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امللخص

لقد وردت يف القرآن الكريم احكاماً اختصت بالنبي 

� لعلو همته وس��مو نفس��ه وزيادة يف علو درجته 

وقربه من الله س��بحانه، ولتكرس به��ا قيم الجاهلية 

وته��ون بها موروثاتها يف النفوس، وكان لكل حكم 

منها س��بب وعل��ة وراء ترشيع��ه، وتل��ك العلة إما 

تكون ظاهره منصوص��ة او تكون غري ظاهرة تحتاج 

اىل جهد الس��تنباطها وابرازها، وقد كان جهادنا يف 

محاولة اب��راز تلك العل��ل وإدراك الحد االدىن يف 

العم��ل والتطبيق الذي قد نص��ل اليه كمكلفني يف 

سعينا ورقينا وإطاعة امر ربنا وتهذيب أنفسنا.

)علل االحكام، إح��كام النبي يف القرآن، خصائص 

النبي القرآنية، اسباب احكام النبي(.

❊ ❊ ❊

Summary:

In the Noble Qur’an there are provisions 

that pertain to the Prophet (may God’s 

prayers and peace be upon him and his 

family) due to the high level of his vo-

cation and the transcendence of himself 

and an increase in his high degree and 

closeness to God Almighty. The phenom-

enon is stipulated or it is not a phenom-

enon that requires an effort to derive and 

highlight it, and our struggle was to try to 

highlight these ills and realize the mini-

mum level of work and application that 

we may reach as taxpayers in our pursuit 

and our paper and obey the Lord’s order 

and refine ourselves.

(Judgments of judgments, the provisions 

of the Prophet in the Qur’an, the charac-

teristics of the Qur’an, the reasons for the 

rulings of the Prophet).

❊ ❊ ❊
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املقدمة

بس��م الله والصاة والس��ام عىل م��ن إصطفى من 

عب��اده واجتبى من خلقه وآل��ه الطاهرين وامليامني 

 م��ن صحب��ه املنتجبني وم��ن تبعهم بإحس��ان اىل 

يوم الدين. 

ام��ا بعد؛ الش��ك أن الحكيم الخب��ري حني اصطفى 

رسله برساالته ما كان ذلك إال انهم )عليهم السام( 

ق��د مثل كل منهم الطور االنس��اين األع��ىل وجوداً 

وك��امالً، وكان ذل��ك الكامل اهم دواعي تس��نمهم 

منصب الرس��الة ب��ني الخالق س��بحانه وخلقه، وبه 

اصبحوا حلقة الوصل بني عاملي الغيب والش��هادة 

وامللك وامللكوت.

وال ش��ك أن دي��ن الله س��بحانه االس��ام ق��د بلغ 

بتبليغهم، وجهادهم، وتطبيقهم احكامه، وتعليمهم 

رشعه قد تدرج بتكامله منذ أولهم آدم )عليه السام( 

حتى بلغ أوج وضوحه وتم بيانه وتكاملت ترشيعاته 

التي عبقت بقدسها أنفاس العاملني برسالة سيدهم، 

ورشيع��ة خامته��م تل��ك الخامتي��ة الت��ي توج��ب 

التكام��ل، والوض��وح، والش��مول، والصاح لكل 

زمان ومكان يف االرض والس��امء قبل الهجرة حتى 

ي��وم الدين، وكان مبلغها � قد مثل الصورة الحية، 

واملرتج��م الناطق لكامل األنبي��اء وافضليتهم عىل 

س��ائر الخلق، فثامر الخامتية ه��ي النتيجة الحتمية 

للقان��ون الرب��اين الصارم الذي يحك��م الكون وكل 

ما في��ه، ويدفعه ويرتقي به مقدار م��ا يتاح له وبقدر 

إمكانات��ه نحو تكامله وكامله، ذل��ك التكامل الذي 

مثلت أسس اإلصطفاء ومبادئه ركائزه األساسية، فقد 

اصطفاه سبحانه ليبلغ رسالته من أشد مناطق االرض 

تخلفاً فلم يكن لشبه الجزيرة العربية يف ذلك الحني 

نظام سيايس يحكمها كسائر الباد التي أحاطت بها 

وفاقته��ا نظامً وتقدماً كإمرباطوري��ة الروم وكرسوية 

الفرس، ومل يكن ملكة بالذات مركزية حضارية؛ او 

دور س��يايس، او قوة اقتصادي��ة او تجربة اجتامعية 

متكاملة، او امت��داد تأريخي حضاري كبابل ومرص 

وغريه��ا، ومن مجتم��ع عصفت الف��وىض بعقائده 

فأرشك وتوثن، وقطعت الحاجة روابطه االجتامعية 

فتعصب لعش��ريته وتجمد لوالئها فسيطر التعصب 

واالنجامد ع��ىل نش��اطاته التي اصطبغ��ت بلونني 

اساس��ني هام الغ��زو والرصاع الجس��دي اجتامعياً 

وسياس��ياً والش��عر والخطاب من الناحي��ة الثقافية، 

ومن بني ركام تلك البيئة وذلك املجتمع ملع نجمُه 

� واتقدت نار العشق اإللهي يف قلبه لتحيل سامء 

الكون نوراً وقيامً وسام.

وطيل��ة اربع��ني عاماً قب��ل البعثة مل يؤث��ر عنه �  

تعص��ب قبيل وال ش��عر جاهيل وال إغ��ارة او غزو 

همجي، بل إن ما كان مييزه � عن ابناء قومه وعن 

قي��م اهل زمانه التزاماته االخاقية فصدقه، وأمانته، 

وعفته ابرز س��امته، وتحنثه لربه صبغة اعتقاده، ثم 

اعلن رس��الته وهو يأكل الطعام، ويس��عى لكسب 

رزقه فيميش يف االس��واق، وله زوجة وذرية ش��أنه 

ش��أن كل االنبي��اء )عليهم الس��ام(، الذين امتازوا 

جميعاً ب��اإلرادة فالقيمة األخاقي��ة ال تكمن بعدم 

الش��عور وإنعدام اللذة واالحس��اس بالجامل، بل 

يف الس��يطرة ع��ىل الخي��ال وكبح ج��امح األهواء 
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الذاتي��ة ويف االمتناع عن ما حرم س��بحانه، وكانت 

االرادة يف اوج��ه عظمتها يف زمان��ه � ومتجذرة 

يف اعامق نفس��ه إذ ن��راه � قد متتع بق��وة امتناع 

منقطع��ة النظري حتى إنه ليحرم عىل نفس��ه املباح، 

ويوجب املس��تحب عليه، وما ذلك إال لعلو همته 

وس��مو نفس��ه، لذا وردت أحكاٌم يف القرآن الكريم 

اختصت به له��ذه الحكمة تحديداً فا يقوى عليها 

كل الن��اس حتى تع��م لهم، ولكل عم��ل ثم ذلك 

عل��و درجته وزيادة يف قربه من الله س��بحانه، كام 

وأن أحكاماً اختص بها � بصفته القدوة واألس��وة 

لتك��رس بها قيم الجاهلية وته��ون بها موروثاتها يف 

النف��وس، وعموماً تلك حكم لتلك األحكام ولكل 

حكم منها س��بب وهو العلة يف ترشيعه وقد تكون 

العلة ظاه��رة منصوصه او تكون غري ظاهرة تحتاج 

اىل جهد الس��تنباطها وابرازها، وقد كان عملنا يف 

هذا البح��ث عىل تلك العلل لن��درك الحد األدىن 

الذي قد نصل الي��ه كمكلفني يف رقينا وإطاعة أمر 

ربنا وتهذيب انفس��نا.

وقد كان عملن��ا يف مختصاته � الواردة يف القرآن 

دون م��ا ذكر منها او كان التأييد له��ا مرتكزاً عىل ما 

ورد يف ما أثر عن��ه � دون القرآن، ومل نعمل عىل 

ما اتس��ع الخاف بكونها من مختصاته او هي عامة 

لكل املؤمنني، أما ع��ن املختصات التي كلف بها 

املؤمنون مراعاة لحقوقه � فقد أجلنا البحث فيها 

ونح��اول ان ش��اء الله إفرادها ببحث مس��تقل إبرازاً 

لعللها وتحقيقاً ملنافعها والله املعني، وقد استعنت 

بالبحث بأهم مصادر التفسري لدى علامء املدرستني 

املتقدمني واملعارصين، ومل يكن للحديث النبوي 

نصيب يف البحث للحفاظ عىل الصبغة القرآنية فيه.

وجعلته مقس��امً عىل اقسام الحكم الرشعي الرئيسة 

وهو الواجب واملحرم واملباح. 

وأسأله تعاىل القبول والحمد لله رب العاملني. 

      

 

❊ ❊ ❊
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التمهيد

ونتناول فيه التعري��ف بالتعليل لغة وإصطالحاً عىل 

النحو اآليت:

التعليل لغًة واصطالحاً:	 

التعلي��ل لغًة: ه��و مصدر َعلّل، يق��ال: علل الرجل 

اي م��رض، وعلّل الثمرة اي اُصيب��ت وتعلل باألمر 

وأعتل : تش��اغل وعلل فان بطع��ام غريه، إذا ابتىل 

به)1( ، والِعلة يف اللغة: املرض، َعل يعُل وإعتل اي 

م��رض ، فهو عليٌل، وأعلُه الل��ه ، وال أعلَك الله اي 

ال أصابك بعلٍة)2(.

وقيل ))الحدث يشغل صاحبه عن حاجته، كأن تلك 
العلة صارت ش��غاً ثانياً منعه عن ش��غله األول(()3( 
او هي الس��بب تقول: ))هذا علة لهذا اي سبب(()4( 

وهذه علتُه: اي سببُه)5( .

والتعلة ما يتعلل به والتعليل: تبيني علة اليشء، وما 

يستدل به من العلة عىل املعلول)6( .

)1( اب��و الفضل ج��امل الدين محمد بن مك��رم ابن منظور 

االفريق��ي املرصي، لس��ان العرب، دار ص��ادر ، بريوت – 

لبنان، 469/11

)2( املصدر نفسه، 471/11.

)3( املصدر نفسه. 471/11.

)4( املصدر نفسه. 471/11.

)5( مج��د الدي��ن محم��د ب��ن يعق��وب الف��ريوز آب��ادي 

)ت817ه���( ،القام��وس املحي��ط، تحقي��ق: محم��د عبد 

الرحم��ن املرعش��يل، دار احي��اء الرتاث الع��ريب، بريوت- 

لبنان، ط2 1424ه�، 2003م، ص 945.

)6( مجمع اللغة العربية، املعجم الوسيط، جمهورية مرص 

العلة يف االصطالح:	 
لقد ع��رف عل��امء الرشيعة العل��ة بتعريف��ات عدة 

ودارت كل��امت االصولي��ني منه��م يف تحديده��ا 

وتعريفها يف معنيني اساسيني وان تنوعت عباراتهم 

وتع��ددت الفاظهم الدال��ة عليها وه��ذان املعنيان 

نجمل احدهام بإيراده، ونفصل القول يف ما أختاره 

جمع من املتقدمني واكرث املتأخرين واملعارصين 

من أصوليي املدرستني والتعريفني هام:

للحك��م،  )املع��رف  ه��ي:  العل��ة  أن  االول: 

 فاالس��كار يف الخمر مع��رف، اي عامة عىل حرمة 

املسكر()7( .

الث��اين: عرفت بأنه��ا: )الباعث للش��ارع عىل رشع 

الحك��م()8( إذ ال يكفي كون العلة يف االصل مبعنى 

االمارة املجردة، بل البد وان تكون مبعنى الباعث: 

اي مش��تملة عىل حكمة صالحة ان تكون مقصودة 

للشارع من رشع الحكم)9( .

