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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
اٞنقدمة 

: اٜنمد هلل كالصالة كالسالـ على رسوؿ اهلل                     أما بعد 
العوف كالتوفيق من اهلل تعاىل لسلوؾ  (بعد نعمة اٟنداية  )فمن أعظم النعم على اٞنرء 

الطرؽ اٞنوصلة إىل مرضاته ، كمن أٚنى تلك الطرؽ  منزلة كأعالها رفعة طلب العلم الشرعي ، 
لبشر إىل  ؿ ، فبه حياة القلوب ، كداللةكاف منه متصالن بكتاب اهلل كسنة رسوله  كخاصة ما

. مرضاة عالـ الغيوب 
 حملبيها ، بأف أكتب ُب حديث كٞنا كاف من كاجيب  أف أعمل على تقريب سنة النيب 

من األحاديث النبوية اليت اشتملت على علـو كثًنة كفوائد ٌٗنة توزعت ُب مصنفات أهل العلم 
باٜنديث ركاية كشرحان كاستنباطان كفقهان ، فاخرتت حديثان اشتهر بٌن أهل العلم ُنديث العنرب ، 

 . حديث العنبر ، دراسة حديثية وفقهية: كاخرتت عنوانان للبحث كما يلي 
: كاخرتت الكتابة ُب هذا اٞنوضوع ألمور منها 

. تقريب السنة النبوية بشرح حديث من أحاديث اٞنصطفى  -
 .بياف ما تضمنه هذا اٜنديث من مسائل علمية ٕنس اٜناجة إليها ُب كل عصر -

: وجاءت خطة البحث كما يلي 
: المقدمة 

: المسائل الحديثية: المبحث األول 
. ٔنريج اٜنديث: اٞنسألة األكىل 
. االختالؼ بٌن الركايات : اٞنسألة الثانية 
. شرح غريب اٜنديث: اٞنسألة الثالثة 
. اٞنبهموف ُب اٜنديث : اٞنسألة الرابعة 

. تبويبات احملدثٌن على اٜنديث: اٞنسألة  اٝنامسة 
. لطائف حديثية: اٞنسألة السادسة 
. تسمية اٜنديث ، كالسرية: اٞنسألة  السابعة 
: المسائل الفقهية: المبحث الثاني 
. مشركعية اإلمارة ُب الغزك: اٞنسألة  األكىل  
. السياسة الشرعية: اٞنسألة الثانية 
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. ترصد العدك: اٞنسألة  الثالثة 
. التزكد ُب الغزك ، ك٘نله: اٞنسألة الرابعة 

. أكل ميتة البحر:  اٞنسألة اٝنامسة 
. دهن ميتة البحر: اٞنسألة السادسة 
. الشبع من ميتة البحر كالتزكد منها:اٞنسألة  السابعة 
. أكل اللحم اٞنننت : اٞنسألة الثامنة 
. أكل كرؽ الشجر: اٞنسألة التاسعة 

: المسائل األصولية : المبحث الثالث 
.  ، كحجيتهتقرير النيب : اٞنسألة  األكىل 
. اجتهاد الصحايب كقت نزكؿ الوحي: اٞنسألة الثانية 
. الضركرات تبيح احملظورات: اٞنسألة الثالثة 
. األصل ُب األشياء اإلباحة: اٞنسألة الرابعة 

. اٞنشاكرة ُب النوازؿ: اٞنسألة اٝنامسة 
. اٞنفيت يعمل ببعض ما يفيت به: اٞنسألة السادسة 
.  مسائل عامة ، وفوائد منثورة: المبحث الرابع 
. فضل الرباط ُب سبيل اهلل: اٞنسألة األكىل 
. حرص الصحابة على معرفة اٜنالؿ كاٜنراـ: اٞنسألة الثانية 
.  تسلية النفس كقت الرباط: اٞنسألة الثالثة 
. االقتصاد كقت الشدة ، كالصرب حينها: اٞنسألة  الرابعة 
. الشبع من الطعاـ: اٞنسألة اٝنامسة 
. الًسمن: اٞنسألة السادسة
. التعاكف كاٞنواساة ُب الغزك: اٞنسألة السابعة  
. التفكر ُب خلق اهلل: اٞنسألة الثامنة

. التذكًن بنعم اهلل : اٞنسألة التاسعة 
: اٝنإنة
: اٞنراجع 

: كقد اتبعت اٞننهج التايل ُب كتابة البحث 
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 .عزك اآليات ببياف اسم السورة كرقم اآلية -

ٔنريج اٜنديث مدار الدراسة ، بتوسع ، بذكر كل ركاية كمن ركاها كمن أخرجها، كذكر  -
 .رقم اٛنزء كالصفحة ،أك رقم اٜنديث

 .ترتيب اٞنصادر على حسب تقدـ كفاة أصحاهبا -

 .ٔنريج األحاديث الواردة ُب الدراسة ٔنرران ٢نتصران  -

 .إذا كاف اٜنديث ُب الصحيحٌن أك أحدمها فأكتفي بالعزك إليهما عن اٜنكم عليه -

 .توثيق النقوؿ من مصادرها -

 .ٓنليل ألفاظ اٜنديث كاستنباط اٞنسائل اٜنديثية كالفقهية كاألصولية كالعامة منه -

 .دراسة االختالؼ بٌن ركايات اٜنديث ، كبياف كجه اٛنمع أك الرتجيح -

 .شرح اٞنسائل الفقهية اليت تضمنها اٜنديث شرحان ٢نتصران  -

 .أعلق على ما يستوجب التعليق  -

 .كأسأؿ اهلل أف رعله خالصان لوجهه الكرمي كأف ينفعين به ، كأف ينتفع به كل من اطلع عليه

. كاٜنمد هلل رب العاٞنٌن
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. الدراسة الحديثية: المبحث األول 
 

: تخريج الحديث : المسألة األولى 
:  من ٙنسة طرؽ ، كألفاظها كٔنررها كما يلي كرد اٜنديث عن جابر بن عبد اهلل 

 
. عن جابر بن عبد اهلل  ()من رواية أبي الزبير المكي : الطريق األول 

نىا كىأىمَّلرى   اللَّلهً  رىسيوؿي  بػىعىثػىنىا : قىاؿى أنه   جىاًبرو  عىنٍ  ةى  أىبىا عىلىيػٍ  ًجرىابنا كىزىكَّلدىنىا لًقيرىٍي و  ًعًننا نػىتػىلىقَّلى عيبػىٍيدى
ٍرو  ًمنٍ  دٍ   ىٍ  ٕنى رى ي  لىنىا رًى ةى  أىبيو فىكىافى  غىيػٍ ٍرىةن  يػيٍعًطينىا عيبػىٍيدى ٍرىةن  ٕنى . ٕنى
. ؟  هًبىا تىٍصنػىعيوفى  كيٍنتيمٍ  كىٍيفى :  فػىقيٍلتي :   ى (ؿ)قىا
 نىٍضًربي  كىكينَّلا اللَّلٍيلً  ًإىلى  يػىٍومىنىا فػىتىٍكًفينىا اٍلمىاءً  ًمنى  عىلىيػٍهىا نىٍشرىبي  ٍبيَّل  الصَّليبي  ديىى ُّ  كىمىا َنىىصُّهىا:  قىاؿى 

. فػىنىٍأكيليهي  بًاٍلمىاءً  نػىبػيلُّهي  ٍبيَّل  اٝنٍىبى ى  ًبًعًصيػِّنىا

                                                 
 (. ع) حزام، بن حكيم مولى المكي، الزبير أبو القرشي تدرس بن مسلم بن محمد: الزبير أبو  ()

. وعائشة عمرو، بن اللَّو عبد عمر، بن اللَّو وعبد اللَّو، عبد بن جابر: عن روى
 جريج ابن الملك وعبد عيينة، بن وسفيان الثوري، وسفيان الحجاج، بن شعبة: عنو روى

 بن وعلي معين، بن يحيى وقال ، "بأس بو ليس:" ثالثة مرة وقال. أخرى مرة ولينو بو ويحتج عنو يروي: أحمد اإلمام قال
 في ويسترجح يزن رأيتو:" قال الزبير؟ أبي حديث تركت مالكَك  الحجاج بن شعبة وسئل ،  "ثقة:" والنسائي المديني،

 يستحق لم لنفسو الوزن في استرجح من ألن فيو قدح من ينصف ولم: " وقال الثقات، في حبان ابن وذكره ، "الميزان
 قال بذلك الموصوفين من الزبير أبو وكان المدلسين على شديًدا كان فقد ىذا لغير تركو شعبة ولعل ،  "أجلو من الترك

 الثقات من أحداً  أعلم وال ثقة عن إال يحدث ال مالكاً  فإن مالك عنو يحدث أن صدقاً  الزبير بأبي كفى:" عدي ابن
 " يدلس أنو إالَّ  صدوق: " حجر ابن وقال... ، "بو بأس ال صدوق ثقة نفسو في وىو عنو كتب وقد إال عنو تخلف

 من أكثر من: والمرتبة الثالثة ىم ،  ومئة وعشرين ست سنة قبل مات ، المدلسين مراتب من الثالثة المرتبة في وعده
، وقد قبل األئمة مطلقاً  حديثهم رد من ومنهم بالسماع فيو صرحوا بما اال أحاديثهم من االئمة يحتج فلم التدليس

األحاديث التي رويت لو في الصحيحين ألن عنعنتو محمولة على السماع ، ولم يقدح فيها أحٌد من األئمة المعتبرين من 
 .أجل عنعنة أبي الزبير

 .49 ص للفتني المغني. سين وإىمال راء وضم مهملة دال وسكون بمفتوحة: تدرس

 ،3152 ت 2/480 أحمد بن اللَّو عبد رواية العلل ،181 ت 111 ص المروذي رواية أحمد اإلمام عن العلل: ينظر
 ت 87 ص المديني بن لعلي شيبة أبي بن محمد سؤالت ،،722 ت 197 ص الدارمي رواية معين بن يحيى تاريخ
 ص حجر البن التقديس أىل تعريف ،9/382 التهذيب تهذيب 26/407 الكمال تهذيب ،5/352 الثقات ،،80

 .6291 ت 506 ص التهذيب تقريب ،101ت108
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ٍي ىةً  اٍلبىٍحرً  سىاًحلً  عىلىى لىنىا فػىريًفعى  اٍلبىٍحرً  سىاًحلً  عىلىى كىاٍنطىلىٍقنىا:  قىاؿى  نىا ي  الضَّلٍ مً  اٍلكىًثيبً  كىهى  فىًإذىا فىأىتػىيػٍ
.  اٍلعىٍنبػىرى  تيٍدعىى دىابَّلةه  مى قً 
ةى  أىبيو:  قىاؿى :  قىاؿى   كىقىدً  اللَّلهً  سىًبيلً  كىًَب   اللَّلهً  رىسيوؿً  ريسيلي  ٥نىٍني  بىلٍ  الى :  قىاؿى  ٍبيَّل ،  مىٍيتىةه  عيبػىٍيدى

.  فىكيليوا اٍضطيرًٍرًبيٍ 
نَّلا حى َّل  ًمائىةو  ثىالىثي  كى٥نىٍني  شىٍهرنا عىلىٍيهً  فىأىقىٍمنىا:  قىاؿى  . ٚنًى
 كىقىٍدرً  أىكٍ  - كىالثػَّلٍورً  اٍلًفدىرى  ًمٍنهي  كىنػىٍقتىًطعي  الدٍُّهنى  بًاٍلًقالىؿً  عىٍيًنهً  كىٍقبً  ًمنٍ  نػىٍغرتىًؼي  رىأىيٍػتػينىا كىلىقىدٍ :  قىاؿى 
ةى  أىبيو ًمنَّلا أىخىذى  فػىلىقىدٍ  - الثػَّلٍورً   ًمنٍ  ًضلىعنا كىأىخىذى  عىٍيًنهً  كىٍقبً  ُب  فىأىقٍػعىدىهيمٍ  رىجيالن  عىشىرى  ثىالىثىةى  عيبػىٍيدى

ًمهً  ًمنٍ  كىتػىزىكَّلٍدنىا ٓنىًٍتهىا ًمنٍ  فىمىرَّل  مىعىنىا بىًعًنو  أىٍعظىمى  رىحىلى  ٍبيَّل  فىأىقىامىهىا أىٍضالىًعهً   قىًدٍمنىا فػىلىمَّلا كىشىاًئقى  ٜنٍى
ًدينىةى  نىا اٍلمى ٍرنىا  اللَّلهً  رىسيوؿى  أىتػىيػٍ . لىهي  ذىًلكى  فىذىكى
ًمهً  ًمنٍ  مىعىكيمٍ  فػىهىلٍ  لىكيمٍ  اللَّلهي  أىٍخرىجىهي  رًٍزؽه  هيوى :"  فػىقىاؿى  ".  فػىتيٍطًعميونىا ءه مشى  ٜنٍى
ٍلنىا قىاؿى  . فىأىكىلىهي  ًمٍنهي   اللَّلهً  رىسيوؿً  ًإىلى  فىأىٍرسى

،  (4998)، ك مسلم ُب صحيحه ح (14377)ك(14354)أخرجه اإلماـ أ٘ند ُب مسند  ح 
، كابن اٛنعد ُب اٛنعديات ح  (1955)كأبو يعلى ُب مسند  ح  (3840)كأبو داكد ُب سننه ح 

، كابن حباف ُب صحيحه كما ُب اإلحساف ح  (6150)، كأبو عوانه ُب مسند  ح  (2648)
،  كابن عبد 1750)، كُب دالئل النبوة ح 9/251كالبيهقي ُب السنن الكربل (  ،  (5350)

.  ، من طريق زهًن بن معاكية16/227الرب ُب التمهيد 
كالنسائي  (14306)كاإلماـ أ٘ند ُب مسند  ح  (19999)أخرجه ابن أيب شيبة ُب اٞنصنف رقم 

من طريق  (1954)، كأبو يعلى ُب مسند  ح  (878)، كابن اٛناركد ح  (4353)ُب سننه ح 
. هشيم بن بشًن

من طريق هشاـ  (4354)، كالنسائي ُب سننه ح  (1841)كأخرجه أبو داكد الطيالسي ح 
. الدستوائي

،  (14710)،  اإلماـ أ٘ند ُب مسند  ح  (8668)كأخرجه عبد الرزاؽ ُب مصنفه ح 
. ، من طريق عبد اٞنلك بن جريج (4611)كالطحاكم ُب مشكل اآلثار ح 
. من طريق ليث بن أيب سليم (1920)كأخرجه أبو يعلى ُب مسند  ح 
. من طريق زياد بن سعد (1125)كأخرجه الطرباين ُب األكس  ح 
. من طريق كاصل األزدم (1760)كأخرجه الطرباين ُب الكبًن ح 

. من طريق عبيد اهلل بن عمر  (1760)كاخرجه أيضان ح 
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زهًن بن معاكية ، كهشيم بن بشًن ، كهشاـ الدستوائي ، كعبد اٞنلك بن جريج ، كايث : ٖنانيتهم  
بن ايب سليم ، كزياد بن سعد ، ككاصل األزدم ، كعبيد اهلل بن عمر ،  عن أيب الزبًن اٞنكي عن 

.  بهجابر بن عبد اهلل 
 

. عن جابر بن عبد اهلل   ()عمرو بن دينار من رواية : الطريق الثاني 
ًائىةً   اللَّلهً  رىسيوؿي  بػىعىثػىنىا :" أنه قاؿ   اللَّلهً  عىٍبدً  ٍبنى  جىاًبرى  عن ةى  أىبيو أىًمًنينىا رىاًكبو  ثىالىٖنى  ٍبني  عيبػىٍيدى

ٍلنىا حى َّل  شىًديده  جيوعه  فىأىصىابػىنىا شىٍهرو  ًنٍصفى  بًالسَّلاًحلً  فىأىقىٍمنىا ، قػيرىٍي و  ًعًنى  نػىٍرصيدي  اٛنٍىرَّلاحً   ، اٝنٍىبى ى  أىكى
ٍلنىا ، اٍلعىٍنبػىري  ٟنىىا يػيقىاؿي  دىابَّلةن  اٍلبىٍحري  لىنىا فىأىٍلقىى ، اٝنٍىبى ً  جىٍي ى  اٛنٍىٍي ي  ذىًلكى  فىسيمِّىى   شىٍهرو  ًنٍصفى  ًمٍنهي  فىأىكى
نىا ثىابىتٍ  حى َّل  كىدىًكهً  ًمنٍ  كىادَّلهىنَّلا ةى  أىبيو فىأىخىذى  ، أىٍجسىامينىا إًلىيػٍ  ًإىلى  فػىعىمىدى  فػىنىصىبىهي  أىٍضالىًعهً  ًمنٍ  ًضلىعنا عيبػىٍيدى
 ". ٓنىٍتىهي  فىمىرَّل  مىعىهي  رىجيلو  أىٍطوىؿً 

، كاإلماـ أ٘ند ُب  (1278)، كاٜنميدم ُب مسند  ح  (8667)أخرجه عبد الرزاؽ ُب مصنفه ح 
، ك مسلم ُب  (5494)كاللفظ له  ك  (4631)، كالب ارم ُب صحيحه ح (14366)مسند  ح
كأبو يعلى ُب مسند  ح  (4352)، كالنسائي ُب سننه ح  (5000)ك (4999 )صحيحه ح

، كابن حباف ُب صحيحه كما ُب اإلحساف ح  (6148)، كأبو عوانه ُب اٞنست رج ح  (1955)
، كأبو نعيم ُب 9/251كُب السنن الكربل  (1748)، كالبيقهي ُب دالئل النبوة ح  (5349)

. من طريق سفياف بن عيينه (521)دالئل النبوة  ح 
ك  (4632)كالب ارم ُب صحيحه ح (14376)ك (14537)كأخرجه اإلماـ أ٘ند ُب مسند  ح

، كالبيهقي ُب السنن الكربل  (7623)ك  (6152)، كأبو عوانه ُب اٞنست رج ح  (5493)
.  ،  من طريق عبد اٞنلك بن جريج5/423 ، كالبغوم ُب شرح السنة 9/251

.  بهسفياف بن عيينه ، ك عبد اٞنلك بن جريج عن عمرك دينار عن جابر بن عبد اهلل : كالمها 

