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نوافق على تقدمي الرسالة ادلذكورة إىل برنامج ماجستري الشريعة اإلسالمية التابع جلامعة سوراكرتا
احملمدية دلناقشتها.
وعليكم السالم ورمحة اهلل وبركاتو
سوراكرتا 41 ،سبتمرب 4102
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السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاتو
بعد اإلطالع وادلراجعة واإلصالح ما ينبغي إصالحو جتاه رسالة:
االسم

 :خليل رشدي

رقم القيد

O 000100074 :

عنوان الرسالة

 :األحكام الفقهية ادلستفادة من غزوة خيرب يف ادلعامالت (دراسة مقارنة)

نوافق على تقدمي الرسالة ادلذكورة إىل برنامج ماجستري الشريعة اإلسالمية التابع جلامعة سوراكرتا
احملمدية دلناقشتها.
وعليكم السالم ورمحة اهلل وبركاتو
سوراكرتا 3 ،سبتمرب 4102
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أقر بأن ىذه الرسالة ادلقدمة إىل برنامج ماجسًت الفكري اإلسالمي التابع جلامعة سوراكرتا
احملمدية من منتجات فكري وعصارة فهمي وخالصة حبثي إال النقوالت وقد ذكرت مصادر ىذه
النقوالت يف مواضعها من الرسالة.
وأقر بأن ىذه الرسالة إذا تبني يف ادلستقبل أهنا من السرقة العلمية فال أستحق احلصول على
الشهادة واللقب العلمي ادلرتبني وأستحق العقوبة من قبل اجلامعة ادلوقرة.
سوراكرتا 03 ،أغوستوس 4102م
ادلقر الطالب
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قال اهلل عز وجل:
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وقال رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم:
{ْعلكيمْبسنتيْوسنةْالخلفاءْالراشدينْمنْبعديْعضواْعليهاْبالنواجذ} ْ
رواه الًتمذي
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أىديْىذهْالرسالةْإلىْوالديْالذانْقدْربيانيْصغيراْوعلمانيْوأرشدانيْإلىْحبْالعلمْ
والعملْبوْ،رحمْاهللْوالديْوحفظْاهللْوالدتيْووفقهاْلألعمالْالصالحة ْ
وإلىْزوجتيْأمْعياشْالتيْقدْساعدتنيْبكلْماْاستطاعتْمنْتشجيعْوصبرْعلىْكثرةْغيابيْ
عنهاْ،اهللْيوفقهاْلألعمالْالصالحةْويباركْفيْعمرىاْوأرزاقهاْوإلىْجميعْإخوانيْوأخواتيْ .

ه

ْ
الشكرْوالتقدير ْ
إن احلمد هلل حنمده ونستعينو ونستغفره ونعوذ اهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من
يهده اهلل فال مضللو ومن يضلل فال ىادي لو ،أشهد أن ال إلو إال اهلل وأن حممدا عبده ورسولو
ادلبعوث رمحة للعادلني ،أما بعد:
الشكر هلل سبحانو وتعاىل بعد إمتام الرسالة حتىت عنوان " األحكام الفقهية ادلستفادة من غزوة
خيرب يف ادلعامالت " .والشكر أيضا لكل مساعدين على كتابة ىذه الرسالة ،أقدم ذلم الشكر
والدعاء " جزاىم اهلل خريا جزاء " ومن جهة اخلصوص أقدم شكري والتقدير لكل من:
 .0رئيس جامعة سوراكرتا احملمد ية األستاذ الدكتور بامبنج سيتياجي حفظو اهلل تعاىل لتسهيلو لنا
سبيل التعليم والدراسة يف ىذه اجلامعة ادلكرمة.
 .4رئيس برنامج الدرسات العليا التابع جلامعة سوراكرتا احملمدية األستاذ الدكتور حذيفة دمياطي
حفظو اهلل تعاىل.
 .3رئيس برنامج ادلاجستري يف الشريعة اإلسالمية الدكتور سودارنو صربا حفظو اهلل تعاىل على
بذل اجلهد من إنشاء ىذا الربنامج دعم الطالب على الدراسة يف ىذه اجلامعة.
 .2مشرف رساليت فضيلة الدكتور حممد إحسان احملاضر يف ادلاجستري يف الشريعة اإلسالمية
حفظو اهلل تعاىل وعافاه ونفع بعلمو ادلسلمني ،اللهم اجعل ما بذل يف خدمة اإلسالم
وادلسلمني ليال وهنارا يف ميزان حسناتو يوم القيامة.
 .5مشرف رساليت فضيلة الدكتور حممد عبد اخلالق حسن احملاضر يف ادلاجستري يف الشريعة
اإلسالمية حفظو اهلل تعاىل وعافاه ونفع بعلمو ادلسلمني ،اللهم اجعل ما بذل يف خدمة
اإلسالم وادلسلمني ليال وهنارا يف ميزان حسناتو يوم القيامة.

