنسه، وهذا ما سيتضح يف االختصاصات اآلتية:

أواًل: إتساع مدارك الحس لديه

من املمكن القول ان مقام النبوة يقتيض أن تكون مدارك النبي  أوسع مدًى 
مما هي عليه يف املعتاد؛ وذلك حتى يتمكن من التعامل مع عامل الغيب، ومن هنا أعده 
سبحانه وتعاىل إعدادا خاصًا يتيح له تلقي الوحي من جربائيل  ورؤيته والسامع 
منه، وما يتبعه من رؤية ما سواه من الغيبيات كاملالئكة واجلن والشياطني، أو سامعه 
لعذاب القرب ونحوه، فكان من الطبيعي أن يسمع ما ال يسمعه غريه، أو يبرص ما ال 

يبرصه سواه.

اثناء   يف   جلربائيل  لتقرر رؤيته  الروايات  وعىل هذا األساس جاءت 
– ورؤيُته للمالئكة وهي تساند املؤمنني  – سواء عند مبعثه أو بعده  تلقي الوحي 
يوم بدر، ورؤيته إلبليس )لعنه اهلل( حني تعرض له يف صالة الكسوف، وغريها من 

املواضيع.
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ومن ذلك ما نقله انس بن مالك، أن النبي  قال: )أمتوا الركوع والسجود، 
فو الل اين أراكم من خلف ظهري، إذا ركعتم وسجدتم()30(.

وقد  وحي  أو  اهلام  جمرد  ال  برصية  رؤية    لديه  الرؤية  أن  عىل  دليل  وهذا 
َقرر ذلك احلافظ بن حجر يف الفتح يف تعليقه عىل احلديث املتقدم فقال: »ولو كان 
مقصده جمرد العلم ملا كان لتقييده عليه الصالة والسالم بالرؤية من وراء ظهره أية 

فائدة«)31(. كذلك امتاز بتفوق سامعه.

ثانيًا: تنام عينه وال ينام قلبه

وهذا من خصوصياته أيضا، وقد جاءت األحاديث الصحيحة بذلك منها ما 
روته عائشة، أهنا قالت: يا رسول اهلل تنام قبل أن توتِر؟ فأجاهبا : )تنام عيني وال 

ينام قلبي()32(. 

ثالثًا: طيب َعَرِقه وريحه ولين ملمسه

وقد اختص  بطيب رائحته وَعَرقه، ولني ملمسه، إحسانًا يف خلقته وإكاماًل 
ملحاسنه، وقد بان ذلك من خالل أحاديث اثبتت هذِه املزايا منها قول انس بن مالك: 
»دخل علينا النبي  فجلس عندنا فَعَرق، وجاءت أمي بقارورة فجعلت تنّشف 
ذلك الَعَرق فتعرصه يف القارورة، فاستيقظ النبي  فقال: )يا أم سليم ما هذا الذي 
تصنعني؟(، قالت: هذا َعرُقك نجعله يف طيبنا، وهو أطيب من الطيب، يقول أنس: 

 .)33(») ما شممت مسكًة وال عبريًا أطيب رائحة من رائحة رسول اهلل
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وهناك أحاديث دالة عىل لني ملمسه  منها حديث انس بن مالك الذي قال: 
 .)34(» وال مسست خزة وال حريرة ألني من كف رسول اهلل ...«

رابعًا:التبرك بآثاره كوضوئه وريقه وشعراته

الربكة: كلمة تدل عىل الكثرة والنامء، وكونه  معدن اخلري ومواطن الربكة 
ال خيتلف عليه اثنان، فضاًل عن بركته يف ذاته وآثاره مضافًا إىل أفعاله وأقواله، وَمن 
غريه أحق هبذا سواه، وقد كانت قضية التربك به  وبآثاره مثار اهتامم الصحابة 
مجيعًا فكانت اسعد حلظاهتم حني يظفرون بيشء من آثاره الرشيفة، ُمنيًة يف الربكة، 
وقد نقل لنا أصحاب الصحاح والسنن أحاديث كثرية تدل عىل ذلك منها ما رواه 
  م رسول اهلل  ر بن خمرمة قوله يوم احلديبية: »فو اهلل ما تَنخَّ البخاري عن املسوَّ
كادوا  توضأ  وإذا  وجلده،  وجهه  هبا  فدلك  منهم  رجل  كف  يف  وقعت  إال  نخامة 
نقل  حيث  بشعره  املسلمني  تربك  عن  نقلوا  وكذلك  وضوئه«)35(.  عىل  يقتتلون 
البخاري عن عثامن بن عبد اهلل انه قال: »أرسلني أهيل إىل أم سلمه  بقدح من 
ماء، فأخرَجْت يل وعاء فيه ثالث شعرات للنبي  فحركته يف املاء، فرشبت منه، 

وكان إذا اشتكى احد وأصابته عني جاءها بإناء«)36(.

