األحكاـ الفقهية ا١تستفادة من غزكة خيرب يف ا١تعامالت
(دراسة مقارنة)
ْتث مقدـ لنيل درجة ا١تاجستَت يف الشريعة اإلسالمية
برنامج ا١تاجستَت يف الشريعة اإلسالمية
جامعة سوراكرتا احملمدية

إعداد الطالب
خليل رشدم
o000100074

برنامج ا١تاجستَت يف الشريعة اإلسالمية
جامعة سوراكرتا احملمدية
4102
1

أ

ب

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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المقدمة
إف اٟتمدهلل٨ ،تمده كنستعينو كنستغفره ،كنعوذ باهلل من شركر أنفسنا كمن سيئات أعمالنا،
من يهد اهلل فال مضل لو ،كمن يضللو فال ىادم لو .كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لو،
كأشهد أف ٤تمدا عبده كرسولو ،أرسلو با٢تدل ،كدين اٟتق ليظهره على الدين كلو كلو كره الكافركف.
اللهم صل كسلم عليو ،كعلى آلو كأصحابو ،كعلى من اىتدل هبديو ،كاستمسك بسنتو إىل يوـ
الدين ،أما بعد:
إف يف سَتة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم أحداثا كغزكات كربل حولت ٣ترل التارخ ،كمن
تأمل سَتتو صلى اهلل عليو كسلم لوجد فيها دركسا كعربا كحكما .كدراسة السَتة النبوية لو أ٫تيتو لكل
مسلم ،من خال٢تا يستطيع مسلم أف يتعرؼ على شخصية صاحب الرسالة ٤تمد صلى اهلل عليو
كسلم كأعمالو كأقوالو كتقريراتو حىت يقتدم هبديو صلى اهلل عليو كسلم على أكمل ما يريده اهلل
كرسولو ،كيفوز بفوز عظيم كعده اهلل سبحانو كتعاىل على لساف نبيو صلى اهلل عليو كسلم.
ك٬تد علماء ا١تسلمُت من خالؿ السَتة النبوية ما يعينهم على فهم كتاب اهلل سبحانو كتعاىل
ألهنا مفسرة للقرآف الكرَل يف اٞتانب العملي قاؿ اهلل تعاىل (كأىنٍػزلٍنا إًلىيك ِّ ً
ُت لًلن ً
َّاس ىما نػيِّزىؿ
ى ىى ٍ ى
الذ ٍكىر لتيبىػ ِّ ى
إًلىٍي ًه ٍم ىكلى ىعلَّ يه ٍم يىػتىػ ىف َّك يرك ىف) ،1أم أف يف حياة رسوؿ اهلل بيانا للقرآف ،ففيها أسباب النزكؿ كتفسَت
لكثَت من اآليات فتعينهم على فهمها كاالستنباط منها فيستخرجوف األحكاـ الشرعية ك٭تصلوف منها

على ا١تعارؼ الصحيحة يف علوـ اإلسالـ ا١تختلفة.
كتبوئت غزكة خيرب مكانا رفيعا كمقاما كرٯتا بُت أحداث السَتة النبوية ،حيث قول اهلل
سبحانو بسببها الدكلة اإلسالمية األكىل يف ا١تدينة ،كىي متصلة صلة مباشرة بالنيب صلى اهلل عليو
كسلم  ،كموضوع كهذا حرم بأف يفرد البحث فيو ،كذلك أف سَتتو صلى اهلل عليو كسلم ىي ا١تيداف
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العملي الذم طبقت فيو شريعتو ،كيف معايشتها معايشة ٢تديو كمشائلو صلى اهلل عليو كسلم ،يف ٚتيع
جوانب الشريعة من العبادات كا١تعامالت كاآلداب كاألخالؽ كغَت ذلك.
كتضمنت غزكة خيرب بعض األحكاـ اليت ٯتكن تقسيمها إىل عدة ٣تاالت ،منها ما يتعلق
باٞتوانب العقدية ،كمنها ما ىو متصل باألحكاـ الفقهية ،كمنها ما لو مساس باآلداب االجتماعية.
كالباحث يرل أف األحكاـ الفقهية ا١توجودة يف ىذه الغزكة تصلح بأف يكتب فيها البحث العلمي
لتعلق بعض األحكاـ الفقهية فيها بالكفار  ،ككيفية التعامل مع األعداء كاألسرل منهم ،كذلك
ا١تساقاة ،كالربا كالوليمة ك غَت ذلك ،نظرا لشدة اٟتاجة يف زمننا ىذا إىل الفقو يف مثل ىذه ا١تسائل.
انطالقا من ىنا أراد الباحث أف يتناكؿ شيئا من الدركس ا١توجودة يف غزكة خيرب اليت خاضها
رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم خاصة من الناحية الفقهية ،كخصص الباحث دراسة مقارنة يف باب
ا١تعامالت لًتكيز نطاؽ البحث كٟتاجة الناس ١تثل ىذه ا١تعامالت.
من ىذه ا١تقدمة ٯتكن كضع مشكلة البحث على ٨تو التايل:
 .0ما ىي غزكة خيرب ،أسباهبا ،كتارٮتها؟
 .4ما ىي األحكاـ الفقهية الواردة يف غزكة خيرب كما ىي آراء العلماء ٕتاه ىذه األحكاـ؟
كتتجلى أىداؼ البحث يف إجابات عن األسئلة الواردة يف مشكلة البحث كىي كالتايل:
 .0معرفة تاريخ غزكة خيرب كأسباهبا
 .4معرفة األحكاـ الفقهية ا١توجودة يف غزكة خيرب كآراء العلماء يف ىذه األحكاـ الفقهية
كترجيحها
كىذا البحث يتكوف من مقدمة ،كبابُت ،كخا٘تة ،ففي ا١تقدمة ٖتدث الباحث عن خلفية
البحث كأسبابو ،مث مشكلة البحث ،مث أ٫تية ا١توضوع ،مث أىداؼ البحث ،مث حدكد البحث ،مث
منهجية البحث كأسالبو ،مث الدراسات السابقات ،ك خطة البحث ك٤تتوياتو.
كأما يف الباب األكؿ فشرع الباحث يف مباحث غزكة خيرب للتعرؼ علي ىذه الغزكة الشهَتة
كإعطاء التصور ا١توجز الصحيح عنها ،كمن أىم مباحث ىذه الغزكة اليت تطرؽ إليها الباحث ىي:
2

أسباب اليت أدت إىل حدكث ىذه الغزكة كتاريخ حدكثها ،مث العرض ا١توجز ٢تذه الغزكة ،مث سيذكر
الباحث بعض آثار ىذه الغزكة العطرة.
ك يف الباب الثاٍل ،سيتكلم الباحث يف األحكاـ الفقهية ا١توجودة يف غزكة خيرب .فلكوف
األحكاـ الواردة فيها كثَتة جدا فسيقتصر الباحث على بعض األحكاـ الفقهية ا١تتعلقة با١تعاملة
فقط ،نظرا أل٫تيتها كحاجة الناس إليها يف ىذا الزماف ،كقسم الباحث ىذا الباب إىل فصلُت ،كىي
كالتايل:
يف الفصل األكؿ يتكلم الباحث عن األحكاـ الفقهية اليت تتعلق با١تعاملة العامة ،كىي حكم
ا١تساقة كا١تزارعة ،مث حكم ربا الفضل ،مث نكاح ا١تتعة ،مث حكم الوليمة.
أما يف الفصل الثاٍل سيخوض الباحث حوؿ األحكاـ الفقهية ا١تتعلقة ٔتعاملة مع الكفار،
كىي :مقاتلة الكفار يف أشهر اٟترـ ،مث حكم الدعوة قبل القتاؿ ،مث إجالء أىل الذمة من جزيرة
العرب ،مث حكم عقد الصلح أك ا٢تدنة.
كيف ا٠تا٘تة سيذكر الباحث أىم النتائج اليت توصل إليها الباحث مث يعقبها ببعض التوصيات

