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 الملخص

يرتكز هذا البحث يف بيان األطعمة خبيرب، هي األطعمة اليت تتعلق باللحوم اليت جاءت 
ذكرها يف األحاديث، قد حصل اخلالف بني أهل العلم يف فهم النصوص الواردة، حيث إهنم 
اختلفوا يف توجيه دليل اخلطاب يف املسألة،  وهذا اخلالف مما يؤثر يف احلكم التكليفي هل هي 

عند بعض العلماء، لذا  مادام أن احلكم هلذه األطعمة مل يكن مصرحام أو مكروه، حالل أو حرا
، وكذلك حماولة اكتشاف أسباب أنواع األطعمة يف غزوة خيربحكم ادعت احلاجة إىل البحث عن 

الواردة وكيفية استدالهلم، هبذا  اليت أدت إىل االختالف بني العلماء اجملتهدين يف فهم األدلة
 صلحة املقصودة من تشريع حكم األطعمة يف تلك الغزوة.ستتحقق امل

نوع هذا البحث هو البحث املكتيب وهو حبث ومجع املعلومات من الكتب اليت تتعلق 
مع االستقراء املتقدمني واملعاصرين والبحوث العلمية وغري ذلك،  العلماءبالبحث ومقاالت 

 األئمة يف املذاهب األربعة.واالستدالل والتحليل والنقد للمقارنة بني آراء 
من أهم نتائج البحث، أن األطعمة يف خيرب تنقسم إىل قسمني. األول: ما اتفق العلماء   

 ،والسويق ،واحلنطة ،والثمار ،على حلها أصالة لكوهنا قوت يومية ال حيتاج إىل ذكاة كاحلبوب
الل ترجع إىل قاعدة فقهية والزيت، والثوم، وما أشبه ذلك غري ذبائح، فهذه ح ،والسمن ،والتمر

أما الثاين: ما اختلف فيها العلماء يف أكلها وهي من الذبائح كلحوم  "األصل يف األشياء اإلباحة".
بعد البحث والدراسة أن مجهور العلماء  اتضحاخليل واحلمر األهلية وذبائح أهل الكتاب، حيث 

واتفقوا على حرمة أكل حلوم احلمر اتفقوا على حل أكل حلوم اخليل لدليل صريح على إذن أكله. 
األهلية لقوة األدلة على حترميها و اتفقوا على حل ذبائح أهل الكتاب إذا ذحبوا على الطريقة 

 الشرعية ونقيس على هذا، مجيع اللحوم املستوردة من خارج البالد. 

 
 الكلمات الرئيسة: األطعمة، خيرب، دليل، حكم. 
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ABSTRACT 

 

This study focuses on the dietary law of certain food in the 

Battle of Khaybar, especiallythe law of eating meats that was 

explained in the hadith. There was disagreement between scholars in 

understanding the hadith.The disagreemernts gives impact on the legal 

consume of animal flesh, whether it is halal, haram or makruh.The 

disagreement of the law of eating animal fleshin the battle of Khaybar 

is the reason behind the conducting ofthis research. And also this 

research reveals the cause of the disagreement in understanding the 

theorem, thus it will deliver benefit for muslim which is the purpose 

of the law of food. 

Type research this is literary studieswhich uses analyticmethod 

and descriptive with the comparison of scholarly statements of four 

schools of Fiqh in Islam. 

The research shows that the kindof foodin the Battle Khoibar is 

divided into two. First: food that scholars agreed as halal, such as 

grains, fruits. Second: food that was considered haraam, namely in the 

form of animal meat, such as horse meat, domisticated donkey meat, 

and the slaughtered animalwhich is conducted by the followers of the 

Book.From this research,it reveals that scholars agreed on the lawful 

(halal) of consuming horse meat, based on strong argument.,and 

domisticated donkey meat isunlawful (haraam), based on the number 

of hadiths that explain it. As for the slaughteredanimals of the 

followers of the Book is seen differently, if they are slaughtered in an 

Islamic way then the law is halal according to the majority of Ulama’. 

The law of the slaughterd animal of the followers of the Book can be 

applied to the law of imported meat. 

Keywords: Food, Khaybar, Dietary, Law. 

 



 د

مذكرة المشرف األول



 ه

 



 و

 
 



 ز

 اللـــــــهـتــــــالسا

 

 يقول احلق تبارك وتعاىل يف حمكم تنزيله:
 ١٥المؤمنون:  چہ  ھ     ھ  ھ  ه    ہۀ  ۀ  ہ  ہ    ڻ  ڻ  ڻچ 

 

 

ممن حضر الغزوة أتوا رسول اهلل خبيرب فقالوا: واهلل يارسول اهلل لقد جهدنا وما بأيدينا شيء، 
 فلم جيدوا عند رسول اهلل شيئا يعطيهم إياه، فقال:

 )واهلل ما بيدي ما أقويهم به، قد علمت حالهم وأنهم ليست لهم قوة( ثم
 ()اللهم افتح عليهم أعظم حصن فيها، أكثرها طعاماً، وأكثرها ودكاً  قال:
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 ــــــــــــــــــــداءاإله

 

إلى والدي الذان قد ربياني صغيرا وعلماني وأرشداني إلى حب العلم والعمل به، 

 حفظهما هللا ووفقهما لألعمال الصالحة

 

بكل ما استطاعت من تشجيع إلى زوجتي الحبيبة أم سعيد التي قد ساعدتني 

وصبر على كثرة غيابي عنها، هللا يوفقها لألعمال الصالحة ويبارك في عمرها 

 وأرزاقها

 