كذاك فأهنم يتربكون بلباسه أيضًا، من ذلك ما رواه البخاري عن سهل بن سعد 
انه قال: »)اكتسى النبي  بربدٍة قرأها عليه رجل من الصحابة، فقال: يا رسول اهلل 
ما أحسن هذه فاكسنيها، فقال : )نعم(، فلام قام النبي  المه أصحابه وقالوا: 
ما أحسنت حني رأيت النبي  أخذها حمتاجًا إليها ثم سألته إياها، وقد عرفت انه 
ال ُيسأل شيئًا فيمنعه، فقال هلم: رجوت بركتها حني لبسها  لعيلِّ ُأكفن فيها«)37(. 
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خامسًا: اشتداد المرض عليه

إنام يكون ابتالء اإلنسان عىل قدر مكانته ومنزلته، فكّلام عظمت مكانة اإلنسان 
زيادة  بالًء،  الناس  اشد   هم  األنبياء  اشد، وبذا يكون  البالء عليه  ربه كان  عند 
حلسناهتم، ومضاعفة ألجرهم، وأشدهم يف ذلك نبينا ، وصور االبتالء عديدة، 
التي تدل عىل  أيدينا مجلة من األحاديث  باألمراض واألسقام، وبني  منها االبتالء 
شدة املرض الذي كان يلحق بالنبي  ذلك ما أخرجه البخاري من حديث عبد 
اهلل بن مسعود انه قال: »دخلت عىل النبي  وهو يتوعك فمسسته بيدي، فقلت: 
يا رسول اهلل انك لتتوعك وعكًا شديدًا، قال : )اجل كم يوعك رجالن منكم(، 
قلت: ذلك بان لك اجرين، قال : )نعم، ما من مسلم يصيبه أذًى من مرض فم 

سواه، إال حط الل سيئاته، كم حتط الشجرة ورقها()38(. 

سادسًا: شق صدره وإزالة حظ الشيطان منه

 هذه احلادثة رويت يف كتب اجلمهور فقط إذ اعتربوها من إرهاصات النبوة، 
واعدادًا للرسالة، وعصمة للفؤاد وتطهرًا للجنان وهي كام رواها مسلم: »عن انس 
بن مالك: أن رسول اهلل  آتاه جربائيل، وهو يلعب مع الغلامن، فأخذه ورصعه، 
الشيطان  فقال: هذا حظ  علقة،  منه  واستخرج  القلب،  فاستخرج  قلبه،  فشق عن 
منك، ثم غسله يف طشت من الذهب بامء زمزم، ثم أَلَمه، ثم أعاده يف مكانه...، قال 

انس: وقد كنت أرى اثر ذلك املخيط يف صدره«)39(.

هذا فيام خيص مدرسة اجلمهور، أما مدرسة اإلمامية، فإهنا رفضت هذِه الرواية 
مجلًة وتفصياًل، فقال عنها الطربيس: »مما ال يصح ظاهره، وال يمكن تأويله إال عىل 
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التعسف البعيد، ألنه كان طاهرًا مطهرًا من كل سوء وعيب، وكيف يطهر القلب 
فيها من مثل  أن من اجلمهور ممن طعن  باملاء«)40(، ووجدت  فيه من االعتقاد  وما 

)حممد حسنني هيكل( و )حممود أبو رية()41(.
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المطلب الثالث

اختصاصاته  في بعض األحكام التكليفية

 هناك بعض األحكام التكليفية التي كانت مستحبة ألمته وعليه واجبة فمنها:

أواًل: قيام الليل والتهجد ووجوب الوتر على األمة

بِِه  ْد  َفَتَهجَّ ْيِل  اللَّ ﴿َوِمْن  تعاىل:  قوله  بدليل  عليه  فريضته  األمامية عىل  أمجعت 
َناِفَلًة َلَك﴾)42(، وقد ثبت عندهم ذلك باإلمجاع)43(. 