الباب األول :غزوة خيبر
خيرب ىي كاحة خضراء كبَتة تقع يف مشاؿ ا١تدينة ا١تنورة ،على بعد مائة ميل جهة الشاـ ،قاؿ
ابن حجر " :كذكر أبو عبيد البكرم أهنا ٝتيت باسم رجل من العماليق نز٢تا" 1كىي مدينة كبَتة ذات
حصوف كمزارع كأرضها ٘تتاز ٓتصوبتها ،فمياىها كثَتة كاشتهرت أيضا بكثرة ٩تيلها.
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الفصل األول :تاريخ غزوة خيبر وأسبابها
بعد أف مت صلح اٟتديبية بُت الرسوؿ ك مشركي العرب ٔتكة سنة ست ،بقي أماـ ا١تسلمُت
فريقاف من األعداء ،األكؿ أعراب البادية الذين سكنوا يف أرض الصحراء كاإلبل السائمة ال يعقلوف
شيئا ،فهم ال يهمهم اإلٯتاف باهلل كاليوـ اآلخر .1كالثاٍل بنوا إسرائيل الذين ظنوا النبوة حكرا عليهم،
فهم يكذبوف الرسالة اليت جاء هبا أفضل األنبياء النيب ا١تصطفى ٤تمد صلى اهلل عليو كسلم ،قلوهبم
مليئة باٟتقد كاٟتسد على ا١تسلمُت فهم لن يرضوا عن اإلسالـ كا١تسلمُت حىت يتبعوا ملتهم .كلقد
َّص ىارل ىح َّىت تػىتَّبً ىع ًملَّتىػ يه ٍم قي ٍل
ضى ىعنٍ ى
(كلى ٍن تىػ ٍر ى
ك الٍيىػ يه ي
ود ىكىال الن ى
كصف اهلل سبحانو تعاىل شأهنم يف قولو :ى
ً
ً
ً
يل ىكىال
ك ًم ىن اللَّ ًو ًم ٍن ىكً ٍّ
ت أ ٍىى ىواءى يى ٍم بىػ ٍع ىد الَّذم ىجاءى ىؾ ًم ىن الٍعًٍل ًم ىما لى ى
إً َّف يى ىدل اللَّو يى ىو ا ٍ٢تيىدل ىكلىئ ًن اتػَّبىػ ٍع ى
نى ً
ص وَت) 2فهذه اآلية أخربتنا أف اليهود كالنصارل حاقدين كحاسدين على الرسوؿ كا١تسلمُت ،فهم
٭ترصوف أشد اٟترص على ٤تاربة ا١تسلمُت كصدىم عن سبيل اهلل القوَل بكل كسيلة كطريق.
فتحرؾ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ٕتاه يهود خيرب يف السنة السابعة من أكاخر احملرـ إىل
أكاخر صفر.
كمن أىم األسباب اليت دفع رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم للهجوـ على خيرب ىي كما
ذكرنا أنو ١تا مت صلح اٟتديبية بقي أماـ ا١تسلمُت فريقاف من العدك منهما بنوا إسرائيل الذين امتلئت
قلوهبم بكرب كحقد كحسد على ا١تسلمُت ،كازداد عدكاهنم على اإلسالـ كا١تسلمُت بعد أف أجلى
رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم بٍت نضَت من ديارىم ،كنزلوا ٓتيرب كظن ىؤالء اليهود أف خيرب كافيا
يف التصدم كاالنتقاـ من ا١تسلمُت.
كيف اليهود علم كذكاء ،كلن تفلح معهم العهود كا١تواثيق كما قد تفلح مع قريش ،كعداؤىم
لإلسالـ كحقدىم على ا١تسلمُت قدَل موركث ،فيخشى من ٘تالئهم مع من حو٢تم أك جاكرىم من



 1فقو السَتة النبوية ،حملمد الغزايل  368بالتصرؼ
 2سورة البقرة120 :

4

أقل األقاليم ،كالدكؿ العظمى ضد انتشار اإلسالـ ،كىكذ أصبحت خيرب من أعظم خطر على
ا١تسلمُت.
كمن ناحية أخرل أف اهلل تعاىل كعد الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم كا١تسلموف فتح خيرب
ًً
ً
ُت إً ٍذ
كخيازة غنائمها عند رجوعهم من اٟتديبية حيث قاؿ تعلى( :لىىق ٍد ىرض ىي اللَّوي ىع ًن الٍ يم ٍؤمن ى
الس ًكينىةى ىعلىٍي ًه ٍم ىكأىثىابىػ يه ٍم فىػٍت نحا قى ًريبنا ،ىكىمغى ًاًلى ىكثً ىَتةن
َّجىرةً فىػ ىعلً ىم ىما ًيف قيػليوهبًً ٍم فىأىنٍػىزىؿ َّ
يػيبىايًعيونى ى
ك ىٍٖت ى
ت الش ى
يأٍخ يذكنػىها كىكا ىف اللَّو ع ًزيزا ح ًكيما ،كع ىد يكم اللَّو مغى ًاًل ىكثًَتةن تىأٍخ يذكنػىها فىػع َّجل لى يكم ى ًذهً كىك َّ ً
م
ف أىيٍد ى
ي ى ن ى ن ىى ي ي ى ى ى ي ى ى ى ٍ ى ى
ى ي ى ى
ً
ً
ً
ً ًً
ً
الن ً
يما) 1فتحرؾ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو
َّاس ىعٍن يك ٍم ىكلتى يكو ىف آيىةن ل ٍل يم ٍؤمن ى
ُت ىكيىػ ٍهديى يك ٍم صىراطنا يم ٍستىق ن
كسلم إىل خيرب لفتحها ٖتقيقا ١تا كعدىم اهلل سبحانو كتعاىل.