                                                 
.  (ع)  الجمحي األثرم محمد أبو المكي دينار بن مروع  ()

. المسيب بن وسعيد الحويرث، بن وسعيد جبير، بن سعيد: عن روى
. الحجاج بن وشعبة الثوري، وسفيان عيينة، بن سفيان: عنو روى

 ، "ثبت ثقة،:" حجر ابن وقال ،  "ثقة:" والنسائي حاتم، وأبو زرعة، أبو وقال ، "ثقة ثقة، ثقة،:" عيينة بن سفيان قال
.  ومائة وعشرين خمس سنة مات

 ت 734 ص التهذيب تقريب ،4360 ت 22/5 الكمال تهذيب ،1280 ت231/ 6 والتعديل الجرح: نظري
5059. 
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. عن جابر بن عبد اهلل  ()وىب بن كيسان من رواية : الطريق الثالث 

ةى  أىبىا عىلىٍيًهمٍ  فىأىمَّلرى  السَّلاًحلً  ًقبىلى  بػىٍعثنا  اللَّلهً  رىسيوؿي  بػىعىثى  : قىاؿى  أىنَّلهي  اللَّلهً  عىٍبدً  ٍبنً  جىاًبرً  عىنٍ   ٍبنى  عيبػىٍيدى
ثي  كىهيمٍ  اٛنٍىرَّلاحً  .  ًمائىةو  ثىالى
.  ًفيًهمٍ  كىأىنىا:  قىاؿى 
ةى  أىبيو فىأىمىرى  الزَّلادي  فىيًنى  الطَّلرًيقً  بًبػىٍعضً  كينَّلا ًإذىا حى َّل  فى ىرىٍجنىا:  قىاؿى   فىجيًمعى  اٛنٍىٍي ً  ذىًلكى  بًأىٍزكىادً  عيبػىٍيدى
ٍرو  ًمٍزكىدىمٍ  فىكىافى  كيلُّهي  ذىًلكى  . ٕنى
نىا كى ىٍ  فىيًنى  حى َّل  قىًليالن  قىًليالن  يػىٍوـو  كيلَّل  يػيقىوِّتػينىا ي  فىكىافى :  قىاؿى  ٍرىةه  ًإالَّل  تيًصبػٍ ٍرىةه  ٕنى . ٕنى

ٍرىةه  تػيٍغيًن  كىمىا:  فػىقيٍلتي  . ؟ ٕنى
.  فىًنيىتٍ  حىٍيثي  فػىٍقدىهىا كىجىٍدنىا لىقىدٍ :  فػىقىاؿى 
نىا ٍبيَّل :  قىاؿى  يػٍ لىةن  عىٍشرىةى  ٖنىىاينى  اٛنٍىٍي ي  ذىًلكى  ًمٍنهي  فىأىكىلى  الظَّلًربً  ًمٍثلي  حيوته  فىًإذىا اٍلبىٍحرً  ًإىلى  انٍػتػىهى  أىمىرى  ٍبيَّل  لىيػٍ
ةى  أىبيو ًعهً  ًمنٍ  ًبًضٍلعىٌٍنً  عيبػىٍيدى ". تيًصبػٍهيمىا كى ىٍ  ٓنىٍتػىهيمىا مىرَّلتٍ  ٍبيَّل  فػىريًحلىتٍ  ًبرىاًحلىةو  أىمىرى  ٍبيَّل  فػىنيًصبىا أىٍضالى

كاللفظ له ، كمن طريقه أخرجه أ٘ند ُب مسند  ح  (1662)أخرجه مالك ُب اٞنوطأ ح 
، كمسلم ُب  (4360)ك ح  (2983)ك  (2483)، كالب ارم ُب صحيحه ح  (14657)

، كابن حباف كما ُب اإلحساف ح  (6133)، كأبوعوانه ُب اٞنست رج ح  (5002)صحيحه ح 
 . 5/424كالبغوم ُب شرح السنة  (1749)، كالبيهقي ُب دالئل النبوة ح  (5352)

، كالنسائي ُب  (5001)، مسلم ُب صحيحه ح (8666)أخرجه عبد الرزاؽ ُب اٞنصنف ح 
. ، من طريق هشاـ بن عركة (4863)السنن الكربل ح 

، كالبيهقي ُب  (7626)، كابو عوانة ُب اٞنست رج ح  (5003)كأخرجه مسلم ُب صحيحه ح
.  ، من طريق الوليد بن كثًن9/251السنن الكربل 

                                                 
 الزبير ْبن اللَّوِه  عَكبد مولى: وقيل العوام، ْبن الزبير آل مولى المعلم، المدني نُ عَكْيم أَكبُو ،  القرشي كيسان بن وْىب  ( )
. (ع)

ر ْبن اللَّوِه  وعَكْبد ، اللَّوِه  عَكبد ْبن وجابر مالك، ْبن أنس: عَكن رَكوَكى .  ُعمَك
.  عروة بن وىشام ، عجالن بن ومحمد ، أنس ْبن مالك: روى عنو 

ائيقال اإلمام أحمد ، وابن معين ،  . ومئة وعشرين سبع سنة ، مات سنة ثقة: النَّسَك
 .104  ت23 /9 والتعديل والجرح ، 6765 ت 31/136تهذيب الكمال : ينظر 
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مالك بن أنس ، ك هشاـ بن عركة ، كالوليد بن كثًن عن كهب بن كيساف عن جابر بن : ثالثتهم 
.  بهعبد اهلل 

 
 .عن جابر بن عبد اهلل  ()عبيد اهلل بن مقسم القرشيمن رواية : الطريق الرابع 

نىةى  أىٍرضً  ًإىلى  بػىٍعثنا  اللَّلهً  رىسيوؿي  بػىعىثى :  قىاؿى أنه  اللَّلهً  عىٍبدً  ٍبنً  جىاًبرً  عىنٍ  يػٍ  رىجيالن  عىلىٍيًهمٍ  كىاٍستػىٍعمىلى  جيهى
 .حىًديًثًهمٍ  بًنىٍحوً  اٜنٍىًديثى  كىسىاؽى : قاؿ مسلم ". 

، كابن  (6024)كاللفظ له ، كأبو عوانه ُب اٞنست رج ح  (5004)أخرجه مسلم ُب صحيحه ح
من طريق داكد بن قيس ، عن عبيد اهلل بن  (5374)حباف ُب صحيحه كما ُب اإلحساف ح 

.  بهمقسم عن جابر بن عبد اهلل 
 

عن جابر بن عبد اهلل  ()عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت من رواية : الطريق الخامس 
. 

 أىفٍ  اللَّلهي  عىسىى:" فػىقىاؿى  اٛنٍيوعى   اللَّلهً  رىسيوؿً  ًإىلى  النَّلاسي  كىشىكىا:"  أنه قاؿ عن جابر بن عبد اهلل 
 ." ييٍطًعمىكيمٍ 

                                                 
 (. ق س د م خ ) نمر أَكبي اْبن مولى المدني القرشي مقسم بن اللَّو ُعبَكيد ( )

ابِهر: عَكن رَكوَكى ر ْبن اللَّوِه  وعبد ، اللَّوِه  عَكبد ْبن جَك . ُىرَكْيرة وأبي،  الخطاب ْبن ُعمَك
.  عجالن ْبن ومحمد ، صَكالِهح أَكبي بن وسهيل دينار، ْبن سلمة حازم أَكبُو: عَكنو رَكوَكى

اتِهم وأَكبُو ، ُزْرعَكة أَكبُو قال ائي دَكاُود، وأَكبُو ،  حَك  .ثقة: والنَّسَك
  .1574 ت 5/333 ، الجرح والتعديل 3688 ت 19/163تهذيب الكمال : ينظر 

 عَكلَكْيوِه  اللَّوُ  صَكلَّى النَّبِهيّي  حياة فِهي ولد، .( س ت م )المدني عبادة أَكبُو ،  األَكْنصارِهيّي  الصامت بن عبادة بن الوليد  ( )
لَّمَك    وسَك
.  الصامت ْبن عبادة أَكبِهيوِه : عن وروى

لِهيد ْبن عبادة ابنو: عَكنو رَكوَكى   رباح أَكبي بن وعطاء الصامت ْبن ُعبَكادَكة ْبن اْلوَك
لِهك عَكبد خالفة في توفيثقة ، :  وقال الذىبي وابن حجر  ، الحديث قليل ثقة، انك:  سعد ْبنا قال  مَكرَكوَكان ْبن المَك

 بالشام
 ، تقريب التهذيب ص 6070 ت 2/352  الكاشف 5/80 ، الطبقات الكبرى 6711 ت 31/31تهذيب الكنال 

. 7430 ت 584
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نىا  ٍلنىا كىاٍشتػىوىيٍػنىا فىاطَّلبىٍ نىا النَّلارى  ًشقِّهىا عىلىى فىأىٍكرىيٍػنىا دىابَّلةن  فىأىٍلقىى زىٍخرىةن  اٍلبىٍحري  فػىزىخىرى  اٍلبىٍحرً  ًسيفى  فىأىتػىيػٍ  كىأىكى
ًبٍعنىا حى َّل   .شى
 خىرىٍجنىا حى َّل  أىحىده  يػىرىانىا مىا عىٍيًنهىا ًحجىاجً  ُب ٙنىٍسىةن  عىدَّل  حى َّل  كىفيالفه  كىفيالفه  أىنىا فىدىخىٍلتي :  جىاًبره  قىاؿى  

 كىأىٍعظىمً  الرَّلٍكبً  ُب  ٗنىىلو  كىأىٍعظىمً  الرَّلٍكبً  ُب  رىجيلو  بًأىٍعظىمً  دىعىٍونىا ٍبيَّل  فػىقىوَّلٍسنىا ي  أىٍضالًعهً  ًمنٍ  ًضلىعنا فىأىخىٍذنىا
.  "رىٍأسىهي  ييطىٍأًط ي  مىا ٓنىٍتىهي  فىدىخىلى  الرَّلٍكبً  ُب  ًكٍفلو 

،كاللفظ له ُب آخر حديث طويل ، كالبيهقي ُب دالئل (7705)أخرجه مسلم ُب صحيحه ح 
 ، من طريق عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن جابر بن عبد اهلل  (2256)النبوة ح

. به
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. االختالف بين الروايات : المسألة الثانية 
. االختالف في كون القصة من المرفوع أو الموقوف: أواًل 

يفيد سياؽ ركاية الوليد بن عبادة أف السرية جاعت ٍب كجدت العنرب على ساحل البحر كأف ذلك 
 ، كهذا يعارضه ما جاء ُب ركاية األربعة الباقٌن عن من اٜنديث اٞنرفوع حيث كاف ُنضرة النيب 

 للحديث حيث تفيد أف ذلك من اٜنديث اٞنوقوؼ ككاف ُنضرة أيب عبيدة عامر بن جابر
. اٛنراح 

 هذ  فإف ، تلك غًن أخرل كاقعة هذ : "االشبيلي حيث قاؿ  اٜنق عبدفذهب إىل تعدد القصة 
كديكن ترجيح ركاية اٛنمع على ركاية الواحد ، لكن ذهب :  ، قلت ()" النيب ُنضرة كانت

:" بعض أهل العلم إىل اٛنمع بٌن الركايتٌن كأهنا قصة كاحدة غًن متعددة الوقوع ، قاؿ ابن كثًن 
 ، ٍب بعثهم سرية مع أيب بل هي قضية كاحدة ، كلكن كانوا أكالن مع النيب : كقاؿ بعضهم 

 كهذا اٛنمع من غًن قرينة أما ()"  ُب سريتهم تلك مع أيب عبيدة – العنرب –عبيدة فوجدكا هذ  
 ذلك ُب بن  ليس-  عبد اٜنق  –ذكر  كما: " ابن حجر فقد كجد قرينة ٟنذا اٛنمع فقاؿ 

 حملذكؼ معقبة كهي الفصيحة هي"  البحر سيف فأتينا " جابر قوؿ ُب الفاء تكوف أف الحتماؿ
 الراجح هو كهذا ، القصتاف فتتحد البحر سيف فأتينا عبيدة أيب مع  النيب فأرسلنا تقدير 
.  ، كاٛنمع أكىل من الرتجيح()"التعدد عدـ كاألصل ، عندم

 
. االختالف في وجهة السرية: ثانياً  

  . "قري  ان عًن نرصد بعثنا رسوؿ اهلل :"جاء ُب ركاية اٜنديث من طريق عمرك بن دينار قاؿ 
 جهينة أرض إىل بعثان  بعث رسوؿ اهلل :" كُب ركاية اٜنديث من طريق  عبيد اهلل بن مقسم قاؿ

 ."
 كلعل..... قري  عًن تلقي كالقصد جهينة أرض فاٛنهة بينهما منافاة ال:" قاؿ كيل الدين العراقي 

 على إقامتهم طوؿ األكؿ كيؤيد جهينة من حي ك١ناربة ، قري  عًن رصد،  ٞنقصدين البعث
 .()" ١ناربة غًن من ألمر منتظر فعل ذلك ُب فعلهم فإف الساحل

                                                 
 .9/620عزاه ابن حجر إلى كتاب الجمع بين الصحيحين ، لعبد الحق األشبيلي ، ولم أجده ، ينظر فتح الباري  ( )

 .3/179تفسير القرآن العظيم  ( )

 .9/620فتح الباري  ( )

 .6/129  طرح التثريب  ()
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 ًقبىلى  بػىٍعثنا  اللَّلهً  رىسيوؿي  بػىعىثى :" كأما ما جاء ُب ركاية اٜنديث من طريق كهب بن كيساف 
 " السَّلاًحلً 

نىا:" الوليد بن عبادة كما جاء ُب ركاية اٜنديث من طريق عبادة بن   اٍلبىٍحري  فػىزىخىرى  اٍلبىٍحرً  ًسيفى  فىأىتػىيػٍ
 .، فليس بينها تعارض ألف سيف البحر هو ساحله " زىٍخرىةن 

 
. االختالف في مدة أكلهم من العنبر: ثالثاً 

: كقع االختالؼ بٌن ركايات اٜنديث ُب ٓنديد مدة أكلهم من العنرب على ثالثة أكجه 
".  ليلة عشرة ٖناف القـو منه فأكل :"ُب ركاية اٜنديث من طريق كهب بن كيساف : األكؿ
".  شهر نصف امنه فأكلنا :"دينار بن  عمركُب ركاية اٜنديث من طريق: الثاين 
.  " شهران  عليها فأقمنا "  :الزبًن أيب  ُب ركاية اٜنديث من طريق: الثالث 

 األصل هو ان شهر ركل من أف :" كحجته ُب ذلك " شهران :" رجح النوكم ر٘نه اهلل ركاية أيب الزبًن 
 أف مرات قدمنا كقد اٞنثبت قدـ نفاها كلو ، الزيادة ينف   دكنه ركل كمن ، علم زيادة كمعه

   لو الزيادة نفي منه يلـز فال ، له حكم ال العدد مفهـو أف األصوليٌن عند الصحيح اٞنشهور
 عياض القاضي كٗنع   ،.( )" الزيادة قبوؿ فوجب ؟ عارضه كقد كيف ، الزيادة إثبات يعارضه

أهنم أقاموا على األكل منه طريان نصف شهر ك٥نو  ، كأكلوا بقية الشهر منه :" بٌن الركايات بقوله 
 .()"  كشائق كمقددان 

 يضبطه   ما ضب  عشرة ٖناف : قاؿ الذم بأف:" كٗنع ابن حجر بٌن الركايات بوجه آخر فقاؿ 
 أك الكسر جرب شهران  قاؿ كمن ، أياـ ثالثة كهو الزائد الكسر ألغى شهر نصف قاؿ من كأف ، غًن 
. .( )"  إليها اٜنوت كجداهنم قبل كانت اليت اٞندة بقية ضم

 قوله ُب الضمًن يعود أف حيتمل:" كذهب كيل الدين العراقي مرة إىل اٛنمع كمرة إىل الرتجيح فقاؿ 
 بعضها كُب اٝنب  ٍب التمر يأكلوف اٞندة تلك بعض ُب ككانوا ، الساحل على شهران  عليه فأقمنا
 من فإهنا الشهر ركاية من أصح عشر كالثمانية النصف فركاية التعارض كبتقدير العنرب ٜنم يأكلوف
 .() " الصحيحٌن ُب األخرياف كالركايتاف خاصة مسلم صحيح ُب كهي الزبًن أيب ركاية

                                                 
 .13/88  شرح النووي على مسلم  )

 .6/377إكمال المعلم  ( )

  . 8/80  فتح الباري  ()

 .6/133  طرح التثريب  ()
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. كاٛنمع أكىل ، ككال كجهي اٛنمع له كجه من االعتبار
 

. االختالف في عدد الذين جلسوا في عين الحوت: رابعاً 
 ُب فأقعدهم رجالن  عشر ثالثة عبيدة أبو منا أخذ  فلقد:"ُب ركاية اٜنديث من طريق أيب الزبًن قاؿ 

". عينه كقب
 كىفيالفه  كىفيالفه  أىنىا فىدىخىٍلتي :" كُب ركاية اٜنديث من طريق عبادة بن الوليد بن عبادة قاؿ جابر 

" . أىحىده  يػىرىانىا مىا عىٍيًنهىا ًحجىاجً  ُب ٙنىٍسىةن  عىدَّل  حى َّل 
. كليس بٌن العددين اختالؼ إذف أف الوقب غًن اٜنجاج

يٍشًرؼي  العىٍظمي  ًحجىاجي : حجاج عينه : ففي كتب الغريب كاللغة 
 ًلكيلِّ  ًحجىاجىافً  كمها العىٌٍنً  على اٞن

 العىٌٍن  فيها تكوف اليت النػٍُّقرة هو : الوىٍقبي  : عىٍينه كىٍقب( )   ،غاريها: العٌن كقبي  ،  () ًحجىاجه  عىٌٍنو 
() .