وقد عرفه��ا الزملي بقول��ه: )وه��ي املصلحة التي 

رشع الحكم ألجل رعايتها كحامية مصلحة التنمية 

واالنفاق يف س��بيل املصلح��ة العامة والخاصة يف 

تحري��م كن��ز الذهب والفضة وما ح��ل محلهام من 

العربي��ة، مكتبة ال��رشوق، 1425ه��� - 2004م، ط4، ص 

.623

)7( تاج الدين عبد الوهاب بن عيل الس��بيك )ت771ه�(، 

جمع الجوام��ع يف اصول الفقه، تعليق عب��د املنعم خليل 

ابراهيم، دار الكتب العلمية، بريوت – لبنان،ط2، 2003م، 

.84-83

)8( ع��يل ب��ن محمد اآلم��دي )ت631ه���(، االحكام يف 

اصول االحكام، 254/3.

)9( ينظر: املصدر نفسه. 254/3.
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النق��ود()1(. وعرب عنها باملصلحة اش��ارة اىل الفرق 

بينها وبني سبب ترشيع الحكم والعلل هي املقاصد 

الث��اث فالقتل مثاً س��بباً لوج��وب القصاص لعلة 

سبب ترشيع الحكم حامية الحياة، والعدوان سبب 

لوجوب الجهاد الذي علته هي حامية الدين)2(  .

وقي��ل يف تعريفه��ا ب )الباعث للش��ارع عىل رشع 

الحك��م()3(  ، انه يف مقام الثب��وت وواقع االحكام، 

وام��ا يف مق��ام االثب��ات وادراك حك��م م��ا ال نص 

في��ه فتكون العل��ة هي املوصل وللحكم والس��بيل 

الدراك��ه، فتعرب بأنه��ا: )الوصف املوجب الدراك 

حك��م الله في��ام ال نص في��ه()4( ، كام ق��د يتوصل 

املجتهد ان علم ان منش��أ ترشيع تحريم الخمر هو 

صفة االسكار فيه، اىل حكم الله تعاىل فيام ال نص 

فيه وه��و النبيذ مثاً)5(  عىل ان صفة االس��كار  هي 

سبب الحكم وحفظ العقل ودفع املفسدة علته.

ام��ا ترجيح الث��اين منه��ام  فيمكن اجامل اس��بابه 

ب��اآليت: 

إن لكل فعل ذي شأن غرضاً يقصده، وقصداً يؤثره، 

ومب��ا اننا نؤمن بأن احكام الرشيعة من افعال احكم 

الحاكمني فلزاماً نقول انها مجانبة للعبث تعاىل عن 

)1( مصطف��ى ابراهي��م الزمل��ي، اص��ول الفقه يف نس��يجه 

الجديد، املكتبة القانونية، بغ��داد، العراق، ط1، 2013م، 

.114/1

)2( املصدر نفسه، 199/1.

)3( احمد كاظم البهاديل، مفتاح الوصول اىل علم االصول، 

دار املؤرخ العريب، بريوت، لبنان – ط2، 2008، 122/2.

)4( املصدر نفسه.

)5(  املصدر نفسه.

ذل��ك علواً كب��رياً، فا بد انها صدرت منه س��بحانه 

لغ��رض، وال يعدو هذا الغرض جلب املنفعة ودفع 

املفس��دة عن عباده لغن��اه تعاىل وحكمت��ه وعدله 

سبحانه، فهي مصالح ومنافع كلية وعامة)6( .

إن وضع الرشائع امنا هو ملصالح العباد يف العاجل 

واآلجل مع��اً)7( ، وقيل ان )العل��ل الغائية، التي يراد 

من ترشي��ع االحكام الوصول اليها س��واء بتحقيقها 
ان كانت مصلحة او باجتنابها ان كانت مفس��دة()8( 

، او )ه��ي الحكمة االلهية يف ترشي��ع الحكم()9( ، 

وه��ي مبجملها الغايات م��ن الترشيع يف العبادات 

واملعامات واآلداب، وهي كليات ما رعاه االسام 

واصول م��ا رشعه من القوانني والسياس��ات لحفظ 

النظام العام واصاح املجتمع.

اما داللة التعري��ف االول يف قرص العلة عىل كونها 

امارة وعام��ة لتعريف الحكم فيكفي فيه القول: ان 

العلة تس��تنبط من حكم االص��ل دون توقف ظهور 

الحكم عليها، فضاً عن كون الحكم بيناً بالخطاب 

َها  يُّ
َ
أ دون حاج��ة اىل امارة دالة عليها قال تعاىلحمس َيٰٓ

نَصاُب 
َ
َِّذي��َن َءاَمُن��ٓواْ إِنََّم��ا ٱلۡخَۡم��ُر َوٱلَۡمۡيِس��ُر َوٱلۡأ ٱل

��ۡيَطِٰن فَٱۡجَتنُِبوهُ  ۡزَلٰ��ُم رِۡج��ٞس ّمِ��ۡن َعَم��ِل ٱلشَّ
َ
َوٱلۡأ

)6( ينظ��ر: ابو اس��حاق الش��اطبي، املوافق��ات يف اصول 

الرشيع��ة، تح: عبد الل��ه دراز، دار الفكر الع��ريب، املكتبة 

التجاري��ة الك��ربى، م��رص، )1395ه���- 1975م(، ط2، 

.265/1

)7( املصدر نفسه، 9/2.

)8( مال��ك مصطف��ى وهب��ي العاميل، مقاص��د الرشع بني 

االفراط والتفريط، ...، ص20.

)9( مصطفى الزملي، املرجع السابق، 114/1.
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لََعلَُّك��ۡم ُتۡفلُِحوَن ٩٠ىجس حجسالَمائ�ِ��َدة الآية مجتحمججحس  ، ففي حرمة 
الخمر الحكم بني بالخطاب غري معتمد عىل سبب 

االس��كار وعلته والغاية م��ن ترشيعه يف تعريفه، بل 

علته ه��ي الباعث عىل ترشيعه لدفع الرضر الفردي 

واملفس��دة ولهذا علق الشارع حكامً بسبب او عىل 

زال ذلك الحكم لوصف االس��كار، ف��إذا زال عنها 

وصارت خا زال الحكم)1( ، فهي س��بب الحكم ال 

عامت��ه وعليه ميك��ن القول بتعري��ف العلة بلحاظ 

م��ا ورد يف معناه��ا اللغ��وي، وجم��ع م��ن كلامت 

االصوليني باآليت: هي الباعث عىل ترشيع االحكام 

الرشعية وتنض��وي تحت بندي: جلب منفعة للعباد 

او دفع امل��رضة عنهم وعموم��اً املقاصد التي هي 

علل االحكام بالنس��بة لانس��ان وهي ثاثة اقسام، 

رضوري��ة ، حاجية، تحس��ينية،)2( وميكن القول هي 

الغاية وراء السبب.

أنواع العلة: العلة نوعان هام(3) :	 

1- العل��ة املنصوصة: وهي الت��ي دل عليها النص 

رصاح��ة او ضمناً فحامية حياة االنس��ان مقصد من 

مقاص��د الرشيعة وجعلت عل��ة لوجوب القصاص 

ودل عليه��ا رصاح��ة قول��ه تع��اىل:  حمس َولَُك��ۡم فِي 

لَۡبٰ��ِب لََعلَُّكۡم َتتَُّقوَن 
َ
ْولِي ٱلۡأ

ُ
أ ٱلۡقَِصاِص َحَي��ٰوةٞ َيٰٓ

)1( ايب عب��د الله محم��د بن ايب بكر بن اي��وب املعروف  

باب��ن القيم الجوزية )ت751ه�( ، اعام املوقعني عن رب 

العامل��ني، دار ابن الج��وزي، اململكة العربية الس��عودية، 

الدمام، 1423ه�، ط1، 528/5.

)2( مصطف��ى الزمل��ي، أص��ول الفقه يف نس��يجه الجديد، 

املرجع السابق، 118/1.

)3( املرجع السابق، 123/1.

١٧٩ىجس حجسالَبَقَرةِ الآية حمجخمتجحتجحس .
2- العلة املستنبطة: وهي التي مل يرد ذكرها رصاحة 

)عب��ارة( يف نص الحكم ولكن املجتهد يس��تنبطها 

م��ن طبيعة الحكم ومن موضوع��ه كحامية االموال 

جعلت عىل العقوبة للرسقات ويس��تنبطها املجتهد 

َِّذي��َن َءاَمُنواْ لَا  َه��ا ٱل يُّ
َ
أ م��ن املقارن��ة بني آي��ة: حمسَيٰٓ

ۡمَوٰلَُكم بَۡيَنُك��م بِٱلَۡبِٰطِلىجس حجسالّنَِس��اء الآية 
َ
ُكلُ��ٓواْ أ

ۡ
تَأ

يِۡدَيُهَما 
َ
ارِقَُة فَٱۡقَطُعٓواْ أ ارُِق َوٱلسَّ حمججحتجحس  وبني آية  حمسَوٱلسَّ

َجَزآَءۢ بَِما َكَس��َباىجس حجسالَمائ�َِدة الآية حمجمحتجحس  وجعلت ايضاً علة 
لوج��وب التعويض اضاف��ة اىل العقوب��ة االخروية 

او الدنيوية التعزيرية بالنس��بة ل��كل من يأكل اموال 

اليتامى ظلامً وبدون مربر رشعي ويستنبط املجتهد 

َِّذيَن  وه��ذه العلة من س��ياق قول��ه تع��اىل: حمس إِنَّ ٱل

ُكلُوَن فِي 
ۡ
ۡم��َوَٰل ٱلَۡيَتَٰم��ٰى ُظۡلًما إِنََّم��ا يَأ

َ
ُكلُ��وَن أ

ۡ
يَأ

ُبُطونِِهۡم نَاٗرۖا وََسَيۡصلَۡوَن َسعِيٗرا ١٠ىجس حجسالّنَِساء الآية مجتجحتجحس. 
االحكام لغًة واصطالحاً:	 

الحك��م لغ��ًة: الحك��م اصله من��ع منع��اً الصاح، 

والحك��م: القضاء، والحك��م باليشء أن تقيض بأنه 

ك��ذا او ليس بكذا س��واء ألزَمت ذل��ك غريك او مل 

تُلزمه)4( ، وقد َحَكَم عليه باألمر حكامً وحكومة)5( .

االح��كام اصطاحاً: لاحكام ان��واع متعددة ولكل 

منه��ا تعريفات عدة يف كل��امت اهل االختصاص، 

ولكن موضوع بحثنا يف االح��كام الرشعية العملية 

)4( ابو القاس��م الحس��ني ب��ن محمد املع��روف بالراغب 

االصفهاين )ت502ه�(، املف��ردات يف غريب القرآن، دار 

احياء الرتاث العريب، بريوت- لبنان، )1428ه� - 2008م(، 

ط1، 132.

)5( الفريوز آبادي، القاموس املحيط، 1011.
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والت��ي عرف��ت بالقول: ) ه��ي االح��كام التي تنظم 

اعامل وترصفات االنس��ان وه��ي صفاتها الوضعية 

من الس��ببية والرشطية واملانعية والصحة والبطان 

والفس��اد()1( ، وقيل هي مدلول خطاب الله املتعلق 

بترصفات االنس��ان والوقائع عىل وجه االقتضاء او 

التخي��ري او الوضع)2( . اما ادراكها واس��تنباطها فهو 

الفقه الذي هو )العلم باالحكام الرشعية املكتس��بة 

من ادلتها التفصيلية()3( .

