حادثة رهن الدرع..
ّ
ٍّ
حرب ،ال افتقار نبي ليهودي!
ضيف يف ليل
إكرام
ٍ
ٍ

 هل خرب رهن الدرع اثبت و كذتبدليل هقر
سلم وم ُ

 -هتل كت ا اليبُّت صتل

إن ثبت هلتل هت دليتل علت ثرائت صتل

عليت ستتلم كتدنيب هالت؟ هتتننن عتد

ك ا مل نقض ك علي كن ذكم

 -مل ت ذا اش ت

صتتل

التال كل كع اليل د

علي ت ستتلم كتتن نل ت د

 -هل رهن اليب  -هال؟  -س؟ح عيبد عد

عليت

لت الذ نتتن ال تى! ملت ذا

هتتل نرستتم ليب ت هتتبا ا تتدن

حتتد طرن ت

وم ون الدرع يف زكيب شيء آخر!
علي سلم ونتن ون لت نيب ئهت ! مث ومل نذتن

الصح بن ونن كؤ نن بيت صل
 ونن كي سري ُّعلي سلم ُّ
ندخر ق ت لبيت سيبن كه رد يف الصحيح !
صل

هذه ،وأسئلة أخرى جنيب عنها يف هذا املقال حول حادثة رهن الدرع ،وتفاصيلها ،والدروس املستفادة
منها(.)1
ها ا هد ث ،فقهد أخهر الخاهار عهن أم املهممن عائشهة
أول ما جيب الوقوف عليه ههو ُّ حل
علي سلم د ْرعُ ُ ك ْرُه نن ع ْيبد نت ُل د بث؟ثني ص ع ك ْن شالري»(.)2
«تُت ُ يف ر ُس ُل صل

قاله:

عليه وسهل مهن التقلحلهل
ب صهل
ستشهد ب عادة يف فضل ال َفقر ،وبيان ما كهان عليه النه حل
هذا ا د ث ُ َ
من حل
املعتمهدة( ،)3عله
الدُّيا حل
وتعمد الفقر ،وال شك أبن الروا ة صحيحة سندا ومتنا؛ ألّنا وردت يف الكتب َ

( )1هذا املقال مأخوذ من كتاب "أموال النب" للدكتور عخد الفتاح السمان ،ويف الكتاب إجاابت حول معظ التساؤالت اليت ترد
علي وسل وفقره ،ومصارف أموال ومواردها..
يف موضوع غىن النب صل
علي وسل والقميا يف ا رب ،رق
( )2أخرج ال خاار يف صحيح كتاب اجلهاد والسيهر ،ابب ما قيهل يف درع النب صل
( ،) 2916والنسائي يف سنن كتاب الخيوع ،ابب مخا عة أهل الكتاب ،رق ( ،)4651والرتمذ يف جامع كتاب الخيوع ،ابب
الرخصة يف الشراء إىل أجل ،رق (.)1214
( )3وقد ورد هذا ا د ث برواايت متعددة أبلفاظ متقاربة فقد أخر اإلمام الخاار يف رهن الدرع أحد عشر روا ة ،وأخر
اإلمام مسل في ثالث رواايت ،وأخر اإلمام الرتمذ في روا تان ،وأخر اإلمام النسائي في أربع رواايت ،وأخر اإلمام ابن
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مخذ من ا د ث من أحكام؛ ألن ظاهر ا د ث مصادم لصر ح أحاد ث أخرى
أن هناك اختالفا عل ما َ
علي ه وسههل يف آخههر عهههده ،وبيههان سههخب ورودههها كش ه أّن ها حادثههة خاص هة يف ظههرف
يف غنههاه صههل
خاص.
وقد أاثر هذا ا د ث الشر

لد نا جمموعة من األسئلة

• السؤال األ ل :هل ك ا اليبُّ صل

علي سلم كدنيب هال؟

عليه وسههل مههد نا ،وإ ها اشههرتى سههلعة إىل أجههل ،وتههويف قخههل أوان سههداد مثنههها،
ب صههل
ال ،مل ميهه :النه حل
والذ خير هذه الواقعة -رهن الدرع -عن وصفها ابلد ن ما أخر الخاار حل ُّفس من روا ة أُّس بن مالك
عليه وسههل مههن هههود ا اعامهها بنسه ا
هيئة ،ورهنه
وعائشهة رضههي عنهمهها بلفه (اشت رسههول صههل
()1
حمض شر ااء ال َد ن.
َ
درع )  .فهذا لف صر ح أبن ا ادثة ُ
وبوب ابن حخان يف صحيح (ابب ذكر الخيان أبن الدرع الذ كان عند اليهود للمصهفف صهل
علي وسل كان ذلك ألجل ا
درعه منه عهن عائشهة
سخب معلهوم ،فمهن أجله مل سهرتد صهل
عليه وسهل َ
« ُّ
ون رس ت ت ل