ك٦تا دفع رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم للهجوـ على خبَت أيضا ىو إرادة النيب صلى اهلل
عليو كسلم تعميم الدعوة اإلسالمية ،ألف اإلسالـ ما كاف يدعو العرب كال اٞتزيرة العربية فحسب من
دكف ما سواىم ،فهو حريص على ىداية الناس أٚتعُت فكل ما يعًتضو كٯتنعو عن تبليغ الرسالة ال بد
من أف يزاؿ ،كيهود خيرب من أعظم ما ٭توؿ يف طريق دعوتو صلى اهلل عليو كسلم.
الفصل الثاني :عرض موجز لغزوة خيبر
قدـ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم من اٟتديبية يف ذم اٟتجة كأقاـ يف ا١تدينة بقية ذم
اٟتجة كبعض احملرـ ،مث خرج إىل خيرب يف بيقة احملرـ سنة السبع ،على قوؿ الراجح من أىل العلم,
كا٠تيرب ىي اليت كعدىا اهلل سبحانو كتعاىل الرسوؿ كا١تسلمُت بقولو جال كعلى (:كعد كم اهلل مغاًل
كثَتة تأخذكهنا فعجللكم ىذه) 2قاؿ ا١تفسركف :مغاًل كثَتة أم خيرب.
٢تذا السبب ال يسمح الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم أف ٮترج معو إال من قد شهد بيعة
الرضواف كاٟتديبية ,كال ٮترج إال من أراد اٞتهاد فحسب ،ألف ا١تنافقُت كضعفاء اإلٯتاف الذين مل
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يشهدكا اٟتديبية أرادكا ا٠تركج مع النيب صلى اهلل عليو كسلم كيشاركوىم يف الغنيمة ،كاهلل تعاىل أمر
ً ً
كىا ذى يركنىا
(سيىػ يق ي
وؿ الٍ يم ىخلَّ يفو ىف إًذىا انٍطىلى ٍقتي ٍم إً ىىل ىمغىاًلى لتىأٍ يخ يذ ى
رسولو صلى اهلل عليو كسلم فيهم قائال :ى
اؿ اللَّوي ًم ٍن قىػٍبلي فى ىسيىػ يقوليو ىف بى ٍل ىٍٖت يس يدكنىػنىا
يدك ىف أى ٍف يػيبى ِّدليوا ىك ىال ىـ اللَّ ًو قي ٍل لى ٍن تىػتَّبً يعونىا ىك ىذلً يك ٍم قى ى
نىػتَّبً ٍع يك ٍم ييًر ي
بى ٍل ىكانيوا ىال يػى ٍف ىق يهو ىف إًَّال قىلً نيال) ،فخرج كل من حضر اٟتديبية إال جابر بن عبد اهلل فإنو مل ٮترج
حينذاؾ ،ككاف عددىم ألف كأربعمائة مقاتل.
فخرج رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم من ا١تدينة فسلك ثنية الوداع .مث أخذ على الزغابة ،مث
على نقمى ،مث سلك ا١تستناخ ،مث كبس الوطيح ،كمعهم دليالف من أشجع يقاؿ ألحد٫تا حسيل بن
خارجة ،كاآلخر عبد اهلل بن نعيم ،خرج على عصر كبو مسجد مث على الصهباء 1مث نزؿ بواد يقاؿ لو
الرجيع ،كدخل رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم خيرب من جهة الشماؿ ليحوؿ بُت اليهود كبُت طريق
فرارىم إىل الشاـ ،كما ٭توؿ بينهم كبُت غطفاف.
ككانت خيرب منقسمة إىل شطرين ،شطر فيها ٜتسة حصوف:
 .0حصن ناعم

 .2حصن أيب

 .4حصن الصعب بن معاذ

 .5حصن النزار

 .3حصن قلعة الزبَت
كاٟتصوف الثالثة األكىل منها كانت تقع يف منطقة يقاؿ ٢تا " :النطاة" كأما اٟتصناف اآلخراف
فيقعاف يف منطقة تسمى بالشق .كأما الشطر الثانُت فيعرؼ بالكتيبة ففيو ثالثة حصوف فقط:
 .0حصن القموص

 .3حصن السالمل

 .4حصن الوطيح



 1ا١تغازم للواقدم)638 :2( ،
6

كالقتاؿ ا١ترير إ٪تا دار يف الشطر األكؿ منها ،كأما الشطر الثاٍل فحصوهنا الثالثة مع كثرة احملاربُت فيها
سلمت دك٪تا القتاؿ.
كبعد أف تسيطر ا١تسلموف على ٚتيع حصوف خيرب طلب اليهود من رسوؿ اهلل أف يًتؾ ٢تم
األرض كيعملوف فيها ،ألهنم أعلم هبا من رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ،كمل يكن لدم رسوؿ اهلل
أيضا غلماف يعملوف لو فيو ،فوافق رسوؿ اهلل على طلبهم على أف ٢تم شطر ما ٮترج منها ما بدا
لرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم أف يقرىم ،كإذا استغٍت عنهم أجالىم منها ،ككاف عبد اهلل بن ركاحة
ٮترصو عليهم.1
فلما ٝتع أىل فدؾ كتيماء ٔتا فعل ا١تسلموف ٓتيرب أسرعوا إىل إرساؿ الرسوؿ لطلب الصلح
من رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم على أف ٭تقن دمائهم كأف يًتؾ ٢تم أرضهم ليعاملوىا مثل ما
طلبتو خيرب ،إال كادم القرل مل يستسلم كما استسلمت فدؾ كتيماء ،حيث قاكـ ا١تسلمُت كدار
القتاؿ بينهم كا١تبارزة حىت قتل منهم أحد عشر رجال ،ففتحو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم عنوة،
كغنم أمواال كثَتة ،كقسمو رسوؿ اهلل بُت ا١تقاتلُت ،كترؾ ٢تم أرضهم كعاملهم مثل معاملة خيرب فيها.
كأما بالنسبة إىل تقسيم الغنائم قد أجاد الشيخ على ٤تمد الصاليب يف شرحو قائال :2كانت
غزكة خيرب من أكثر غزكات رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم غنيمة ،من حيث األراضي كالنخيل
كالثياب كاألطعمة كغَت ذلك ،كمن خالؿ كصف كتب السَتة نالحظ أف الغنائم تتكوف من:
 .0الطعاـ :فقد غنم ا١تسلموف كثَتا من األطعمة من حصوف خيرب ،حيث كجدكا فيها الشحم،
كالزيت ،كالعسل ،كغَت ذلك ،فأباح رسوؿ اهلل األكل من تلك األطعمة ،كمل ٮتمسها.
 .4الثياب كاألثاث ،كاإلبل كالبقر ،كالغنم ،حيث أخذ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ٜتسا
ككضعو فيما كضعو اهلل فيو ،ككزع أربعة أٜتاسها على احملاربُت.
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 .3أما األراضي كالنخيل فقد قسمها النيب صلى اهلل عليو كسلم إىل ستة كثالثُت سهماٚ ،تع
لكل سهم مائة سهم ،فكانت ثالثة آالؼ كستمائة سهم ،فكاف لرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو
كسلم كللمسلمُت النصف من ذلك ،كىو ألف كٙتا٪تئة سهم ،ككزع النصف اآلخرف كىو الف
كٙتا٪تئة سهم لنوائبو كما ينزؿ بو من أمور ا١تسلمُت.
 .2ككاف من بُت ما غنمو ا١تسلموف من يهود خيرب عدة صحف من التوراة فطلب اليهود ردىا
فأمر رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم بتسليمها إليهم.
بعد ىذ كلو اهنار ٚتيع معاقل اليهودم أماـ قوة ا١تسلمُت بعوف اهلل تعاىل ٢تم ،كقد استشهد
يف ىذه الغزكة ٜتسة عشر رجال على رأم الواقدم يف ا١تغازم ،1أك عشركف رجال فيما ذكره ابن
اسحاؽ يف سَتتو ، 2كأما اليهود فقتل منهم يف معارؾ خيرب ثالثة كتسعوف مقاتال.مث رجع رسوؿ اهلل
صلى اهلل عليو كسلم كا١تسلمُت إىل ا١تدينة ا١تنورة يف أكاخر صفر السنة السابعة من ا٢تجرة على رأم
الراجح من أقواؿ أىل السَت ،كاهلل تعاىل أعلم.
الفصل الثالث :آثار غزوة خيبر
ال شك أف فتح خيرب قد أعطى ا١تسلمُت خَتا كثَتا كال سيما من الناحية االقتصادية فقد
ذكرنا فيما تقدـ قضية الغنائم اليت حازىا ا١تسلموف يف خيرب ،كفدؾ ،ككادم القرل ،كأف رسوؿ اهلل
صلى اهلل عليو كسلم قسم ىذه الغنائم إىل ٚتيع من حضر ىذه الغزكة ،قالت عائشة١ " :تا فتحت
خيرب قلنا :اآلف نشبع من التمر".3
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كمن الناحية العسكرية فإف ىذه الغزكة زادت للمسلمُت قوة معنوية كعسكرية ،كلقد ذكرنا
يف الفصل األكؿ أف اليهود أصبح خطرا عظيما على ا١تسلمُت ،لذلك بعد أف تصاحل ا١تسلموف مع
قريش توجو الرسوؿ مع ا١تسلمُت إىل حصوف خيرب لفتحها كإزالة ما ٯتنع يف طريق نشر الدين اٟتنيف.
كىكذا ازدادت قوة ا١تسلمُت اقتصادية كعسكرية بعد فتح خيرب ،كانتهى دكر اليهود يف
اٟتجاز كأصبحوا ٖتت سيطرة ا١تسلمُت ،كتفرغ ا١تسلموف ١تواجهة قبائل العرب ا١تشركة كلتوحيد جزيرة
العرب ٖتت راية اإلسالـ.