االحكام الخاصة بالنب��ي � وعللها يف القرآن 	 

الكريم:

متهيد:	 

قبل الخ��وض يف تفاصيل العلل باالحكام الخاصة 

بالنب��ي � يف القرآن الكريم، البد من االش��ارة اىل 

العل��ة االجاملية الجامع��ة او االصل لتل��ك العلل 

الفرعية وهي ش��خصية النبي االعظم �، واعداده 

وتهيأته لحمل اعباء الرس��الة، وسنتكلم بايجاز عن 

هذين الوجهني لتلك العلة باآليت:

إن م��ن اهم آث��ار حكمته تعاىل أن ج��اءت الرشيعة 

االسامية مبجموعة من االحكام املنتظمة يف عقد 

واحد متناس��ق يكمل بعضها بعضاً وتسلك سبيلها 

)1( عب��د االع��ىل الس��بزواري، تهذيب االصول، مؤسس��ة 

املنار ومكتب س��امحة آية الله العظمى السيد السبزواري، 

 ، )1417ه���-1996م(  الع��راق،   – االرشف   النج��ف 

ط3، 7/1.

)2( مصطفى الزملي، املرجع السابق، 206/2.

)3( ع��يل ب��ن محم��د الجرج��اين )ت816ه���(، معج��م 

التعريفات، تحقيق: محمد صديق املنشاوي، دار الفضيلة، 

القاهرة، ط1، 141

مجتمعة زيادة؛ لرتس��م لانسان سبيل رقيه وتكامله 

وسعادته يف الدنيا والفوز والظفر باآلخرة، فاشتملت 

عىل مقاصد كلية لحفظ االنس��ان ووجوده والكون 

ونظامه، وهذه م��ن خصائص الخامتية يف الرشيعة 

فض��اً عن التج��دد والص��اح لكل زم��ان ومكان 

حتى يرث الله االرض ومن عليها، وكان لدس��تورها 

االتم ومصدر احكامها االول قصب الس��بق يف كل 

ذلك مبا اش��تمل عليه من القواع��د والكليات التي 

كانت وس��تبقى محل للنظر واالجتهاد يف استنباط 

كل ما من ش��أنه ان ينهض بواقع االنس��ان ويصلح 

ش��أنه تحت كل ظ��رف ويف كل زم��ان، ومن ذلك 

كان��ت تعليات احكامه هي األغراض الجزئية التي 

تجمعه��ا وجهة تحقيق مقاصد الرشيعة االس��امية 

الحقة يف حفظ مصالح العباد ودفع املفاسد عنهم.

لذا س��ينصب ال��كام يف ه��ذه التعلي��ات القرآنية 

ونخ��ص بالبحث م��داره وه��و التعلي��ات القرآنية 

لاحكام الخاصة بالنبي االكرم �.

فبع��د ما قدمنا م��ن الكام في��ام كان وثي��ق الصلة 

مبوضوع البحث وعرفنا بأهم الفاظه ومفرداته نعرج 

ع��ىل موضوع االح��كام الخاصة ب��ه � يف القرآن 

الكريم وعللها س��واء كانت منصوص��ة تلك العلل 

فنورده��ا او مس��تنبطة فرنجع اىل كل��امت العلامء 

املجتهدي��ن واملفرسي��ن املحقق��ني وننه��ل م��ن 

معني علمه��م ونقطف من مث��ار جهدهم، ونجعل 

اجتهاده��م س��بيلنا القويم يف الوص��ول اىل العلل 

الغري منصوصة.

وسنجعلها ثاثة مباحث وينضوي تحت كل مبجث 

منها اقس��ام بحسب اقس��ام الحكم الرشعي ونقدم 
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يف كل مبح��ث منها ذك��ر منصوصة العل��ة ونتبعها 

مبستنبطة العلة منها عىل النحو اآليت:

املبح��ث االول: االح��كام الخاصة بالنبي � 	 

الواجبة بحقه دون سواه

املبحث الثاين: االحكام الخاصة بنس��اء النبي 	 

� املحرمة عليه دون سواه.

املبحث الثالث: االح��كام الخاصة بالنبي � 	 

املباحة له دون سواه.

❊ ❊ ❊

املبحث االول

ما اختص به من الوجوب � 

دون سواه

ونتناول فيه محل االتفاق عموماً يف مسألتني هام:

املسألة االوىل: قيام الليل. 1

املسألة الثانية: تخيري النبي � الزواجه.. 2

املسألة االوىل: قيام الليل:	 

لقد حث الله س��بحانه وتعاىل يف كتابة الكريم عىل 

قي��ام الليل وتع��ددت اآليات يف ذل��ك منها ما كان 

القوام من املؤمنني مدحاً لهم من ذلك قوله تعاىل:

ٗدا َوقَِيٰٗما ٦٤ىجس حجسالُفۡرقَان  َِّذيَن يَبِيُتوَن لَِرّبِِهۡم ُس��جَّ حمس َوٱل
َّۡيِل َما  الآي��ة مختحمتجحس وقول��ه تع��اىل:  حمس َكانُواْ قَلِيلٗا ّمِ��َن ٱل

ارَِيات الآية خمتجحتجحس  . وال اشكال  وال شبهة  َيۡهَجُعوَن ١٧ىجس حجسالذَّ
بأن قيام الليل ليس بواجب بل هو من املس��تحبات 

لك��ن عند تتب��ع اآلي��ات التي اختص��ت بالنبي � 

نجدها مباينة ملا تعلق بس��ائر املؤمنني من امته فام 

ورد منه��ا يشء إال بصيغ��ة االمر وبوقع أش��د ويف 

س��ياق التكليف واالعداد لثقل الرسالة واالستعداد 

للص��رب عىل ما س��ياقي يف تبليغه��ا، وليبلغ مقامه 

َّۡيِل  املحم��ود الذي اعد ل��ه، قال تع��اىل: حمس َوِمَن ٱل

ن َيۡبَعَثَك َربَُّك َمَقاٗما 
َ
ََّك َعَسىٰٓ أ ۡد بِهِۦ نَافِلَٗة ل َفَتَهجَّ

َها  يُّ
َ
أ ۡحُم��وٗدا ٧٩ىجس حجسالِإۡس��َراء الآية حمجخمتجحس  وقال تع��اىل : حمسَيٰٓ مَّ

وِ ٱنُقۡص 
َ
ۥٓ أ َّا قَلِيلٗا ٢ نِّۡصَفُه َّۡيَل إِل ّمُِل ١ قُ��ِم ٱل ٱلُۡمزَّ

ۡو زِۡد َعلَۡيهِ َوَرتِِّل ٱلُۡقۡرَءاَن تَۡرتِيلًا ٤ 
َ
ِمۡن��ُه قَلِيلًا ٣ أ

يَ  َّۡيِل هيِ إِنَّا َسُنۡلِقي َعلَۡيَك قَۡولٗا ثَقِيلًا ٥ إِنَّ نَاِشَئَة ٱل
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ۡقَوُم قيِيَ ٦ىجس حجسالُمزَّّمِل من الآية جحت الي الآية حمتجحس ، 
َ
ا َوأ َش��دُّ َوۡط�ٔٗ

َ
أ

ِصيلٗا 
َ
وقال تعاىل : حمس َوٱۡذُكرِ ٱۡس��َم َرّبِ��َك بُۡكَرٗة َوأ

َّۡيِل فَٱۡس��ُجۡد لَُهۥ وََسّبِۡحُه لَۡيلٗا َطوِيلًا ٢٦ىجس  ٢٥ َوِمَن ٱل
َّۡيِل فََسّبِۡحُه  حجسالإِنَس��ان الآي��ة جمتجحت- حمتجحتجحس. وقال تعاىل حمس َوِمَن ٱل

ُجودِ ٤٠ىجس حجسق الآية مجتمختجحس ، وقال تعاىل حمسَوٱۡصبِۡر  ۡدَبَٰر ٱلسُّ
َ
َوأ

ۡعُينَِناۖ وََس��ّبِۡح ِبحَۡم��ِد َرّبَِك 
َ
ِلحُۡك��ِم َرّبِ��َك فَإِنََّك بِأ

َّۡيِل فََس��ّبِۡحُه َوِإۡدَبَٰر ٱلنُُّجوِم  ِحي��َن َتُقوُم ٤٨ َوِم��َن ٱل
��ور من الآي��ة حمجمخت الي الآي��ة حمجمختجحس   ، وإن تتبعنا االلفاظ  ٤٩ىجس حجسالطُّ
الواردة يف اآليات الدالة عىل العبادة يف الليل والتي 

هي: )تهجد(، )قم(، )رتل(، )فأس��جد(، )فس��بح(، 

ميكن الق��ول انها جميعاً من صي��غ االمر )1( ، وهي 

مبجموعه��ا دالة عىل االمر بصاة الليل بذكر بعض 

االع��امل التي ه��ي من اجزاء الص��اة او اركانها او 

حني تطلق اليراد به��ا غري الصاة، واوضحها داللة 

ع��ىل ذلك )قم( فإنها هنا مبعنى )َصل، عرّب به عنه، 

واستعري له حتى صار عرفاً بكرثة االستعامل()2( ، إذ 

 ) القي��ام بالليل عبارة عن الص��اة بالليل()3( ، وهذا 

ما عليه اكرث املفرسين)4(  .

)1( ينظر: مصطفى الزملي، أصول الفقه يف نسيجه الجديد، 

املرجع السابق، 30/2.

)2( اب��و عبد الله محمد بن ايب بكر القرطبي )ت671ه�( ، 

الجامع الحكام القرآن، تحقيق: عبد الله بن محمد املحسن 

ال��رتيك، مؤسس��ة الرس��الة، ب��ريوت – لبن��ان )1427ه� - 

2006م(، ط1، 317/21.

)3( ايب عيل الفضل الحس��ن الط��ربيس، مجمع البيان يف 

تفسري القرآن، تحقيق لجنة من العلامء واملحققني، مؤسسة 

االعلم��ي، ب��ريوت – لبن��ان )1425ه��� - 2005م(، ط2، 

.161/10

)4( ينظر: احمد س��مران الحريب، االحكام الخاصة بالنبي 

ويف وجه تخصيصه باللي��ل فقد قيل: خصه بالذكر 

النه اش��ق، او الن��ه كان فرضاً)5( ، وق��د اختلف يف 

دوام فرض��ه او إن كان فرضه بحق النبي �، وحق 

امته عىل آراء ثاثة نجملها باآليت)6( :

الرأي االول: إن قيام الليل كان واجباً عىل النبي � 

وعىل امته ثم نس��خ الوجوب يف حق االمة واما يف 

حق الرسول � ففيه خاف.

الرأي الثاين: انه كان فرضاً عىل الرسول � وحده، 

وتطوعاً يف حق امته.

الرأي الثالث: ان��ه كان ندباً يف حق النبي �، ويف 

حق امته.

وع��ىل االول اك��رث العلامء)7( ، وميك��ن جمع تلك 

االراء ودفع التعارض بينهام بإيجاز:

)ولكنه � كان اذا عمل عماً داوم عليه، فكان يقوم 

الليل شكراً لله()8( ، فدميومة قيامه �، تلبس حكم 

� بالق��رآن والس��نة، جامع��ة ام الق��رى، اململك��ة العربية 

السعودية، 1408ه�، ط2، 30.

)5( اب بك��ر محم��د بن عبد الل��ه املعروف باب��ن العريب 

)ت468-543ه���(، احكام الق��رآن، تحقي��ق: محمد عبد 

القادر عط��ا، دار الكتب العلمية، بريوت – لبنان، )2002م 

– 1424ه�( ط3، 324/4.

)6( ينظر: احمد س��مران الحريب، االحكام الخاصة بالنبي 

� بالقرآن والسنة، املرجع السابق، 34-33.