صت تتل

علي ت ت ست تتلم اش ت ت

كت تتن نل ت ت د طال ك ت ت إىل س ت تيبن ،رهيب ت ت درع ت ت ل ت ت كت تتن

حدند»)(.)2
درعه لههما الهب الخهائع اليههود الهرهن،
ب صل
ورههن َ
وعلي فالن حل
علي وسل اشرتى اعامها إىل َسهنةَ ،
علي وسل قخل حلول أجل الخيع.
ب صل
ومات الن حل
ا
األج هل معلومهها ،بههدليل
جههاء يف املوسههوعة الفقهي هة الكو تي هة (جيههو الخيههع بههنم ان حههال أو ممج هل ،إذا كههان َ
إاالق قول تعاىل ﴿وأَحَلَّ اهلل البَيعَ﴾ [الخقرة  ،]275فشمل ما بيع بنمن ا
حال وما بيع بنمن ممجل.
َ
وعن عائشة
كن حدند»)(.)3

قال« :اش

رس ل

صل

علي سلم كن نل د طال ك إىل وجل رهيبت درعت

ماج في أربع رواايت ،وأخر اإلمام أمحد في أحد عشر روا ة ،وأخر اإلمام الدارمي في روا ة واحدة .قول الدكتور وس
القرضاو (ا د ث متفق عل صحت  ،ومل فعن في أحد من قخل فيما أعل  ،ولو اعن ففعن مردود).
عل أن أصح الكتب بعد القرآن العز ز الصحيحان؛ الخاار ومسل ،
(اتفق العلماء رمحه
قال اإلمام النوو رمح
وتلقتهما األمة ابلقخول).
( )1أخرج الخاار يف صحيح كتاب الخيوع ،ابب شراء ا وائج بنفس  ،رق ( ،)2096ومسل يف صحيح كتاب املساقاة،
ابب الرهن وجوا ه يف ا ضر ،رق (.)4198
( )2صحيح ابن حخان [.]416/24
( )3املوسوعة الفقهية الكو تية [.]37/16
2

ويف موضع آخر ( حل
دل ا د ث عل مشروعية أتجيل األمثان ،وقد أجَ َع :األمة عل ذلك)(.)1
• السؤال الثُّ ين :مل ذا اش

صل

علي سلم كن نل د

الصح بن
ونن كي سري ُّ

قول ابن قتيخة يف أتو ل خمتل ا د ث (وإ ا ره َهن صهل
يف عصره كاُّوا خيعون الفعام ،ومل كن املسلمون خيعوُّ )(.)2

درعه عنهد ههود ألن اليههود
عليه وسهل َ

وجاء يف فتح الخار (قال العلماء ا كمة يف عدوله صهل

الصتح بن
عليه وسهل عهن كال كلتن كي ستري ُّ

إىل كال كلن اليل د ُّإك لبي ن اجل از ،و أل ُّّنم مل نذتن عيبتدهم إذ ذاط طالت م ه ضتل عتن ح جتن نتريهم ،و خ تي
علي سلم التُّضيي عليلم ،فإُّ ال خعد أن كهون فهيه
ُّوّنم ال أيخب ن كيب مثيب و ع ض  ،هلم نُرد صل

َ
إذ ذاك َمن قدر عل ذلك وأكنر من  ،فلعله مل ُفلعهه عله ذلهك ،وإ ها أالَهع عليه مهن مل كهن موسهرا به
من َُّقل ذلك .و أعل )(.)3

