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 المقدمةالباب األول: 
إن احلمدهلل، حنمده ونستعينو ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالنا، من يهد اهلل فال مضل لو، ومن يضللو فال ىادي لو. وأشهد أن ال إلو 
إال اهلل وحده ال شريك لو، وأشهد أن زلمدا عبده ورسولو، أرسلو باذلدى، ودين احلق 

 م عليو، وعلى آلو وأصحابو،وسل صلكافرون. اللهم ليظهره على الدين كلو ولو كره ال
 وعلى من اىتدى هبديو، واستمسك بسنتو إىل يوم الدين.

  أما بعد:
 خلفية البحث

 ىحولت رلر  ليو وسلم أحداثا وغزوات كربىإن يف سَتة  رسول اهلل صلى اهلل ع 
اسة در و  .اوحكم اوعرب  اسَتتو صلى اهلل عليو وسلم لوجد فيها دروس من تأملو  التارخ،

سلم أن يتعر  على شصيية ادلخالذلا يستطيع  ، منمسلم السَتة النبوية لو أمهيتو لكل
هبديو  يقتدي حىت صاحب الرسالة زلمد صلى اهلل عليو وسلم وأعمالو وأقوالو وتقريراتو

وعده اهلل  ويفوز بفوز عظيم ،صلى اهلل عليو وسلم على أكمل ما يريده اهلل ورسولو
 سبحانو وتعاىل على لسان نبيو صلى اهلل عليو وسلم.
 هم كتاب اهللعلى ف ما يعينهم وجيد علماء ادلسلمُت من خالل السَتة النبوية

َوأَنْ زَْلَنا إِلَْيَك قال اهلل تعاىل ) مفسرة للقرآن الكرمي يف اجلانب العملي ألهنا ،اىلعسبحانو وت
 َ  ابيان ، أي أن يف حياة رسول اهلل 1(لِلنَّاِس َما نُ زَِّل إِلَْيِهْم َوَلَعلَُّهْم يَ تَ َفكَُّرونَ الذِّْكَر لِتُبَ ُتِّ
فتعينهم على فهمها واالستنباط  ،ففيها أسباب النزول وتفسَت لكثَت من اآليات للقرآن،
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منها فيستصرجون األحكام الشرعية وحييلون منها على ادلعار  اليحيحة يف علوم 
 ادلصتلفة.اإلسالم 
 حيث، أحداث السَتة النبوية بُتتبوئت غزوة خيرب مكانا رفيعا ومقاما كرديا و 

، وقوى اهلل باطل وبُت اإلسالم والشرك والكفرفرق اهلل سبحانو وتعاىل فيها بُت احلق وال
 سبحانو بسببها الدولة اإلسالمية األوىل يف ادلدينة.

، وموضوع كهذا اهلل عليو وسلماشرة بالنيب صلى غزوة خيرب متيلة صلة مبو  
حري بأن يفرد البحث فيو، وذلك أن سَتتو صلى اهلل عليو وسلم ىي ادليدان العملي 

شريعتو، ويف معايشتها معايشة ذلديو ومشائلو صلى اهلل عليو وسلم، يف  والذي طبقت في
 رتيع جوانب الشريعة من العبادات وادلعامالت واآلداب واألخالق وغَت ذلك.

منها سيمها إىل عدة رلاالت، ديكن تقغزوة خيرب بعض األحكام اليت  توتضمن
ومنها ما لو مساس  ،ما يتعلق باجلوانب العقدية، ومنها ما ىو متيل باألحكام الفقهية

 يلحفقهية ادلوجودة يف ىذه الغزوة توالباحث يرى أن األحكام ال. جتماعيةباآلداب اال
بأن يكتب فيها البحث العلمي لتعلق بعض األحكام الفقهية فيها بالكفار، وكيفية 

، نظرا غَت ذلك والوليمة و والربا كذلك ادلساقاة،  عداء واألسرى منهم،التعامل مع األ
 لشدة احلاجة يف زمننا ىذا إىل الفقو يف مثل ىذه ادلسائل.