)7( ينظر: املصدر نفس��ه، وينظر: الطربيس، مجمع البيان 

يف تفسري القرآن، 161،169/10. وينظر: القرطبي، الجامع 

الحكام القرآن ،317/21، وينظر: الشنقيطي، اضواء البيان 

يف ايضاح القرآن بالقرآن، 1870.، 

)8( الش��نقيطي، اض��واء البي��ان يف ابضاح الق��رآن بالقرآن، 

1870
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قيام الليل بالنس��بة اليه �، لباس الوجوب وتجلله 

جلب��اب االختصاص ملا يرتتب عىل هذا القيام من 

اهداف واغراض وما يقصده من غايات وما راءه من 

علة باعثة و ملا له من حكمة مقتضية.

وه��ذا ما س��نتوجه صوب��ه يف حديثنا ع��ن علة هذا 

الحكم وحكمته إذ قال تعاىل: حمسإِنَّا َس��ُنۡلِقي َعلَۡيَك 

ۡقَوُم 
َ
ا َوأ َشدُّ َوۡط�ٔٗ

َ
يَ أ َّۡيِل هيِ قَۡولٗا ثَقِيلًا ٥ إِنَّ نَاِش��َئَة ٱل

َهارِ َس��ۡبٗحا َطوِيلٗا ٧ىجس حجسالُمزَّّمِل  قِيلًا ٦ إِنَّ لََك فِي ٱلنَّ
من الآية جمت الي الآية خمتجحس ، والقول الثقيل: القرآن)1( ، واملعنى 

)س��نوحي عليك قوالً يثقل عليك وعىل امتك، اما 

ثقله عليه فلام فيه من تبليغ لرس��الته وما يلحقه من 

االذى في��ه()2( ، وام��ا ثقل��ه عىل االم��ة فمن جانب 

تكاليفه)3( .

وإن ما تنشأه من قيام الليل اشد مواطأة للقلب واقوم 

قي��ا يف التاوة والتدبر والتأم��ل وبالتايل التأثر)4( ، 

حيث يتوافق قلب القائم لياً مصلياً وبالذكر مشتغاً 

مع سمعه ولسانه عىل التفكر والتعقل فيقوى صربه 

وتشتد عزميته فتنقاد للطاعة جوارحه النقطاعه عن 

مشاغل الدنيا بعبادته يقول الشيخ محمد جواد مغنية 

يف تفس��ريه: )كأن س��ائاً يس��أل: ملاذا امر الله نبيه 

الكريم ان يتعبد يف ش��طر الليل؟ فأجاب سبحانه: 

الن قيام االنس��ان يف مضجعه بعد ه��دأة من الليل 

)1( محمد بن شاه مرتىض الفيض الكاشاين )ت1091�( ، 

تفسري الصايف، تحقيق محمود اماميان، ذوي القرىب، ايران 

– قم، 1388ه�، 702/2

)2( الطربيس، مجمع البيان، 162/10.

)3( الفيض الكاشاين، تفسري الصايف، 706/2.

)4( ينظر: الشنقيطي، اضواء البيان، 1870.

يش��ق كثرياً ع��ىل النفس، وافضل االعامل اش��قها، 

والن قلب االنس��ان يف الليل اصفى وأهدأ ، فتكون 

تاوت��ه للقرآن اصوب واثبت()5( ، وعليه فإن ناش��ئة 

الليل كانت عوناً له � عىل ما سيلقى عليه من ثقل 

الق��ول)6( ، وما ورد يف ه��ذه اآليات هو عىل مجملة 

منصوصة لحكم قيام الليل وهي مبثابة التوجيه اىل 

ما يتزود ب��ه لتحمل ثقل اعباء الدعوة والرس��الة)7(، 

والخطاب للرس��ول � واملقصود العموم)8( ، وان 

كان��ت التهيئة واالعداد للعموم م��ن باب اوىل فإنه 

� مصطف��ى وقي��ام الليل دميوم��ة وتكامل له � 

س��واء كان ذلك العموم متمث��اً باملخاطب االول 

اعني الصدر االول جيل الصحابة او عموم االجيال 

املهتدي��ة به��دى الق��رآن املتأس��ية مبا ص��دح من 

 نبيه املصطفى � والس��يام الدع��اة واملتصدرين 

للقيادة والقراء.

املسألة الثانية: تخيري النبي � الزواجه:	 

الشك يف ان االنقاب التام والتطور الشامل والطفرة 

الهائلة الت��ي ارتقى مبوجبها املجتم��ع الوثني اىل 

التوحيد الخالص مجس��داً مبقتضاها قيم ومفاهيم 

واخاقي��ات كل اديان التوحي��د من اهم خصائصها 

ومقوم نجاحها االساس هو )إلهيتها(، فهي مل تكن 

وليدة الظروف، او تكاتف الجهود او مؤثرات مادية، 

ب��ل كانت رباني��ة املصدر، وكان للنب��ي � الدور 

)5( محم��د ج��واد مغني��ة، التفس��ري الكاش��ف، دار العلم 

للمايني، بريوت – لبنان، ط1، 1970، 447/7.

)6( الشنقيطي، املصدر السابق، 1870.

)7( ينظر: املصدر نفسه. 1870

)8( مغنية، املصدر السابق، 446/7.
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االك��رب بوصفه مبلغاً عن الله ومبين��اً الحكامه ومن 

خال مامرس��اته الرتبوية وقيادته الربانية وقيمومته، 

وجه��ده يف التطوير والتصحيح ال��ذي امثر القبس 

لحضارة اضاءت ما ب��ني املرشقني فكان مدده � 

يف كل ش��ؤون حياته ووصياً مثل تدخل السامء يف 

توجي��ه املرشق واملغرب واه��ل االرض من خال 

البيان والتبليغ والتطبيق املبارش للترشيع من خال 

القدوة واعىل هرم البرشية محمد�، لذا جاء )قرار 

تخي��ري ازواج النبي� اللوايت طالبنه بالتوس��عة يف 

النفقة عليهن بعدما وس��ع الله عىل املس��لمني من 

يفء بني النظري وما قبله من الغنائم، تخيرياً بني متاع 

الحي��اة الدنيا او زينته��ا وايثار الله ورس��وله والدار 

االخرة()1(.

ۡزَوِٰجَك إِن ُكنتُنَّ 
َ
ِبىُّ قُ��ل لِّأ َها ٱلنَّ يُّ

َ
أ ق��ال تعاىل: حمسَيٰٓ

َمّتِۡعُكنَّ 
ُ
ۡنَي��ا َوزِيَنَتَها َفَتَعالَيۡ��َن أ تُرِۡدَن ٱلۡحََي��ٰوةَ ٱلدُّ

 َ َسّرِۡحُكنَّ َسَراٗحا َجمِيلٗا ٢٨ َوِإن ُكنتُنَّ تُرِۡدَن ٱللَّ
ُ
َوأ

َعدَّ لِۡلُمۡحِسَنِٰت 
َ
َ أ اَر ٱٓأۡلِخَرةَ فَإِنَّ ٱللَّ َورَُس��ولَُهۥ َوٱلدَّ

ۡحَزاب من الآية حمججحت الي الآية حمججحتجحس .
َ
ۡجًرا َعِظيٗما ٢٩ىجس حجسالأ

َ
ِمنُكنَّ أ

ق��ال القرطب��ي: إن م��ن مل��ك زوج��ة فلي��س عليه 

 تخيريه��ا، وأم��ر � ان يخ��ري نس��اءه فاخرتن��ه)2( ، 

و ))قل(( هنا: محمول عىل الوجوب، الن املوجب 

لنزول اآلية تخيري نساء النبي � بني الدنيا واالخرة 

وليكّن معه � يف منزلته)3( .

)1( س��يد قط��ب، يف ظ��ال الق��رآن، دار ال��رشوق، مرص 

)1425ه�-2004م(، ط34، 2820/5.

)2( ينظر: القرطبي، الجامع الحكام القرآن، 117/17.

)3( ابن العريب، احكام القرآن، 556/3.

فخاط��ب س��بحانه نبيه � امراً ل��ه ان يخري أزواجه 

بني س��عة العي��ش يف الدنيا وكرثة امل��ال فيعطيهن 

� متعة الط��اق، اي الطاق من غري خصومة وال 

مش��اجرة، وبني ان يردن طاعة الله، وطاعة رس��وله، 

والصرب عىل ضيق العيش والجنة)4( .

وق��د اختلف العلامء يف حك��م التخيري عىل اقول: 

احده��ام: ان الرجل اذا خري امرأته فإختارت زوجها 

فا يشء، وإن اختارت نفس��ها تقع تطليقة واحدة، 

وثانيها: إنه اذا اختارت نفس��ها تقع تطليقات ثاث، 

وإن اخت��ارت زوجها فتقع واحدة)5( ، وثالثها: انه ان 

ن��وى الطاق كان طاقاً وإال فا. ورابعها)6( : انه ال 

يقع طاق بالتخيري وامنا ذلك للنبي � خاصة)7( ، 

وعىل اختاف تل��ك االقوال فإن الجامع لها هو إن 

وجوب التخيري خاص به � دون امته.

 عل��ة الحك��م واالس��باب املوجب��ة ل��ه بح��ق 	 

النبي �: 

إن االج��ر العظي��م الذي اع��د له��ن ان اخرتنه � 

والدار االخرة ورضني بالعوز ومكابدة الفقر والصرب 

عليه يف الحياة الدني��ا ومضاعفة العذاب ملن تاِت 

منهن بفاحشة مبينة وحاشاهن.

فأن ش��دة الرتهيب وعظم الرتغيب معللة )مبقامهن 

الكريم وصلتهن برس��ول الل��ه � ونزول القرآن يف 

بيوتهن وتاوته، والحكمة التي يس��معنها من النبي 

)4( الطربيس، مجمع البيان، 152/8.

)5( ينظ��ر: اب��ن العريب، اح��كام الق��رآن، 563/3. وينظر: 

الطربيس، مجمع البيان، 152/8.

)6( ينظر: الطربيس، مجمع البيان، 152/8.

)7( ينظر: الطربيس، مجمع البيان، 152/8.
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� ()1( ، وميك��ن القول بأن ه��ذه العلة مقدمة لعلة 

الحكم الكربى واحدى موجباتها.

أم��ا العلة املوجبة للتخيري بحقه � فإنها من العلل 

املس��تنبطة فا ي��دل عليه��ا النص الكري��م، وإمنا 

ميكن ان تدرك عموماً من خال دراس��ة ومتحيص 

الروايات الواردة يف اس��باب النزول والس��نة املبينة 

مل��ا أجمل يف هذا النص الكريم، وس��نعمد اىل ما 

اس��تنبطه العلامء او اش��اروا اليه اجامالً بخصوص 

ذلك حفاظاً عىل مسار البحث ونبدأ بالتايل:

مرت االش��ارة اىل ش��كوى أزواج النب��ي � له من 

قلة النفقة والزينة، وطلنب ان يوس��ع عليهن مام افاء 

الل��ه عليه من االنفال والغنائم، فأمر الله نبيه الكريم 

ان يق��ول لهن: اخرتن واحداً م��ن اثنني: إما الطاق 

مع املتعة ان اردتن ما تريده النس��اء من الدنيا، وإما 

الحي��اة مع رس��ول الل��ه � ع��ىل ان تصربن عىل 

مكاب��دة الفقر والعوز يف الدنيا)2( ، وهذا من خري ما 

ميكن ان نجمع به ش��تات ما ورد يف اس��باب نزول 

اآلي��ات وكرثة الروايات عىل ايج��ازه، والذي ميكن 

ان يتضح من ذلك امور منها:

1- أن هذا الدرس خاص بازواج النبي � ))امهات 

املؤمن��ني((، وله��ذه االموم��ة تكاليفه��ا، وللمرتبة 

الس��امية التي اس��تحققن بها هذه الصف��ة رضيبتها 

وملكانتهن من رس��ول الل��ه � تكاليفها، ويف هذا 

الدرس بيان ال��يشء من هذه التكاليف واقرار للقيم 

التي اراد الله لبيت النبوة الطاهر ان ميثلها وان يقوم 

)1( سيد قطب، يف ظال القرآن، 2082/5

)2( محمد جواد مغنية، التفسري الكاشف، 211/6.