و

 .6مسؤولون على ادلعهد اإلمام البخاري يف سوراكرتا وخاصة على مديره الذي قد أعطاين فرصة
للتدريس واإلقامة خالل دراسيت يف اجلامعة سوراكرتا احملمدية ،وجزاىم اهلل خريا كثريا على ما
قدموا وجعل اهلل ذلك يف ميزان حسناهتم.
 .7ومجيع زمالئي يف الدرسات العليا يف الشريعة اإلسالمية على تشجيعهم إلمتام ىذه الرسالة.
 .8وعلى زوجيت أم عياش اليت شجعتين وساعدتين يف إجناز ىذه الرسالة ،فلعل اهلل جيعل ما
بذلت يل يف مزان حسناهتا يوم ال ينفع مال وال بنون إال من أتى اهلل بقلب سليم.
ويعتقد الكاتب أن ما كتبو ال خيلو من اخلطأ والنسيان والنقصان وىذا أمر ال شك فيو
والكمال هلل وحده سبحانو ،وأستعف وأستغفر اهلل على ذلك ربنا ال تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا،
والرجاء دلن قرأ ىذه الرسالة أن يتكرم على النصح والتصحيح من فيها من اخلطأ .وأخريا أقول اللهم
ال علم إال ما علمتنا ،واحلمد هلل تعلى على ما من علي من كرمو وفضو ،وصلى اهلل على خري من
وطء السرى حممد بن عبد اهلل صلى اهلل عليو وسلم وعلى آلو وأصحابو ومن تبعو بإحسان إىل يوم
الدين.
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غزوة خيرب ىي إحدى الغزوات اليت خاضها رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم ضد العدو اللعني
اليهود ،تبوئت ىذه الغزوة مكانة رفيعة إذ استطاع الرسول صلى اهلل عليو وسلم هبا بإذن اهلل أن يقطع
جذور الكفر ،ىذه من ناحية ،ومن ناحية أخرى ،فلكون حياة رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم ىي
ميادين لتطبيق شريعتو اخلالدة ،فلقد حوت ىذه الغزوة عدة من ادلسائل الفقهية ادلهمة اليت ذلا مساس
بعديد من جوانب الدين  ،كجانب الطهارة ،والعبادة ،وادلعاملة ،واألطعمة واألشربة وجوانب أخرى،
تبت حول أحكامها الفقهية اليت تتعلق ببعض ادلعامالت مع ذكر آراء العلماء والراجح
فهذه الرسالة ُك ْ
منها عند الباحث.
اتبعت يف ىذه الرسالة ادلنهج االستنباطي االستقرائي الذي يقوم باستخراج األحكام الفقهية
ادلوجودة يف ىذه الغزوة العطرة ،مع االستقراء ألقوال الفقهاء وأدلتهم يف تلك األحكام مستعمال
أسلوب ادلقارنة بني ادلذاىب األربعة أو غريىا إن ُوجد ،وسلكت يف ىذه الرسالة أيضا ادلنهج
التحليلي حيث ِّ
أفكك ادلسألة وأبني أدلة الفقهاء ومآخذىم فيها ،مث أقوم بالنقد والتقومي عن طريق
ادلناقشة بني األدلة ،ويف النهاية يذكر الباحث الراجح مع ذكر سبب الًتجيح.
ومن أىم النتائج اليت توصل إليها الباحث يف ىذه الرسالة ىي :أن ادلساقاة وادلزارعة جائزتان
شرعا ،حرمة ربا الفضل ونكاح ادلتعة ،ووجوب إجابة دعوة وليمة العرس باستفاء الشروط اليت ذكرىا
العلماء  ،مث استمرار حرمة مقاتلة الكفار يف األشهر احلرم ابتداء جوازىا دفاعا ،وجواز عقد اذلدنة
معهم إذا رأى اإلمام فيو مصلحة ترجع إىل اإلسالم وادلسلمني ،وجوب إخراجهم من جزيرة العرب
اليت ىي مكة ،ادلدينة ،واليمامة وخمالفها ،وجواز ترك الدعوة قبل قتاذلم إذا بلغتهم مع استحباب
دعوهتم.
الكلماتْالرئيسةْ:غزوةْخيبرْ،اِلحكامْ،الفقوْ،المعامالت ْ
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ABSTRACT
Khaibar is a battle whom Prophet Sallallaahu Alaihi Wasallam is involved to fight
against the accursed Jews. This war has a great position in Islamic history whereas Allah azza
wa jalla distinguishes between the truth and the falsehood. Beside Allah cuts the roots of
Kufur, Khaibar battle has also taught Moslem about some Fiqh laws related with multiple
discourses in Islam. They are associated with the cleansing from impurities, worship, human
relationship, eating and drinking manner. This thesis discussed about Fiqh law which is
related Muamalah/Human relationship as the main subject discussion, citing the opinions
from some scholars about the subject, and concludes by mentioning the most preferable
opinion according to the author.
In writing this thesis the author applied “Istiqro” and “Istimbathy” method, in which
the author explored and used some Fiqh law related with human relationship and then gathers
and compared all scholar’ opinions of Fiqh, includes their evidences. The author also applied
At-Tahlily method, where the author described and explaind Fiqh problem and its postulate
related with human relationship. And then the author also stated some corrections for the
postulate if exists. In the conclusion the author will mention the most preferable opinions and
their evidences.
Based in the theory that has been written, the author can conclud these following
results: “Musaaqoh” and “Muzaaro'ah” are legal or permissible, the illegitimacy of “Riba
Fadl” and temporary marriages, the suggestion to conduct wedding party, then the
illegitimacy of initiating combat (attacking) against the infidels in particular months
(Zulqoidah, Zulhijjah, Muharram, Rojab), the permissible of conducting a truce with the
enemy on certain condition which gives benefit for Moslems, the necessity of removing
“Ahlul-Zimmah” from Arabian peninsula, and the permissible to fight the infidels without
preceded by persuading them to islam if they have got the message of “Da’wah”.
Keywords: Khaibar, Al-Ahkam, Al-Fiqh, Al-Muaamalah.
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