فاللذين قعدكا ُب اٜنجاج هم اللذين كسعهم عظم عٌن العنرب من حيث طوله ، كاللذين جلسوا ُب 
:"  الوقب هم عدد اللذين كسعهم عظم عٌن العنرب من حيث العمق كلذلك جاء ُب الركاية      

.  "أىحىده  يػىرىانىا مىا
 

. االختالف في كمية الزاد: خامساً 
نىا كىأىمَّلرى   اللَّلهً  رىسيوؿي  عىثػىنىاب ى :" الزبًن أيب طريق من ُب ركاية اٜنديث ةى  أىبىا عىلىيػٍ  ًعًننا نػىتػىلىقَّلى عيبػىٍيدى

ٍرو  ًمنٍ  ًجرىابنا كىزىكَّلدىنىا لًقيرىٍي و  دٍ   ىٍ  ٕنى رى ي  لىنىا رًى ". غىيػٍ
".  رقابنا على أزكدانا ٥نمل:" كُب ركاية اٜنديث من طريق كهب بن كيساف  

 ما على زائدان  اٛنراب زكدهم  النيب يكوف أف الركايات هذ  بٌن اٛنمع:"  عياض القاضي قاؿ
  أزكدانا ٥نمل ك٥نن : قاؿ كٟنذا ، الصحابة به كاساهم ٣نا كغًنها أمواٟنم من الزاد من معهم كاف
. ()"  الزاد من غًن  معهم ككاف ، اٛنراب هذا غًن ٕنر زادهم ُب يكن   أنه كحيتمل ،
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  . 1/177 جمهرة اللغة  ()
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. االختالف في عدد الصحابة في السرية: سادساً 
ًائىةً   اللَّلهً  رىسيوؿي  بػىعىثػىنىا: :" جاء ُب ركاية اٜنديث من طريق عمرك بن دينار  ". رىاًكبو  ثىالىٖنى

 ". عشر كبضعة مائة ثالث ك٥نن:"كجاء ُب ركاية اٜنديث من طريق هشاـ الدستوائي عن أيب الزبًن
 استسهاالن  ةالثالٖنائ على اٞنشهورة الركاية ُب اقتصر فلعله الركاية هذ  صحت فإف:" قاؿ العراقي 

ليست بصحيحة ٞن الفتها بقية : قلت  ، ()" كاجب صحتها مع بالزيادة كاألخذ الكسر ألمر
الركايات عن أيب الزبًن اٞنكي اليت سبق ذكرها ُب اٞنسألة األكىل ، فيكوف عدد السرية ثالٖنائة على 

. ما اتفقت عليه بقية طرؽ اٜنديث
 

. االختالف فيمن مرّي تحت الضلع: سابعاً 
 فىأىخىذى :" ففي ركاية عمرك بن دينار أف الذم مٌر ٓنت ضلع العنرب بعدما نصبو  هو أطوؿ رجل  

ةى  أىبيو  ". ٓنىٍتىهي  فىمىرَّل  مىعىهي  رىجيلو  أىٍطوىؿً  ًإىلى  فػىعىمىدى  فػىنىصىبىهي  أىٍضالىًعهً  ًمنٍ  ًضلىعنا عيبػىٍيدى
ةى  أىبيو أىمىرى  ٍبيَّل  :" أف راحلة من الرحل هي اليت مرت كُب ركاية كهب بن كيساف  ًمنٍ  ًبًضٍلعىٌٍنً  عيبػىٍيدى

ًعهً  ". تيًصبػٍهيمىا كى ىٍ  ٓنىٍتػىهيمىا مىرَّلتٍ  ٍبيَّل  فػىريًحلىتٍ  ًبرىاًحلىةو  أىمىرى  ٍبيَّل  فػىنيًصبىا أىٍضالى
 أىٍضالًعهً  ًمنٍ  ًضلىعنا فىأىخىٍذنىا :كرمع بٌن الركايتٌن ما جاء ُب ركاية الوليد بن عبادة بن الصامت 

 ٓنىٍتىهي  فىدىخىلى  الرَّلٍكبً  ُب  ًكٍفلو  كىأىٍعظىمً  الرَّلٍكبً  ُب  ٗنىىلو  كىأىٍعظىمً  الرَّلٍكبً  ُب  رىجيلو  بًأىٍعظىمً  دىعىٍونىا ٍبيَّل  فػىقىوَّلٍسنىا ي 
، فيحمل ذلك على أف اٜنادثة كقعت مرة كاحدة ، حيث ركب أطوؿ رجل ،  "رىٍأسىهي  ييطىٍأًط ي  مىا

. على أعظم كفل ، على أعظم ٗنل ، فدخل ٓنت الضلع ك  يطأط  رأسه
 

. شرح غريب الحديث: المسألة الثالثة 
ٌن أَيَّخُهَا :"   ، كُب ١نكم التنزيل قوله تعاىل () اٞنًنىةى  ٍٓنًمل اليت اإلبل بالكسر : عيراً  َن ُمَؤذِّ ثُمَّ أَذَّ

. () " األ٘ناؿ فيها القافلة هي: العًن :"   قاؿ ابن جرير الطربم ()" ٱۡلِعيُس 
 .() يابسه  ًإال فيه ييوعىى ال الشَّلاءً  ًإهاب من ًكعاءه : جراباً 

                                                 
 .6/133 طرح التثريب  ()

 .222مختار الصحاح ص  ( )

 .70: سورة يوسف آية  ( )

  .16/173:جامع البيان  ( )
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 ّنعىن فػىعىله  بالتحريك خىبى  الساق  الورؽ كأسم كرقيها ليىتناثر بالعصا الشجر ضٍربي  : الخْبط
. ()اإلبل عىلىفً  من كهو مفعوؿ

 .() ١ندكدبة الرمل من قطعة: الكثيب 
 نبات ٖنر أك،  ُنرم نبات أنه أك ُنرية دابة ركث: كأصل العنرب ،نوع من الطيب معركؼ  : العنبر
: كأما ُب هذا اٜنديث فالعنرب     ،()  فيه عليه عثر بطنه شق فإذا فيموت السمك يأكله ُنرم
 .   ٚنيت بذلك لكثرة كجود مادة العنرب فيها()  كبًنة ُنىٍرًيَّلة ٚنىىكة

ٍيتىةي  حىسىنىةن  ًميتىةن  مىاتى :  ميتة  مىيِّتىةه  كىأىٍصليهىا مىٍيتىاته  كىاٛنٍىٍمعي  أىٍنًفهً  حىٍتفى  مىاتى  مىا اٜنٍىيػىوىافً  ًمنٍ  كىاٍلمى
 فػىٍرقنا األنىاًسيِّ  غىًٍنً  ُب  التَّلٍ ًفيفي  كىاٍلتيًزـى  األٍصلي  ألنَّلهي  األنىاًسيِّ  مىيِّتىةً  ُب  التَّلٍشًديدي  كىاٍلتيًزـى  ًقيلى  بًالتَّلٍشًديدً 
ا نػىهيمى . () بًالتَّلٍ ًفيفً  أىٍكىلى  فىكىانىتٍ  اآلدميات ًمنٍ  أىٍكثػىري  هىًذ ً  اٍسًتٍعمىاؿى  كىالفَّل  بػىيػٍ

دَككُ ا .  () اٞنذابً  الشَّلٍحمً  من اٝنىارًجي  الدُّهني :  لوَك
ْقب . () العىٌٍن  فيها تكوف اليت النػٍُّقرة هو : الوىٍقبي  : عَكْينو وَك

. () ًقالؿه  كىاٛنٍىٍمعي ،  اٍلكىًبًنىةً  كىاٛنٍىرَّلةً  لًٍلعىرىبً  إنىاءه  اٍلقيلَّلةي : القالل
 .() اللَّلٍحمً  من الًقٍطعىةي : بالكسر ًفٍدرىةي، ٗنع  : الفدر
 جيزيره  كاٛنٍمع ذكىران  أرٍدت كىإف اٛنىزيكري :  تقوؿ ميؤنثة اللَّلٍفظة أفَّل  إال أنثى أك كاف ذكران  البىًعًن : جزائر
. () كجىزىائر

 
. () األسفار ُب كحييٍمل يػيٍنضىج كال قليالن  فيػيٍغلىى اللحم يؤخىذ أف : كشيقةٗنع  : وشائق
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يف البحر لىة ًبكىٍسرً  : سِه اٍلبىٍحر سىاًحل أىمٍ  ، فىاءى  كىآًخر  التَّلٍحتىانًيَّلة كىسيكيوف اٍلميٍهمى
( ) . 

ثػيرى  مىدَّل  أىم: زخر البحر  . () أىمواجه كارتفعت ماؤي  ككى
 .()فأظهرهتا  قدحت إذا النار أكريت: فأورينا 

يٍشًرؼي  العىٍظمي  ًحجىاجي  : حجاج عينو
 .() ًحجىاجه  عىٌٍنو  ًلكيلِّ  ًحجىاجىافً  كمها العىٌٍنً  على اٞن

ار أفٍ  كهو الراكبي  به اكتػىفىل ما : الكفل . () يػيرٍكىب ٍب البىعًن سىنىاـ حىٍوؿى  الًكساء ييدى
 الشيء عن كطىٍأطىأى  خىفىضىه الشيءى  كطىٍأطىأى  تىطامىنى  كتىطىٍأطىأى  طامىنىه طىٍأطىأىةن  رٍأسىه طىٍأطىأى  : يطأطئ
. () عىٍنه رٍأسىه خىفىض

. () كالًسحنة اللوف حسن من األكىل حالتها إىل رجعت أم: ثابت أجسامنا 
. () أىٍظريب عىلىى الًقَّللة ُب  ريٍمىع كىقىدٍ . كىًتف بوٍزف ظىًرب: كاحديها الصِّغار، اٛنًبىاىؿي : الظِّرَكاب

 :المبهمون في الحديث : المسألة الرابعة 
: كقع ُب اٜنديث ذكر عددو من الصحابة من غًن بياف ألٚنائهم كما يلي 

ةى  أىبيو ًمنَّلا أىخىذى  فػىلىقىدٍ :" قاؿ جابر - 1   ".عىٍيًنهً  كىٍقبً  ًَب  فىأىقٍػعىدىهيمٍ  رىجيالن  عىشىرى  ثىالىثىةى  عيبػىٍيدى
. ك  يرد ُب بقية الركايات بياف بأٚنائهم ، ك  يذكرهم الشراح

 ".أىحىده  يػىرىانىا مىا عىٍيًنهىا ًحجىاجً  ُب ٙنىٍسىةن  عىدَّل  حى َّل  كىفيالفه  كىفيالفه  أىنىا فىدىخىٍلتي - 2
. ك  يرد ُب بقية الركايات بياف بأٚنائهم ، ك  يذكرهم الشراح

ةى  أىبيو فىأىخىذى  :" قاؿ جابر بن عبد اهلل - 3  أىٍطوىؿً  ًإىلى  فػىعىمىدى  فػىنىصىبىهي  أىٍضالىًعهً  ًمنٍ  ًضلىعنا عيبػىٍيدى
، ك  تبٌن الركايات من ذلك الرجل ، كلكن كاف ُب هذ  السرية الصحايب "  ٓنىٍتىهي  فىمىرَّل  مىعىهي  رىجيلو 

 ، فذهب ٗنع من أهل العلم إىل تقييد اٞنبهم هنا به ، قاؿ العراقي اٛنليل عبادة بن الصامت 
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 ، بالطوؿ معركفان  كاف فقد  عبادة بن سعد بن قيس هو اٛني  ُب رجل أطوؿ أف كالظاهر:" 
 .()"  العرب أطوؿ إنه :كيقاؿ
 بػىٍعثنا  اللَّلهً  رىسيوؿي  بػىعىثى :" كقع ُب ركاية اٜنديث من طريق عبيد اهلل بن مقسم القرشي قاؿ - 4
نىةى  أىٍرضً  ًإىلى  يػٍ ، كما ، كاٞنبهم هنا هو أبو عبيدة عامر بن اٛنراح  " رىجيالن  عىلىٍيًهمٍ  كىاٍستػىٍعمىلى  جيهى

. تفيد  بقية الركايات بال خالؼ
 

. تبويبات المحدثين على الحديث: المسألة  الخامسة 
اعتىن احملدثوف هبذا اٜنديث ، كتعددت أغراضهم من إيراد اٜنديث ُب مصنفاهتم ،  كبالتايل 

تنوعت أٚناء األبواب تبعان ٞنقصود كل مؤلف من االستشهاد به ، كاٟندؼ من ذكرها هنا للتنبيه 
على أمهية ما يستنبطه العلماء من اٜنديث الشريف ليكوف كاٞنعٌن كاٞندخل للدراسة الفقهية 

. للحديث
. اٜنيتاف:  بابعبد الرزاؽ الصنعاين ُب اٞنصنف : أكالن 
: أكرد  اإلماـ الب ارم ُب صحيحه ُب أربعة مواضع  : ثانيان 

،  عبيدة أبو كأمًنهم لقري  عًنان  يتلقوف كهم البحر سيف زكةغ باباٞنغازم ، : ُب كتاب -  أ
. كمناسبته للباب ظاهرة

 "أُِحلَّ لَُكۡم َصۡيُد ٱۡلبَۡحِس  :"  تعاىل اهلل قوؿ باب:  الذبائح كالصيد ، باب : ُب كتاب-  ب
. ، كمناسبته للباب ظاهرة  ()
٥نمل زادنا على :" ٘نل الزاد على الرقاب ، ك الشاهد منه قوله : اٛنهاد ، باب : ُب كتاب - ج

. ، كمناسبته للباب ظاهرة" رقابنا 
فأمر :" الشركة ُب الطعاـ كالنهد كالعركض ، كالشاهد منه قوله : الشركة ، باب : ُب كتاب - د

. ، كمناسبته للباب ظاهرة" أبو عبيدة بأزكاد ذلك اٛني  فجمع 
الصيد كالذبائح ، كما يؤكل من اٜنيواف ، كبوب عليه : اإلماـ مسلم أخرجه ُب كتاب : ثالثان 

. البحر ميتات إباحة:  بابالنوكم 
 اٍلبىٍحرً  دىكىابِّ  ُب : األطعمة  ، باب : اإلماـ أبو داكد أخرجه ُب كتاب : رابعان 

 البحر ميتة: الصيد كالذبائح ،  باب : اإلماـ النسائي أخرجه ُب كتاب : خامسان 
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 . البحر كميتة اٜنيتاف: األطعمة ، باب : اإلماـ البيهقي أخرجه ُب كتاب : سادسان 
 اٛنراح بن عبيدة أيب سرية: باب :  ، كُب دالئل النبوة ميتة من كطفا البحر لفظ ما: كُب باب 

. ٢نمصة أصابتهم حٌن البحر من السرية تلك اهلل رزؽ كما ، البحر سيف إىل عنه تعاىل اهلل رضي
. البحر حيوانات:  ، باب الصيد كتاب: اإلماـ البغوم أخرجه ُب شرح السنة : سابعان 

 
. لطائف حديثية: المسألة السادسة 

: اشتمل الحديث على عدة أنواع من الحديث بالنسبة إلى قائلو : أواًل 
ًمهً  ًمنٍ  مىعىكيمٍ  فػىهىلٍ  لىكيمٍ  اللَّلهي  أىٍخرىجىهي  رًٍزؽه  هيوى  :" :" ، مثل المرفوع من أقوال النبي   ءه مشى  ٜنٍى

 " فػىتيٍطًعميونىا
نىا كىأىمَّلرى   اللَّلهً  رىسيوؿي  بػىعىثػىنىا:"  ، مثل المرفوع من أفعال النبي  ةى  أىبىا عىلىيػٍ  ًعًننا نػىتػىلىقَّلى عيبػىٍيدى

ٍرو  ًمنٍ  ًجرىابنا كىزىكَّلدىنىا لًقيرىٍي و  دٍ   ىٍ  ٕنى رى ي  لىنىا رًى ٍلنىا:" ، كمثل "  غىيػٍ  ". فىأىكىلىهي  ًمٍنهي   اللَّلهً  رىسيوؿً  ًإىلى  فىأىٍرسى
ًدينىةى  قىًدٍمنىا فػىلىمَّلا:"  ، مثل المرفوع من تقرير النبي  نىا اٍلمى ٍرنىا  اللَّلهً  رىسيوؿى  أىتػىيػٍ ".  لىهي  ذىًلكى  فىذىكى

 كىقىدً ...... اللَّلهً  سىًبيلً  كىًَب   مىٍيتىةه  :"قوؿ أيب عبيدة الموقوف من أقوال الصحابي ، مثل 
" .  فىًنيىتٍ  حىٍيثي  فػىٍقدىهىا كىجىٍدنىا لىقىدٍ :" ، كمثل قوؿ جابر  " فىكيليوا اٍضطيرًٍرًبيٍ 

 عىلىيػٍهىا نىٍشرىبي  ٍبيَّل  الصَّليبي  ديىى ُّ  كىمىا َنىىصُّهىا:"  ، مثل فعل جابر الموقوف من أفعال الصحابي
، كفعل أيب " فػىنىٍأكيليه بًاٍلمىاءً  نػىبػيلُّهي  ٍبيَّل  اٝنٍىبى ى  ًبًعًصيػِّنىا نىٍضًربي  كىكينَّلا اللَّلٍيلً  ًإىلى  يػىٍومىنىا فػىتىٍكًفينىا اٍلمىاءً  ًمنى 

ٍرىةن  يػيٍعًطينىا :" عبيدة  ٍرىةن  ٕنى ةى  أىبيو ًمنَّلا أىخىذى  فػىلىقىدٍ :" ، كمثل  " ٕنى  ُب  فىأىقٍػعىدىهيمٍ  رىجيالن  عىشىرى  ثىالىثىةى  عيبػىٍيدى
  ".ٓنىًٍتهىا ًمنٍ  فىمىرَّل  مىعىنىا بىًعًنو  أىٍعظىمى  رىحىلى  ٍبيَّل  فىأىقىامىهىا أىٍضالىًعهً  ًمنٍ  ًضلىعنا كىأىخىذى  عىٍيًنهً  كىٍقبً 
. الحديث الوحيد ألبي عبيدة في الصحيحين: ثانياً 

  ،"  اللَّلهً  رىسيوؿً  ريسيلي  ٥نىٍني  :"  ُب الصحيحٌن إال ما جاء ُب هذا اٜنديث  ليس أليب عبيدة 
 . كهو ٢نرج ُب صحيح مسلم فق 