عليها، وان يكون فيها منارة يهتدي بها السالكون)3( .

2- ان يف ذل��ك دلي��ل قاطع عىل تكذي��ب مازعمه 

املتقول��ني م��ن ان النبي �، اس��تكرث من النس��اء 

الهواء نفس��ه الن الحريص عىل االستمتاع بامرأة ال 

يخريها بني الحياة مع��ه عىل ان تكابد الفقر والعوز 

اىل اخ��ر يوم، وبني االبتع��اد ان ارادت الحياة الدنيا 

وزينتها، بل يخاط��ب عاطفتها ويقرب لها كل بعيد 

يش��بع رغبتها من الزينة واملظاهر)4( ، بل ان الرجل 

الذي وصفوه بلذات الحس مل يكن يشبع يف بعض 

ايامه من خبز الش��عري)5( ، رغم ما افاء الله عليه فيام 

فتح عىل يديه.

3- لق��د اختار النبي � لنفس��ه والهل بيته معيش��ة 

الكفاف، ال عجزاً عن حي��اة املتاع، بل عاش حتى 

فتحت ل��ه االرض وك��رثت غنامئها، وع��م فيؤها، 

واغتن��ى من مل يك��ن له من قبل م��ال وال زاد، ومع 

هذا فقد كان الش��هر مييض ومل توقد يف بيوته نار، 

مع جوده بالصدقات والهبات والهدايا، ولكن ذلك 

كان اختياراً لاستعاء عىل متاع الدنيا ورغبة خالصة 

فيام عند الله)6( .

4- إن سؤال ازواج النبي � شيئاً من عرض الدنيا، 

وطلنب منه زيادة يف النفقة، وآذينه لغرية بعضهن من 

بعض)7( ، ولقد بلغ االىس برسول الله � من مطالبة 

نس��ائه له بالنفق��ة ان احتجب ع��ن اصحابه، وكان 

)3( سيد قطب، يف ظال القرآن، 2853/5.

)4( ينظر: محمد جواد مغنية، التفسري الكاشف، 211/6.

)5( ينظر: املصدر نفسه، 212/6.

)6( سيد قطب، يف ظال القرآن، 2853/5.

)7( الطربيس، مجمع البيان، 151/8.
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احتجاب��ه عنهم امراً صعباً يه��ون كل يشء دونه)1( ، 

ولحاجة الدولة الفتية آنذاك لحكمته ولش��دة رحمته 

وس��امة طبعه وخل��وه من العقوب��ة والتعنيف، فقد 

ش��اء الله ان يحكم له مبا هو خري له ولهن فيخفف 

عنه ويتحقق به الحق ويحق باالختيار واالرادة فجاء 

امر التخيري.

وميكن اج��امل العلة مبا مر م��ن متفرقات اوجهها 

بالقول:

إن مقام الحكم وتس��نم القيادة يف االسام ال يعني 

العلو ع��ىل املحك��وم وال االختص��اص بالنفائس 

والذخائ��ر واالس��تمتاع بالح��يل والحل��ل، واالماء 

والحش��م، وال التمتع مبلذات الدني��ا وزخرفها من 

مأكلها ومرشبها.

بل هو مقام املثل االعىل يف العفة والقسط، والقدوة 

للمفاه��م االس��امية  الحي��ة  الرتجم��ة  االوىل يف 

والقيم االخاقية وأن ما خزائن دولته ال تعني غناه 

الش��خيص وال متعة ارست��ه، بل هو من انع��ام الله 

لرعيته، فإن جاع��ت رعيته خوى بيته من الزاد، وإن 

اغتنت رعيته متع اهل بيته دون حد االرساف، وهذا 

هو االفق االعىل والخلق االرقى الذي جس��ده بيت 

الرسول الكريم.

❊ ❊ ❊

)1( سيد قطب، يف ظال القرآن، 2854/5.

املبحث الثاني

 عليه � 
ً
ما كان محرما

دون سواه 

وفيه مسألتان:	 

املسألة االوىل: تحريم املن لاستكثار. 1

املسألة الثانية: تحريم مد العني اىل ما متع الله . 2

به ازواجاً.

املسألة االوىل: تحريم املن لالستكثار:	 

واملن ذكر النعمة مبا يكدرها، واالس��تكثار: طلب 
الكرثة)2( ، واملراد هنا ال تستكرث ما اعطيت وبذلت)3( 

،فإن لك يا محمد حس��ناٍت كثرية، وفضٍل كبري عىل 

الن��اس، فا متن��ن بذلك عىل اح��د، وال تقول: أنا 

فعل��ت وتفضلت، فإن كل م��ا تبذله وتضحي به هو 

فضل عليك من الله وكرامة خصك بها)4( ، وال متنن 

ع��ىل اصحابك مب��ا علمتهم وبلغتهم م��ن الوحي 

مستكرثاً ذلك عليهم)5( ، وال تعط عطية لتعطى اكرث 

منها، وهذا للنبي� خاصة، أدبه الله سبحانه بأكرم 

اآلداب وارشفها)6( ، وق��د اجمع املفرسون عىل ان 

)2( الطربيس، مجمع البيان يف تفسري القرآن، 172/10.

)3( محمد جواد مغنية، التفسري الكاشف، 454/7.

)4( ينظر: املصدر نفسه، 457-456/7.

)5( احمد مصطفى املراغي، تفسري املراغي، تحقيق باسل 

عيون السود، دار الكتب العلمية، بريوت – لبنان، 2006م، 

ط2، 246/10.

)6( الطربيس، مجمع البيان، 175/10.
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ذلك خاص بالنبي �)1(.

علة الحكم واسباب تحرميه بحق النبي � فيمكن 

اجاملها بالقول استناداً اىل ما اورده العلامء يف بيان 

ذلك بااليت:

أنها جاءت يف س��ياق سورة املدثر املباركة واىل ما 

فيها من اش��ارة اىل وظيفة النبي محمد � كرسول 

من الحق اىل الخلق)2( ، فبعد ان يس��تنهض الوحي 

النبي املدثر لتحمل اعباء الرس��الة باالنذار وتكبري 

الله، وتطه��ري ثيابه من كل نجاس��ة مادية ومعنوية، 

ينه��اه عن املنة عىل الله؛ النها تقطع الخري، ويأمره 

بالص��رب له بوصف��ه رضورة تفرض نفس��ها عىل كل 

داعية حق وحامل رسالة)3( .

وإن الذي مين عىل ربه عمله يف سبيله فإنه ال يستزيد 

عماً والسبب انه حينئذ يشعر باالكتفاء واالشباع فا 

يج��د حاجة تدعوه اىل املزيد من الس��عي)4( ، ومبا 

انه � يف مقام القيادة الدينية والرئاس��ة االجتامعية 

والعس��كرية والثقافية يف الرصاع الش��ديد مع اعتى 

القوى حينذاك عىل جميع االصعدة.

ومب��ا ان��ه قدوة املس��لمني يف وقت��ه ويف كل حني 

واملرتجم الحي االول للمفاهيم االسامية واملجسد 

االمث��ل للقيم االخاقي��ة واملطبق االث��م لاحكام 

)1( الحافظ ج��ال الدين الس��يوطي، تهذيب الخصائص 

النبوي��ة الك��ربى، تحقيق عب��د الل��ه التليدي، دار البش��ائر 

االسامية، بريوت – لبنان، )1410ه�(، ط2، 409.

)2( ينظر: محمد جواد مغنية، التفسري الكاشف،455/7.

)3( الس��يد محم��د تقي امل��دريس، من هدى الق��رآن، دار 

القارئ، 1429ه�-2012م، ط2، 333/11.

)4( املصدر نفسه، 345/11.

الرشعي��ة والداعي االنص��ح للوحداني��ة واملرشع 

االول لقانون الدولة االسامية وقائدها كان ال بد له 

ان يتصف مبجموعة م��ن الصفات ويتجنب الكثري 

مام ابتىل به قادة الدول وفاس��فة االمم ومفكريهم، 

ومن ذلك املن، فإن املن عىل الناس يدعوهم اىل 

النفور م��ن الداعية كام ان عدمه يدعوهن لالتفاف 

حول��ه بكرثة)5( ، بوصفه قائدهم واملنري لهم الطريق 

اىل جزاء الل��ه ومنه وفضله، وان��ه واياهم مأمورون 

بالصرب عىل االذى، وموعودون بالجزاء عىل ما كرب 

وصغر من عملهم والله ال يخلف امليعاد.

وه��ذا اجامالً قب��س من نور هدي��ه � الذي إن مل 

يجب حك��امً فإنه البد منه لكل م��ن تصدى ملقام 

الدعوة وتسنم مناصب القيادة يف االمة.

املس��ألة الثانية: تحري��م مد العني م��ا متع الله 	 

تعاىل به ازواجاً:

ۦٓ  نَّ َعۡينَۡيَك إِلَٰي َما َمتَّۡعَنا بِهِ بقوله تعاىل: حمس لَا َتُم��دَّ

ۡزَوٰٗج��ا ّمِۡنُهۡم َولَا َتۡحَزۡن َعلَۡيِه��ۡم َوٱۡخفِۡض َجَناَحَك 
َ
أ

يِۡلُمۡؤميِنيِِتِت�يَ ٨٨ىجس حجسالحِۡج��ر الآية حمجحمججحس  وقول��ه تعاىل: حمس َولَا  ل
ۡزَوٰٗجا ّمِۡنُهۡم زَۡهَرةَ 

َ
ۦٓ أ نَّ َعۡينَۡيَك إِلَٰي َم��ا َمتَّۡعَنا بِهِ َتُمدَّ

ۡبَقٰي 
َ
ۡنَيا لَِنۡفتَِنُهۡم فِي��هِۚ َورِۡزُق َرّبَِك َخۡيرٞ َوأ ٱلۡحََيٰوةِ ٱلدُّ

١٣١ىجس حجسط��ه الآية جحتمحتجحتجحس ، واملعن��ى: ال تطل النظر اىل زينة 
الحياة الدنيا وبهجتها التي متعنا بها اصنافاً وازواجاً 

معدودة من الكفار نس��اًء ورجال)6( ال يعبؤ بهم وما 

)5( الس��يد محم��د تقي امل��دريس، م��ن هدى الق��رآن، ، 

345/11

)6( محمد حس��ني الطباطبايئ، امليزان يف تفس��ري القرآن، 

منش��ورات جامعة املدرس��تني يف الح��وزة العلمية، قم – 

ايران، د.ت.، 238/14.
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متعناه��م اال لنمتحنه��م ونبلوهم ب��ه، والذي يعدك 

رب��ك من رزق اآلخ��رة خرٌي وابقى، وه��و امر للنبي 

� بتزكية النفس، وتنفرياً له من االنهامك يف التمتع 

بزهرة الدنيا لس��وء عاقبتها )1( ، والن ثواب الله عىل 

الص��رب وقلة املباالة بالدني��ا اوىل النه يبقى والدنيا 

تفنى)2( .