 أوالدي.....جميع إلى قرة العين وبهجة القلب 

 وإلى جميع إخواني وأخواتي.
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 الشكر والتقدير

 
الدرجات، وهو احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات، جميب الدعوات، رفيع  

 الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، أما بعد:
فِلّله الشكر أوال وآخرا، على حسن توفيقه، وكرمي عونه، وعلى ما من وفتح به  

علي من إجناز هلذا البحث، وعلى تفضله علي بوالدين كرميني شقا يل طريق العلم، وكانا 
ع ودعاء وصرب وعطاء والدي العزيز محزة خري سند يل طيلة حيايت الدراسة من تشجي

باتشو وأشكر أمي احلبيبة/ ريسما ذات القلب احلنون اليت دعمتين بدعواهتا الصادقة 
 اخلالصة.

ويسرين بأن أخص بالشكر والعرفان باجلميل : زوجيت العزيزة أمساء بنت عبداللطيف رمحه 
املشاق يف تربية األوالد فجزاها  اهلل ووالدهتا نور حسنة رمحها اهلل، على التشجيع وحتملت

 اهلل خريا، كما أتقدم بالشكر إىل إخواين وأخوايت لدعواهتم الصادقة.
 وكذلك أتقدم بالشكر والتقدير لكل من :

حفظه اهلل تعاىل لتسهيله لنا  سفيان أنيفرئيس جامعة سوراكرتا احملمدية الدكتور  .1
 .لعطرةسبيل التعليم والدراسة يف هذه اجلامعة ا

ربوفسور الدكتور الئيس برنامج الدرسات العليا التابع جلامعة سوراكرتا احملمدية ر  .2
 اهلل تعاىل. -حفظه-بامبانج سومارجوكو

رئيس برنامج املاجستري يف الشريعة اإلسالمية الدكتور سودارنو صربا حفظه اهلل تعاىل  .3
 هذه اجلامعة.على بذل اجلهد من إنشاء هذا الربنامج دعم الطالب على الدراسة يف 

احملاضر يف املاجستري  حممد عبداخلالق حسن القدسيمشرف رساليت فضيلة الدكتور  .4
يف الشريعة اإلسالمية حفظه اهلل تعاىل وعافاه ونفع بعلمه املسلمني، اللهم اجعل ما 

 بذل يف خدمة اإلسالم واملسلمني يف ميزان حسناته يوم القيامة.



 ك

رشادي يف املاجستري يف الشريعة اإلسالمية مشرف رساليت فضيلة الدكتور عمران  .5
حفظه اهلل تعاىل وعافاه ونفع بعلمه املسلمني، اللهم اجعل ما بذل يف خدمة 

 اإلسالم واملسلمني يف ميزان حسناته يوم القيامة.

مسؤولون على معهد اإلمام البخاري يف سوراكرتا وخاصة على مديره األستاذ  .6
ه اهلل، الذي قد أعطاين فرصة للتدريس الفاضل أمحس فائز عاصف الدين حفظ

واإلقامة داخل املعهد، وجزاهم اهلل خريا كثريا على ما قدموا وجعل اهلل ذلك يف ميزان 
 حسناهتم.

السيد/ أبو احلسن مصطفى زقرية حفظه اهلل، الذي تربع من ماله دفعا للرسوم  .7
  الدراسية الفصلية، فجزاه اهلل خريا وبارك اهلل يف أهله وماله. 

أمني املكتبة تابع للجامعة احملمدية وأمني مكتبة معهد اإلمام البخاري األستاذ أمحد  .8
 رشيدي.

ومجيع زمالئي يف الدرسات العليا يف الشريعة اإلسالمية وأساتذة معهد اإلمام  .9
  البخاري ممثلة برؤساء املراحل على تشجيعهم إلمتام هذه الرسالة.

 ميف مزان حسناهتوأن جيعل ما قد بذلوه  حيبه ويرضاهأن يوفقهم ملا فأسأل اهلل الكرمي 
 بنون إال من أتى اهلل بقلب سليم. يوم ال ينفع مال وال

وإين يف ختام هذه الكلمة ألعتذر لكل من قرأ هذه الرسالة عن التقصري الواضح 
يف هذا البحث وذلك لقلة البضاعة وعدم اخلربة يف ذلك ولست أقول كما قال 

 القائل : 
 وإن كنت األخري زمانه  #  آلت مبا مل تستطعه األوائلوإين 

 ولكين أقول كما قال اآلخر :
 ياناظرا فيه سد اخللال  #   فجل من العيب فيه وعال

 
 ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم

 وصلى هللا وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.



 ل

 الباب األول : المقدمة
 

 مصادر العلماء في بيان األحكام الشرعيةالباب الثاني : 
 األدلة املتفق عليها 

 األدلة املختلف فيها 

 أصول األئمة املذاهب األربعة 

 أسباب اختالف العلماء 

 

 األطعمة في خيبر التي وردت ذكرها في األحاديثالباب الثالث : 
 غزوة خيرب 
  خيربأنواع األطعمة يف 

 
 األحكام الفقهية لألطعمة المذكورة في غزوة خيبرالباب الرابع : 

 حكم أكل حلوم اخليل 

 احلمر األهلية ومحكم أكل حل 

  أهل الكتاب أكل ذبائححكم 
 

 والتوصياتالنتائج  أهم الخاتمة فيها ذكرالباب الخامس:
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