 
 
 

 .تسمية الحديث ، والسرية: المسألة  السابعة 
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فلذكر العنرب ُب اٜنديث فقد درج العلماء على تسميته ُنديث العنرب ، كقد ٚنا  هبذا االسم 
 كابن ()، كاٞنزم ُب ٓنفة األشراؼ ()  ، كالنوكم ُب شرح مسلم ()الزيلعي ُب نصب الراية 

  . () ، كاٟنيثمي ُب ٠نمع الزكائد ()اٛنوزم ُب غريب اٜنديث 
كأما السرية فقد ٚنيت بسرية اٝنب  ، ككذلك َني  اٝنب  ، كذلك ألف الصحابة     أكلوا كرؽ 
 الشجر بعدما فيٌن الزاد كأصاهبم اٛنوع الشديد ، كقد كقع مصرحان به ُب قوؿ جابر بن عبد اهلل 

ٍلنىا حى َّل  شىًديده  جيوعه  فىأىصىابػىنىا:"   ". اٝنٍىبى ً  جىٍي ى  اٛنٍىٍي ي  ذىًلكى  فىسيمِّىى  ، اٝنٍىبى ى  أىكى

                                                 
 .4/270 نصب الراية  ()

 .14/188 و 13/87 شرح النووي على صحيح مسلم  ()

 .(2724)ك  (2529)ك  (2389)ح تحفة األشراف  ()

 .2/478 غريب الحديث ، البن الجوزي  ()

 .5/50 مجمع الزوائد للهيثمي  ()

 



  (20)  

  
: المسائل الفقهية: المبحث الثاني 

 
. مشروعية اإلمارة في الغزو: المسألة  األولى  

 كاف رعل أمًنان على رأس كل سرية تريد الغزك، ك كل كفد فقد تضافرت األحاديث بأف النيب 
نىا كىأىمَّلرى   اللَّلهً  رىسيوؿي  بػىعىثػىنىا قىاؿى :"  هذا أك بعث يرسله ، كُب حديث جابر  ةى  أىبىا عىلىيػٍ ، " عيبػىٍيدى

 أكثق السرية على كالتأمًن العدك أرض إىل السرايا اٝنلفاء إرساؿ الفقه من كفيه:" قاؿ ابن عبد الرب
 ، كهنيه ألمر  كينقادكف يضبطها أمًن من ٟنا بد ال اٛنيوش أف:" ك قاؿ النوكم   ،  () " أهلها
 كإف الناس من للرفقة كيستحب : قالوا ، أفضلهم من أك ، أفضلهم األمًن يكوف أف ينبغي كأنه
، قاؿ القاضي كالغرض من اإلمارة ظاهر كبٌٌن  ، ()  " له كينقادكا عليهم بعضهم يؤمركا أف قلوا

فإف الرأم م  ....  لًنجع الرأم إىل كاحد افيه كجوب التأمًن على اٛنيوش كالسرام:" عياض 
 إذا لإلماـ نبغيم :"، كقاؿ السرخسي()" انتشر كخرج عن الواحد كقع اٝنالؼ كفسد النظاـ 

 برسوؿ اقتداء هذا رب كإَنا بعضهم، عليهم يؤمر ح  يبعثهم ال أف كثرت أك قٌلت سرية بعث
 تعليمان  مرة لفعله، تركه جاز كلو مرة، كل ُب عليهم كأٌمر السرايا بعث على داـك فإنه  اهلل

 بعضهم، عليهم أٌمر إذا ذلك حيصل كإَنا كالكلمة، الرأم اجتماع إىل حيتاجوف كألهنم للجواز،
  .() " القتاؿ بعض من أنفع اٜنرب ُب فالطاعة ذلك، ُب أطاعو  بشيء أمرهم إذا ح 
 

. السياسة الشرعية: المسألة الثانية 
 يقاؿ ، كيرٌكضها ، الٌدكابٌ  على يقـو من كهو ، الٌسائس فعل : األٌكؿ : معنياف الٌلغة ُب لٌسياسةؿ
 األمر ساس : يقاؿ ، يصلحه ّنا الٌشيء على القياـ : الثٌاين ،  سياسةن  يسوسها الٌدابٌة ساس: 

 . قيادهتم كتوىٌل  ، كهناهم ، أمرهم : الٌرعٌية الوايل  ساس، دبٌر  إذا : سياسةن 
 . كالرٌتبية ، كاإلصالح ، الٌتدبًن على تدؿٌ  الٌلغة ُب الٌسياسة فإفٌ  ذلك كعلى

                                                 
 . 23/12التمهيد  ( )

 .13/84شرح النووي على مسلم  ( )

 .6/371إكمال المعلم  ( )

 .1/23السير الكبير  ( )
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 كتدبًن ، كاآلجل العاجل ُب اٞننٌجي الٌطريق إىل بإرشادهم اٝنلق استصالح:  هي االصطالح كُب
 .()  أمورهم

 ُب العباد مصاحل لغاية كتضمنها كماٟنا على كاطالع الشريعة ُب ذكؽ له كمن:" قاؿ ابن القيم 
 ما فوؽ مصلحة كال عدٟنا فوؽ عدؿ كأنه اٝنالئق يسع الذم العدؿ بغاية ك٠ني ها كاٞنعاد اٞنعاش
 أحاط من كأف فركعها من كفرع أجزائها من جزء العادلة السياسة أف له تبٌن اٞنصاحل من تضمنته
 .() "  البتة غًنها سياسة إىل معها حيتج   فيها فهمه كحسن موضعها ككضعها ّنقاصدها علما

 هذا عددان من اٞنسائل اليت تندرج ٓنت السياسة الشرعية اليت قاـ هبا كقد تضمن حديث جابر 
 .  ، كمن بعد  أبو عبيدة رسوؿ اهلل 

 : فمما قام بو الرسول 
. إرساؿ السرايا كالبعوث للدعوة إىل اهلل كالدفاع عن دينه -
 .تأمًن األمًن على السرية -

 .اختيار الكفء الذم يقـو بأعباء السرية بأمانة -

 .تزكيد السرية ّنا يصلح شأهنا  -

 .ترصد العدك كاالستعداد ٞنالقاته -

 .تفقد أحواؿ السرية بعد عودهتا -

 . بعد عرضها على اإلماـاحل اٞنشكالت اليت تواجه السرام -

 : ومما قام بو أبو عبيدة 
.  تنظيم أمور الزاد ُب السرية -
 .العدؿ بٌن أفراد السرية ُب اٞنأكل -

 .االجتهاد ُب ٓنصيل مصلحة السرية -

 .إحاطة اٛني  بالعناية كالرعاية -

 .تدريب السرية على اٞنشقة  -

 .إعداد القوة البدنية للسرية -

 .التشاكر مع السرية فيما يصلح شأهنا -

.  ، كُب سبيل اهلل ، ك٘نل األمانة بأهنم من رسل رسوؿ اهلل ةاستشعار اٞنسؤكيل -
                                                 

 .25/268الموسوعة الفقهية  ( )

 .1/2الطرق الحكمية  ( )
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. ترصد العدو: المسألة  الثالثة 

 كمن معه من الصحابة الكراـ لتلقي عًن كاف هذا بداية غزكة بدر الكربل إذ خرج النيب  
ُ إِۡحَدي ٱلطَّآئِفَخَۡيِه أَوَّهَا  :" لقري ، حيث قاؿ تعاىل  َوإِۡذ يَِعُدُكُم ٱَّللَّ

ۡىَكِت حَُكىُن لَُكمۡ  وَن أَنَّ َ ۡيَس َذ ِث ٱللَّ  اهلل رسوؿ خرج إَنا:"  ، قاؿ ابن كثًن ()" لَُكۡم َوحََى ُّد
 جزيلة أمواؿ فيها الشاـ، من صادرة أهنا خربها بلغه اليت سفياف، أيب لعًن طالبان  اٞندينة من 

 رجال عشر كبضعة ثالٖنائة ُب ف رج منهم، خىف من اٞنسلمٌن  اهلل رسوؿ فاستنهض لقري 
. ()"بدر طريق على من الساحل ٥نو كطلب

نىا كىأىمَّلرى   اللَّلهً  رىسيوؿي  بػىعىثػىنىا:" كُب حديث حابر هذا قاؿ  ةى  أىبىا عىلىيػٍ  كُب  "لًقيرىٍي و  ًعًننا نػىتػىلىقَّلى عيبػىٍيدى
فيه جواز الرصد للعدك كاٝنركج :" ، قاؿ القاضي عياض  " قػيرىٍي و  ًعًنى  نػىٍرصيدي :" الركاية األخرل 

. ()"ألخذ ماله كالغزك لذلك ، ألف ُب ٗنيع ذلك نكاية 
 

. التزود في الغزو ، وحملو: المسألة الرابعة 
٘نل الزاد ُب الغزك ، كقوؿ اهلل عز كجل : عقد اإلماـ الب ارم ُب كتاب اٛنهاد كالسًن بابان ترٗنته 

 ": ٰۖ ُ وْ  فَئِنَّ َخۡيَس ٱلزَّ ِ  ٱلخَّۡقَىي  ،  ، كذكر ٓنته ثالثة أحاديث ُب جواز ذلك  ()  "َوحََزوَّ
ك٘نل الزاد ُب الغزك كغًن  ال يناُب كماؿ التوكل ، بل هو من اٞنامور به ، ففي اآلية اليت ذكرها 

 على نتوكل:" كيقولوف زاد، بغًن حيجوف األعراب من ناس كاف:" الب ارم  قاؿ إبراهيم الن عي 
ٰۖ :" ثناؤ  جل اهلل فأنزؿ ، !"اهلل ُ وْ  فَئِنَّ َخۡيَس ٱلزَّ ِ  ٱلخَّۡقَىي  ، قاؿ ابن جرير الطربم  ()" َوحََزوَّ
 فإنه كمناسككم، حجكم ُب عليكم ربكم فرض أداء إىل بالغكم فيه ما أقواتكم من كتزكدكا:" 
 كإفسادها، أقواتكم تضييع ُب كال الناس كمسألتكم ألنفسكم التزكد ترككم ُب ثناؤ  جل هلل بر ال

 خًن فإنه ، به أمركم ما كفعل ٜنجكم سفركم ُب عنه هناكم ما باجتناب ربكم تقول ُب الرب كلكن

                                                 
 .7:سورة األنفال ، آية  ( )

 .4/14تفسير القرآن العظيم  ( )

 .6/371إكمال المعلم  ( )

 .197: سورة البقرة ، آية  ( )

 .4/159جامع البيان  ( )
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، فإذا كاف هذا ُب اٜنج الذم هو جهاد ال قتاؿ فيه ، فمن باب أكىل أف () "  تزكدكا فمنه التزكد،
 مع يتزكد اٛني  ٞنالقاة العدك ، ح  ال تضعف قوهتم أمامه ، كهذا ما دؿ عليه فعل النيب 

نىا كىأىمَّلرى   اللَّلهً  رىسيوؿي  بػىعىثػىنىا:" جي  اٝنب  قاؿ جابر  ةى  أىبىا عىلىيػٍ  كىزىكَّلدىنىا لًقيرىٍي و  ًعًننا نػىتػىلىقَّلى عيبػىٍيدى
ٍرو  ًمنٍ  ًجرىابنا دٍ   ىٍ  ٕنى رى ي  لىنىا رًى  خىرىٍجنىا :" كأما ٘نل الزاد على الرقاب ففي حديث جابر هذا   "  غىيػٍ
ًائىةو  كى٥نىٍني  ، كإَنا حدث ذلك لقلة الدكاب اليت ٓنمله ، "  زىادينىا فػىفىيًنى  ، رًقىابًنىا عىلىى زىادىنىا ٥نىًٍملي  ثىالىٖني

. فكانوا يتحملوف مشقة ٘نل األزكاد كاٞنشي ُب سبيل اهلل مع ما كقع ٟنم من الشدائد
 

. أكل ميتة البحر:  المسألة الخامسة 
َمۡج َعلَۡيُكُم ٱۡلَمۡيخَتُ :" األصل ٓنرمي أكل اٞنيتة بالكتاب كالسنة ، بقوله تعاىل   فٍ ، كع()" ُحسِّ

عى  أىنَّلهي    جىاًبرً  ـى  يػىقيوؿي     اللَّلهً  رىسيوؿى  ٚنًى  بػىٍيعى  حىرَّلـى  كىرىسيولىهي  اللَّلهى  ًإفَّل  :"  ّنىكَّلةى  كىهيوى  ، اٍلفىٍتحً  عىا
ٍيتىةً  اٝنٍىٍمرً  أُِحلَّ لَُكۡم :" ، كاستثين من اٞنيتة ميتة البحر لقوله تعاىل  ()"  كىاألىٍصنىاـً  كىاٍٝنًٍنزًيرً  كىاٍلمى

،  ()"   لَُّكمۡ َصۡيُد ٱۡلبَۡحِس َو ََعاُم ُ  َمخَ  ٗع 
فتضمنت اآلية الكردية بياف حل ما صيد من البحر ، ككذلك طعامه ، كقد جاء ُب تفسًن طعامه 

. ()" قىذىؼ ما:  طعامه :"قوؿ أيب بكر الصديق كعمر بن اٝنطاب  ك ابن عباس 
 على األكل من ميتة البحر ، كأكل  كحديث جابر هذا عمدة ُب هذا الباب حيث أقٌرهم النيب 

 أك بنفسه مات ما ذلك ُب سواء البحر ميتة إباحة كفيه:"  ، قاؿ كيل الدين العراقي منها 
 قاؿ ابن  ، ك()  " كاٝنلف السلف من العلماء كٗنهور كأ٘ند كالشافعي مالك قاؿ كهبذا باصطياد

 كوهنا بل االضطرار سبب ليست حالالن  كوهنا جهة أف اٜنديث آخر من تبٌن كقد:" ابن حجر 
 ذلك ذكرنا اٞندينة قدمنا فلما -:" الب ارم كمسلم - ٗنيعان  عندمها آخر  ففي البحر صيد من

 فتبٌن فأكله بعضو بعضهم فأتا  معكم كاف أف أطعمونا اهلل أخرجه رزقان  كلوا فقاؿ  اهلل لرسوؿ
 البحر ميتة إباحة منه فيستفاد مضطران  يكن   ألنه منها بأكله البياف ُب كبالغ مطلقان  حالؿ أنه ٟنم

                                                 
 .4/161جامع البيان  ( )

  .3:سورة المائدة ، آية  ( )

 (.2236)بيع الميتة واألصنام ح (112): البيوع ، باب : أخرجو البخاري في صحيحو ، كتاب ( )

 .96: سورة المائدة ، آية  ( )

 .11/61أخرج أحاديثهم ابن جرير الطبري في جامع البيان  ( )

 .6/133طرح التثريب  ( )
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كنقل ابن قدامه اإلٗناع على ذلك ، () " اٛنمهور قوؿ كهو باالصطياد مات أك بنفسه مات سواءن 
كٗنلة ذلك أف السمك كغًن  من  ذكات اٞناء الذم ال تعي  إالا فيه ، إذا ماتت فهي :" فقاؿ 

كأما مات بسبب مثل إف صاد  إنساف ، أك ..... حالؿ سواءن ماتت بسبب أك من غًن سبب 
.   () " إباحته نبذ  البحر ، أك جزر عنه ، فإف العلماء قد أٗنعوا على

 الرطوبات الحتقاف حٌرمت إٌَنا اٞنيتة فإفٌ  : بقوله جواز أكل ميتة البحرٌ  القٌيم ابن عٌلل كقد: تعليل 
 ، اٜنلٌ  سبب كانت كالفضالت الٌدـ ذلك تزيل كانت ٞنٌا كالذٌكاة ، فيها اٝنبيث كالٌدـ كالفضالت

 اٜنيواف ُب يكن   كإذا ، بغًنها حيصل كما بالذٌكاة حاصل فإنٌه ، الٌتحرمي يقتضي ال فاٞنوتي  كإاٌل 
 ينجس ال كٟنذا ، كاٛنراد ذكاة ٜنٌله يشرتط ك  ، باٞنوت حيـر   الذٌكاة تزيلها كفضالت دـ

 كاف لو فإنٌه، الٌضرب هذا من كالٌسمك ، ك٥نومها كالٌنحلة كالذباب سائلةن  له نفس ال ما باٞنوت
 إذ خارجه كموته اٞناء ُب موته بٌن فرؽ يكن ك  ذكاة بغًن ٞنوته حيلٌ    ّنوته ٓنتقن كفضالت دـ له
 كلو البحر ُب مات إذا احملرمٌن عند ٓنرمه اليت الفضالت تلك يذهب ال الرب ُب موته أف اٞنعلـو من
. () كافيان  القياس هذا لكاف نصوص اٞنسألة ُب يكن  

 
. دىن ميتة البحر: المسألة السادسة 

 ، اللَّلهً  رىسيوؿى  يىا فىًقيلى  :  ُب الفقرة السابقة ففي تتمة حديث جابر فقد ثبت ٓنرمي شحـو اٞنيتة 
ٍيتىةً  شيحيوـى  أىرىأىٍيتى   :" فػىقىاؿى  . النَّلاسي  هًبىا كىيىٍستىٍصًبحي  ، اٛنٍيليودي  هًبىا كىييٍدهىني  ، السُّفيني  هًبىا ييٍطلىى فىًإنػَّلهىا اٍلمى

ـه  هيوى  ، الى   شيحيومىهىا حىرَّلـى  لىمَّلا اللَّلهى  ًإفَّل  ، اٍليػىهيودى  اللَّلهي  قىاتىلى :"  ذىًلكى  ًعٍندى   اللَّلهً  رىسيوؿي  قىاؿى  ٍبيَّل  ، " حىرىا
 ، كقد سبق ُب الفقرة السابقة  ثبوت حلِّ أكل ميتة البحر  () " ٖنىىنىهي  فىأىكىليوا بىاعيو ي  ٍبيَّل  () ٗنىىليو ي 