الباب الثاني :األحكام الفقهية المستفادة من غزوة خيبر
حوت ىذه الغزكة عددا من األحكاـ الفقهية ا١تهمة ،منها ما يتعلق بالطهارة كالعبادة ،ك
األطعمة كاألشربة ،كمنها أيضا ما لو مسيس با١تعاملة ،كالكفار ،كسيقتصر الباحث على بعض
األحكاـ الفقهية ا١تتعلقة با١تعاملة فقط دكف تتطرؽ إىل ما سواىا من األحكاـ ،نظرا أل٫تية ىذه
ا١تسائل ،كسيأيت تفصيل ا١تسائل يف الفصلُت اآلتيُت.
الفصل األول :األحكام الفقهية المتعلقة بالمعاملة العامة
المبحث األول :حكم المساقاة والمزارعة
ا١تساقاة ىي دفع الشجر إىل من يقوـ بسقيو حىت يبدك الصالح فتكوف الثمرة فيما بُت رب
الشجر أك رب ا١تاؿ كالساقي أك العامل ،كأما ا١تزارعة يف اللغة ىي ا١تعاملة على االرض ببعض ماٮترج
منها كمعناىا ىنا :إعطاء األرض ١تن يزرعها على أف يكوف لو نصيب ٦تا ٮترج منها كالنصف أك
الثلث أك االكثر من ذلك أك االدٌل حسب ما يتفقاف عليو ،1 .أك ىي دفع األرض إىل من يزرعها
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كيعمل عليها كما ٮترج منها فبينهما (بُت رب األرض كالعامل) ّتزء مشاع (معلوـ النسبة) كالثلث أك
ربع أكغَت ذلك ٦تا ٮترج من األرض لرهبا كالباقي للعامل.
كالصلة بُت ا١تساقاة كا١تزارعة أف للعامل يف كل منهما حصة شائعة من اإلنتاج من النصف أك
الثلث أك الربع حسب االتفاؽ كال ٬توز تعيُت موضع معُت من األرض للعامل كموضع آخر لرب
األرض أك الشجر ،إال أف ا١تزارعة تقع على الزرع كاٟتبوب كا١تساقاة تقع على الشجر كالنخيل.
اختالف الفقهاء في ىذه المسألة
القوؿ األكؿ :يرل أف ا١تساقاة كا١تزارعة جائزتاف شرعا ،كىو ما ذىب إليو ٚتهور العلماء من
ا١تالكية ،كاٟتنابلة ،كالشافعية ،كأبو يوسف ك٤تمد من اٟتنفية.
القوؿ الثاٍل :ىو ما ذىب إليو اإلماـ أبو حنيفة النعماف كىو يرل عدـ جواز ا١تساقاة
كا١تزارعة.
كالراجح كاهلل تعاىل أعلم ىو ما ذىب إليو ٚتهور العلماء على أف ا١تساقاة كا١تزارعة جائزتاف
شرعا ،إلف اٟتاجة تدعو إىل مثل ىذه ا١تعاملة ،كألف األصل يف ا١تعاملة ىو اإلباحة حىت يدؿ الدليل
على خالؼ ذلك ،كال دليل صريح يف النهي عن ا١تساقاة كا١تزارعة ،فهذا يدؿ على إباحتها ،ك١تا يف
منع الناس من مثل ىذه ا١تعا١تة تضييق ٢تم ،كالدين مبٍت على رفع اٟترج كا١تشقة .فيمكن أف نقوؿ
إباحة ا١تساقاة كالزارعة توافق مقصدا من مقاصد الشريعة كىو رفع اٟترج كا١تشقة
المبحث الثاني :حكم ربا الفضل
الربا يف اللغة من ربا يربو ٔتعٌت الزيادة ،كيف الشرع ىو الزيادة يف األشياء ا١تخصوصة ،أك ىو
عقد على عوض ٥تصوص غَت معلوـ التماثل يف معيار الشرع حالة العقد أك مع تأخَت يف البدلُت أك
أحد٫تا ،كأما ربا الفضل ىو بيع مع زيادة يف أحد العوضُت الربويُت على اآلخر.
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اختالف الفقهاء في ىذه المسألة:
القوؿ األكؿ :ىو ما ذىب إليو ابن عباس كابن عمر كمن معهما من الصحابة رضي اهلل
عنهم حيث قالوا :إف الربا يف النسئية فقط ،فإهنم قصركا الربا يف النيسئة أم التأجيل كأما ربا الفضل
فليس ٤ترما عندىم.
كالقوؿ الثاٍل :ىو ما ذىب إليو ٚتهور الفقهاء من اٟتنفية كا١تالكية كالشافعية كاٟتنابلة أهنم
يركف عدـ جواز الزيادة يف تبادؿ األمواؿ الربوية ّتنسها ،فال ٬توز عندىم أف يبيع الرجل الدينار
بالدينارين أك الدرىم بالدر٫تُت ،ال بد أف يتساكل يف القدر.
كالذم يًتجح عند الباحث من القولُت ىو ما ذىب إليو اٞتمهور أف ربا الفضل ٤ترـ شرعا،
فال بد من كجود التماثل ،كاٟتلوؿ ،كالتقابض ،كربا الفضل حرـ لكونو ذريعة إىل ربا النسيئة ككما ىو
معلوـ إذا كانت الذريعة مفضية إىل احملرـ أك تفضي غالبا إىل احملرـ ،فقد أٚتع العلماء على سد تلكم
الذريعة ،كألف النىب صلى اهلل عليو كسلم حرـ أشياء ٦تا ٮتفى فيها الفساد إلفضائها إىل الفساد
احملقق ،مثل ىذا ربا الفضل فإف اٟتكمة فيو قد ٗتفى إذ العاقل ال يبيع در٫تا بدر٫تُت إال الختالؼ
الصفات مثل كوف الدرىم صحيحا كالدر٫تُت مكسورين ،كلوجود األحاديث اليت تدؿ داللة قاطعة
على ٖترَل الربا كحديث أيب سعيد ا٠تدرم رضي اهلل عنو.
المبحث الثالث :حكم نكاح المتعة
أصل النكاح يف كالـ العرب ىو الوطء كقد يطلق على معٌت التزكيج ألنو سبب للوطء
ا١تباح ،كا١تتعة ىي االسم من التمتع كمنو متعة النكاحٝ ،تيت متعة النتفاع ا١ترأة ٔتا يعطيها الرجل
كانتفاعو منها بقضاء حاجتو كشهوتو ،1ىذا ىو التعريف اللغوم لكلمة النكاح كا١تتعة ،كأما تعريفو
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شرعا نكاح ا١تتعة ىو عقد على امرأة بأجر ال يراد بو الدكاـ ك ال مقاصد النكاح باشًتاط مدة
معولومة أك ٣تهولة.
اختالف الفقهاء في المسألة إلى قولين:
القوؿ األكؿ :ىو ما قرره الصحابة كالتابعوف كٚتهور الفقهاء من اٟتنفية كا١تالكية كالشافعية
كاٟتنابلة ،على أف نكاح ا١تتعة ٤ترـ شرعا.
كالقوؿ الثاٍل :حكي عن ابن عباس كمن تابعو كاإلمامية أهنم رأكا أنو جائز مباح.
كبعد عرض كنظر أقواؿ العلماء كأدلتهم يتبُت للباحث أف الراجح من القولُت ىو القوؿ
بتحرَل نكاح ا١تتعة ،ل قوة أدلتهم كضعف ما استدؿ بو ا١تنازعوف ألهنم استدلوا باآليات كاألحاديث
العامة أك ا١تنسوخة .ك٦تا يؤيد ما رجحو الباحث ،اإلٚتاع ،فإف األمة بأسرىم امتنعوا عن العمل با١تتعة
مع ظهور اٟتاجة ٢تم إىل ذلك.
المبحث الرابع :حكم وليمة العرس
الوليمة يف اللغة من الومل كىو اإلجتماع كاإل٘تاـ ىذا ىو األصل يف اللغة لكن اشتهر يف
العرب استعمالو ٔتعٌت الطعاـ يطعم يف العرس ،كالعرس بكسر العُت امرأة الرجل ،كالعرس بضم العُت
كسكوف الراء ىو النكاح.
اختالف الفقهاء في المسالة:
ككردت يف ىذه ا١تسألة أحاديث كثَتة قوال كعمال أمرا كتطبيقا ،من ىذه األحاديث عن أنس قاؿ :ما
أكمل النيب صلى اهلل عليو كسلم على شيء من نسائو ما أكمل على زينب ،أكمل بشاة ،كلكنهم اختلفوا
يف االستنباط ،الذين قالوا بوجوهبا استنبطوا اٟتكم من حديث عبد الرٛتن بن عوؼ ١تا أمره صلى اهلل
عليو كسلم بوليمة كلو بشاة ىذا يدؿ على الوجوب ألف األمر يقتضي الوجوب ،مث إف النيب صلى
اهلل عليو كسلم مل يًتؾ الوليمة يف حضر كال يف سفر كما أنكح قط إال أكمل عليو يف ضيق أك سعة كما
دؿ على ذلك حديث صفية بنت حيي بن أخطب كحديث إيالـ النيب صلى اهلل عليو كسلم على
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زينب بنت جحش بشاة ،كألف فيها إعالنا للنكاح كفرقا بُت السفاح كالزنا كقد قاؿ النيب صلى اهلل
عليو كسلم "أعلنوا النكاح كاضربوا عليو بالدؼ" ،1كألنو ١تا كانت إجابة الداعي إليها كاجبة دؿ على
أف فعل الوليمة كاجب ألف كجوب ا١تسبب دليل على كجوب السبب.
كأما الذين قالوا بسنيتها استنبطوىا من حديث عبد الرٛتن بن عوؼ كقالوا :فإف أمر رسوؿ
اهلل صلى اهلل عليو كسلم يف اٟتديث ال يدؿ على الوجوب إ٪تا دؿ على سنيتها أك استحباهبا لوجود
قرينة تصرفو عن الوجوب كىي إهنا طعاـ ١تناسبة سركر حادث كىذا ال يقتضي الوجوب ،كأما
مضموف حديث صفية ك زينب رضي اهلل عنهما تأكيدا على استحباهبا ،لذا مل يًتكها النيب صلى اهلل
عليو كسلم يف سفر كحضر ،كمل يدعها يف حالة سعة كضيق.
٦تا تقدـ يتضح للباحث أف القوؿ الثاٍل ىو الراجح كىو القوؿ بسنية كليمة العرس لقوة
تعليل بسنيتها ،كأهنا ليست بواجبة كما ذىب إليو القوؿ األكؿ لوجود قرينة تصرؼ أمر رسوؿ اهلل
صلى اهلل عليو كسلم لعبد الرٛتن بن عوؼ عما يقتضيو كىو الوجوب ،فدؿ على سنيتها ،كحديث
صفية ك زينب رضي اهلل عنهما يدالف على تأكيد استحباب كليمة العرس ال على الوجوب.