يف  الشافعي  منهم  العلم،  أهل  من  الكثريون  وتابعه  عباس،  ابن  ذهب  واليه 
احد قوليه، وكثري من املالكية، ورجحه الطربي يف تفسريه)44(، واستدل عىل ذلك 
ْد بِِه َناِفَلًة َلَك﴾ أي نفاًل لك، أي فضاًل: )زيادة عن  ْيِل َفَتَهجَّ بقوله تعاىل: ﴿َوِمْن اللَّ
ْيَل إاِلَّ َقِلياًل  فرائضك التي فرضُتها عليك(، كام يدل عىل ذلك قوله تعاىل: ﴿ُقِم اللَّ
* نِْصَفُه َأِو اْنُقْص ِمْنُه َقِلياًل * َأْو ِزْد َعَلْيِه َوَرتِِّل اْلُقْرآَن َتْرتِياًل﴾)45(، ويف هذا املقام 
روت عائشة عن رسول اهلل  انه قال: )ثالث هن عيّل فرائض ولكم سنة، الوتر 

والسواك وقيام الليل()46(.

أما وجوب الوتر عليه فمتفق عليه عند عامة املسلمني ألنه من العبادات الواقعة 
بالليل فهو من مجلة التهجد)47(. 
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ثانيًا: وجوب السواك عليه

 يف الوقت الذي هو مستحب  مما أمجعت عليه األمة وجوبه السواك عليه 
بالوضوء لكل صالة،  أمر    لألمة، حلديث عبد اهلل بن حنظلة: »إن رسول اهلل 
طاهرًا وغري طاهر، فلام شق عليه ذلك أمر بالسواك لكل صالة«، ويف لفظ )وضع 

عنه الوضوء إال من حدث()48(. 

ثالثًا: صيام الوصال

ما عليه األمة اختصاصه  بإباحة صيام الوصال له دون أمته )49(، فقد ورد 
انه  هنى عن الوصال، فقيل له انك تواصل، فقال : )إين لست كهيئتكم، إين 

أطعم وأسقى()50(. 

رابعًا: القتال في الَحَرم

وقد  أمته،  دون  مكة  يف    له  املباحات  من  بأنه  عليه  اتفقوا  مما  أيضا  وهذا 
يل  فال  الناس،  يرمها  ل  الل،  حرمها  مكة  )إن   : قوله  من  ذلك  عىل  استدلوا 
المرئ يؤمن بالل واليوم األخر أن يسفك با دمًا، وال يعضد با شجرة، فإن أحد 

ترخص بقتال رسول الل فقولوا: إن الل أذن لرسوله ول يأذن لكم()51(. 

خامسًا: دخول مكة بغير إحرام

َمْن قال من الفقهاء ال جيوز ملكلف أن يدخل مكة بغري إحرام قال: إن دخول 
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قد  ، وهذِه اخلاصية  به  يوم فتحها بغري إحرام كان خاصًا   مكة  اهلل  رسول 
ترتب عليها اثر رشعي)52(. 

سادسًا: القضاء بعلمه، والقضاء لنفسه

أمرًا   بعلمه  به رسول اهلل  القايض أن يقيض بعلمه جعل ما قىض  من منع 
جائزًا؛ وذلك لقضائه  هلند بنت عتبة وقوله هلا: خذي من ماله ما يكفيك)53(. 
كام ُجعل له  إباحة القضاء لنفسه؛ الن املنع من ذلك يف حق األمة للريبة، وهي 

منتفية عنه قطعًا، ومثله القضاء يف حالة الغضب)54(.