 الدروس ادلوجودة يف غزوة خيربشيئا من  نطالقا من ىنا أراد الباحث أن يتناولا 
 .الناحية الفقهيةخاصة من  اهلل صلى اهلل عليو وسلمرسول اليت خاضها 

يستفاد منها من غزوة خيرب وما  حبث متواضع يف ويف الورقات القالئل التالية
يف  األحكام الفقهية ادلستفادة من غزوة خيربعنوان )الحتت األحكام الفقهية، 

 (.ادلعامالت
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 اختيار الموضوعأسباب 

 فيما يلي أسباب اختيار ىذا ادلوضوع : 
مثل  وبادلعاملة كام الواردة يف حادثة غزوة خيبرب بالكفار،تعّلق عدد من األح .1

ام، فال شك ة، وادلضاربة، والنكاح، إىل غَت ذلك من األحكة، وادلزارعاادلساق
 .امىذه األحكام يف ىذه األي حنن يف حاجة ماسة دلعرفة

 .فيها حبث علمي كفي ألن يكتبالفقهية ادلوجودة يف ىذه الغزوة تادلسائل  .2
افتقار ادلكتبة اإلسالمية إىل حبث متصيص يُ ْعٌت بتجريد األحكام الفقهية  .3

 .هيةادلستفادة من تلك احلادثة ، ودراستها دراسة فق

 
 مشكلة البحث

 األسئلة اآلتية: مشكلة البحث تتجلى يف
 وتارخيها ؟ما ىي غزوة خيرب، وأسباهبا،  .1

العلماء جتاه ىذه  ما ىي آراءو  يف غزوة خيرب ما ىي األحكام الفقهية الواردة .2
 ؟األحكام 

 

 أهداف البحث
 معرفة تاريخ غزوة خيرب وأسباهبا .1

العلماء يف ىذه األحكام  آراء و معرفة األحكام الفقهية ادلوجودة يف غزوة خيرب .2
 ها.والراجح منالفقهية 
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 أهمية الموضوع
رلرى التاريخ  تغَتّ  ةعظيم ادثةنابعة من تعلقو حب ىذا البحث موضوعأمهية  .1

غزوة النيب صلى اهلل عليو  يوى عموًما، وتاريخ الدعوة اإلسالمية خيوصا، أال
، لكفريف خيرب اليت فّرقت بُت احلق والباطل، وبُت اإلسالم وا وعلى آلو وسلم

يف ادلدينة النبوية على ساكنها وقوى اهلل سبحانو بسببها الدولة اإلسالمية األوىل 
 أفضل اليالة والسالم.

أما أمهية ادلوضوع من الناحية الفقهية؛ فألن غزوة خيرب قد حوت عدًدا من  .2
ادلسائل والقضايا الفقهية )واليت سيأيت بياهنا الحًقا بإذن اهلل( شلا ال يكاد يوجد 

كاًما فقهيًة، أح -رزتهم اهلل  -يف غَتىا، واستنبط منها علماؤنا األجالء 
 .وضمنوا إليها بعض ىذه األحكامكتًبا   علماءبعض ال كتبوِحَكًما وآدابًا، بل  

حيتاجو ادلسلم يف حياتو دلثل ىذه  ية أخرى أن ىذا البحث ادلتواضعومن ناح .3
األيام، ألن ىذه الغزوة حوت بعض األحكام الفقهية العملية ادلهمة مثل حكم 

 .األحكام النكاح واليداق، وادلساقة وادلزارعة وغَت ذلك من
 

 حدود البحث
؛ أما من الناحية من حيث ادلوضوع والزمانسيكون ىذا البحث زلدودا 

ادلوضوعية فلن يتناول البحث إال ادلسائل الفقهية اجملردة دون اخلوض فيما عداىا من 
، كما  ادلسائل الًتبوية أو الدعوية أو غَتمها من ادلسائل ادلستفادة من غزوة خيرب ادلباركة

ثناء على األحكام الفقهية اليت وقعت يف أ -من الناحية الزمنية  -أن البحث سيقتير 
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ىذه الغزوة ادلباركة منذ جتّهزه صلى اهلل عليو وسلم للصروج من ادلدينة غازيا ، وحىت 
 .ه، دون التعرض دلا قبل احلد األول وال ما بعد راجعا دخولو إىل ادلدينة النبوية ادلنورة

 
 البحث نوعية

علومات من ادليادر حث ىو البحث ادلكتيب وىو حبث ورتع ادلبنوع ىذا ال 
ادلوضوع, ومقاالت علماؤنا ادلتقدمُت وادلعاصرين والبحوث العلمية اليت تتعلق ب جحوادلرا

وغَت ذلك، وستتم جبمع ادلعلومات واجلزئيات لييل الباحث منها إىل القواعد العامة، 
عها إىل ارجإ حتليلها و مث ،أوال يف كل مسالة مراد حبثها ودور الباحث ىنا رتع ادلعلومات

فإن مل جيد إن وجد إىل ذلك سبيال،  ةعاصر دلالًتاثية أو إىل الكتب اأمهات الكتب 
 .اجلديدة ستطاع للوصول إىل احلقيقة العلميةافالباحث سيبذل جهده ما