 عىٍيًنهً  كىٍقبً  ًمنٍ  نػىٍغرتىًؼي  رىأىيٍػتػينىا كىلىقىدٍ  :" فيثبت بذلك االنتفاع منها ّنا سول األكل ، قاؿ جابر 
ٍلنىا :" كقاؿ "  الدٍُّهنى  بًاٍلًقالىؿً  نىا ثىابىتٍ  حى َّل  كىدىًكهً  ًمنٍ  كىادَّلهىنَّلا شىٍهرو  ًنٍصفى  ًمٍنهي  فىأىكى "  أىٍجسىامينىا إًلىيػٍ

                                                 
 .9/618فتح الباري  ( )

 .13/299المغني  ( )

 .3/344زاد المعاد  ( )

 .12/56أذابوه ، عمدة القارئ : جملوه  ( )

 .سبق تخريجو قريباً  ( )
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 ففائدة كالًسحنة اللوف حسن من األكىل حالتها إىل رجعت أم:"  قاؿ العراقي ُب معنا  كفائدته  ،
 .()"  اللوف حسن عود األدهاف كفائدة القوة عود األكل

 
. الشبع من ميتة البحر والتزود منها:المسألة  السابعة 

ٍلنىا ،:" فقد ثبت حل ميتة البحر ، لذلك جاز الشبع منها ، كالتزكد منها ، قاؿ جابر   ًمٍنهي  فىأىكى
 عنه ٓنرديها الرتفاع شبعه اٞنيتة من يأكل اٞنضطر أف على اٞنالكية به احتج،ك  " شىٍهرو  ًنٍصفى 
 ،  كلكن أشكل على بعض العلماء أف األكل منها ليس ٜنلها كإَنا () كاٞنذكاة فصارت

إذا ضاؽ األمر اتسع ، كإذا اتسع :" الضطرارهم لألكل منها فال يصح الشبع منها ، على قاعدة 
 أصحاب إف قاؿ من لقوؿ كجه كال:"  ،  كرٌد ابن عبد الرب على هذا اإلشكاؿ بقوله ()" ضاؽ 
 كهذا الدابة تلك أكل ٟنم جاز هناؾ فمن اٞنيتة إىل الوقت ذلك مضطرين كانوا  اهلل رسوؿ
 عليها أقاموا أهنم كذلك للضركرة اٞنيتة عليه تؤكل ما كجه على يكن   أكلهم ألف بشيء ليس
 ٓنتاج ما منها خذ له يقاؿ بل عليها اٞنقاـ له يباح ليس اٞنيتة إىل اضطر كمن منها يأكلوف أياما
. () "  القوت من اٞنباح طلب إىل منها كانتقل

ًمهً  ًمنٍ  كىتػىزىكَّلٍدنىا:" ككذلك يثبت جواز التزكد منها ُب السفر ففي حديث جابر هذا قوله   كىشىاًئقى  ٜنٍى
كهذا اللفظ يدؿ أيضان أنه يتزكد من اٞنيتة إذا خاؼ أال رد غًنها ، فإف كجد :" ، قاؿ القرطيب " 

 كانوا فإهنم ضركرهتم قدر كاف القدر هذا إف:" ،  كقاؿ()" غًنها أك ارْنى كجود    يستصحبها 
 فإف كعدكان  سفران  مستقبلوف كهم قواهم كسقطت كالضعف اٛنوع من اٟنالؾ على أشرفوا قد كانوا
. ()"  سفرهم عن كانقطعوا عدكهم عن ضعفوا ذلك يفعلوا  

 
. أكل اللحم المنتن : المسألة الثامنة 

  خوفان  الضرر منها خياؼ أف إال حيـر كال أكلها يكر  اٞننتنة كاألطعمة اللحـو:" قاؿ النوكم 

                                                 
 .6/134طرح التثريب ( )

 .6/133طرح التثريب  ( )

 .84األشباه والنظائر ص  ( )

 .23/12التمهيد  ( )

 .5/222المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم  ( )

 .6/135طرح التثريب  ( )
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 هذا   ، كُب حديث جابر () " ضعيف كهو اٞنننت اللحم حيـر أصحابنا بعض كقاؿ معتمدان 
 كىتػىزىكَّلٍدنىا ....... شىٍهرنا عىلىٍيهً  فىأىقىٍمنىا:" ٍب إهنم تزكدكا منه كذهبوا بشيء منه إىل اٞندينة فقاؿ :" قوله 
ًمهً  ًمنٍ  ًدينىةى  قىًدٍمنىا فػىلىمَّلا كىشىاًئقى  ٜنٍى  أجاز من اٜنديث هبذا احتج كقد:" قاؿ ابن عبد الرب ، " اٍلمى
 أياما بقيت إذا كلها كاٞنيتة اٜنوت أف معلـو ألنه ذكي ما كل ككذلك أننت إذا الصيد ٜنم أكل
 يأكلونه كانوا أهنم شك فال ليلة عشرة ٖناين اٜنوت ذلك من كأصحابه عبيدة أبو أكل كقد أنتنت
 أهل من ٗناعة كقاؿ ،  لرائحته كر  كأنه اٜنراـ جهة من نتنه يضر  ال كالذكي كأننت أصل أف بعد
 ، () " ل مذؾ كاف كإف األرجاس من كرجس اٝنبائث من حين ذ ألنه أننت إذا يؤكل ال العلم
 إذا اللحم أف كمعلـو ، شهر إىل اٞنيتة هذ  من يأكلوا أف ٟنم جاز كيف قيل إف  :" القرطيب ؿكقا
 ذلك لعل يقاؿ أف فاٛنواب عليه اإلقداـ حيل فال نتنه كيشتد يننت أنه منها أقل بل اٞندة هذ  أقاـ
. () "  ملحو  ٍب طريا أكلو  إهنم يقاؿ أك اٞنوضع لربكدة ؛ الضرر منه خياؼ حاؿ إىل نتنه ينته  

 فيػيٍغلىى اللحم يؤخىذ أف : كشيقةٗنع : كقد كرد ُب اٜنديث أهنم أنذكا منه كشائق ، كالوشائق 
 ، فلذلك   يننت ، ٣نا ساعدهم على ٘نله كالسفر به بعد ()  األسفار ُب كحييٍمل يػيٍنضىج كال قليالن 

. بعد ذلك
: أكل ورق الشجر: المسألة التاسعة 

فدؿ هذا على ،  " فػىنىٍأكيليهي  بًاٍلمىاءً  نػىبػيلُّهي  ٍبيَّل  اٝنٍىبى ى  ًبًعًصيػِّنىا نىٍضًربي  كىكينَّلا :" قاؿ جابر بن عبد اهلل 
أهنم كانوا يأكلوف كرؽ الشجر بعد سقوطه من ضرهبم له ، كإف كاف ُب األصل هو علف للدابة 
إال أف الضركرة كاٜناجة أجاءهتم إىل أكل كرؽ الشجر ، ككأنه ال بأس به عندهم إذ   خيتلفوا ُب 

"  األرض عشب ككذلك اٞن مصة عند الشجر كرؽ أكل جواز : كفيها: " قاؿ ابن القيم أكله ، 
() .

                                                 
 .13/81شرح النووي على صحيح مسلم  ( )

 .8/371االستذكار  ( )

 .222-5/221المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم  ( )

. 14سبق بيانو في غريب الحديث ص  ( )
 .3/343زاد المعاد  ( )
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: المسائل األصولية : المبحث الثالث 
 

.  ، وحجيتوتقرير النبي : المسألة  األولى 
: تعريف التقرير لغة واصطالحاً : أواًل 
 كأصل:"  ، ()"ٗنيعان  هبما أك بالقلب كإما باللساف إما الشيء إثبات:" مأخوذ من اإلقرار : لغة 

. ()" اإلنكار اإلقرار نقيض ، ك القوؿ به يصرح   ما ٓنصيل كهو التقرير من اإلقرار
 اٞنوانع عدـ مع ينكر  فال فعالن  يرل أك ينكر  فال شي ان   اهلل رسوؿ يسمع أف: وفي االصطالح 

. () "جواز  على ذلك فيدؿ
.   اطلع على أمور كأثبتها، ك  يصرح بإنكارهااٞنناسبة بٌن اللغة كاالصطالح ، فكأف النيب 

 
. درجات تقرير النبي : ثانياً 

 . أموراً ، ولم ينكرىاأن يفعل في زمنو  -1

 .() "فأكلنا   اهلل رسوؿ عهد على فرسان  ٥نرنا:" مثاله قوؿ أٚناء بنت أيب بكر 
 على اطلع  النيب أف فيه ليس أنه زعم من على رداؿ:" قاؿ ابن حجر ُب شرحه ٟنذا اٜنديث 

  النيب زمن ُب شيء فعل على يقدموف أهنم بكر أيب بآؿ يظن   يرد   لو ذلك أف مع ، ذلك
 داعية توفر مع هذا ، له مفارقتهم كعدـ  بالنيب اختالطهم لشدة ، َنواز  العلم كعندهم إال

 كذا نفعل كنا " قاؿ إذا الصحايب أف الراجح كاف ٍب كمن ، األحكاـ عن سؤاله إىل الصحابة
 كإذا ، كتقرير  ذلك على  النيب اطالع الظاهر ألف ، الرفع حكم له كاف"  النيب عهد على
 .() "الصديق بكر أيب بآؿ فكيف الصحايب مطلق ُب ذلك كاف
 
 

                                                 
 .13/396تاج العروس   ( )

 .1/48الفروق اللغوية للعسكري  ( )

 .1/37اللمع في أصول الفقو  ( )

، ومسلم في  (5519)لحوم الخيل ح (27): الذبائح والصيد ، باب : أخرجو البخاري في صحيحو ، كتاب  ( )
 (.1942)ح   (6)الصيد ، باب : صحيحو ، كتاب 

 .9/649فتح الباري  ( )
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 . أموراً ، ويقرّيىا وال ينكرىا عليهمأن يفعل أو يقال بحضرتو -2

 يل ككاف   النيب عند بالبنات ألعب كنت قالت – عنها اهلل مرض – عائشة عنمثاله 
 إىل () فيسرهبن ، منه () يتقمعن دخل إذا  اهلل رسوؿ فكاف ، ممع يلعنب صواحب
)"م مع فيلعنب ). 

  للعب بالبنات ، ك  ينكر عليها ، مع هنيه  – عنها اهلل مرض–  عائشة فهنا أقٌر النيب 
 البنات صور أناذ جواز على اٜنديث هبذا كاستدؿ:" عن أناذ الصور ، قاؿ ابن حجر 

 .()" الصور أناذ عن النهي عمـو من ذلك كخ  ، هبن البنات لعب أجل من كاللعب

 . أموراً ، ويقرىا ، يظهر االستحسان لهاأن يفعل أو يقال بحضرتو -3

 ()أرملوا إذا () األشعريٌن إف  :" اهلل رسوؿ قاؿ:  قاؿ األشعرم  موسى أىب فمثاله ع
 اقتسمو  ٍب كاحد ثوب ُب عندهم كاف ما ٗنعوا باٞندينة عياٟنم طعاـ قل أك الغزك ُب ()أرملوا

فهم :" قاؿ النوكم ُب معىن  ، () "منهم كأنا مىن فهم بالسوية كاحد إناء ُب بينهم اقتسمو 
  .() " تعاىل اهلل طاعة ُب كاتفاقهما طريقتهما آناد ُب اٞنبالغة معنا :" مين كأنا منهم 

 . أموراً ، ثم يفعلها مقرّياً لهاأن يفعل أو يقال بحضرتو -4

مىعىكيم فػىهىلٍ ،  لىكيمٍ  اللَّلهي  أىٍخرىجىهي  رًٍزؽه  هيوى  :" ُب هذا اٜنديث ، فقد قاؿ كمثاؿ فعله 
ًمهً  ًمنٍ     ٜنٍى

ٍلنىا:  قىاؿى " ؟ فػىتيٍطًعميونىا ءه مشى   ."فىأىكىلىهي  ًمٍنهي   اللَّلهً  رىسيوؿً  ًإىلى  فىأىٍرسى
.  كإقرارهم على األكل دليل على اٛنواز ، كفعله تأكيد للجواز ، كهذا أعلى درجات اإلقرار

 
 

                                                 
 .1/42 ، الفائق في غريب الحديث وتغيبن البيت دخلن: ينقمعن  ( )

 .3/903لي ، النهاية في غريب الحديث إ ويرسلهن يبعثهن: يسربهن  ( )

 ( .6130)االنبساط إلى الناس ح  (81)األدب ، باب : أخرجو البخاري في صحيحو ، كتاب  ( )

 .10/527فتح الباري  ( )

 قبيلة وىي أشعر إلى النسبة ىذه الراء، وكسر المهملة العين وفتح المعجمة الشين وسكون األلف بفتح: األشعري  ()
  .1/166 األنساب للسمعاني اليمن، من مشهورة

 قيل كما بالرمل للصوقو أو المطر، من الركُّك  وىو الرمل من حالو، لركاكة بذلك سمي معو، زاد ال الذي: المرمل ( )
 .1/178، الفائق في غريب الحديث والمدقع الترب: للفقير

 (.6564)، ح  (39)أخرجو مسلم في صحيحو ، كتاب فضائل الصحابة ، باب  ( )

 .16/26شرح النووي على مسلم  ( )
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. حجية تقرير النبي : ثالثاً 
 قسم من أقساـ السنة النبوية ، كهو ّنرتبة الفعل كالقوؿ ك٣نا حيتج به ، كمن تقرير النيب 

 تىٍصنػىعيوفى  كيٍنتيمٍ  كىٍيفى  عىرىفىةى  ًإىلى  ًمىنن  ًمنٍ  غىادً  ككى ي   مىاًلكو  ٍبنى  أىنىسي  ؿى سي األدلة على ذلك حٌن 
ا ًَب  بػِّري  ، عىلىٍيهً  يػيٍنًكري  فىالى  اٍلميًهلُّ  ًمنَّلا()  ييًهلُّ  كىافى :  فػىقىاؿى ؟    اللَّلهً  رىسيوؿً  مىعى  اٍليػىٍوـً  هىذى  ًمنَّلا كىييكى

بػِّري  . .()  " عىلىٍيهً  يػيٍنًكري  فىالى  اٍلميكى
 ٞنا يفعل ُنضرته أك يقاؿ، كيطلع عليه كقد اتفقوا على أف تقرير النيب : "قاؿ ابن حجر

بغًن إنكار داؿ على اٛنواز؛ ألف العصمة تنفي عنه ما حيتمل ُب حق غًن  ٣نا يرتتب على اإلنكار 
 .()  "فال يقر على باطل

 
. اجتهاد الصحابي وقت نزول الوحي: المسألة الثانية 

. ()" الطاقة اٛنهد من افتعاؿ كهو األىمر طلب ُب الوسع بذؿ: لغة : االجتهاد 
. ()" بذؿ اٛنهد ُب تعرُّؼ اٜنكم الشرعي :" كاصطالحان 

 ُب حاؿ غياهبم عنه ، كمن كقد كقع االجتهاد من الصحابة رضواف اهلل عليهم ُب زمن النيب 
 أىنىا سىفىرو  ُب  كينَّلا أىنَّلا تىٍذكيري  أىمىا:   اٝنٍىطَّلابً  ٍبنً  لًعيمىرى   يىاًسرو  ٍبني  عىمَّلاري  قىاؿى األدلة على ذلك ، 

؛ ، () فػىتىمىعَّلٍكتي  أىنىا كىأىمَّلا تيصىلِّ، فػىلىمٍ  أىٍنتى  فىأىمَّلا كىأىٍنتى  ًإَنَّلىا:  النَّليبُّ  فػىقىاؿى  ، لًلنَّليبِّ  فىذىكىٍرتي  فىصىلَّلٍيتي
ا، يىٍكًفيكى  كىافى  ًإَنَّلىا ، ًبكىفَّلٍيهً   النَّليبُّ  فىضىرىبى  هكىذى  كىٍجهىهي  هًبًمىا مىسىحى  ٍبيَّل  كىٍجهىهي، ًفيًهمىا كىنػىفى ى  األىٍرضى

. ()" كىكىفَّلٍيهً 
. () "   النيب زمن ُب الصحابة اجتهاد كقوع اٜنديث هذا من كيستفاد:" قاؿ ابن حجر

                                                 
، النهاية في   صوتو ورفع لبى إذا إىالال يهل بالحج المحرم أىل : يقال . بالتلبية الصوت رفع وىو : اإلىالل ( )

 .5/629غريب الحديث 

التلبية والتكبير إذا غدا من منى إلى عرفة  : (86)المناسك ، باب : أخرجو البخاري في صحيحو ، كتاب  ( )
 (.1695)ح

 .13/335فتح الباري  ( )

 .3/133لسان العرب  ( )

 .3/576شرح مختصر الروضة  ( )

 .642أي تمرغت ، مختار الصحاح ص :  تمعكت الدابة  ( )

 (.331)المتيمم ىل ينفخ فيهما ح  (4)التيمم ، باب : أخرجو البخاري ، كتاب  ( )

 .2/30فتح الباري  ( )
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 ُب االجتهاد جواز :"  هذا ، قاؿ النوكم ُب شرحه ٜنديث جابركدليل آخر حديث جابر 
 زمن ُب الصحابة اجتهد كقد:"  ، كقاؿ ابن القيم ()   "بعد  روز كما  النيب زمن ُب األحكاـ

أف االجتهاد ُب زمنه عليه :"  ،  قاؿ الطوُب () "  نفهمعم ك  األحكاـ من كثًن ُب  النيب
الصالة كالسالـ على سائر التفاصيل فيه ال هو ١ناؿ ُب نفسه ، كال يستلـز احملاؿ عقالن كال شرعان 

 ()" ، كما كاف كذلك فهو جائز ، فاالجتهاد ُب زمنه جائز ، كالدليل بٌنِّ غينٌّ عن تقرير مقدمته 
. () للصحايب على اجتهاد    ، كمن العلماء من اشرتط تقرير النيب ()

 فيه:" كُب حديث جابر هذا اجتهد الصحابة ُب معرفة حكم األكل من العنرب ، قاؿ ابن القيم 
 حاؿ ُب كاف هذا لكن ذلك على كإقرار   النيب حياة ُب الوقائع ُب االجتهاد جواز على دليل