الفصل الثاني :األحكام الفقهية المتعلقة بالمعاملة مع الكفار
المبحث األول :حكم القتال في األشهر الحرم
الشهر :الواحد من الشهور ،كيقاؿ :ىو ا٢تالؿ ٝتيت بو ىذه األياـ ،كىذا ما اتفق عليو
العرب كالعجم ،تقوؿ أشهرنا أم أتى علينا شهر ،كاٟترـ أك اٟترمة ماال ٭تل لنا انتهاكها ،تقوؿ فالف



 1أخرجو البزار كىو أبو بكر أٛتد بن عمرك بن عبد ا٠تلق البزار يف مسنده ،باب عمر بن عبد اهلل بن الزبَت عن أبيو )171/6( ،رقم اٟتديث:
2214
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ٖترـ منا بصحبة أك ْتق ،كحرـ الرجل نساؤه كما ٭تمي ،1كاألشهر اٟترـ ىي اليت قاؿ اهلل
لو حرمة أم َّ
عز كجل فيها( :إف عدة الشهور عند اهلل اثنا عشر شهرا يف كتاب اهلل يوـ خلق السموات كاالرض
منها أربعة حرـ) ،2كفسرىا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم بقولو :إف الزماف قد استدار كهيئتو يوـ
خلق اهلل السماكات كاألرض ،السنة اثنا عشر شهرا ،منها أربعة حرـ ،ثالث متواليات :ذك القعدة،
كذك اٟتجة ،كاحملرـ ،كرجب مضر الذم بُت ٚتادل كشعباف " ،3كال خالؼ بُت العلماء يف أف
األشهر اٟترـ ىي ذك القعدة ،كذك اٟتجة ،كاحملرـ ،كرجب.
اتفق العلماء على جواز قتاؿ العدك يف األشهر اٟترـ إذا بدؤكنا بو لقوؿ اهلل تعاىل(( ىكىال
4
ً
ً
ً ًً
ً
ين ))
وى ٍم ًعنٍ ىد الٍ ىم ٍس ًج ًد ٍ
وى ٍم ىك ىذل ى
اٟتىىرًاـ ىح َّىت يػي ىقاتليويك ٍم فيو فىًإ ٍف قىاتىػليويك ٍم فىاقٍػتيػلي ي
تػي ىقاتلي ي
ك ىجىزاءي الٍ ىكاف ًر ى
كلكنهم اختلفوا يف حكم بدإ ا١تسلمُت بقتاؿ العدك إىل قولُت:
القوؿ األكؿ :ىو قوؿ ٚتهور العلماء منهم األئمة األربعة كابن عباس كقتادة كالضحاؾ
كاألكزاعي كابن ا١تسيب ،حيث يركف جواز القتاؿ يف األشهر اٟترـ ىجوما أك دفاعا.
القوؿ الثاٍل :كىو قوؿ طائفة من السلف منهم عطاء ككاف ٭تلف باهلل :ما ٭تل القتاؿ يف
الشهر اٟترـ كال نسخ ٖترٯتو شيء ،كبعض الشافعية منهم صاحب الكتاب اٟتاكم الكبَت ،ك على
ىذا القوؿ أيضا ابن القيم اٞتوزية ،كرجحو بعض ا١تتأخرين مثل ابن باز كتلميذه ابن عثيمُت ،حيث
قالوا إف حكم القتاؿ يف األشهر اٟترـ غَت منسوخ بل ثابت إىل قياـ الساعة فال ٬توز بدؤ القتاؿ
فيها.