 
 منهج البحث وأسلوبه

باحث للوصول إىل احلقيقة العلمية كل هج ىو السبيل الواضح الذي سلكو  ادلن 
وال بد  نظرية.العلمية و اليادن ادلن من اأي ميديف أي فرع من فروع العلم وادلعرفة، ويف 

لكل باحث أن يكون لو منهج يتبعو يف كتابتو البحث، ومن ادلناىج ادلستصدمة يف ىذا 
 البحث ما يلي:

ادلسائل الفقهية ادلعلومات ادلتعلقة ب : حيث يقوم الباحث جبمعستقرائيادلنهج اال .1
العلماء و آراء أقوال من خرى، كذلك األ وة خيرب من كتب السَتة والكتبز يف غ
ىنا يأخذ الباحث الرأي ستدالذلم، ومن تقدمُت وادلعاصرين مع حججهم واادل

 الًتجيح. سبب مع بيان من مسائل ادلوضوع، الراجح يف كل مسألة
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و ادلنهج االستداليل: بعد أن رتع الباحث اآلراء واألقوال لعلماء ادلسلمُت  .2
يوص الباحث النظر يف أدلتهم وإرجائها إىل نحججهم يف مسألة ما، حاول 
 هم سلف األمة أو إىل القواعد واألدلة ادلقررة.الكتاب والسنة اليحيحة على ف

ادلنهج ادلقارين: يقوم الباحث بعد رتع آراء العلماء وإرجاعها إىل القواعد واألدلة  .3
ي والرأ للوصول إىل احلقيقة اجلديدةادلقررة مبقارنة ىذه اآلراء بعضها ببعض 

 الراجح.
  

 : -بإذن اهلل  –اآلتية يف ىذا البحث  ساليبوسأتبع األ
أصّور ادلسألة ادلراد حبثها تيويرًا دقيًقا قبل بيان حكمها ؛ ليتضح ادلقيود من  .1

 . دراستها
إذا كانت ادلسألة من مواضع االتفاق ؛ فإنٍت أذكر حكمها مع بيان الدليل أو  .2

 ثيق االتفاق من مظانو ادلعتربة .، وتو  -إن وجد ذلك  -التعليل  

 إذا كانت ادلسألة من مسائل اخلال  ؛ فإنٍت أتَّبع ما يلي : .3

زللَّ خال  ، وبعضها زلّل حترير زلّل اخلال  إذا كانت بعض صور ادلسألة  . أ
 اتفاق.

 . مذكُر األقوال يف ادلسألة ، وبيان من قال هبا من أىل العل . ب
ادلعتربة ، ورمبا أذكر غَتىا إن دعت احلاجة ، مع االقتيار على ادلذاىب الفقهية  . ت

 . -رزتهم اهلل  -العناية بذكر ما تيّسر الوقو  عليو من أقوال السلف الياحل 
 توثيق األقوال من ميادرىا األصلية . . ث
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استقياء أدلة األقوال ، مع بيان وجو الداللة ، وذكِر ما يرد عليها من مناقشات  . ج
 ذتة إجابات . ، وما جُياب بو عنها إن كان

 .سببو الًتجيح مع بيان  . ح
االعتماد على أمهات ادليادر ، وادلراجع األصيلة يف التحرير والتوثيق والتصريج  .4

 . واجلمع
 . -قدر اإلمكان  -الًتكيز على موضوع البحث ، وجتّنب االستطراد  .5
 جتّنب األقوال الشاذة . .6

 ترقيم اآليات وبيان سورىا . .7

ما ذكره أىل الشأن يف درجتها  إن مل تكن يف ختريج األحاديث ، وبيان  .8
اليحيحُت أو أحدمها ، فإن كانت كذلك فأكتفي حينئٍذ بتصرجيها منهما أو 

 من أحدمها .

 ختريج اآلثار من ميادرىا األصلية . .9

 التعريف بادليطلحات وشرح الغريب . .11

تكون خادتة البحث ملصًيا يعطي فكرة جلية عما تضمنو البحث مع  .11
 . النتائجإبراز أىم 

 تررتة األعالم الواردة أمساؤىم يف البحث . .12

 كتابة الفهارس ادلتعار  عليها، وىي: .13

  فهرس األيات القرآنية حسب السور. . أ
 حسب ورودىا يف البحث.النبوية فهرس األحاديث  . ب
 فهرس األعالم الواردة يف البحثج. 
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 فهرس ادليادر.د. 