سابعًا: وجوب الصالة عليه في الصالة

فمن مل يصل عليه وخصوصًا يف التشهد الذي ييل الركعة الثانية فصالته باطلة 
وَن َعىَل  َ َوَمالئَِكَتُه ُيَصلُّ باإلمجاع، وقد اوجب تعاىل الصالة عليه بقوله تعاىل: ﴿إِنَّ اللَّ

ُموا َتْسِليًم﴾)55(. وا َعَلْيِه َوَسلِّ ِذيَن آَمُنوا َصلُّ ا الَّ َ بِيِّ َيا َأيُّ النَّ

ثامنًا: مشاورة أصحابه في األمر 

اختلف العلامء يف فريضة املشاورة عىل رسول اهلل، مع اتفاقهم عىل سنيتها عىل 
عىل  األمر  هذا  البعض  محل  وقد  اأَلْمِر﴾)56(،  ِف  ﴿َوشاِوْرُهْم  تعاىل:  لقوله  غريه، 
الندب أو اإلرشاد، لفقدان دليل يصلح إلثبات الفريضة، أما البقية فقد اتفقوا عىل 
الدنيا، كاحلروب  املتقدم عىل أن يشاور يف أمور  القرآين   للنص  فريضتها عليه 
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ومكايد العدو؛ الن استقراء ما شاور فيه الرسول  أصحابه يدل عىل ذلك، أما 
أمر الوحي فانه ال يشاور به أحدًا أبدا)57(. وهناك اختصاصات أخرى عرضنا عن 

ذكرها ُبعدًا عن اإلطالة فراجع مصادرها )58(.
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المطلب الرابع

 المحرمات المختصة به

 وهناك حمرمات عىل الرسول  هي حمللة عىل أمتِه ؛ الغرض منها تنزيًا 
 عن سفاسف األمور، وإعالًء لشأنه؛ وذلك الن اجر ترك املحرم اكرب من  له 
اجر ترك املكروه، وبذلك يزداد رسول اهلل  علوًا عند اهلل يوم القيامة إضافة إىل 

مقامه يف الدنيا، ومن تلك املحرمات:

أواًل: حرمة الصدقة الواجبة عليه

 : قوله  منها:  ذلك  يف  املتواترة  والنصوص  الواجبة  الزكاة  هبا  واملقصود 
أوساخ  عن  الرشيف  ملنصبه  صيانًة  وذلك  الصدقة()59(؛  لنا  حتل  ال  بيت  أهل  )إنا 
الناس التي تعطى عىل سبيل الرتحم وتنبيء عن ذل اآلخذ، وأبدل هبا الفيء الذي 
يؤخذ عىل سبيل القهر والغلبة املنّبَئني عن ذل املأخوذ منه، وعز اآلخذ، ومشاركة 
أويل القربى له يف حتريمها ال يقدح يف االختصاص به؛ ألن حتريمها عليهم بسببه، 
وفاء  مع  اهلاشمي  غري  من  بل  مطلقًا،  عليهم  حترم  ال  أهنا  مع  إليه  عائدة  فاخلاصة 

نصيبهم من اخلمس بكفايتهم، وأما عليه  فإهنا حترم مطلقًا )60(.
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روى مسلم يف صحيحه عن عبد املطلب بن ربيعة بن احلارث بن عبد املطلب 
قول رسول اهلل : )إن هذه الصدقات إنم هي أوساخ الناس، وإهنا ال حتل ملحمد 

وال آلل حممد()61(. 

ثانيًا: حرمة أكله  ما له رائحة كريهة

هبا  يتأذى  لئال  منها  يمتنع  كان  )لكنه  عليه،  حمرمة  غري  إهنا  يقولون:  االمامية 
من يناجيه من املالئكة()62(. وقال آخرون: إن ذلك كان حمرمًا عليه بدليل ما رواه 
البخاري ومسلم من »ان رسول اهلل ُأيَت بقدر فيه خرضات من بقول، فوجد هلا رحيًا، 
فسأل فُأخرب بام فيها من البقول، فقال: قربوها، أي إىل بعض أصحابه فلام رآه كره 

أكلها، قال: كل فاين أناجي من ال تناجي«)63(. 

ثالثًا: حرمة نظمه الشعر والخط

ْعَر  الشِّ ْمَناُه  َعلَّ ﴿َوَما  تعاىل:  قوله  يف  وهو  باالّتفاق،    عليه  حرم  مما  وهو   
َعىَل  اْلَقْوُل  َوَيِقَّ  َحّيًا  َكاَن  َمْن  لُِيْنِذَر   * ُمبنٌِي  َوُقْرآٌن  ِذْكٌر  إاِلَّ  ُهَو  إِْن  َلُه  َيْنَبِغي  َوَما 
الشعر  لياقة  سبحانه  اهلل  »ينفي  قطب:  سيد  يقول  اآلية  هذه  عن  اْلَكاِفِريَن﴾)64(، 
بالرسول  وما ينبغي له، فللشعر منهج غري منهج النبوة، الشعر انفعال، وتعبري 
عن هذا االنفعال. واالنفعال يتقلب من حال إىل حال. والنبوة وحي، عىل منهج 
الثابت الذي حيكم الوجود كله، وال  يتبع ناموس اهلل  ثابت، عىل رصاط مستقيم، 
يتبدل وال يتقلب مع األهواء الطارئة، تقلب الشعر مع االنفعاالت املتحدة التي ال 