وه��ذا واجب بحقه � فالخط��اب له �، ويدخل 
يف عمومه جميع امته، واهل بيته عىل التخصيص)3( 

، وقد نهى الله رس��وله عن الرغبة يف الدنيا، فحظر 

عليه ان ميد عينيه اليها، وكان رسول الله � ال ينظر 

اىل ما يستحسن من الدنيا)4( .

علة الحكم واالسباب املوجبة له: 	 

الش��ك ان علة حكم تحريم مد العني عليه � من 

العلل املس��تنبطة والتي ميك��ن ادراكها مبا ورد من 

كلامت العلامء يف تفسري اآليات القرآنية، فضاً عن 

ان خري مدخل لفهمها هو ادراك علة امتاع الكافرين 

نس��اء او رج��االً بيوت��اً او جامعات وغريه��م بزينة 

الحي��اة الدنيا من مال او اوالد وس��لطان ومتاع، فإن 

العلة في��ه منصوصة بقوله تع��اىل: حمسلَِّنۡفتَِنُهۡم فِيهِۚىجس 

واملعن��ى: فإمن��ا منتعهم به��ا ابتاء فنكش��ف عن 

معادنهم، بس��لوكهم مع هذه النعم��ة وذلك املتاع، 

وهو مت��اع زائل كالزه��رة رسعان ما تذب��ل)5( ، وهو 

زهرة زائل��ة ونعمة حائلة، نختربه��م بها، ونعلم هل 

)1( احمد مصطفى املراغي، تفسري املراغي، 139/6.

)2( القرطبي، الجامع الحكام القرآن، 164/14.

)3( املصدر نفسه، 164/14.

)4( الطربيس، مجمع البيان، 130/6.

)5( سيد قطب، يف ظال القرآن، 2357/4. 

يؤدون شكرها او تكون وباالً عليهم ونكاالً لهم)6( ، 

وق��د بني له � رزقه الذي هو: رضاه خري وابقى)7(، 

وه��ذا تنفري واضح عن االنغ��امس بالدنيا وملذاتها 

لس��وء عقباها، وهو السبب الرئيس يف تحريم اطالة 

النظر اىل زينة الحياة الدنيا ومتاعها الزائل، وهذا ما 

يجب ان يتصف به س��لطان االمة وقائد ركبها الذي 

واله الله تعاىل رعاية شؤونها ورئاسة عبادها، وهذا 

يتض��ح بأدىن حد من التنس��م لعطر س��نته املباركة 

واقل اطالة عىل يشء م��ن نورها البهي، اذ يتجىل 

بوضوح ان محمد �: عاش فقرياً، ولكن فقره يعد 

م��ن معجزاته الكربى الت��ي مل ينتبه اليه��ا احد اىل 

اآلن... كان محم��د � ميل��ك امل��ال، ولكنه كان 

اجود ب��ه من الريح، ال يدعه يتناس��ل عنده، بل وال 

يستقر اطاقاً.

كان وهو س��يد امته وصاحب رشيعته��ا رجاً فقرياً 

يك��دح لعيش��ه، يجوع يوماً، ويش��بع يوم��اً، وهدفه 

االول من وراء ذلك ان يثبت وحدة االنس��انية ويقر 

التوازن بني افرادها)8( .

فض��اً عن كونها دع��وة لقائد االمة ورعيته ودرس��اً 

اخاقياً لكل االنسانية ، يف وجوب الظفر من الدنيا 

مبا ال يخل مبيزان قدر االنس��ان وكرامته وال نصيبه 

من االخرة، فام ))هي دعوة للزهد يف طيبات الحياة، 

ولكنه��ا دعوة اىل االعت��زاز بالقيم االصلي��ة الباقية 

وبالصل��ة بالله والرىض به، فا تتهاون النفوس امام 

زين��ة االثرياء، وال تفقد اعتزازها بالقيم العليا وتبقى 

)6( احمد مصطفى املراغي، تفسري املراغي، 139/16.

)7( املصدر نفسه، 139/16.

)8( محمد جواد مغنية، التفسري الكاشف، 255/5.
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دامئاً تحس حرية االس��تعاء عىل الزخارف الباطلة 

التي تبهر االنظار(()1( .

فتقديم املصلحة االجتامعية عىل املصلحة الفردية 

الش��خصية وتغليب رجاء االخرة، والظفر برضا الله 

سبحانه عىل غرور الدنيا ومتاعها هي اهم ما يجب 

ان يتص��ف به االنس��ان ويتأصل يف نفس املس��لم 

وأن يجس��ده القائد والراعي امام رعيته فعاً وقوالً، 

ويجعل الس��امء له هدفاً، والرضا له غايًة، فتنجذب 

القلوب صوبه متلمس��ة الرىض واالنس، مس��تمدة 

الطأمنين��ة والق��وة اذ يوح��د وجهتها ص��وب املأل 

االع��ىل ويقودها باالتجاه العل��وي يف الحياة الدنيا 

وللظفر بنعيم االخرة.

❊ ❊ ❊

)1( سيد قطب، يف ظال القرآن، 2357/4.

املبحث الثالث

ما ابيح له � دون سواه

وفيه مسألتان هام:	 

املسألة االوىل: ما ابيح له � من الغنائم.. 1

املسألة الثانية: اباحة النكاح له  � بلفظ الهبة . 2

والزيادة عىل االربع.

املسألة االوىل: ما ابيح له � من الغنائم: 	 

وهو اختصاصه � بخمس الفيء والغنيمة)2( ، وقد 

ا  احلت الغنائم لامة اجامالً قال تعاىل:    حمس فَكُلُواْ ِممَّ

َ َغُفورٞ رَِّحيٞم  ۚ إِنَّ ٱللَّ َ َغنِۡمُت��ۡم َحَلٰلٗا َطّيِٗباۚ َوٱتَُّقواْ ٱللَّ
نَفال الآية حمجحمتجحس .

َ
٦٩ىجس حجسالأ

وقد اخت��ص النب��ي � باصناف من تل��ك الغنائم 

ن��ورد منها ما دل القرآن الكري��م عليه داللة رصيحة 

ونحاول استظهار علته ومن هذه االصناف اآليت:

1- اختصاص��ه � بالفيء: والف��يء يقال: للغنيمة 

الت��ي ال يلحق فيها مش��قة)3( ، اي هي الغنيمة بدون 

قت��ال، وقد جعله تعاىل هنا عىل رس��وله خاصة)4( ، 

ُ عَلَٰى رَُس��ولِهِۦ ِمۡنُهۡم َفَمآ  فَآَء ٱللَّ
َ
ق��ال تعاىل: حمس َوَمآ أ

 َ وَۡجۡفُت��ۡم َعلَۡيهِ ِم��ۡن َخۡيٖل َولَا رَِك��اٖب َوَلِٰكنَّ ٱللَّ
َ
أ

ءٖ قَِديٞر  ۡ ُ عَلَٰى ُكّلِ شيَ يَُسّلُِط رُُسلَُهۥ عَلَٰى َمن يََشآُءۚ َوٱللَّ
٦ىجس حجسالحَۡشر الآية حمتجحس ، اما هذا الحرص يف صنف املغنم 
هذا وتخصيصه لرس��ول الله � فم��رده اىل طريقة 

)2( السيوطي، تهذيب الخصائص النبوية الكربى، 414.

)3( الراغب االصفهاين، املفردات يف غريب القرآن، 5-4.

)4( الشنقيطي، اضواء البيان، 1731



»علل األحكام الخاصة بالنبي ملسو هيلع هللا ىلص يف القرآن الكريم«

م.م. غسان ياسني عكلو  |      431

الظفر ب��ه، اي ملا كان اخراج اليه��ود مرده اىل الله 

تعاىل مبا قذف يف قلوبهم الرعب ومبا سلط عليهم 

رس��وله �، فكان ه��ذا الفيء لرس��ول الله � مل 

يشاركه فيه غريه)1( ، وكان الفيء يف اموال كفار اهل 

القرى، وه��م قريظة وبنو النضري، وه��ام باملدينة، 

وفدك وهي من املدين��ة ثاثة اميال، وخيرب، وقرى 

عرين��ة، وينب��ع، جعلها الله لرس��وله، يحكم فيها ما 

اراد، واخرب أنها كلها له)2( ، وإن كان الحكم س��ارياً 

يف جميع الكفار الذين حكمهم )3( .

أما حكم ذلك الفيء فقد ذكره سبحانه بقوله تعاىل: 

ۡه��ِل ٱلُۡقَرٰى ِهَّلِلَف 
َ
ُ عَلَٰى رَُس��ولِهِۦ ِمۡن أ فَ��آَء ٱللَّ

َ
��آ أ حمسمَّ

ٰ َوٱلَۡمَسِٰكيِن َوٱبِۡن  ٰميَ َولِلرَُّس��وِل َولِِذي ٱلُۡقۡربَٰي ويَٱۡليَتيَ
ۡغنَِيآِء ِمنُكۡمۚ 

َ
��بِيِل كَۡي لَا يَُكوَن ُدولََۢة َبيۡ��َن ٱلۡأ ٱلسَّ

َوَم��آ َءاتَىُٰكُم ٱلرَُّس��وُل فَُخُذوهُ َوَم��ا َنَهىُٰكۡم َعۡنُه 
َ َش��ِديُد ٱلۡعَِقاِب ٧ىجس  ۖ إِنَّ ٱللَّ َ ْۚ َوٱتَُّق��واْ ٱللَّ فَٱنَتُه��وا

 

حجسالحَۡشر الآية خمتجحس  فقد حدد سبحانه وتعاىل الفيء ومصارفه 

وحرص الس��لطة واطاق اليد فيه للرسول � وميزه 

بذلك عن غنائم الحرب والتي كانت عادة ما تقس��م 

بني املقاتلني الذين احتازوها.

ف��إن أموال كفار أهل القرى ))فلل��ه( يأمركم فيه مبا 

أحب )وللرسول( بتمليك الله اياه ))ولذي القرىب(( 

يعني اهل بيت رس��ول الله وقرابته، وهم بنو هاش��م 

))واليتامى واملس��اكني وابن الس��بيل(( منهم)4(، ثم 

اردف س��بحانه ذلك الحكم بعلته التي هي يف قوله 

)1( الشنقيطي، اضواء البيان، 1731

)2( الطربيس، مجمع البيان، 430/9.

)3( املصدر نفسه، 431/9.

)4( الطربيس، مجمع البيان، 430/9.

ۡغنَِيآِء ِمنُكۡمۚىجس 
َ
تعاىل: حمسكَۡي لَا يَُكوَن ُدولََۢة َبيَۡن ٱلۡأ

حجسالحَۡش��ر الآي��ة خمتجحس واملعنى: امنا حكمن��ا بذلك وجعلناه 

مقس��امً بني هؤالء املذكورين، لئا يأخذه االغنياء 

ويتداول��وه فيام بينه��م ويتكاثروا به ك��ام كان ذلك 

دأبه��م يف الجاهلي��ة، وال يصيب الفق��راء من ذلك 

يشء)5( .

وهذا م��ا يضمن توزيع ال��رثوات بالعدالة القصوى 

وض��امن الحقوق واق��رار العدل وتطبيق املس��اواة 

وهو اس��اس نظام الحكم يف االسام، فإن االسام 

نظ��ام الهي انس��اين يراع��ي مصلح��ة الجميع دون 

اس��تثناء لف��رد او فئة فا يحل مش��كلة انس��ان عىل 

حس��اب غريه، وال يضيق عىل انس��ان ليوس��ع عىل 

غريه اياً كان، فالجميع عنده سواء)6( .