 ى . فهرس ادلوضوعات.
 

 

 الدراسات السابقة
على بعض الرسائل  –القيَتحسب علمو  –انطالقا من اطالع الباحث  

اجلامعية يف مكتبة الدراسات العليا باجلامعة احملمدية سوراكرتا، و يف الشبكة اإلنًتنيب 
وغَتمها مل أجد من حبث ىذا ادلوضوع من ىذا اجلانب الفقهي الذي أسعى للبحث فيو 

ليت تناولت ادلوضوع من جوانب أخرى ، ، غََت أنٍت وجدُت بعض األحباث والكتب ا
 مثل :

األحكام الفقهية ادلستفادة من ىجرة النيب صلى اهلل عليو وسلم( لعبد الرزتان بن  .1
علي بن عبد اهلل ادلاجد. أصلو حبث مقدم لينل درجة ادلاجسًت يف جامعة اإلمام 

ادلدينة بن سعود اإلسالمية وىو سلتص هبجرة النيب صلى اهلل عليو وسلم إىل ا
، ومل يف ىجرتو صلى اهلل عليو وسلم فقط وضمن فيو األحكام الفقهية الواردة

 يتطرق إىل األحكام الفقهية ادلستفادة من غزوة خيرب.
ستاذ عوض بن أزتد سلطان لأل ( مرويات غزوة خيرب رتعا وحتقيقا ودراسة)  .2

و السنة اجسًت يف كلية احلديث قسم فقادلدرجة مقدم لنيل  ، وىو حبثالشهري
تكلم عن مرويات يف غزوة ،ه 1411باجلامعة اإلسالمية ادلدينة ادلنورة سنة 

اهلل عليو وسلم يف ىذه الغزوة خيرب وذكر شيئا عما هنى عنو رسول اهلل صلى 
على وجو  تطرق إىل األحكام الفقهية ادلستفادة من غزوة خيربفلم ي ,فقط

 . التفييل
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ليت تكلمت عن السَتة النبوية عموما ومل كما أنٍت وقفُت على عدد من الكتب ا .3
 ىذه الغزوةعن ث يحلداكتب وحدىا ، وقد تطرقت تلك   ذه الغزوةختتص هب

ضمن ما تطرقت لو من أحداث السَتة العطرة ، وكان من منهج أصحاب تلك 
الكتب ذكر الدروس والعرب ادلستفادة من األحداث التارخيية يف السَتة عموما  
كادلسائل العقدية والدروس والعرب والعظات واآلداب الدعوية والًتبوية واخلُُلِقيِّة ومل 

اء نها مل تعنِت بتجريدىا وبيان آراء العلمختُل من ذكٍر لبعض األحكام الفقهية لك
شتها ، وىو تفاق واالختال  وذكر األدلة ومناقيف ادلسائل الفقهية من حيث اإل

ب مثل كتاب فقو السَتة . وىذه الكتيف حبثي ىذا بإذن اهلل ما أنوي القيام بو
 مد الغزايل، وفقو السَتة حملمد سعيد رمضان البوطي.حمل

 

 طة البحثخ
 ة.دت، وخاث يتكون من مقدمة، وبابُتىذا البح
، مث مشكلة البحث، مث خلفية البحث وأسبابو  عن يف ادلقدمة حتدث الباحث  
مث  بو،يلوع، مث أىدا  البحث، مث حدود البحث، مث منهجية البحث وأساأمهية ادلوض

 خطة البحث وزلتوياتو. ، والدراسات السابقات
مباحث غزوة خيرب للتعر  علي ىذه شرع الباحث يف ف األول وأما يف الباب 

، ومن أىم مباحث ىذه الغزوة اليت اليحيح عنها ادلوجز وإعطاء التيور الغزوة الشهَتة
، مث اليت أدت إىل حدوث ىذه الغزوة وتاريخ حدوثها باحث ىي: أسبابتطرق إليها ال

 .ار ىذه الغزوة العطرةآثالباحث بعض ذكر سيعرض ادلوجز ذلذه الغزوة، مث ال
 .سيتكلم الباحث يف األحكام الفقهية ادلوجودة يف غزوة خيرب الثاين، يف الباب و 

قهية األحكام الف بعض فلكون األحكام الواردة فيها كثَتة جدا فسيقتير الباحث على
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الباحث  نظرا ألمهيتها وحاجة الناس إليها يف ىذا الزمان، وقسم ،بعض ادلعاملةادلتعلقة ب
 ىي كالتايل:، و فيلُت ىذا الباب إىل
 يتكلم الباحث عن األحكام الفقهية اليت تتعلق بادلعاملة يف الفيل األول  