تثبت عىل حال«)65(، وعىل هذا حرم عليه ذلك.
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والرجز جائز عليه؛ ألنه ليس بشعر كام يقول البيهقي، الذي استدل عىل قوله 
هذا بام انشده  من الرجز وهو يشارك يف حفر اخلندق، وَمن قال من أن الرجز 
من الشعر قال: »ان هذا خاصة ليس بشعر؛ ألن الشعر ال يكون شعرًا إال أن يصدر 
عن قائله بقصد األشعار، وما كان ذلك يف ذكر النبي  هلذا الرجز الذي قاله«)66(.
ُه  طُّ وكذلك حيرم عليه اخلط، وذلك تأكيدا حلجته، وبيانًا ملعجزته قال تعاىل: ﴿َوال َتُ

بَِيِمينَِك﴾)67(، وقد اختلف هل كان  حيسنها أو ال؟)68(. 

رابعًا: حرمة خائنة األعين عليه

قيل هو الغمز هبا أي اإلحياء هبا إىل مباح من رضب أو قتل)69(، وهو مما حرم 
عليه  دون أمته إال يف حمظور، واألصل يف هذا التحريم عليه هو تنزيه مقام النبوة 
عنه، وقد استدل العلامء عىل حرمته بوقائع منها، أن النبي  يوم الفتح أمن الناس، 
إال أربعة منهم عبد اهلل بن أيب رسح، فاختبأ عند عثامن، فلام دعا رسول اهلل  إىل 
البيعة، جاء به فقال: يا رسول اهلل بايع عبد اهلل، فرفع رأسه فنظر إليه ثالثًا، كل ذلك 
يأبى، فبايعه بعد ثالث، ثم اقبل عىل أصحابه فقال: أما فيكم رجل رشيد يقوم إىل 
ما يف  اهلل  يا رسول  يدرينا  ما  قالوا:  ليقتله؟  بيعته  يدي عن  هذا حيث رآين كففت 

نفسك، هال أومأت بعينك، قال: انه ال ينبغي أن تكون لنبي خائنة األعني)70(.

خامسًا: حرمة نكاح الكافرة، واألمة، والممتنعة عن الهجرة

وهذا مما ُحرم عليه  أيضا؛ وذلك ألنه  ارشف من أن يضع ماءه يف رحم 
. كافرة؛ الن الكافرة تكره صحبة رسول اهلل
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معترب خلوف  نكاحها  كانت مسلمة؛ ألن  ولو  األمة،  نكاح  عليه  كذلك حيرم 
  العنت )أي الزنا( وهو معصوم عنه، أو لفقدان مهر احلرة، ونكاح رسول اهلل
غني عن املهر ابتدءًا، إذ جيوز له أن ينكح بغري مهر، وألن نكاحها يؤدي إىل رق الولد 

ومقام النبوة منزه عن هذا.

وكذلك حيرم عليه نكاح من وجبت عليها اهلجرة ومل هتاجر لقوله تعاىل: ﴿َيا 
َأَفاَء  ِمَّا  َيِميُنَك  ِت آَتْيَت ُأُجوَرُهنَّ َوَما َمَلَكْت  َأْزَواَجَك الالَّ َأْحَلْلَنا َلَك  ا  إِنَّ بِيُّ  ا النَّ َ َأيُّ
ِت َهاَجْرَن  تَِك َوَبَناِت َخالَِك َوَبَناِت َخاالتَِك الالَّ َك َوَبَناِت َعمَّ ُ َعَلْيَك َوَبَناِت َعمِّ اللَّ

َمَعَك﴾)71(.