٣ 1تمل اللغة البن فارس٥ ،)514/1( ،تتار الصحاح٤ ،تمد بن أيب بكر الرازم ( ،)354كالعُت ٠تليل بن أٛتد الفراىيدم (.)222/3
 2سورة التوبة36 :
( 3صحيح البخارم) لإلماـ البخارم ( )470/10برفم ،3197 :ك صحيح مسلم ،لإلماـ مسلم ( )107/5برقم.4477 :
 4البقرة191 :
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كيبدك للباحث – كاهلل تعاىل أعلم  -رجحاف القوؿ الثاٍل الذم رأل عدـ جواز بدء القتاؿ
يف األشهر اٟترـ كأف حكم القتاؿ فيو غَت منسوخ إلمكاف اٞتمع بُت اآليات اليت ظواىرىا متعارضة،
فاآليات اليت فيها أمر اهلل تعاىل بقتاؿ ا١تشركُت عامة مطلقة كٯتكن تقييدىا باآليات اليت تدؿ على
حرمة القتاؿ يف األشهر اٟترـ ابتداء ،كمن ا١تعلوـ أف النسخ ال يؤتى إليو إال إذا تعذر اٞتمع بُت
األدلة ا١تتعارضة.
المبحث الثاني :حكم الدعوة قبل قتال العدو
غزكة خيرب تضمنت مسألة فقهية مهمة للغاية كىي دعوة الكفار أك العدك قبل اإلغارة عليهم
كقتا٢تم ،كلقد اتفق أىل العلم على كجوب دعوة من مل تبلغهم الدعوة لقوؿ اهلل تعاىل { :ىكىما يكنَّا
ث ر يس نوال} ،1كقولو تعاىل {ر يس نال يمبى ِّش ًرين كيمٍن ًذ ً
ين لًئى َّال يى يكو ىف لًلن ً
ر
َّاس ىعلىى اللَّ ًو يح َّجةه
يم ىع ِّذبً ى
ي
ُت ىح َّ ٰىت نىػٍبػ ىع ى ى
ىى ى
الر يس ًل} ، 2مث إهنم اختلفوا يف حق العدك الذين مل تبلغهم الدعوة ،ىل يقاتلوف بدكف الدعوة أك
بىػ ٍع ىد ُّ
ال بد من دعوهتم أكال؟ ،اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة إىل ثالثة آراء:

الرأم األكؿ :ما ذىب إليو مالك يف أف دعوة العدك قبل قتا٢تم ٕتب مطلقا ،3بلغتهم الدعوة
أـ مل تبلغهم.
كالرأم الثاٍل :كذىب إىل عدـ كجوب الدعوة قبل قتاؿ العدك ،كلكن إذا يدعوا فمستحب،
ذىب إىل ىذا ا١تذىب ٚتهور العلماء من اٟتنفية ،كالشافعية ،كاٟتنابلة ،كاٟتسن البصرم ،كالثورم،4
كقاؿ ابن ا١تنذر :كىو قوؿ أكثر أىل العلم كقد تظاىرت األحاديث الصحيحة على معناه.5



 1سورة اإلسراء15 :
 2سورة النساء166 :
 3ا١تدكنة١ ،تالك بن أنس بن مالك ()496/1
 4ا١تبسوط للسرخسي ( ،) 6،30/10اإلقناع يف فقو اإلماـ أٛتد بن حنبل١ ،توسى بن أٛتد بن موسى ( ،)6/2كمعامل السنن ،كىو شرح سنن أيب
داكد ،أبو سليماف ا٠تطايب (.)262/2
 5نقال عن شرح مسلم للنواكم ( ) 36/12
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كالرأم الثالث :ذكره شوكاٍل يف كتابو نيل األكطار كىو أف الدعوة قبل القتاؿ ال ٕتب
مطلقا ، 1ذكره على أنو قوؿ كمل يعزه ألحد ،كمل ٬تد الباحث األدلة اليت بٍت عليها ىذا القوؿ ،لذلك
فال يلتفت إليو ،كقاؿ النواكم يف شرحو لصحيح مسلم " :إنو قوؿ باطل".2
كالراجح عند الباحث كالعلم عند اهلل ىو الرأم الثاٍل الذم قاؿ بعدـ كجوب دعوة من قد
بلغتهم الدعوة قبل قتا٢تم كلكن تستحب دعوهتم ليكوف أبلغ يف اإلنذار كاإلعذار ،إلمكاف اٞتمع
بُت األدلة يف ىذا الباب.
المبحث الثالث :إجالء أىل الذمة من جزيرة العرب
الذمة يف اللغة ىي من الذـ كىو ضد ا١تدح يقاؿ ذ٦تت فالنا أك أذمو فهو ذميم كمذموـ إذا
كاف غَت ٛتيد ،ك الذماـ ٚتع ذمة ىي كل حرمة تلزمك كأنت مذموـ إذا ضيعتها ،كمنو الذمة اليت
ٔتعٌت العهد ألف نقده يوجب الذـ ،كمعٌت عقد الذمة يف االصطالح ىو عقد يعقده اإلماـ أك نائبو
يوجب

إقرار بعض الكفار يف ديار ا١تسلمُت كيف ذمتهم عل كجو التأبيد بشرط دفع اٞتزية

للمسلمُت ،فأىل الذمة إذا ىم ا١تعاىدكف من اليهود كالنصارل كغَتىم ٦تن يقيم يف دار االسالـ.
كحكم عقد الذمة جائز بنص الكتاب كالسنة ،فمن الكتاب قولو تعاىل  ":قاتلوا الذين ال
٭ترموف ما حرـ اهلل كرسولو كال يدينوف دين اٟتق من الذين أكتوا
يؤمنوف باهلل كال باليوـ اآلخر كال ٌ
الكتاب حىت يعطوا اٞتزية عن يد كىم صاغركف" ،3كأما من السنة فحديث ا١تغَتة بن شعبة حينما
صلَّى اللَّوي ىعلىٍي ًو ىك ىسلَّ ىم أى ٍف نػي ىقاتًلى يك ٍم ىح َّىت تىػ ٍعبي يدكا اللَّوى ىك ٍح ىدهي أ ٍىك
قاؿ ١تلك فرس " فىأ ىىمىرنىا نىبًيُّػنىا ىر يس ي
وؿ ىربػِّنىا ى
تيػ ىؤُّدكا ا ٍٞتًٍزيىةى".4



 1نيل األكطار ،حملمد بن علي بن ٤تمد بن عبد اهلل الشوكاٍل ()272/7
 2شرح النواكم على مسلم ()36/12
 3التوبة29 :