 مث حكم حكم ربا الفضل، مث نكاح ادلتعة، ادلساقة وادلزارعة، مث محكعامة، وىي ال
 .الوليمة
عاملة علقة بادلادلتالفقهية األحكام  صوض الباحث حوليس يف الفيل الثاين أما 
مث إجالء ، حكم الدعوة قبل القتال مث ة الكفار يف أشهر احلرم،مقاتل، وىي: الكفارمع 

 .أو اذلدنة مث حكم عقد اليلح ،أىل الذمة من جزيرة العرب
النتائج اليت توصل إليها الباحث مث يعقبها ببعض  سيذكر الباحث أىم ويف اخلادتة 
 التوصيات

 محتويات البحث
 حث على ما يلي:بحيتوي ىذا ال 
 :شتمل على ما يأيتوي، األولالباب 
 يةهجم، و أمهية البحث وأىدافو، و مشكلة البحث، و أسباب البحث وخلفيتوو ادلقدمة،  

 .وزلتوياتو خطة البحث، و الدراسات السابقة، و حدود البحثو  البحث

 
 ، وحيتوي على الفيول التاليةغزوة خيرب:   الثاين الباب
 : أسباهبا وتارخيها  األول الفيل
 موجز ذلذه الغزوة: عرض   الثاين الفيل
 آثار غزوة خيرببعض :   الثالث الفيل
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 ، وفيو فيالنحكام الفقهية ادلوجودة يف غزوة خيرب: األ الباب الثالث
 العامة : األحكام الفقهية ادلتعلقة بادلعامالت الفيل األول

 ة وادلزارعةاادلساق حكم:   ادلبحث األول
 ادلساقاة وادلزارعة: تعريف   ادلطلب األول
 : اختال  العلماء يف ادلسألة  ادلطلب الثاين
 : مناقشة   ادلطلب الثالث
 : الًتجيح  ادلطلب الرابع

 ربا الفضل : حكم  الثاين ادلبحث
 : تعريف ربا الفضل  ادلطلب األول
 : اختال  العلماء يف ادلسألة  ادلطلب الثاين
 : ادلناقشة   ادلطلب الثالث
 : الًتجيح بُت القولُت  بعادلطلب الرا
 نكاح ادلتعة : حكم  ادلبحث الثالث

 : تعريف نكاح ادلتعة  ادلطلب األول
 العلماء يف ادلسألة : إرتاع  ادلطلب الثاين
 شبهات حول نكاح ادلتعة:   ادلطلب الثالث
 رد على الشبهات:   ادلطلب الرابع

 مة العرس ولي حكم:   بحث الرابعادل
 تعريف وليمة العرس:   ادلطلب األول
 : اختال  العلماء يف ادلسألة  ادلطلب الثاين
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 : وجو االستدالل من األحاديث  ادلطلب الثالث
 : مناقشة األدلة  ادلطلب الرابع
 : الًتجيح  ادلطلب اخلامس

 الكفار األحكام الفقهية ادلتعلقة بادلعاملة مع  : الفيل الثاين
 يف أشهر احلرممقاتلة الكفار حكم  :  ادلبحث األول

 : تعريف األشهر احلرم  ادلطلب األول
 : اختال  العلماء يف ادلسألة  ادلطلب الثاين
 : ادلناقشة   ادلطلب الثالث
 : الًتجيح  ادلطلب الرابع

 حكم الدعوة قبل القتال:   ادلبحث الثاين
 : حترير زلل النزاع  ادلطلب األول
 لة: اختال  العلماء يف ادلسأ  ادلطلب الثاين
 : ادلناقشة   ادلطلب الثالث
 : الًتجيح  ادلطلب الرابع

 إجالء أىل الذمة من جزيرة العربحكم :   بحث الثالثادل
 : تعريف أىل الذمة  ادلطلب األول
 : حكم عقد الذمة  ادلطلب الثاين
  : تعريف جزيرة العرب  ادلطلب الثالث
 : إجالء أىل الذمة من جزيرة العرب  ادلطلب الرابع
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 حكم عقد اليلح :   ادلبحث الرابع
 : تعريف اذلدنة  ادلطلب األول
 : اختال  العلماء يف ادلسألة  ادلطلب الثاين
 : الًتجيح  ادلطلب الثالث
 : شروط جواز عقد اذلدنة  ادلطلب الرابع

 والفهارس والتوصيات ذكر النتائج اليت توصل إليها الباحث وفيها : اخلادتة
 