2- اختصاصه � بخمس الغنائم:

والُغْنُم: هو كل مظفور به من جهة العدى وغريهم)7(، 

 ِ نَّ لِلَّ
َ
نََّما َغنِۡمُتم ّمِن شَۡىٖء فَأ

َ
قال تعاىل حمس ۞َوٱۡعلَُمٓواْ أ

ُخمَُسُهۥ َولِلرَُّس��وِل َولِِذي ٱلُۡقۡربَٰي َوٱلَۡيَتٰمَٰى َوٱلَۡمَسِٰكيِن 
نَزلَۡنا عَلَٰى 

َ
ِ َوَمآ أ ��بِيِل إِن ُكنُتۡم َءاَمنُتم بِٱللَّ َوٱبِۡن ٱلسَّ

ُ عَلَٰى  َعۡبِدنَا يَ��ۡوَم ٱلُۡفۡرقَاِن يَۡوَم ٱلَۡتَق��ي ٱلۡجَۡمَعاِنۗ َوٱللَّ
نَفال الآية جحتمختجحس ، والغنيمة التي هي 

َ
ُك��ّلِ شَۡىٖء قَِديٌر ٤١ىجس حجسالأ

 

ما أخذ من اموال اهل الحرب من الكفار بقتال، وهي 

هبة من الله تعاىل للمسلمني)8( ، فالقتال واالخذ من 

خاله او بس��ببه وهو ما يفرق ويفص��ل بني الغنيمة 

والفيء الذي هو ما سلط الله تعاىل عليه املسلمني 

)5( املراغي، تفسري املراغي، 34/28.

)6( محمد جواد مغنية، التفسري الكاشف، 287-286/7.

)7( الراغب االصفهاين: املفردات يف غريب القرآن، 380.

)8( الطربيس، مجمع البيان، 467/4.
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من اموال عدوهم دون قتال.

وقد اختلف العلامء يف احكامها وفصلوا القول يف 

تفاصيلها من عموم او تخصيص او نس��خ او احكام 

وغريها)1( ، ويف كيفية قسمة الخمس، ومن يستحقه، 

والخوض فيها يخرجنا من مناط البحث)2( .

وميك��ن القول اجامالً بأن الجامع لتلك االقوال هو 

م��ا يتفق مع ظاهر االية وم��ا اختص به � من تلك 

الغنائم والتي تقسم عىل اآليت)3( ، خمس لله، وينفق 

في��ام يرضيه يف مصال��ح الدين العامة، وهو س��هم 

الله، وسهم لرسوله منه كفايته لنفسه ونسائه، وسهم 

لذوي القرىب من اهله وعش��ريته، وس��هم أليتام آل 

محمد �، وس��هم ملساكينهم وسهم البناء السبيل 

منه��م خاص��ة او هو س��هم املحتاجني من س��ائر 

املس��لمني، وهم اليتامى واملساكني وابن السبيل، 

ويتلخص يف رد اربعة اخامس مل يشء من الغنيمة 

اىل املقاتلني، واستبقاء الخمس يترصف فيه رسول 

الله � واالمئة املس��لمون والقامئون عىل رشيعة 

الل��ه املجاهدون يف س��بيل الله م��ن بعده يف هذه 

املصارف)4( .

)1( القرطب��ي، الجامع الحكام الق��رآن، 5/10، وينظر: ابن 

العريب، احكام القرآن، 400/2.

)2( الطربيس، مجمع البيان، 468/4، وينظر: الش��نقيطي، 

اضواء البيان، 309.

)3( ينظر: محمد جواد مغنية، التفس��ري الكاشف، 482/3-

483، وينظر: املراغي، تفسري املراغي، 4/10.

)4( سيد قطب، يف ظال القرآن، 1519/3.

علة الحكم واالسباب املوجبة له والحكمة من 	 

ترشيعه:

وهي من العلل املستنبطة التي مل ينص القرآن عليها 

ب��ل تحتاج اىل تتبع كل��امت االعام من املفرسين 

الس��تظهارها واالس��تدالل عليها، ومن ذلك اآليت: 

))الحكمة يف تقس��يم الخمس عىل ه��ذا النحو ان 

الدول��ة التي تدير سياس��ة االمة البد له��ا من املال 

لتس��تعني به عىل القي��ام باملصالح العامة كش��عائر 

الدي��ن والدفاع عن االمة وهو م��ا جعل لله يف اآلية 

ثم نفقة رئيس حكومتها، وهو س��هم الرسول فيها ثم 

ما كان ألقوى عصبته واخلصهم له وأظهرهم متثياً 

لرشف��ه وكرامته وهو س��هم ذوي الق��رىب)5( ((، وهو 

سهم أليتام آل محمد � وسهم ملساكينهم وسهم 

البن��اء الس��بيل منهم خاص��ة ال يش��اركهم احد يف 

ذلك)6( ، وعلته يف خصوصهم الن الله حرم عليهم 

الصدقات فعوضهم عنها بالخمس)7( .

وخاص��ة العل��ة يف م��ا ابيح ل��ه � م��ن الغنائم، 

خمسها كان او فيئها ميكن اجاملها باآليت:

لقد حرص الله سبحانه وتعاىل السلطة عىل ما حازه 

املس��لمون من اعدائهم الكف��ار بقتال او بغريه بيده 

س��بحانه وامر رسوله يرصفها كيفام يشاء ثم قرر مبا 

نالوه م��ن دون قتال خالصاً لرس��وله � وذلك مبا 

يتوافق مع طريقة الظفر به التي مل تتضمن جهداً من 

املجاهدين، ثم جعل ما نالوه خمس��ة اقسام احدها 

لله ورس��وله � واالرباع الباقية للمجاهدين تقديراً 

)5( املراغي، تفسري املراغي، 4/10.

)6( محمد جواد مغنية، التفسري الكاشف، 483-482/3.

)7( املصدر نفسه.
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لجهدهم وجهادهم يف س��بيل الل��ه، وما نزع ملكية 

ذل��ك اال ليخلص االمر كله لله س��بحانه وحده وال 

يخالط املجاهد يف س��بيله س��بحانه هوى من متاع 

الدني��ا وغروره��ا، وليعلموا ان ما رده الله ورس��وله 

عليه��م من اخ��امس الغنيمة امنا اس��تحقوها مبنح 

الله تعاىل لهم إياه��ا، فيبقى املدار يف كل عملهم 

رضا الله س��بحانه وطاعته وطاعة رسوله � واويل 

االمر منهم.

فضاً عن قطع دابر الجاهلية االوىل ووأد براثنها فا 

يستأثر االغنياء والرؤساء برؤوس االموال فيتكاثروه 

ويتداولوه وال يصيب الفقراء منهم اال العناء.

وهذا مبدأ العدل الذي هو محور النظام االس��امي 

واحد اهم مرتكزاته، وإذ البد لسياسة االمة وادارتها 

من مقومات عدة اهمه��ا النظام االقتصادي واملال 

الذي تس��تعني به عىل القيام مبصالح الدولة ورعاية 

ش��ؤون مواطنيها، ونفقة رئي��س حكومتها وعصبته 

وكل م��ا يؤازره، وحفظاً لكرامته��م ورشفهم، ودفعاً 

لحاجاتهم ، اذ بهيبتهم تتعل��ق الدولة وهيبتها، كان 

نصيبهم محفوظاً وحظهم مسمى من غنيمة القتال، 

وجعل الفيء خالصاً لهم دون قتال.

املس��ألة الثاني��ة: اباحة الن��كاح � بلفظ الهبة 	 

والزيادة عىل االربع:

ف��إن وهبت املرأة نفس��ها م��ن غري ص��داٍق وقبلها 

النب��ي� حلت له)1( ، فزاده الل��ه تعاىل فضاً عىل 
امته ان اح��ل له املوهوبة، وال تح��ل الحد غريه)2( 

)1( القرطبي، الجامع الحكام القرآن، 184-181/17

)2( ابن العريب، احكام القرآن، 595/3.

آ  ِبىُّ إِنَّ َه��ا ٱلنَّ يُّ
َ
أ ، وج��اء ذلك يف قوله تع��اىل: حمس َيٰٓ

ُجوَرُهنَّ َوَما 
ُ
ٰتِ��ٓى َءاَتۡي��َت أ ۡزَوَٰجَك ٱلَّ

َ
ۡحلَۡلَن��ا لَ��َك أ

َ
أ

ُ َعلَۡيَك َوَبَناِت َعّمَِك  فَآَء ٱللَّ
َ
��آ أ َملََكۡت يَِميُنَك ِممَّ

ٰتِى  ٰتَِك َوَبَناِت َخالَِك َوَبَناِت َخَٰلٰتَِك ٱلَّ َوَبَن��اِت َعمَّ
ۡؤِمَنًة إِن َوَهَبۡت َنۡفَسَها لِلنَِّبّىِ  ٗة مُّ

َ
َهاَجۡرَن َمَعَك َوٱۡمَرأ

ََّك ِمن ُدوِن  ن يَۡس��تَنِكَحَها َخالَِصٗة ل
َ
ِبىُّ أ َراَد ٱلنَّ

َ
إِۡن أ

ۡزَوِٰجِهۡم 
َ
ۗ قَۡد َعلِۡمَنا َما فََرۡضَن��ا َعلَۡيِهۡم فِٓي أ ٱلُۡمۡؤميِنيِِتِت�يَ

يَۡمُٰنُهۡم لَِكۡيلَا يَُك��وَن َعلَۡيَك َحَرٞجۗ 
َ
َوَم��ا َملََكۡت أ

ۡح��َزاب الآية مجتجمتجحس ، فقد 
َ
ُ َغُف��وٗرا رَِّحيٗما ٥٠ىجس حجسالأ وََكاَن ٱللَّ

ذك��ر الله س��بحانه وتع��اىل يف هذه اآليات النس��اء 

التي تحل للنبي � نكاحهن وهن اما النس��اء التي 

يحل نكاحهن عىل الرجال عموماً فيش��اركه يف هذا 

املعن��ى غريه من رجال أمته ث��م خصة مبزيد فضله 

ع��ىل امته ان اح��ل له دونهم املوهوب��ة: التي تهب 

نفس��ها من دون صداق وال ويل ان قبلها �، ورفع 

عنه � قيد العدد.

فإن امل��رأة املصدقة بتوحيد الل��ه تعاىل إن وهبت 

نفس��ها له � بغري صداق حلت ل��ه، وغري املؤمنة 

ان وهبت نفس��ها منه � ال تحل له)3( ، فقوله تعاىل 

ۡؤِمَن��ًةىجس تقيي��د من طريق التخصي��ص بالتعليل  حمس مُّ
والترشي��ف، فالكاف��رة ال تح��ل له)4( ، ف��إن وهبت 

املؤمنة نفس��ها للنب��ي � وآثر نكاحه��ا يف انها له 

خالص��ة، دون غ��ريه م��ن املؤمنني، فه��ذا ال يحل 

ََّك ِمن ُدوِن ٱلُۡمۡؤِمنِيَنۗىجس  لغريه قال تعاىل: حمسَخالَِصٗة ل

ۡح��َزاب الآي��ة مجتجمتجحس  أي خالصة لك دون غريك، فا يحل 
َ
حجسالأ

)3( الطربيس، مجمع البيان، 170/8.

)4( ابن العريب، احكام القرآن، 595/3.
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هذا لغريك، وهو لك حال، وهذا من خصائصه � 

يف الن��كاح اذ كان ينعقد النكاح ل��ه بلفظ الهبة وال 

ينعقد ذلك الحد غريه)1( .