 4ركاه البخارم يف صحيحو رقم ،)414/10 ( 2925 :ك البيهقي يف سننو الكربل )191/9( 18440
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ً
ً
كأما ج ًزيرةي الٍعر ً
كض ىكىٯتى ين ،كلكنهم اختلفوا يف
ب ف ىخ ٍم ىسةي أىقٍ ىس واـ :هتى ىامةي ىكىٍ٧ت هد ىكح ىج هاز ىك ىع ير ه
ى ى ىى
ٖتديد جزيرة العرب الواردة يف احاديث ىذا الباب ،فمنهم من رأل أف جزيرة العراب ا١تقصودة يف
األحاديث الواردة يف ىذا الباب ىي اٟتجاز كىي مكة كا١تدينة كاليمامة ك٥تاليفها فحسب دكف
غَتىا ،فيجوز ٢تم سكٌت اليمن كغَتىا من جزيرة العرب كبالد ا١تسلمُت ،إىل ىذا الرأم ذىب
الشافعية 1ك اٟتنابلة .2كيرل اٟتنفية 3كا١تالكية 4أف جزيرة العرب يف األحاديث ىي ٚتيع بلداف ٖتىت
مسمى جزيرة العرب.
كالراجح كاهلل تعاىل أعلم :ما ذىب إليو الرأم األكؿ على أف جزيرة العرب ا١ترادة يف ىذا
الباب ىي اٟتجاز كىي مكة كا١تدينة كاليمامة ك٥تاليفها لعدـ كركد ما ينقل عن ا٠تلفاء أهنم أجال
أىل الذمة من سول اٟتجاز.
أما حكم إجالء أىل ذمة من جزيرة العرب لقد اتفق من يعتد بقولو من فقهاء األمة
كعلمائها على أنو ال ٕتوز إقامتهم يف جزيرة العرب ال إقامة دائمة كال مؤقتة كال بد من إجالئهم
منها ،كيرل بعض العلماء جواز إقامتهم ثالثة أياـ للضركرة  ،كال ٬توز ١تسلم أف يأذف ٢تم يف دخو٢تا
لإلقامة  .معتمدين على األحاديث الصحيحة عن النيب صلى اهلل عليو كسلم كاآلثار الثابتة عن
الصحابة رضواف اهلل عليهم  .فمن تلك النصوص :ما ركاه ابن عباس رضي اهلل عنهما أف النيب صلى
اهلل عليو كسلم أكصى عند موتو بثالث  " :أخرجوا ا١تشركُت من جزيرة العرب  ،كأجيزكا الوفد بنحو
ما كنت أجيزىم  ،كنسيت الثالثة ".5



 1اٟتاكم الكبَت يف فقو مذىب اإلماـ الشافعي ،أبو اٟتسن ا١تاكردم ()337/14
 2الكايف يف فقو اإلماـ أٛتد ،ابن قدامة)179/4( ،
 3ا١تعتصر من ا١تختصر من مشكل اآلثار ،يوسف بن موسى بن ٤تمد)204/2( ،

 4البياف كالتحصيل كالشرح كالتوجيو كالتعليل ١تسائل ا١تستخرجة ،أبو الوليد ٤تمد بن أٛتد بن رشد القرطيب (  ،) 50/17الذخَتة ،القرايف ()452/3
 5سنن أيب داكد :كتاب اٞتهاد رمث،)165/3( 3029 :ك صحيح البخارم ،رقم ،)268/،10( 2825:كسنن الكربل للبيهاقي ،رفم19217 :
(.)207/9
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المبحث الرابع :حكم عقد الهدنة
ىد ىف ٔتعٌت سكن  ،مثل قولنا ىى ىدنٍت أ ٍىى ًد يف يىدكنان إذا
ا٢تدنة يف اللغة ىي مأخوذة من فعل ى

سكنت فلم تىػتى ىحَّرؾ ،كىادف ٔتعٌت صاحل ،أما يف االصطالح :أف يعقد اإلماـ ،أك نائبو ،ألىل اٟترب
ى
و
بعوض كغَته .كاصطلح عليها أيضا بعض العلماء يمهادنة ،كموادعة،
عقدان على ترؾ القتاؿ مدة
كمعاىدة ،كاألماف كغَت ذلك من ا١تصطلحات.1

5

اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة ،رأل اٞتمهور من اٟتنفية ،2كا١تالكية ،3كالشافعية ،4كاٟتنابلة
كاٟتنابلة 5جواز عقد ا٢تدنة مع العدك إذا دعت إليو اٟتاجة أك الضركرة.

كالقوؿ الثاٍل ىو ما ذىب إليو ابن حزـ الظاىرم فإنو يرل عدـ جواز عقود األماف مع العدك
اٟتربيُت إال عقد ذمة أك إذنا ٢تم يف دخوؿ دار اإلسالـ ليسمعوا كالـ اهلل أك تبلغهم الرسالة ،كأما
سول ىذه فال ٬توز عنده.6
كبعد عرض أقواؿ العلماء يف ا١تسألة يتبُت للباحث رجحاف قوؿ ٚتهور العلماء الذين رأكا
جواز عقد ا٢تدنة مع العدك إذا رأل اإلماـ يف عقدىا مصلحة لإلسالـ كا١تسلمُت أك خشي حدكث
ا١تفسدة ا١تتحققة ،لقوة أدلة اٞتمهور كزيادة على ذلك فإف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم صاحل
سهيل بن عمرك على ترؾ القتاؿ عشر سنُت ،كصاحل يهود خيرب كفدؾ ،فهذه ىي سنة عملية تدؿ



 1ا١تطلع على ألفاظ ا١تقنع٤ ،تمد بن أيب الفتح بن أيب الفضل البعلي ،باب ا٢تدنة ( ) 262
 2البناية شرح ا٢تداية ،بدر الدين العيٌت ( ) 114/7
 3الكايف يف فقو أىل ا١تدينة ،ابن عبد الرب (  ،) 210/1منح اٞتليل شرح ٥تتصر خليل٤ ،تمد بن أٛتد بن ٤تمد عليش)228/3( ،
 4األـ ٤ ،تمد بن إدريس الشافعي ( ،)189/4ركضة الطالبُت كعمدة ا١تفتُت ،أبو زكريا ٤تيي الدين ٭تِت بن شرؼ النوكم ( )334/10
5احملرر يف الفقو على مذىب اإلماـ أٛتد بن حنبل ،عبد السالـ بن عبد اهلل بن ا٠تضر بن ٤تمد ،ابن تيمية اٟتراٍل)182/2 ( ،
 6احمللى باآلثار ،ا١تؤلف :بن حزـ األندلسي القرطيب الظاىرم ()361/5
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على مشركعية ا٢تدنة كا١تسا١تة ،كعمل بعده صلى اهلل عليو كسلم على ذلك الصحابة رضواف اهلل
عليهم.1
الخاتمة
كمن أىم النتائج اليت توصل إليها الباحث:
إف غزكة خيرب من أىم الغزكات اليت خاضها رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ضد اليهود ،كهبا
استطاع الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم قطع مقاكمة اليهود ،إف غزكة خيرب حوت عدة من األحكاـ
الفقهية ،منها ما يتعلق با١تعامالت كىي كاآليت:
إف ا١تساقاة كا١تزارعة جائزتاف شرعا ١تعاملة النيب صلى هلل عليو كسلم أىل خيرب بشطر ما ٮترج
منها ،كإف أكثر العلماء حكموا ْترمة ربا الفضل ألدلة كثَتة ،كنكاح ا١تتعة حراـ باتفاؽ معظم
العلماء بل يعترب إٚتاعا ،كإف كليمة العرس حكمها ليس بواجب بل سنة مؤكة ،كالقتاؿ يف األشهر
ا ٟترـ ابتداء ال ٬توز ،كإف الدعوة قبل قتاؿ العدك الذين قد بلغتهم الدعوة ال ٕتب كلكن تستحب
دعوهتم ليكوف أبلغ يف اإلنذار كاإلعذار ،ك٬تب إخراج أىل الذمة من جزيرة العرب إذا استغٍت عنهم،
كإف عقد ا٢تدنة مع العدك جائز شرعا كىذا رأم اٞتمهور الذم يشبو اإلٚتاع.
ا١تراجع
 .1القرآف الكرَل
 .2ابن حزـ ،أبو ٤تمد علي بن أٛتد بن سعيد األندلسي12 ،ـ ،المحلى باآلثار :دار الفكر،
بَتكت
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 .3ابن حنبل ،أبو عبد اهلل أٛتد بن ٤تمد الشيباٍل ،مسند اإلمام أحمد بن حنبل :مؤسسة
الرسالة ،الطبعة :األكىل1421( ،ىػ 2001 -ـ)ٖ ،تقيق :شعيب األرنؤكط  -عادؿ مرشد
 .4ابن فارس ،أبو اٟتسُت أٛتد بن زكرياء الرازم ،مجمل اللغة ،بَتكت2 :ـ ،دار النشر:
مؤسسة الرسالة ،الطبعة :الثانية 1406 ،ىػ  1986 -ـ ،دراسة كٖتقيق :زىَت عبد احملسن
سلطاف
 .5ابن قدامة ،أبو ٤تمد موفق الدين عبد اهلل بن أٛتد بن ٤تمد ا١تقدسي ،الكافي في فقو
اإلمام أحمد4 :ـ ،دار الكتب العلمية ،الطبعة :األكىل1414( ،ىػ 1994 -ـ)
 .6ابن كثَت ،أيب الفداء إٝتاعيل بن عمر :السيرة النبوية الن كثير ،لبناف :دار الكتب العلمية
بَتكت ،الطبعة :األكىل2005( ،ـ موافق  1426ىػ)ٖ ،تقيق٤ :تمود عمر الدمياطي.
 .7أبو داكد ،سليماف بن األشعث بن إسحاؽ بن بشَت بن شداد بن عمرك ،سنن أبي داود:
شعيب األرنؤكط
7ـ ،دار الرسالة العا١تية ،الطبعة :األكىل1430( ،ىػ 2009 -ـ)ٖ ،تقيق :ى
 ٤ت َّمد ًكامل.
ى
 .8البخارم٤ ،تمد بن إٝتاعيل أبو عبداهلل اٞتعفي ،صحيح البخاري ،بَتكت6 :ـ ،دار ابن
كثَت  ،اليمامة ،الطبعة :الثالثة  ،)1987 – 1407( ،مصطفى ديب البغا.
 .9البيهقي ،أٛتد بن اٟتسُت بن علي بن موسى أبو بكر ،سنن البيهقي الكبرى ،مكة ا١تكرمة:
10ـ ،مكتبة دار البازٖ ،تقيق٤ :تمد عبد القادر عطار.
ٚتاؿ الدين ،أبو احملاسن يوسف بن موسى بن ٤تمد ا١تلىطي ،المعتصر من
.10
ى
المختصر من مشكل اآلثار ،بَتكت2 :ـ ،عامل الكتب.
.11