وأبو يوسف كان له رأي آخر عن مفهوم هذه اآلية فيقول: »ال داللة يف اآلية 
عىل أن الاليت مل ياجرن كن حمرمات عليه؛ ألن ختصيص اليشء بالذكر ال ينفي ما 

عداه«)72(. 

سادسًا: حرمة نزع المة الحرب إذا لبسها حتى يلقى عدوه ويقاتل

وهذا مما حيرم عليه  دون أمته لقوله : )ال ينبغي لنبي إذا أخذ المة احلرب 
وأذن ف الناس باخلروج إىل العدو أن يرجع حتى يقاتل()73(، وواضح من هذا انه 

. يشرتك يف هذه اخلصوصية مع األنبياء السابقني عليه

سابعًا: حرمة اإلهداء لينال أكثر مما أهدى

مَتُْنْن  ﴿َوال  تعاىل:  لقوله  أهدى  مما  أكثر  ليعطى  يدي  ان    عليه  ُحّرم 
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عن  ذلك  نقل  األخالق،  واجل  اآلداب،  بأرشف  مأمور    ألنه  َتْسَتْكثُِر﴾)74(؛ 
عبد اهلل بن عباس وتبعه عىل ذلك عطاء وجماهد وإبراهيم النخعي وقتادة والسدي 

والضحاك وغريهم)75(. 

ثامنًا: حرمة مد عينيه إلى ما متع الله به الناس

ْعَنا بِِه َأْزَواجًا ِمْنُهْم  نَّ َعْيَنْيَك إىَِل َما َمتَّ ُحرم عليه ذلك بنص قوله تعاىل: ﴿َوال مَتُدَّ
نَيا لَِنْفتَِنُهْم ِفيِه َوِرْزُق َربَِّك َخْيٌ َوَأْبَقى﴾)76(، أي ال تنظرن إىل ما يف  َياِة الدُّ َزْهَرَة احْلَ
أيديم من النعم التي هي أشياء يشبه بعضها بعضًا، فان ما أنعمنا عليك وعىل من 
أكثر  والفتوح، وغريها،  والقرآن، واإلسالم،  النبوة،  النعم وهي  أنواع  من  اتبعك 

وأوفر مما آتيناهم)77(.

وهناك حمرمات أخرى واجبة عىل األمة جتاه نبيِّها أي مما وجب عىل األمة اإللتزام 
به جتاهه  من ذلك حتريم رفع صوت غريه عليه، ومناداته من وراء احلجرات، 
ِذيَن  لقوله تعاىل: ﴿ال َتْرَفُعوا َأْصواَتُكْم َفْوَق َصْوِت النَّبِّي﴾)78(، وقوله تعاىل: ﴿إِنَّ الَّ
ُجراِت َأْكَثُرُهْم ال َيْعِقُلوَن﴾)79(، وقد أوضح صاحب امليزان  ُيناُدوَنَك ِمْن َوراِء احْلُ
معنى اآلية بقوله: »أن املراد بالنهي عن التكلم قبل رسول اهلل  أي إذا كنتم يف 
جملسه وُسئِل عن يشء فال تسبقوه باجلواب حتى جُييب هو أواًل... ومعناه ال تسبقوه 
عىل  وأفعالكم  أقوالكم  تقدموا  ال  املعنى  أن  ومنها  به  يأمركم  حتى  فعٍل  أو  بقوٍل 
قول النبي  وفعله وال مُتِكنوا أحدًا يميش أمامه... وعليه فإن رفع الصوت فوق 
 باجلهر له بالقول معصيتان موجبتان للحبط فيكون من املعايص  صوت النبي 

غري الكفر ما يوجب احلبط«)80(. 
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إن دلت عىل  لذكرها وهي  املجال  يسع  أخرى ال  كثرية  اختصاصات  وهناك 
الفذ، ألنه جيب  القائد  العظمة والتميز يكونان من صفات  أن  فإنام تدل عىل  يشء 
أن يكون متميزًا عن رعيته، فكيف بمن كانت امتيازاته قد وهبتها له السامء؛ وذلك 
ألنه اخلاتم، وألنه املبعوث رمحة للعاملني، وألنه الضياء الذي أضاء طريق اإلنسانية 
وارسى دعائم هديا من خالل الرسالة السمحاء التي منحته االوسمة واالمتيازات 

حتى خاطبته السامء قائلًة: ﴿َوإِنََّك َلَعىل ُخُلٍق َعِظيٍم﴾)81(.
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... الخاتمة ...