علة الحكم واالس��باب املوجبة له: وهي من العلل 

يَۡمُٰنُهۡم لَِكۡيلَا 
َ
امل��رصح بها اجامالً بقوله تع��اىل حمسأ

ۡحَزاب الآية مجتجمتجحس  ،وقوله تعاىل: 
َ
يَُكوَن َعلَۡيَك َحَرٞجۗىجس حجسالأ

ۡحَزاب 
َ
ۡزَوِٰجِهۡمىجس حجسالأ

َ
حمسقَ��ۡد َعلِۡمَنا َما فََرۡضَنا َعلَۡيِهۡم فِٓي أ

 

الآي��ة مجتجمتجحس أي ق��د علمنا م��ا أخذنا ع��ىل املؤمنني يف 

ازواجه��م م��ن امله��ر، والح��رص بع��دد محصور، 

ووضعن��اه عنك تخفيفاً عن��ك ، وابحنا لك ما أبحنا 

غ��ري ذل��ك دونهم، وه��و الصف��ي ال��ذي تصطفيه 

 لنفس��ك من الس��بي وامنا خصصناك عىل علم منا 

باملصلح��ة فيه م��ن غري محاباة وال ج��زاف لريتفع 

عنك الحرج)2( .

وكذا عل��ة الحكم يف اختصاص��ه والترصيح بذلك 

ََّك ِمن ُدوِن  االختصاص يف قوله تعاىل: حمسَخالَِصٗة ل

ۡح��َزاب الآي��ة مجتجمتجحس ، اذ هو اي��ذان بأنه مام 
َ
ۗىجس حجسالأ ٱلُۡمۡؤميِنيِِتِت�يَ

ُخص به لنبوته وبإستحقاقه الكرامة الجلها)3( ، ومن 

العلل املنصوصة إذ ذكرت العلة يف اختصاصه عليه 

الصاة والس��ام مبا تقدم من االحكام بقوله تعاىل 

ۡح��َزاب الآية مجتجمتجحس أي 
َ
حمسلَِكۡيلَا يَُك��وَن َعلَۡيَك َحَرٞجۗىجس حجسالأ

احللنا لك ذلك حت��ى ال يكون عليك حرج وضيق 

)1( الطربيس، مجمع البيان، 170/8.

)2( املصدر نفسه. 171/8

)3( الس��يد عبد الله شرب، تفس��ري القرآن الكريم، دار احياء 

ال��رتاث العريب، ب��ريوت – لبنان، )1470ه��� - 1987م( ، 

ط4، 402.

يف نكاح من نكحت من االصناف الس��الفة)4( ، أي 

ه��و يف بيان علة الحكم يف م��ا أحل له من اصناف 

النس��اء املذكورات فهو تعليل لقوله يف صدر اآلية: 

ۡحَزاب الآي��ة مجتجمتجحس ، او ملا يف ذيلها 
َ
ۡحلَۡلَنا لََكىجس حجسالأ

َ
حمسإِنَّ��آ أ

من حكم االختص��اص)5( ، أي ليك ال يكون عليك 

ضيق يف باب النكاح متصل بخالصة وبينها اعرتاض 

لبيان ان املصلحة اقتضت مخالفة حكمه لحكمهم 

يف ذل��ك)6( ، فهو من مختصات��ه � وقد جعل الله 

ه��ذه خصوصي��ة للنبي �، مبا ان��ه ويل املؤمنني 

واملؤمنات جميعاً)7( ، فق��د اخلص احالها له � 

ملعان تقتيض التوس��يع عليه مل��ا يعرس التحرز عنه 

بالتوس��عة يف مظان الح��رج )8( ، ال��ذي هو الضيق 

واالث��م)9( ، ول��يك ال يك��ون عىل النب��ي حرج يف 
االس��تجابة للظروف الخاصة املحيطة بشخصه)10( 

تل��ك الظ��روف التي الزمت��ه بزيجات ون��كاح عدد 

مغاير ملا قيد به س��واه، واالبقاء عىل ازواجه الايت 

هاج��رن معه، قب��ل تحليل غري املهاج��رات او بعد 

نس��خ رشط الهجرة يف التحليل)11( ، وقد تزوج بكل 

منه��ن لغرض خاص وملعنى اقت��ىض ذلك النكاح 

)4( احمد مصطف��ى املراغي، تفس��ري املراغي، 20/22-

.21

)5( الطباطبايئ، امليزان يف تفسري القرآن، 335/16.

)6( عبد الله شرب، تفسري القرآن الكريم، 402.

)7( سيد قطب، يف ظال القرآن، 2876/5.

)8( الفي��ض الكاش��اين )ت1091ه���(، تفس��ري الصايف، 

.375/2

)9( الطربيس، مجمع البيان، 171/8.

)10( سيد قطب، يف ظال القرآن، 2876/5.

)11( الطربيس، مجمع البيان، 170/8.
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فلم يع��رف ع��ن كل ازواجه الش��باب ولكن كلهن 

ذوات ج��امل، وق��د اصبح��ن امه��ات املؤمن��ني، 

وبعد التخي��ري اخرتن الله ورس��وله ومل يفارقنه � 

ويحرمن رشف االنتس��اب اليه، فأحل الله س��بحانه 

للنبي � استبقاءهن جميعاً يف عصمته كلهن حاً 

له، فا يحرمن الخري الذي اخرتنه وال الرشف الذي 

آثرنه، وتكرمياً لهن النتس��ابهن ل��ه �، ومن بينهن 

املوهوبة قطعاً.

كام إن ذلك للداللة ايضاً عىل عظيم منزلته ومكافأة 

له ع��ىل جه��وده، والله س��بحانه أعلم مب��ا يصلح 

للناس، وغفور للمؤمنني ورحيم بهم)1( .

وميكن اجامل ذلك ب��اآليت: إن ذلك االختصاص 

كان اكراماً ملقام النبوة وهو من اس��تحقاقاتها ورفعاً 

للضيق والحرج يف متكني النبي � من االس��تبقاء 

ع��ىل ازواجه وان كن خ��ارج ما قيد به املؤمنني من 

ع��دد ارب��ع، وإن كانت املوهوبة احدى نس��ائه، او 

فرضن اكرث من ذلك.

واختص ب��ه كون��ه � ويل املؤمن��ني واملؤمنات 

جميع��اً فله الزواج مبن تهب له نفس��ها دون صداق 

وال ويل، وللتوس��عة عليه يف ظ��ل ضغط الظروف 

املحيط��ة ب��ه � ولاس��تبقاء عىل كل نس��اءه � 

واكراماً لهن بعد ان اخرتن الله ورسوله والدار اآلخرة 

ليش��مل الكل املوهوبة ان فرضت، وايضاً اكراماً له 

وتعظيامً ملنزلته، والله س��بحانه اعلم مبا يصلح به 

ح��ال الناس والرحيم به��م. وتدخل يف هذه عموماً 

علة اختصاصه � بالزيادة عىل اربع.

)1( محمد جواد مغنية، التفسري الكاشف، 232/6.

خاتمة البحث ونتائجه

الحمد لله ختاماً كام كان مبتدأ، متصاً دامئاً، مبنه 

هداين للدوام عىل حمده، وال ارجو س��وى رضاه، 

فبفضل��ه يرس يل كتاب��ة البحث، والصاة والس��ام 

عىل رس��ول الله صىل الله عليه واله وس��لم، وبعد 

إمت��ام البحث ارجو ان اكون قد وفقت يف اس��تيفاء 

اصوله العامة، دون اف��راط وال تفريط، وختاماً اورد 

بعض اهم النتائج التي امثر عنها وهي كاآليت:

1- لدراس��ة أي جانب من جوان��ب حياة النبي � 

ينبغي مراع��اة ان له � يف األمة ش��ؤوناً ومقامات 

وعليه يجب تأطري ذلك الجانب املدروس بالش��أن 

ال��ذي يغلب عليه يف س��ريته � ومن اهم ش��ؤونه 

ومقاماته � يف امته هي:

أ- الرس��الة والنب��وة: والت��ي مدار وظيفت��ه � فيها 

التبليغ اوالً، ثم البيان ثانياً، وهذا يف معظمه وحياين 

ال ش��أن لظروف��ه الش��خصية وال االجتامعي��ة وال 

التأريخية فيه.

ب- الرئاس��ة والقي��ادة: اجتامعية كانت ام سياس��ية 

او اقتصادي��ة او غريه��ا، وهنا ينعك��س دور التطبيق 

العم��يل لامر االله��ي والحكم الرب��اين مع مراعاة 

وظروف��ه  والنفس��ية،  الش��خصية  الذاتي��ة  ش��ؤونه 

االجتامعية، فتلبس االحكام ثوباً ينس��جم مع ثقافة 

ع��رصه �، وتطبق مب��ا يرفع الضي��ق والحرج عنه 

� وق��د يختص � بأحكام ال تصلح لس��واه تارة 

مبا ان��ه باملقام االول نبي ورس��ول وال يتم هذا اال 

الفضليته، واخرى مبا انه قائد ورئيس حفظاً ملقامه 
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ورفعاً لشأنه وهذه االحكام التي كانت مدار لبحثنا.

2- ان االح��كام الرشعية صادرة عن الحكيم الخبري 

وهي مبجمله��ا معللة بعلل وتس��ري صوب تحقيق 

اه��داف تنص��ب يف النهاي��ة يف مصلحة االنس��ان 

وضامن سعادة نوعه يف الدنيا واآلخرة.

3- ان العل��ة اج��امالً: ه��ي الباع��ث ع��ىل ترشيع 

االح��كام الرشعي��ة والغ��رض منها، وله��ا وجهني 

 اساس��يني ه��ام: جل��ب املنفع��ة ودف��ع امل��رضة 

للعباد وعنهم.

4- ان عل��و مق��ام املصطف��ى � وفضل��ه ع��ىل 

العاملني ال مينع من السعي للظفر بالحد االدىن من 

سريته � او التكلف واالمتناع مبا فرض عىل نفسه 

وحرم بأمر الله او اق��راره تعاىل له، ولو بعنوان ثاين 

م��ن االحكام كأن نجعل ما اختص به من الواجبات 

مستحبات وما حرم عليه بعنوان الكراهة، لنيل رضا 

الخالق سبحانه بقدر ما نستطيع.

5- إن يف خصائص��ه � قب��س م��ن ن��ور املدين��ة 

املنورة، وش��عاع من عدل دولته ونفحة مس��ك من 

حنك سياس��ته ملن تس��نم املنصب وتوىل القيادة 

يف االم��ة واراد به��ا الخري فليهتدي بس��نته ويتجلل 

خصائص النبي الخاتم � فإن فيها الرصاط السوي 

لحفظ املقام، وعلو الشأن بني األنام.

6- إن الله سبحانه قد اختص رسوله املصطفى � 

بالوج��وب لقيام الليل ملا يف ناش��ئة الليل من عون 

� عىل ما س��يلقى من ثقل القول وعبء الرسالة، 

فمثل القيام لياً جاين من االعداد النفيس والتخلية 

الفكرية الداء مهامه املناطة به �.

7- إم املّن من الصفات املنّفر عنها والتي يجب أن 

ينأى من تسنم القيادة عنها ، وقد ُخص بهذا الحكم 

النب��ي القائد � ملا يف املّن م��ن تنفري الرعية عن 

راعيها لذا ذكر يف حقه � تنبهاً لسواه وتأكيداً عليه.

8- ان م��ن مختصاته � ما اقترص الحكم فيها عليه 

دون ان يكن فيها فس��حة لاقتداء ب��أي حد منها ال 

اع��ىل وال ادىن النه��ا كانت متعلقة مب��ا مر به � 

خصوصاً من ظروف شخصية واجتامعية وتأريخية 

كرف��ع القيد عن��ه � يف عدد الزوج��ات او النكاح 

باملوهوبة.

وأس��ال الله تعاىل القب��ول والعفو ع��ن كل تقصري 

والحمد لله رب العاملني.

❊ ❊ ❊
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