حسن يشَّراب٤ ،تمد بن ٤تمد ،المعالم األثيرة في السنة والسيرة ،دمشق -بَتكت:

دار القلم ،الدار الشامية ،الطبعة :األكىل ( 1411ق)ػ.
.12

ا٠تطايب ،أبو سليماف ٛتد بن ٤تمد بن إبراىيم ،معالم السنن ،حلب :ا١تطبعة

العلمية ،الطبعة :األكىل1351( ،ىػ 1932 -ـ).
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.13

سابق ،سيد ،فقو السنة ،بَتكت – لبناف :دار الكتاب العريب ،الطبعة :الثالثة،

 1397ىػ  1977 -ـ
.14

السرخسي٤ ،تمد بن أٛتد بن أيب سهل ،المبسوط ،بَتكت30 :ـ ،دار ا١تعرفة،

(1414ىػ1993-ـ)
.15

شرؼ الدين ،موسى بن أٛتد بن موسى ا١تقدسي ،اإلقناع في فقو اإلمام أحمد بن

حنبل ،بَتكت – لبناف 11ـ  ،دار ا١تعرفة ٖ :،تقيق :عبد اللطيف ٤تمد موسى السبكي،
ٖتقيق :عبد اهلل بن عبد احملسن الًتكي
.16

الشوكاٍل٤ ،تمد بن علي بن ٤تمد بن عبد اهلل ،نيل األوطار8 :ـ ،دار اٟتديث،

مصر ،الطبعة :األكىل1413( ،ىػ 1993 -ـ)ٖ ،تقيق :عصاـ الدين الصبابطي
.01

الصاليب٤ ،تمد علي0241( ،ىػ) ،غزوة رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم دروس

وعبر وفوائد ،القاىرة :مؤسسة اقرأ
.18

الطربم ،أبو جعفر ٤تمد بن جرير بن يزيد بن كثَت ،جامع البيان في تأويل القرآن:

24ـ ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة  :األكىل 1420( ،ىػ 2000 -ـ)ٖ ،تقيق :أٛتد ٤تمد
شاكر.
.19

العسقالٍل ،أٛتد بن علي بن حجر أبو الفضل ،فتح الباري شرح صحيح

البخاري ،بَتكت13 :ـ ،دار ا١تعرفة1379( ،ق) ،تعليق :عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز.
.20

العيٌت ،بدر الدين أبو ٤تمد ٤تمود بن أٛتد بن موسى ،البناية شرح الهداية،

بَتكت ،لبناف13 :ـ ،دار الكتب العلمية  ،الطبعة :األكىل (1420ىػ 2000 -ـ)،
.21

الغزايل٤ ،تمد :فقو السيرة النبوية :دار الكتب اٟتديثة ،الطبعة :السادسة،

(1965ـ)ٖ ،تقيق٤ :تمد ناصر الدين األلباٍل
.22

الفراىيدم ،أيب عبد الرٛتن ا٠تليل بن أٛتد ،العين8 :ـ ،دار كمكتبة ا٢تالؿٖ ،تقيق:

د.مهدم ا١تخزكمي كد.إبراىيم السامرائي
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.23

القرايف ،أبو العباس شهاب الدين أٛتد بن إدريس بن عبد الرٛتن ،الذخيرة ،بَتكت:

14ـ ،دار الغرب اإلسالمي 1994 ،ـ
.24

مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي ،المدونة4 :ـ ،دار الكتب العلمية،

الطبعة :األكىل1415( ،ىػ 1994 -ـ)
.25

ا١تاكردم ،أبو اٟتسن علي بن ٤تمد بن ٤تمد بن حبيب ،الحاوي الكبير في فقو

مذىب اإلمام الشافعي وىو شرح مختصر المزني ،بَتكت -لبناف19 :ـ ،دار الكتب
العلمية ،الطبعة :األكىل1419( ،ىػ 1999-ـ)ٖ ،تقيق :الشيخ علي ٤تمد معوض -
الشيخ عادؿ أٛتد عبد ا١توجود.
.42

ا١تباركفورم ،صفي الرٛتاف0241( ،ىػ) ،الرحيق المختوم بحث في سيرة النبوية:

دار الوفاء
.27

النوكم ،أبو زكريا ٤تيي الدين ٭تِت بن شرؼ ،المنهاج شرح صحيح مسلم بن

الحجاج ،بَتكت18 :ـ ،دار إحياء الًتاث العريب ،الطبعة :الثانية1392( ،ق).
.28

النوكم ،أبو زكريا ٤تيي الدين ٭تِت بن شرؼ ،روضة الطالبين وعمدة المفتين،

بَتكت -دمشق :ا١تكتب اإلسالمي ،لطبعة :الثالثة1412( ،ىػ 1991 /ـ)ٖ ،تقيق :زىَت
عماف الشاكيش
.29

ا٢تركم ،أبو منصور ٤تمد بن أٛتد بن األزىرم ،الزاىر في غريب ألفاظ الشافعي:

دار الطالئع.
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