 . () " الن  مراجعة من ٕنكنهم كعدـ االجتهاد إىل اٜناجة
 

. الضرورات تبيح المحظورات: المسألة الثالثة 
ما البد منها ُب قياـ مصاحل الدين كالدنيا ُنيث إذا فيقدت   ْنر مصاحل الدنيا : الضركرات 

على استقامة بل على فساد ، كهتارج كفوت حياة ، كُب اآلخرة فوت النجاة كالنعيم ، كالرجوع 
. ()"باٝنسراف اٞنبٌن 

كمقصود الشرع من اٝنلق هو أف حيفظ عليهم :" كلبياف هذ  الضركريات ٤ند قوؿ الغزايل 
كهذ  األصوؿ اٝنمسة حفظها كاقع ُب رتبة ...... دينهم كنفسهم كعقلهم كنسلهم كماٟنم 

. ()"الضركريات ، فهو أقول اٞنراتب ُب اٞنصاحل 
 ارتكاب كوف بشرط ، احملـر أم ، احملظور ارتكاب يبيح الضرر كجود أف:  يعين احملظور كإباحة 

 ككذلك اٞن مصة عند اٞنيتة أكل - كجب بل - جاز ٍب كمن ، الضرر كجود من أخف احملظور
 .()  كبالبوؿ باٝنمر اللقمة إساغة

                                                 
   .6/417 شرح النووي على مسلم  ()

 .1/203إعالم الموقعين  ( )

 .3/591شرح مختصر الروضة  ( )

 .380إرشاد الفحول ص  ( )

 .3/347زاد المعاد  ( )

 .2/4الموافقات للشاطبي  ( )

 .1/287المستصفى  ( )

 .3/37شرح الكوكب المنير  ( )
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َ  َعلَۡيُكمۡ :" قاؿ تعاىل  ا َحسَّ َل لَُكم مَّ ِ َعلَۡيِ  َو َۡد فَ َّ ا ُذِكَس ٱۡٱُم ٱَّللَّ  َوَما لَُكۡم أَ َّ حَۡ ُكلُىْ  ِممَّ
 ، قاؿ ابن عاشور () " كجدًب ما لكم يباح فإنه االضطرار، حاؿ ُب إال: أم:" قاؿ ابن كثًن " 
 فيصًن أفرادها من إليه يضطرٌ  ما منها استثين أنواع احملٌرمات فإفٌ  ، إليه اضطيررًب اٌلذم إالٌ  أم:" 

. () " حالالن 
كُب اٜنديث دليل على استباحة احملظورات ٜنفظ الضركرات ، فعندما كاد أف يهلك الصحابة من 
اٛنوع أرسل اهلل ٟنم هذ  الدابة ، كاجتهد أبو عبيدة كمن معه من الصحابة لألكل منها للحفاظ 

ةى  أىبيو قىاؿى :" حيث قاؿ جابر  ، على أنفسهم من اٟنالؾ  رىسيوؿً  ريسيلي  ٥نىٍني  بىلٍ  الى  قىاؿى  ٍبيَّل  مىٍيتىةه  عيبػىٍيدى
. " فىكيليوا اٍضطيرًٍرًبيٍ  كىقىدً  اللَّلهً  سىًبيلً  كىًَب   اللَّلهً 

 
. األصل في األشياء اإلباحة: المسألة الرابعة 

. ()خالؼ احملظور : أُنتك الشيء أم أحللته لك ، كاٞنباح : اإلحالؿ ، فيقاؿ : اإلباحة لغة 
. ()فعل مأذكف فيه من الشارع خال من مدح أك ذـ : كُب االصطالح 

ِ َعلَۡيِ  َو َۡد :" من األدلة على هذا األصل قوله تعاىل   ا ُذِكَس ٱۡٱُم ٱَّللَّ َوَما لَُكۡم أَ َّ حَۡ ُكلُىْ  ِممَّ

َ  َعلَۡيُكمۡ  ا َحسَّ َل لَُكم مَّ  ذيًكرى  ٣نٌا األكل ترؾً  على عنفهمؼ:"      قاؿ ابن رجب   ()   " فَ َّ
ـى  ٟنمي  بٌنَّل  قد بأنَّله معلِّالن  ، عليه اهلل اسمي   اإلباحة على األشياء أفَّل  على فدؿَّل  ، منه ليس كهذا ، اٜنرا
ا كإالَّل  ،

ى
 ٓنرديه على ين َّل    كونه ّنجرَّلد ًحلِّه على له ين َّل    ٣نَّلا األكل من امتنع ّنن اللَّلوـى  أىٜنىقى  ٞن

  "() .
   إذا اإلباحة،كأنه كاألطعمة األشياء ُب األصل أف على الكردية، اآلية كدلت:" قاؿ ابن سعدم 

 اٜنراـ ألف حالؿ، فهو عنه اهلل سكت فما اإلباحة، على باؽ فإنه منها، شيء بتحرمي الشرع يرد
. () "  ُنراـ فليس اهلل يفصله   فما اهلل، فصله قد

                                                 
 .2/145تفسير القرآن العظيم  ( )

 .8/33التحرير والتنوير  ( )

  .2/416لسان العرب  ( )

 .1/422شرح الكوكب المنير  ( )

 .119آية : سورة األنعام  ( )

 . 2/136جامع العلوم والحكم  ( )

 .271تيسير الكريم الرحمن ص  ( )
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"  مسألته  أىٍجلً  ًمنٍ  فىحيرِّـى  حييىرَّلـٍ   ىٍ  شىٍيءو  عىنٍ  سىأىؿى  مىنٍ  جيٍرمنا اٍلميٍسًلًمٌنى  أىٍعظىمى  ًإفَّل   :"كُب قوله 
 زاؿ األصل ذلك حكم أفَّل  على كأشباهيها النُّصوصي  هذ  دلت فقد:"   ، قاؿ ابن رجب ()

. () "  ذلك على اإلٗناع بعضيهم حكى كقد ، الشَّلرع بأدلَّلة اإلباحة األشياء ُب األصل أفَّل  كاستقرَّل 
:"  باجتهاد  على أف ما قذفه البحر هو حالؿ ، حيث قاؿ جابر  كٟنذا أقدـ أبو عبيدة 

ةى  أىبيو قىاؿى :" حيث قاؿ جابر  ، "  اللَّلهً  سىًبيلً  كىًَب   اللَّلهً  رىسيوؿً  ريسيلي  ٥نىٍني  بىلٍ  الى  قىاؿى  ٍبيَّل  مىٍيتىةه  عيبػىٍيدى
ٍب بعد ذلك است رج حكمان جديدان كهو االضطرار ، كأيضان ُب هذ  الغزكة ٣نا فعله الصحابة 

رضواف اهلل عليهم ٣نا يؤصل هذ  القاعدة أكلهم الشجر ، كالتزكد من اٞنيتة ، فكل هذ  كغًنها 
. تدؿ على أف األصل ُب األمور اإلباحة ح  يثبت الدليل ِنالؼ ذلك

 
. المشاورة في النوازل: المسألة الخامسة 

ما :  ، كاصطالحان () بالناس تنزؿ الدهر شدائد من الشدَّلة: لغة ٗنع نازلة كهي : النوازؿ 
 .()  استدعى حكمان شرعيان من الوقائع اٞنستجدة

 قاال كالضحاؾ اٜنسن عن ركم، () " َوَ اِوۡز ُۡم فِ  ٱۡٱَۡمسِ  :" كاألصل ُب اٞنشاكرة قوله تعاىل
، "  الفضل من اٞنشورة ُب ما يعلمهم أف أراد كإَنا رأيهم إىل ٜناجته باٞنشاكرة نبيه اهلل أمر ما: " 
 كيقتدكا بعد  من به ليسنت إيا  كسياسته له تعاىل لتدبًن  عنهم غنا  مع هبا أمر إَنا آخركف كقاؿ
 موضع غًن ُب االستشارة   اهلل رسوؿ سن كقد:  الثورم كقاؿ،  النوازؿ من هبم ينزؿ فيما به

. () " اٜنديبية يـو كأصحابه بدر أسارل ُب عنهما تعاىل اهلل رضي كعمر بكر أبا استشار
 إال أف كُب هذا اٜنديث نزلت باٞنسلمٌن نازلة استدعت حكمان شرعيان فما كاف من أيب عبيدة 

. شاكر فيها من كاف معه من الصحابة رضواف اهلل تعاىل عليهم
 

. المفتي يعمل ببعض ما يفتي بو: المسألة السادسة 
                                                 

 يعنيو ال ما وتكلف السؤال كثرة من يكره ما( 3) باب: االعتصام كتاب صحيحو ، في البخاري أخرجو ( )
 (.7289)ح

 .2/137جامع العلوم والحكم  ( )

   .11/656 لسان العرب  ()

   .1/24 فقو النوازل  ()

 .159آية :  سورة آل عمران  ()

 .25/78   عمدة القارئ  ()
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ةى  أىىًب  ٍبنً  عيمىرى  فٍ ع  هىًذ ً  سىلٍ  :"  اللَّلهً  رىسيوؿي  لىهي  فػىقىاؿى  الصَّلاًئمي  أىيػيقىبِّلي    اللَّلهً  رىسيوؿى  سىأىؿى  أىنَّلهي  سىلىمى
ـى  مىا لىكى  اللَّلهي  غىفىرى  قىدٍ  اللَّلهً  رىسيوؿى  يىا فػىقىاؿى  ذىًلكى  يىٍصنىعي    اللَّله رىسيوؿى  أىفَّل  فىأىٍخبػىرىٍتهي  سىلىمىةى  أليِـّ  "  تػىقىدَّل
. () " لىهي  كىأىٍخشىاكيمٍ  لًلَّلهً  ألىتٍػقىاكيمٍ  ًإينِّ  كىاللَّلهً  أىمىا :" اللَّلهً  رىسيوؿي  لىهي  فػىقىاؿى  ،تىأىخَّلرى  كىمىا ذىنًٍبكى  ًمنٍ 

 هذا فحينما أفتاهم َنواز األكل طلب  ُب حديث جابر كهذا كاضح أيضان من فعل النيب 
 أراد فإَنا ، ذلك كأكله ٜنمه من  طلب كأما:" منهم شي ان منه لتأكيد اٜنكم ٟنم ، قاؿ النوكم 

. () " لنفسه يرتضيه كأنه ، إباحته ُب شك ال كأنه ، حله ُب نفوسهم تطييب ُب اٞنبالغة به
 

                                                 
   (.2644)الصيام  ، ح :  أخرجو مسلم في صحيحو ، كتاب  ()

   .6/417 شرح النووي على مسلم  ()
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.  مسائل عامة ، وفوائد منثورة: المبحث الرابع 
 

. فضل الرباط في سبيل اهلل: المسألة األولى 
أَيُّدهَا ٱلَِّريَه َء َمىُىْ  ٱۡصبُِسوْ  :" ففي كصية جامعة لل ًن كالفالح قاؿ تعاىل  ٰٓ  ٰ 

َ لََعلَُّكۡم حُۡفلُِحىنَ    كهي: ٞنرابطةا:"  ، قاؿ ابن سعدم () " َوَصااُِسوْ  َوَز اِطُىْ  َوٱحَّقُىْ  ٱَّللَّ
 إىل الوصوؿ من كدينعوهم أعداءهم، يراقبوا كأف منه، العدك كصوؿ من خياؼ الذم احملل لزـك

 اٞنكرك  من كينجوف كاألخركم، كالدنيوم الديين باحملبوب يفوزكف: يفلحوف لعلهم مقاصدهم،
 فلم اٞنذكورات، كاٞنرابطة كاٞنصابرة الصرب بدكف الفالح إىل سبيل ال أنه هذا من فعلم ، كذلك
.  () "  ببعضها أك هبا باإلخالؿ إال الفالح أحدا يفت ك  هبا، إال أفلح من يفلح

ٍعتي  قىاؿى    سىٍلمىافى كقد جاء ُب اٜنديث بياف شاؼ لفضل الرباط ففي حديث   اللَّلهً  رىسيوؿى  ٚنًى
  لىةو  يػىٍوـو  رًبىاطي :"  يػىقيوؿي ره  كىلىيػٍ يػٍ ليهي  عىلىٍيهً  جىرىل مىاتى  كىًإفٍ  كىًقيىاًمهً  شىٍهرو  ًصيىاـً  ًمنٍ  خى  كىافى  مالَّلذً  عىمى

ليهي  .   ()"  () اٍلفىتَّلافى  كىأىًمنى  رًٍزقيهي  عىلىٍيهً  كىأيٍجرًلى  يػىٍعمى
 يشاركه ال به ٢نتصة فضيلة موته بعد عليه عمله كجرياف للمراب  ظاهرة فضيلة هذ :" قاؿ النوكم 

  هذا أف اٛني  قد راب  مدة من الزمن كإف كقع االختالؼ ، كُب حديث جابر() "أحد فيها
ُب مدته ، إال أنه كلو كاف على أقل مدة منه فإف الصحابة هم أسبق الناس إىل كل خًن ، كقد 

. تكفل اهلل ٟنم باألجر الوارد ُب حق من راب  منهم ُب سبيله
 

. حرص الصحابة على معرفة الحالل والحرام: المسألة الثانية 
 عىنٍ فقد تواترت األحاديث عن أس لة الصحابة رضواف اهلل عليهم عن اٜنالؿ كاٜنراـ ، كمن ذلك 

 كىصيٍمتي  اٍلمىٍكتيوبىاتً  الصَّللىوىاتً  صىلَّلٍيتي  ًإذىا أىرىأىٍيتى  فػىقىاؿى   اللَّلهً  رىسيوؿى  سىأىؿى  رىجيالن  أىفَّل    جىاًبرو 
ـى  كىحىرَّلٍمتي  اٜنٍىالىؿى  كىأىٍحلىٍلتي  رىمىضىافى  ٍي نا ذىًلكى  عىلىى أىزًدٍ  كى ىٍ  اٜنٍىرىا  .() "  نػىعىمٍ  " :قىاؿى  اٛنٍىنَّلةى  أىأىٍدخيلي  شى

                                                 
 .200آية : سورة آل عمران  ( )

  .163-162تيسبر الكريم الرحمن ص  ( )

 (.5047)اإلمارة ، ح:أخرجو مسلم في صحيحو ، كتاب  ( )

مع فالضم وفتحها الفَكاء بضم يُروَكى: الفتان  ( ) ين على اآلخر أحُدىما يُعاوِهن أي : فاتِهن جَك لُّكون الذَّ  الحقِّ  عن الناسَك  ُيضِه
يطان ىو وبالفتح وي َكْفتِهُنونهم ين عن الناس ي َكْفتِهن ألنو الشَّ  .3/777، النهاية في غريب الحديث  الدِّ

 .13/61شرح النووي على مسلم  ( )

   (.119)اإليمان ، ح :   أخرجو مسلم في صحيحو ، كتاب  ()
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 يراد أف كحيتمل ، اجتنابه مع حرمته باعتقاد اٜنراـ كٓنرمي ، حله باعتقاد اٜنالؿ ٓنليل فسر كقد
 .() "إتيانه اٜنالؿ بتحليل

عندما ترددكا ُب بادئ األمر من األكل :  ُب موضعٌن األكؿ كيظهر هذا جليان ُب حديث جابر
ةى  أىبيو قىاؿى   :" من اٞنيتة ،حيث قاؿ جابر   كىًَب   اللَّلهً  رىسيوؿً  ريسيلي  ٥نىٍني  بىلٍ  الى  قىاؿى  ٍبيَّل  مىٍيتىةه  عيبػىٍيدى

 عما فعلو  ففي حديث ُب سؤاٟنم النيب : ، كاٞنوضع الثاين "  فىكيليوا اٍضطيرًٍرًبيٍ  كىقىدً  اللَّلهً  سىًبيلً 
ًدينىةى  قىًدٍمنىا فػىلىمَّلا:"  هذا  جابر  نىا اٍلمى ٍرنىا  اللَّلهً  رىسيوؿى  أىتػىيػٍ  رًٍزؽه  هيوى  :" فػىقىاؿى  لىهي  ذىًلكى  فىذىكى
ًمهً  ًمنٍ  مىعىكيمٍ  فػىهىلٍ  لىكيمٍ  اللَّلهي  أىٍخرىجىهي  ٍلنىا ى :ؼ قىاؿى  : فػىتيٍطًعميونىا شىٍىءه  ٜنٍى  ًمٍنهي   اللَّلهً  رىسيوؿً  ًإىلى  أىٍرسى
"  .فىأىكىلىهي 

 
.  تسلية النفس وقت الرباط: المسألة الثالثة 

كيظهر هذا من اٜنديث من فعل الصحابة رضواف اهلل عليهم ، ففي جلوسهم ُب حجاج عٌن 
العنرب ، كُب كقبها ، كأخذهم ضلعان من أضالعها كمركر البعًن كعليه راكب تفيد هذ  األفعاؿ على 
جواز ذلك مع شدة حرصهم على الطاعات ، كأهنم ُب غزكة تتطلب الكثًن من اليقظة كاٜنذر ، 
كأف ما فعلو  إَنا هو لبعث النشاط ، كالرتكيح عن النفس ، ٞنا عرؼ عن الصحابة رضواف اهلل 

عليهم من البعد عن اللهو الباطل ، كعن كل ما يشغلهم عن جهادهم كنصرة دينهم ، كقد كاف 
 الر٘نن عبد بن سلمة أيب عنالصحابة يفعلوف ذلك ُب بعض أكقاهتم  دكف اإلخالؿ بواجباهتم ؼ

 ُب الشعر يتناشدكف ككانوا ، ()متماكتٌن كال ،  متحزقٌن  اهلل رسوؿ أصحاب يكن  : "قاؿ
 () ٘ناليق دارت اهلل، أمر من شيء على منهم أحد أريد فإذا جاهليتهم، أمر كيذكركف ٠نالسهم،

. () "٠ننوف كأنه عينيه
 

. االقتصاد وقت الشدة ، والصبر حينها: المسألة  الرابعة 

                                                 
   .398 جامع العلوم والحكم ص  ()

من صفة المرائي بنسكو الذي يتكلف التزمت وتسكين األطراف كأنو ميت ، : المنقبض ، والمتماوت :  المتحزق  ()
 .1/280الفائق في غريب الحديث 