بعد هذه الوقفة املباركة مع ما إختص به النبي االكرم  دون سائر االنبياء، 
نود أن نقف عىل بعض مما توصل إليه البحث من نتائج:

ثبت أن قسام من بني البرش يستطيعون أن يصلوا اىل املراتب العليا واملقامات . 1
التي منحها اهلل تعاىل لإلنسان وذلك من خالل إطاعتهم للموىل عز  الكربى 

وجل واالستعداد النفيس والروحي لذلك.

ثبت أن اهلل سبحانه وتعاىل قد حبا نبينا حممدًا  باختصاصات جسدية كثرية، . 2
بحيث جعل املسلمني يتبارون فيام بينهم للتربك ببصاقه الرشيف طمعًا بالشفاء.

توصل البحث إىل انه  بقدر ما متتع به من إختصاصات كذلك حرمت عليه . 3
. أمور أخرى، كتحريم الصدقة عليه، إكراما له وألهل بيته

اتضح أنه  كانت له خمتصات يف بعض األحكام التكليفية، كوجوب صالة . 4
الليل عليه، يف حني كانت مستحبة المته.

تبني أن املقام السامي للرسول  قد شمل حتى االختصاصات االجتامعية . 5
التي تأطرت بقضية النكاح والتي تعددت جوانبها ومل يشاركه أحد من األنبياء.



إختصاصات النبي  ملاذا؟

48

....................................
احلديد: 16.( 1
لسان العرب: ابن منظور )630-711#(108/4، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، ط1، ( 2

1408# - 1988م.
خصائص النبي  يف القرآن: عيل االفتخاري الكلبايكاين، ص233، مؤسسة أنصاريان ( 3

للطباعة، قم، ط2، 1422#-2003م.
هو أبو اخلطاب عمر بن حسن بن عيل األندليس، كان يكني نفسه بذي النسبني وهو احد ( 4

العلامء املشهورين بكثرة مصنفاتِه يف خمتلف العلوم واملعرفة، منها كتب التفسري واحلديث 
واللغة )ظ: وفيات األعيان: ابن خلكان 123-121/3(.

ظ: املنجد، معجم ما ألف عن رسول اهلل  ص190-187.( 5
علل الرشائع: الصدوق )ت381#( ص124، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت )د.ت(.( 6
تذكرة الفقهاء: مجال الدين احلسن بن يوسف بن عيل املطهر احليل )ت726#( منشورات ( 7

املكتبة املرتضوية إلحياء اآلثار اجلعفرية، إيران- )د.ت(.
من تلك الكتب: مناقب آل أيب طالب البن شهر أشوب 124/1-125 وكذلك خصائص ( 8

النبي يف القرآن: عيل االفتخاري، جواهر الكالم: حممد حسن النجفي 119/29، رشائع 
اإلسالم: احليل 249/1، احلدائق النارضة: البحراين 78/23.

تقي ( 9 حممد  رشح   ،87/23 البحراين،  يوسف  الطاهرة:  العرتة  أحكام  يف  النارضة  احلدائق 
االيرواين، دار األضواء، بريوت ط3، 1413هـ - 1993م.

جواهر الكالم يف رشح رشائع اإلسالم: حممد حسن النجفي 119/29 دار إحياء الرتاث ( 10
العريب، بريوت ط7، 1981م.

ط2، ( 11 لندن   – الرتاث  إلحياء  اهلدى  دار   ،89-88 الطائي  نجاح  وبناته:  النبي  نساء  ظ: 
1423# -2002م.

12 ) #1420 ط2،  بريوت   – اهلادي  دار   ،13-12 أيوب  سعيد   ، النبي  زوجات  ظ: 
-2000م.