 .25/305تاج العروس . ما غطتو األجفان من بياض المقلة  : حماليق عينو  ()

   (.555) ، والبخاري في األدب المفرد ح 1/375 أخرجو ابن أبي شيبة في مصنفو   ()
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 : كيظهر هذا من فعل الصحابة رضواف اهلل عليهم كقت الشدة ُب هذ  الغزكة ، قاؿ جابر 
ةى  أىبيو فىكىافى  ٍرىةن  يػيٍعًطينىا عيبػىٍيدى ٍرىةن  ٕنى  ديىى ُّ  كىمىا َنىىصُّهىا قىاؿى  هًبىا تىٍصنػىعيوفى  كيٍنتيمٍ  كىٍيفى  فػىقيٍلتي  - قىاؿى  - ٕنى
 بًاٍلمىاءً  نػىبػيلُّهي  ٍبيَّل  اٝنٍىبى ى  ًبًعًصيػِّنىا نىٍضًربي  كىكينَّلا اللَّلٍيلً  ًإىلى  يػىٍومىنىا فػىتىٍكًفينىا اٍلمىاءً  ًمنى  عىلىيػٍهىا نىٍشرىبي  ٍبيَّل  الصَّلً ُّ 
". فػىنىٍأكيليهي 

 كالتقلل الدنيا ُب الزهد من عليه عنهم اهلل رضي الصحابة كاف ما بياف هذا كَب:" قاؿ النوكم 
 ()"  اٜناؿ هذا مع الغزك على كإقدامهم العي  كخشونة اٛنوع على كالصرب منها

 
. الشبع من الطعام: المسألة الخامسة 

من أكل ح  شبع ، كأكرد ٓنته : باب : كضع اإلماـ الب ارم ُب كتاب األطعمة بابان كترٗنته 
 ألصحابه للذهاب إىل بيت  ، كدعوة النيب ثالثة أحاديث ، منها حديث أنس بن مالك 

 فىأىكىليوا ٟنىيمٍ  فىأىًذفى    لًعىشىرىةو  اٍئذىفٍ  : قىاؿى  ٍبيَّل  ، خىرىجيوا ٍبيَّل  ، شىًبعيوا حى َّل  أىكىليوا:" أيب طلحة قاؿ أنس 
، قاؿ ()"  رىجيالن  ٖنىىانيوفى  كىاٍلقىٍوـي  ، كىشىًبعيوا كيلُّهيمٍ  اٍلقىٍوـي  فىأىكىلى  ، لًعىشىرىةو  أىًذفى  ٍبيَّل  ، خىرىجيوا ٍبيَّل  شىًبعيوا حى َّل 

  كُب حديث جابر ،() "مباح الشبع كأف اإلنساف يشبع ح  األكل جواز كفيه:" ابن بطاؿ 
ٍلنىا:" هذا  نىا ثىابىتٍ  حى َّل  كىدىًكهً  ًمنٍ  كىادَّلهىنَّلا شىٍهرو  ًنٍصفى  ًمٍنهي  فىأىكى كمعىن ثابت أجسامنا ، " أىٍجسىامينىا إًلىيػٍ
ٍلنىا كىاٍشتػىوىيٍػنىا فىاطَّلبىٍ نىا النَّلارى  ًشقِّهىا عىلىى فىأىٍكرىيٍػنىا :" ، كفيه أيضان  ()" القوة إىل رجعت مأ:"   حى َّل  كىأىكى

ًبٍعنىا  ". شى
 اٞنبط  اٞنعدة يثقل الذم الشبع إَنا ذلك ُب :"  كأما ماكرد من هني عن الشبع  ، فقاؿ القرطيب 

 إىلبصاحبه  يفضي الصلوات كاألذكار ، كاٞنضر لإلنساف بالت م كغًنها ، كالذم عن صاحبهؿ
. () "،  كقد يلحق باحملـر إذا كثرت آفاته كعمت بلياته  كالكسل كالنـو كاألشر البطر

 
من: المسألة السادسة  . السِه

                                                 
 . 13/84 شرح النووي على صحيح مسلم  ()

   (.5381)من أكل حتى شبع ح  : (6) أخرجو البخاري في صحيحو ، كتاب األطعمة ، باب ()

   .9/121 شرح ابن بطال على صحيح البخاري  ()

   .6/418 شرح النووي على مسلم  ()

 .307/ 5المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم  ( )
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نَّلا حى َّل :"   هذا  كرد ُب بعض طرؽ حديث جابر    ُب ذـ من يأٌب ، كقد ذكر  النيب " ٚنًى
 اللحم كثرة هنا بالسمن اٞنراد :" قاؿ النوكم () "  السِّمىني  ًفيًهمي  كىيىٍظهىري :"  بعد القركف الفاضلة  

 فال خلقة فيه هو من كأما ، يستكسبه من منه كاٞنذمـو : قالوا. .... فيهم ذلك يكثر أنه كمعنا  ،
،  كبٌن () "  اٞنعتاد على زائدان  كاٞنشركب اٞنأكوؿ ُب اٞنتوسع هو له كاٞنتكسب ، هذا ُب يدخل

" ح  ٚننا :" كقوله :" القرطيب أف السمن الوارد ُب  حديث جابر ليس هو اٞنقصود بالذـ فقاؿ 
أم رجعت إلينا قوتنا ، كإال فما كانوا :" " يعين تقوينا ، كزاؿ ضعفنا ، كما قاؿ ُب الركاية األخرل 

. ()" ٚنانان 
 

. التعاون والمواساة في الغزو: المسألة السابعة 
ٰۖ َوَ  حََعاَووُىْ  َعلًَ :"  األصل ُب مبدأ التعاكف قوله تعاىل  َوحََعاَووُىْ  َعلًَ ٱۡلبِسِّ َوٱلخَّۡقَىي 

ۡثِم   ٱۡۡلِ

ِن    ليعن أم ، للمسلمٌن {  َوحََعاَووُى ْ  }ُب كاٞنفاعلة الضمًن:"  ، قاؿ ابن عاشور () " َوٱۡلُعۡدَو 
 االٌٓناد كإظهار ، اٞنصاحل كتوفًن ، العمل تيسًن التعاكف كفائدة ، كالتقول الربٌ  على بعضان  بعضكم
 حاؿ اٞنؤمنٌن باٛنسد حاؿ تراب   كشبه النيب () "  لألٌمة خيلقان  ذلك يصبح حٌ   ، كالتناصر

ًهمٍ  ُب اٍلميٍؤًمًنٌنى  تػىرىل :" ٠نتمعهم كقيامهم باٜنقوؽ اٞنرتتبة على بعضهم البعض بقوله      تػىرىا٘نًي
اعىى عيٍضونا اٍشتىكىى ًإذىا اٛنٍىسىدً  كىمىثىلً  كىتػىعىاطيًفًهمٍ  كىتػىوىادًِّهمٍ  ،  ()" كىاٜنٍيمَّلى بًالسَّلهىرً  جىسىًد ً  سىائًري  لىهي  تىدى
 للفهم تقريب كفيه صحيح ٕنثيل الواحد باٛنسد اٞنؤمنٌن فتشبيهه: "  عياض القاضي اؿ، ؽ

 كمالطفة تعاكهنم على كاٜنض اٞنسلمٌن حقوؽ تعظيم كفيه اٞنرئية الصور ُب للمعاين كإظهار
 على التعاكف بالرتغيب ُب اٛنزاء باٞنثل من ، كهذا ُب السنة ككثًن كمنه حثه () " بعضان  بعضهم

 ، كُب حديث جابر ()" أىًخيهً  عىٍوفً  ُب  اٍلعىٍبدي  كىافى  مىا اٍلعىٍبدً  عىٍوفً  ُب  كىاللَّلهي " من اهلل تعاىل  بقوله 

                                                 
 ( .3650) حفضائل أصحاب النبي  : (1)، باب  فضائل الصحابة  : أخرجو البخاري ، في صحيحو ، كتاب  ()

 .8/313 شرح النووي على مسلم ،  ()

 .5/223المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم  ( )

   . 2: آية : سورة المائدة  ()

   . 4/123 التحرير والتنوير  ()

   (. 6011)رحمة الناس والبهائم ، ح (27): أخرجو البخاري في صحيحو ، كتاب ، باب  ()

   . 10/439 فتح الباري  ()

   (. 6853)الذكر والدعاء ، والتوبة و االستغفار ، ح : أخرجو مسلم في صحيحو ، كتاب  ()
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ةى  أىبيو فىأىمىرى :" هذا طبق الصحابة رضواف اهلل عليهم هذ  اٞنبادئ كالقيم العظيمة قاؿ جابر   عيبػىٍيدى
 ، برضاهم ٗنعه أنه على ١نموؿ ذاق:" قاؿ النوكم ، "  كيلُّهي  ذىًلكى  فىجيًمعى  اٛنٍىٍي ً  ذىًلكى  بًأىٍزكىادً 
 كأثىن ، يفعلوف فاألشعر يو كاف ككما ، مواطن ُب ذلك    النيب فعل كما ، ٟنم ليبارؾ كخلطه
 اٞنسافرين من للرفقة يستحب : العلماء من كغًنهم أصحابنا قاؿ كقد ، بذلك  النيب عليهم
 ، () "  بعض دكف بأكل بعضهم خيت  كأال ، العشرة ُب كأحسن أبرؾ ليكوف أزكداهم خل 

 على خيف إذا بعض على بعضهم اٞنسلمٌن بٌن كاجبة اٞنواساة أف كفيه:" كقاؿ ابن عبد الرب 
. ()  " بيد  فيما كيشاركه مهجته يرد ّنا صاحبه يرمقه أف فواجب التلف البعض

 
. التفكر في خلق اهلل: المسألة الثامنة  

ِث :"  ذكر اهلل ُب كتابه الكرمي أف من صفات أكيل األلباب  َى  َم  َويَخَفَكَُّسوَن فِ  َخۡلِق ٱلسَّ

 ذلك، صانع بصنعة يعتربكف أهنم بذلك يعين فإنه:" ، قاؿ ابن جرير الطربم () "  َوٱۡٱَۡز ِ 
 كخالق كرازقه، شيء كل مالك هو كمن شيء، كمثله ليس مىن إال ذلك يصنع ال أنه فيعلموف

 كاإلذالؿ، كاإلعزاز كاإلفقار، اإلغناء كبيد  قدير، شيء كل على هو كمن كمدبر ، شيء كل
. ()"كالسعادة كالشقاء كاإلماتة، كاإلحياء

ةى  أىبيو ًمنَّلا أىخىذى  فػىلىقىدٍ :" كُب حديث جابر هذا   كىأىخىذى  عىٍيًنهً  كىٍقبً  ُب  فىأىقٍػعىدىهيمٍ  رىجيالن  عىشىرى  ثىالىثىةى  عيبػىٍيدى
 ". ٓنىًٍتهىا ًمنٍ  فىمىرَّل  مىعىنىا بىًعًنو  أىٍعظىمى  رىحىلى  ٍبيَّل  فىأىقىامىهىا أىٍضالىًعهً  ًمنٍ  ًضلىعنا

 تبارؾ - اهلل خلق ما بعظم اعتباران  ذلك فعل عبيدة أبو يكوف أف كحيتمل:" قاؿ أبو كليد الباجي 
 حيضر    من عنه اإلخبار من كليتمكن ؛ ذلك قبل مثله البحر حيواف من ير   إذ - كتعاىل
 ذلك قبل ير    ما اٞن لوقات من خلقه عظم فيما ينظر أف لإلنساف روز هذا كعلى به فيعترب
 .()" فيعترب منه غًن  كيعجب به ليعترب ذلك إىل كسعى

 
. التذكير بنعم اهلل : المسألة التاسعة  

                                                 
   .6/417 شرح النووي على مسلم  ()

   .23/12 التمهيد  ()

   .191آية :  سورة آل عمران  ()

   .7/475 جامع البيان  ()

   .4/336 المنتقى شرح الموطأ  ()
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فالتذكًن بنعم اهلل أمر مشركع ، ٞنا جبلت عليه النفوس من النسياف كالغفلة عن تذكر ما أنعم اهلل 
به عليهم ُب سائر أمورهم ، فيحتاجوف إىل تذكًن مستمر بالنعم ح  ال ينسوا فضل اهلل عليهم ، 

َس " فينسوا حقها من الشكر كاٜنمد كالثناء على اهلل اٞننعم ، قاؿ تعاىل  َ َٱخَّ أَلَۡم حََسۡوْ  أَنَّ ٱَّللَّ

ِث َوَما فِ  ٱۡٱَۡزِ  َوأَۡٱبَ َ  َى  َم  ا فِ  ٱلسَّ ِهَسةٗع  لَُكم مَّ  َعلَۡيُكۡم وَِعَم ُ   َ 
ٗۗ  ، قاؿ ()" َواَاِ ىَتٗع

 عنها الغفلة كعدـ؛ كرؤيتها شكرها إىل كيدعوهم بنعمه، عباد  على تعاىل دينت:" السعدم 
 على االستعانة ُب كصرفها؛ له كاٝنضوع اٞننعم ّنحبة؛ النعم هذ  بشكر تقوموا أف فوظيفتكم.....
 ، كُب قصة ٘نار الوح  الذم صاد  أبو () " معصيته على منها بشيء يستعاف ال كأف طاعته،
. ()"  اللَّلهي  أىٍطعىمىكيميوهىا طيٍعمه  فػىٍهوى  كيليوا:"   عنه فقاؿ ٟنم  ٍب سأؿ النيب قتادة 

 أصحابه بنعمة اهلل عليهم ُب هذ  الغزكة حٌن قذؼ ٟنم البحر هبذ  الدابة كلذلك ذٌكر النيب 
ًدينىةى  قىًدٍمنىا فػىلىمَّلا :" ليأكلوا كيتزكدكا منها ، قاؿ جابر نىا اٍلمى ٍرنىا  اللَّلهً  رىسيوؿى  أىتػىيػٍ  لىهي  ذىًلكى  فىذىكى

 ". لىكيمٍ  اللَّلهي  أىٍخرىجىهي  رًٍزؽه  هيوى :"  فػىقىاؿى 

                                                 
   .20: آية :  سورة لقمان  ()

   .  649 تيسير الكريم الرحمن ص   ()

   (.5492)التصيد على الجبال ح  : (11) صحيح البخاري ، كتاب الذبائح والصيد ، باب  ()
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: اٝنإنة 
اٜنمد هلل رب العاٞنٌن ، كالصالة كالسالـ على خًن خلقه ١نمدو بن عبد اهلل عليه أفضل الصالة 

: كأًب التسليم ، أما بعد 
ففي ختاـ هذ  اٛنولة اٞنباركة ُب ثنايا حديث العنرب ، فقد خرجت من خالؿ هذ  الدراسة بفوائد 

: أمهها 
  أف اٝنًن كالفالح ُب إتباع كتاب اهلل ، كسنة النيب .
  أف كثًنان من األحاديث ٓنتاج إىل بس  كافر ُب شرحها ٞنا تضمنته ألفاظها من حكمو

. كأحكاـ
  أف من كاجب اٞنت صصٌن تقريب السنة إىل عمـو األمة ، فكثًن ٣نا يقعوف فيه من ظلم

. ألنفسهم أك لغًنهم إَنا كاف َنهلهم ّننهج اٞنصطفى 
  ، أف حديث العنرب قد تعددت طرقه كأسانيد  ، ككثر إخراجه ُب دكاكين السنة النبوية

 .كاشتهر هبذا االسم ُب كتب الشركح كالت ريج

  ،لطوؿ اٜنديث كتعدد طرقه فقد احتول على ٗنلة كافرة من اٞنسائل اٜنديثية ، كالفقهية
 .كاألصولية ، كالعامة

  ، أف ما جاء ُب منت اٜنديث من اختالؼ بٌن الركاة أمكن اٛنمع بٌن ما ظاهر  التعارض
كلطوؿ اٜنديث فقد اشتمل على ٗنلة من غريب اٜنديث حيث ساعد شرحه ُب فهم 

 .معاين اٜنديث الشريف

  تضمن اٜنديث ٗنلة كافرة من اٞنسائل اٞنتعلقة بأمر الغزك ُب سبيل اهلل ك من أبرزها :
ضركرة تعيٌن أمًن على كل عمل شرعي فيه ٓنقيق ٞنقاصد الشريعة ، ك جواز ترصد العدك 

 ، حيث قاـ ، كتضمن اٜنديث أمارات كاضحة للسياسة الشرعية ُب عهد النيب 
 .باختيار األمًن ، كتوصيته ، كتأمٌن الزاد للسرية

  جواز أكل ميتة البحر ، : جاء ُب اٜنديث ٗنلة من األحكاـ اٞنتعلقة باألطعمة كمنها
كيلحق بذلك دهنها ، كأف الشبع من ميتة البحر كالتزكد منها ُب السفر جائز ، كأف 
الصحابة قد أكلوا منها ك٘نلو  قبل أف يننت ، كأف لإلنساف أف  يأكل اٞنباح ٣نا ليس 

. معتادان لبين البشر عند اٞن مصة كأكل الصحابة ألكراؽ الشجر ُب هذ  السرية
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  تقرير النيب : اشتمل اٜنديث على عدة مسائل ُب األصوؿ منها ، ألفعاؿ الصحابة  
 كحجية إقرارا  عليها ُب األحكاـ الشرعية ، كيبٌن اٜنديث أف اليت كقعت ُب زمنه 

الصحابة رضواف اهلل عليهم كانوا رتهدكف كقت نزكؿ الوحي ، كألف الصحابة كانوا ُب 
عسر كضيق فقد أفضت هبم تلك اٜناؿ إىل استباحة احملظور ، كأفاد اٜنديث أف األصل 

ُب األشياء اإلباحة كأف التحرمي استثناء ال يصح إال بدليل شرعي معترب، ك٣نا تضمنه 
اٜنديث أف على العا  كاجملتهد أف يشاكر ُب النوازؿ اليت ٓندث على غًن سابقة ليستفيد 
من خربات كمعارؼ غًن  ، كأف اٞنفيت إذا أراد تطييب نفس اٞنستفيت أف يعمل أمامه ّنا 

 .أفتا  به

  أف حياة الصحابة كانت ملي ة باألعماؿ الصاٜنة حديث دؿ اٜنديث على ما أكرمهم اهلل
به من الرباط ُب سبيله ُب هذ  السرية ، كأضافوا إىل ذلك حرصهم الشديد على معرفة 

اٜنالؿ من اٜنراـ استرباءن لدينهم ، كمع ما كانوا فيه من رباط كحرص على اٝنًن فقد بٌن 
 .اٜنديث كيف كانوا يستجموف بشيء من تسلية النفس إلذهاب اٞنلل كالسأـ عنهم 

  يدؿ اٜنديث أف على اٞنسلم أف يقتصد ُب كقت الشدة كأف يصرب على الشدة كاالقتصاد
فيها ، كأف الشبع من الطعاـ ال يناُب الزهد ُب الدنيا ، كأف ما جاء ُب اٜنديث من ظهور 

السمن ُب الصحابة ليس ٣نا يدخل ُب اٞنذمـو من ذلك فإف معنا  هنا ١نموؿ على 
 .الشبع

  من األمور احملمودة ُب الشريعة التعاكف على اٝنًن كقد ضرب الصحابة ُب هذا اٜنديث
 .أركع مثاؿ مواساة بعضهم كلطف نفوسهم اٝنًنة ْنا  بعضهم اآلخر

  أف التفكر ُب خلق اهلل من أعظم ما يقوم اإلدياف باهلل كأٚنائه كصفاته اٜنسىن ، لذا
حرص الصحابة على هذا التفكر فيما كجدك  غريبان عن بي تهم ُب هذ  الغزكة ، كمن 

 ألصحابه ُب هذ  السرية كُب غًنها هو تذكًنهم الدائم بنعمة اهلل حسن تعليم النيب 
. عز كجل ليزيد تعلقهم باهلل اٞننعم التفضل ح  ال تطغيهم تلك النعم عن خالقها كرازقها

 
كاٜنمد هلل الذم بنعمته تتم الصاٜنات 
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: اٞنراجع 
تأليف عالء الدين علي بن بلباف الفارسي، : اإلحساف ُب تقريب صحيح ابن حباف -ِ

.   بًنكت–مؤسسة الرسالة . (هػ1412- 1408)الطبعة األكىل . األرناءكطشعيب :ٓنقيق
،خرج أحاديثه ١نمد فؤاد عبد  (هػ256 )األدب اٞنفرد، حملمد بن إٚناعيل الب ارم،ت  -ّ

 .  بًنكت–دار البشائر اإلسالمية . (هػ1409)الباقي، الطبعة الثالثة 
 (هػ1250)إرشاد الفحوؿ إىل ٓنقيق اٜنق من علم األصوؿ ، حملمد بن علي الشوكاين ت  -ْ

. هػ،مطبعة اٞندين1412شعباف ١نمد إٚناعيل ، الطبعة األكىل : ٓنقيق 
: ، ٓنقيق (هػ544)إكماؿ اٞنعلم بفوائد مسلم ، للقاضي عياض بن موسى اليحصيب ت -ٓ

. هػ ، دار الوفاء ، اٞننصورة ، مصر1419حيٍن إٚناعيل ،الطبعة األكىل ، .د
-382عبد الر٘نن اٞنعلمي ، طبعة  : األنساب ، لعبد الكرمي بن ١نمد السمعاين ، تعليق  -ٔ

. هػ ، حيدر آباد، اٟنند1386
هػ، دار الكتب العلمية ، 1403األشبا  كالنظائر ، لعبد الر٘نن بن أيب بكر السيوطي ، ط  -ٕ

. بًنكت ، لبناف
هػ ،مكتبة اٜنياة، 1306تاج العركس من جواهر القاموس،حملمد اٞنرتضى الزبيدم،ط  -ٖ

. بًنكت
، ط الدار التونسية للنشر ،  (هػ1394)التحرير كالتنوير ، حملمد الطاهر بن عاشور ت  -ٗ

 .تونس

البن حجر العسقالين : تعريف أهل التقديس ّنراتب اٞنوصوفٌن بالتدليس -َُ
 . (هػ1414) أ٘ند سر مباركي ، الطبعة الثانية .د: ، ٓنقيق  (هػ852ت)
 : ٓنقيق ( هػ 774  ) الدمشقي ت كثًن بن عمر بن ٚناعيل ، إلالعظيم القرآف تفسًن -ُُ

 ، الرياض ، كالتوزيع للنشر طيبة دار ، 1420 ، الطبعة الثانية سالمة ١نمد بن سامي
السعودية 

أليب عمر يوسف بن عبد اهلل ابن عبد القرطيب : التمهيد ٞنا ُب اٞنوطأ من اٞنعاين كاألسانيد -ُِ
 .الطبعة األكىل. هي ة من العلماء بوزارة األكقاؼ ػ ُب اٞنملكة اٞنغربية: ، ٓنقيق (هػ463 )ت 

تيسًن الكرمي الر٘نن ُب تفسًن كالـ اٞنناف ، لعبد الر٘نن بن ناصر السعدم ت  -ُّ
هػ ، مكتبة الرشد ، 1426عبد الر٘نن اللوحيق ، الطبعة الثالثة ، : ، اعتىن به  (هػ1376)

. الرياض
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) طبعة  (هػ310 )جامع البياف عن تأكيل آم القرآف ، حملمد بن جرير الطربم ت  -ُْ
 .، دار الفكر ، بًنكت (هػ 1405

جامع العلـو كاٜنكم ُب شرح ٙنسٌن حديثان من جوامع الكلم ، أليب الفرج عبد الر٘نن  -ُٓ
هػ ، مكتبة 1432علي ١نمد معوض ، ط : ابن رجب اٜننبلي ، ٓنقيق : بن شهاب 

. العبيكاف ، الرياض
رمزم منًن : ، ٓنقيق  (هػ321)١نمد بن اٜنسن األزدم ت : ٗنهرة اللغة ، أليب بكر  -ُٔ

. ـ ، دار العلم للماليٌن ، بًنكت1987بعلبكي ، الطبعة األكىل ، 
، (هػ751)ابن القيم ت : زاد اٞنعاد ُب هدم خًن العباد ، حملمد بن أيب بكر الزرعي  -ُٕ

. شعيب الرناؤكط ، مؤسسة الرسالة ، بًنكت: ٓنقيق 
كماؿ يوسف : ٓنقيق   (هػ275 )السنن أليب داكد سليماف بن األشعث  السجستاين  -ُٖ

. ، مؤسسة الكتب الثقافية ، بًنكت  (هػ1409 )اٜنوت ، الطبعة األكىل 
مكتب : ، ٓنقيق  (هػ303 )أ٘ند بن شعيب النسائي ت : السنن ، أليب عبد الر٘نن  -ُٗ

. ، دار اٞنعرفة ، بًنكت (هػ1412 )ٓنقيق الرتاث اإلسالمي ، الطبعة الثانية 
.  طبعة فيصل آباد ، باكستاف:  (هػ325) ت لعلي بن عمر الدارقطين: السنن -َِ
خليل : ، ٓنقيق  (هػ275 )ت . أليب عبد اهلل ١نمد بن يزيد القزكيين ابن ماجه: السنن -ُِ

. دار اٞنعرفة ، بًنكت )هػ 1418 )مأموف شي ا ، الطبعة الثانية 
دكتور عبد : ٓنقيق . (هػ303 )السنن الكربل ، أل٘ند بن شعيب بن علي النسائي ت  -ِِ

.  دار الكتب العلمية بًنكت. (هػ1411)الطبعة األكىل . الغفار البندارم، كسيد كسركم
، الطبعة األكىل (هػ405) ت السنن الكربل ، أليب بكر أ٘ند بن اٜنسٌن البيهقي -ِّ

 . ، مطبعة ٠نلس دائرة اٞنعارؼ النظامية، اٟنند(هػ1344)
: ٓنقيق   (هػ 516 )اٜنسٌن بن مسعود البغوم ، ت : شرح السنة ، أليب القاسم  -ِْ

. ،  مؤسسة الرسالة ، بًنكت(هػ1403 )شعيب الرناؤكط ،الطبعة الثاين 
. شرح السًن الكبًن، حملمد بن أ٘ند السرخسي  ، ط الشركة الشرقية ، بًنكت -ِٓ
١نمد الزحيلي ، : شرح الكوكب اٞننًن ، حملمد بن أ٘ند الفتوحي ، ابن النجار ، ٓنقيق  -ِٔ

. هػ ، جامعة  أـ القرل ، مكة اٞنكرمة1413الطبعة الثانية 
: ، ٓنقيق  (هػ449)ابن بطاؿ ت : شرح صحيح الب ارم ، أليب اٜنسن علي بن خلف  -ِٕ

. هػ، مكتبة الرشد ، الرياض1423ياسر إبراهيم ، الطبعة الثانية 
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) ، الطبعة األكىل    (هػ 676 )شرح صحيح مسلم ، ليحٍن بن شرؼ النوكم ت  -ِٖ
 .، دار الكتاب العريب ، بًنكت (هػ1407

عبد اهلل بن : شرح ٢نتصر الركضة ، أليب الربيع سليماف بن عبد القوم الطوُب ، ٓنقيق  -ِٗ
. هػ ، مؤسسة الرسالة ، بًنكت1410عبد احملسن الرتكي ، الطبعة األكىل 

١نب : ،ٓنقيق  (هػ256 )أليب عبد اهلل ١نمد بن إٚناعيل الب ارم : صحيح الب ارم -َّ
. ، اٞنكتبة السلفية ، القاهرة (هػ1414 )الدين اٝنطيب ، الطبعة األكىل ، 

١نمد : ، ٓنقيق  (هػ261 )أليب اٜنسٌن مسلم بن اٜنجاج النيسابورم : صحيح مسلم  -ُّ
 .فؤاد عبد الباقي ، دار إحياء الرتاث العريب ، بًنكت

عبد الرحيم بن أ٘ند العراقي ت : طرح التثريب شرح التقريب ، أليب زرعة  -ِّ
. ،طبعة دار إحياء الرتاث العريب ، بًنكت(هػ826)
،  (751)ابن القيم ت : الطرؽ اٜنكمية ُب السياسة الشرعية ، حملمد بن أيب بكر الزرعي  -ّّ

. ط دار البياف ، دمشق
، دار إحياء  (هػ855)عمدة القارئ شرح صحيح الب ارم ، حملمود بن أ٘ند العيين ت  -ّْ

. الرتاث العريب ، بًنكت
عبد اهلل : ، ٓنقيق (هػ276)غريب اٜنديث ، لعبد اهلل بن مسلم ابن قتبية الدينورم ت  -ّٓ

. اٛنبورم ، الطبعة األكىل ، مطبعة العاين ، بغداد
عبد : ، ٓنقيق (هػ597)عبد الر٘نن بن علي اٛنوزم ت : غريب اٜنديث ، أليب الفرج  -ّٔ

 .هػ ، دار الكتب العلمية ، بًنكت1405اٞنعطي قلعجي ، الطبعة األكىل 

غوث اٞنكدكد بت ريج منتقى ابن اٛناركد ، أليب إسحاؽ اٜنويين األثرم ،  -ّٕ
. ، دار الكتاب العريب ، بًنكت (هػ1408 )الطبعة األكىل ، 

: ، ٓنقيق  (هػ583 )الفائق ُب غريب اٜنديث ، ٛنار اهلل ١نمود بن عمر الز٢نشرم ت  -ّٖ
. ، دار الكتب العلمية ، بًنكت (هػ1417 )إبراهيم مشس الدين ، الطبعة األكىل 

لعبد الر٘نن بن شهاب الدين بن رجب اٜننبلي : فتح البارم شرح صحيح الب ارم -ّٗ
، دار ابن اٛنوزم ،  (هػ1417) طارؽ بن عوض اهلل ، الطبعة األكىل : ٓنقيق (هػ795ت)

. الدماـ
 )أل٘ند بن علي بن حجر العسقالين ت       : فتح البارم بشرح صحيح الب ارم -َْ

 .الطبعة السلفية، القاهرة (هػ1380) ١نب الدين اٝنطيب،: ، ٓنقيق (هػ852
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١نمد : ، ٓنقيق (هػ395)اٜنسن بن عبد اهلل العسكرم ت : الفركؽ اللغوية ، أليب هالؿ  -ُْ
 .إبراهيم سليم ، دار العلم كالثقافة ، القاهرة

هػ ، دار ابن اٛنوزم ، 1427فقه النوازؿ ، حملمد بن حسٌن اٛنيزاين ، الطبعة الثانية ،  -ِْ
. الدماـ

: ، ٓنقيق  (هػ817 )جملد الدين ١نمد بن يعقوب الفًنكز آبادم ت : القاموس احملي  -ّْ
، مؤسسة الرسالة ،  (هػ1407 )مكتب ٓنقيق الرتاث ُب مؤسسة الرسالة ، الطبعة الثانية 

. بًنكت
هػ 1410)الطبعة األكىل . ٛنماؿ الدين ١نمد بن مكـر ابن منظور اٞنصرم: لساف العرب -ْْ

 . بًنكت– دار صادر –دار الفكر  (ـ1990 –
١نيي الدين مستو ، : اللمع ُب أصوؿ الفقه ، أليب إسحاؽ إبراهيم الشًنازم ، ٓنقيق -ْٓ

. هػ ، دار الكلم ، دمشق1416الطبعة األكىل ،
١نمد خاطر ، : ، ٓنقيق  (هػ 666 )٢نتار الصحاح ، حملمد بن أيب بكر الرازم ت  -ْٔ

. ، مؤسسة الرسالة، بًنكت (هػ1406 )الطبعة األكىل 
١نمد بن عبد . د: ٓنقيق  (هػ204 )أليب داكد سليماف بن داكد الطيالسي ت : اٞنسند -ْٕ

. دار هجر ، القاهرة (هػ1420 )احملسن الرتكي ، الطبعة األكىل 
حسٌن سليم : ، ٓنقيق (هػ307 )أليب يعلى أ٘ند بن علي بن اٞنثىن اٞنوصلي: اٞنسند -ْٖ

. دار اٞنأموف للرتاث ، دمشق (هػ1404)الطبعة األكىل . أسد
شعيب األرناؤكط : ،  ٓنقيق  (هػ241 )اٞنسند لإلماـ أ٘ند بن ١نمد بن حنبل ت  -ْٗ

 .مؤسسة الرسالة (هػ1417)الطبعة األكىل . كآخركف
 . (هػ321 )أ٘ند بن ١نمد الطحاكم ت : شرح مشكل اآلثار ، أليب جعفر -َٓ

.  مؤسسة الرسالة ،بًنكت. (هػ1415)الطبعة األكىل . شعيب األرناؤكط: ٓنقيق
 طبعة:  (هػ770) ت لفيومي٘ند بن ١نمد أل : غريب الشرح الكبًناٞنصباح اٞننًن ُب  -ُٓ

.  بًنكت- إحياء الكتب العربية هػ، 1322
 ) بن ١نمد ابن أيب شيبة العبسي ت عبدا هلل: أليب بكر: اٞنصنف ُب األحاديث كاآلثار -ِٓ

دار الكتب  (هػ1416 ) شاهٌن ، الطبعة األكىل ـعبدا لسال١نمد : ، ٓنقيق  ( هػ235
. العلمية ، بًنكت
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حبيب الر٘نن : ،  ٓنقيق (هػ220 )لعبد الرزاؽ بن مهاـ الصنعاين ت : اٞنصنف -ّٓ
.  اٞنكتب اإلسالمي،بًنكت (هػ1390)الطبعة األكىل . األعظمي

عبد السالـ ١نمد : ٓنقيق. أليب اٜنسٌن أ٘ند بن فارس بن زكريا: معجم مقاييس اللغة -ْٓ
 . تصوير دار الكتب العلمية ػ بًنكت. هاركف

أ٘ند بن عمر القرطيب ت : اٞنفهم ٞنا أشكل من تل ي  كتاب مسلم ، أليب العباس  -ٓٓ
. هػ،  دار ابن كثًن ، دمشق١1417نيي الدين مستو ، الطبعة األكىل : ، ٓنقيق  (هػ656)
عبد اهلل : ٓنقيق (هػ620)ابن قدامه ت : اٞنغين ، أليب ١نمد عبد اهلل بن أ٘ند اٞنقدسي  -ٔٓ

 .هػ ، دار عا  الكتب ، الرياض1426الرتكي ، الطبعة اٝنامسة 

اٞنغين ُب ضب  أٚناء الرجاؿ ، كمعرفة كىن الركاة ، كألقاهبم ، كأنساهبم ، حملمد  -ٕٓ
. ، دار الكتاب العريب ، بًنكت (هػ 1402) طبعة  ( هػ986 )طاهر الفتين ت

، الطبعة الثانية ،   (هػ494)اٞنتقى شرح اٞنوطأ ، أليب الوليد سليماف بن خلف الباجي ت  -ٖٓ
. دار الكتاب اإلسالمي ، القاهرة

عبد : إبراهيم بن موسى الشاطيب ، ٓنقيق : اٞنوافقات ُب أصوؿ الشريعة ، أليب إسحاؽ  -ٗٓ
. هػ ، دار الكتب العلمية ، بًنكت1412اهلل دراز، الطبعة األكىل 

هػ كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسالمية، 1408اٞنوسوعة الفقهية الكويتبة ،الطبعة الثانية  -َٔ
 .الكويت

١نمد : ، ٓنقيق  (هػ 234 )موطأ اإلماـ مالك بن أنس ، بركاية حيٍن بن حيٍن الليثي ت  -ُٔ
. فؤاد عبد الباقي ، اٞنكتبة التجارية ، مكة اٞنكرمة

)           نصب الراية ألحاديث اٟنداية  ، ٛنماؿ الدين عبد اهلل بن يوسف الزيلعي ت  -ِٔ
 .اجمللس العلمي ، اٟنند ، تصوير ، دار اٜنديث ، القاهرة: ، ٓنقيق  (هػ762

. جملد الدين اٞنبارؾ بن ١نمد اٛنزرم ابن األثًن: النهاية ُب غريب اٜنديث كاألثر -ّٔ
دار  (هػ1399)الطبعة الثانية . طاهر أ٘ند الزاكم ك١نمود الطناحي: ٓنقيق
. الفكر

 

 