األحزاب : 37.( 13
األحزاب : 50.( 14
كنز العرفان يف فقه القرآن، أبو عبد اهلل املقداد السيوري احليل 107/3-108 مطبعة القضاء ( 15

– النجف االرشف )د.ت(.
األحزاب: 28 – 29.( 16



م. د. جّبار حممد هاشم املوسوي / م. د. أمل سهيل عبد احلسيني

49 العدد اخلاص )2( السنة الثانية 1434# /2013م

األحزاب: 52.( 17
جواهر الكالم: النجفي 125/29 )مصدر سابق(.( 18
األحزاب: 53.( 19
احلدائق النارضة: البحراين 95/23 )مصدر سابق(.( 20
األحزاب: 53.( 21
احلدائق النارضة: البحراين 97/23 )مصدر سابق(.( 22
جممع البيان يف تفسري القرآن: أبو عيل الفضل بن احلسن الطربيس، 574/8، دار املعرفة – ( 23

بريوت ط1، 1406# - 1986 م.
 األحزاب: 51.( 24
 كنز العرفان: 110/3-111 )مصدر سابق(.( 25
إلحياء ( 26 البيت  آل  مؤسسة   ،567/2 احليل  املطهر  بن  يوسف  بن  احلسن  األحكام:  تذكرة 

الرتاث قم، ط1، #1414. 
األحزاب: 37.( 27
االعلمي ( 28 مؤسسة   191/4 الكاشاين(  )الفيض  بـ  امللقب  حمسن  املوىل  الصايف:  تفسري 

للمطبوعات – بريوت ط2، 1402# - 1982م.
تفسري القمي: أبو احلسن عيل بن إبراهيم القمي، تح: طيب املوسوي اجلزائري 194/2 دار ( 29

الرسور، بريوت ط1، 1411# -1991م.
سنن النسائي: النسائي 216/2 دار الفكر للطباعة – بريوت ط1، 1348# -1930م.( 30
فتح الباري: ابن حجر العسقالين 259/2 تح: حممد فؤاد عبد الباقي، دار املعرفة، بريوت ( 31

)د.ت(.
صحيح البخاري: البخاري 168/4 دار الفكر – بريوت 1401# - 1981م.( 32
 صحيح مسلم: مسلم النيسابوري 81/7 دار الفكر، بريوت، )د.ت(.( 33
م.ن 81/7 )مصدر سابق(.( 34
 صحيح البخاري،66/1 )مصدر سابق(.( 35
م.ن: 7 /57 )مصدر سابق(.( 36
م.ن: 7 /81.( 37
 م.ن 3/7.( 38



إختصاصات النبي  ملاذا؟

50

 صحيح مسلم 101/1-102 )مصدر سابق(.( 39
 جممع البيان: الطربيس، 770/10 )مصدر سابق(.( 40
أبو ( 41 السنة املحمدية: حممود  راجع: حياة حممد: حممد حسنني هيكل ص73، وأضواء عىل 

َريَّه 182.
اإلرساء: 79.( 42
 ظ: جواهر الكالم: النجفي 126/29 )مصدر سابق(.( 43
املعرفة، ( 44 دار  الطربي )ت310(،  بن جرير  أبو جعفر حممد  القرآن:  تفسري  البيان يف  جامع 

لبنان 1412# -1992م.
 املزمل / 4-2.( 45
جممع الزوائد ومنبع الفوائد: نور الدين عيل بن أيب بكر اهليثمي )ت807#(، 865/8 دار ( 46

الكتب العلمية، بريوت، 1408# -1988م.
ظ: جواهر الكالم: حممد حسن النجفي، 126/29 )مصدر سابق(. ( 47
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)د.ت(.

 جواهر الكالم: النجفي، 127-126/29.( 60



م. د. جّبار حممد هاشم املوسوي / م. د. أمل سهيل عبد احلسيني

51 العدد اخلاص )2( السنة الثانية 1434# /2013م

صحيح مسلم: مسلم، 119/3.( 61
 بحار األنوار اجلامعة لدرر أخبار األئمة األطهار: حممد باقر املجليس، 387/16 مؤسسة ( 62
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65 ) #1386 ط5،  بريوت،  العريب،  الرتاث  إحياء  دار   ،34/7 قطب،  سيد  القرآن:  ظالل  يف 

-1967م.
 السنن الكربى: أبو بكر امحد بن احلسني البيهقي، 43/7، دار الفكر، بريوت.( 66
العنكبوت: 48.( 67
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المصادر والمراجع
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السجستاين )ت275#(، تح: سعيد 

حممد الّلحام، ط1، دار الفكر للطباعة، 
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1956م، د.م.

29 ) ، معجم ما ألف عن رسول اهلل
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 .#1422

امليزان يف تفسري القرآن، حممد حسني ( 32



إختصاصات النبي  ملاذا؟

54
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