علي وسل الفعام من اليهود ورهن عنده
وقال النوو يف شرح عل مسل (أما اشرتاء النب صل
دون الصحابة فقيل فَه َعلَ بياان جلهوا ذلهك ،وقيهل ألُّه مل كهن هنهاك اعهام فاضهل عهن حاجهة صهحابت إال
عنده ،وقيل ألن الصحابة ال أيخذون رهنَ وال قخضون من الهنمن ،فعهدل إىل معاملهة اليههود لهئال ضهيق
ا
أحد من أصحاب  .و أعل )(.)4
عل
وق ت ل ولكههن هههل عظههر علينهها التعامههل مههع اليهههود مههن دون هههذه ا ادثههةو ألههيس هنههاك عش هرات ا هوادث
غريها سابقة هلا تد حلل عل إابحة التعامل مع أهل الكتاب واليهودو!
هههذا ،وُه َهرحلد أ ضهها أبن الصهحابة رضههي عههنه كهاُّوا يف اجلههرف يف بَهعهث أسههامة رضههي عنه  ،فقههد أمههر
عليه وسههل أسههامة والصهحابة ابلغههزوة يف ( 26صههفر ،سههنة  11هجر ههة) ،فله خه َهق أحههد مههن
ب صههل
النه حل
وجوه األول واألُّصار إال اُّتدب يف تلك الغزوة ،فيه أبو بكر ،وعمر بن اخلفاب ،وأبو عخيدة بن اجلراح،
علي وسل بعد سهتة عشهر ومها
ب صل
وسعد بن أيب وقاص ،وجيع الصحابة رضي عنه  ،وتويف الن حل
من ذلك(.)5
( )1املصدر السابق [.]22/2
(ُ )2نظر [أتو ل خمتل ا د ث البن قتيخة (ص.])135
( )3فتح الخار البن حجر [.]197/17
( )4املنها شرح صحيح مسل للنوو [.]478/5
(ُ )5نظر [الفخقات الكربى البن سعد .]189/2
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وذَ َكر منل ذلك أ ضا شيخ اإلسالم ابن تيمية رمح
اخلرو مع  ،وقد ذهب جيعه مع )(.)1
• السؤال الثُّ ل  :ونن كؤ نن بيت صل
ق ا سيبن !

بقول (...وال امتنع أحد من أصحاب أسامة من

علي سلم ومل نذن صل

عن « ُّ
ون اليبُّ ُّ صل

علي سلم ُّ
ندخر

أخر الخاار حل عن عمر رضي
عامه َل خيهرب بشهفر مها خيهر منهها مهن
ألهل ق ا سيبتلم»( ،)2وأخر الخاار أن النب صل
علي وسل َ
مث ار أو راع ،فكان عفي أ واج مائة ا
وسق؛ مثاُّون وسق مت ار ،وعشرون وسق شع اري(.)3
علي سلم ك ن نبيع خنتل بتي اليبُّضتري ،حيتب

عليه وسههل
ه :يف الصهحيح ،وكههان له صههل
ُّعه  ،كههان صههل
عليه وسههل هدخر قه َ
هوت سههنة كمهها ثَخه َ
سههه ُ اخلمههس سههنواي يف خيههرب ال هيت ُت هر عشههرة آالف صههاع مههن الش هعري( ،)4والصهاع وإن كههان مكههيال ولكن ه
أصخح ابلتجربة مو وان مبقدار ( ،)2،35أو اثن كيلو غرام وُّص تقر خا(.)5
الوسهق الواحههد سههاو سههت صههاعا( ،)6و عههي أن النهب صههل
و َ
خيرب ألفا ومائيت صاع من شعري.

عليه وسههل كههان عفههي أهلَه بعههد فههتح

عليه وسههل كههان عتَهخس قههوت سه ا
هنة لعياله فكههان يف
قههال ابههن حجههر يف فههتح الخههار (ومههع كوُّه صههل
َ
علي وسل ودرع مرهوُّة
اول السنة رمبا استجره منه ملن َرُد علي  ،و عوضه عن  ،ولذلك مات صل
عل شعري اقرتض قوت ألهل )(.)7
(ُ )1نظر [منها السنة البن تيمية .]319-318/6
( )2أخرج الخاار يف صحيح كتاب النفقات ،ابب حخس ُّفقة الرجل قوت سنة عل أهل  ،رق (.)5357
( )3أخرج الخاار يف صحيح كتاب املزارعة ،ابب املزارعة ابلشفر وحنوه ،رق ( ،)2328ومسل يف صحيح كتاب
املساقاة ،ابب املساقاة واملعاملة جبزء من النمر والزرع ،رق (.)4045
علي وسل من األحوال واألموال وا فدة واملتاع للمقر ز
(ُ )4نظر [املغا للواقد  ،693/2إمتاع األمساع مبا للنب صل
.]281/9
( )5الصاع الشرعي ( )2،75لرتا ،أو ( )2176غ  ،وهو رأ الشافعي وفقهاء ا جا والصاحخ  ،وعند أيب حنيفة وفقهاء
العراق (3800غ ) .ويف تقد ر آخر هو الشائع أن الصاع (2751غ ) ،نظر [الفق اإلسالمي وأدلت للدكتور وهخة الزحيلي
.]119/1
الوسق ( )60صاعا ،واخلمسة أوسق ُّصاب الزكاة ( )300صاعا أو ( )653كغ عل رأ اجلمهور غري أيب حنيفة.
(َ )6
نظر [املصدر السابق .]119/1
( )7فتح الخار البن حجر [.]214/15
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وقال يف موض اع آخهر (« كت ن صتل

عليت ستلم نيب ت علت وهلت نتص ُّتدق ب ضتل » ،وههذا ال عهار

علي وسل «ت يف درع كره نن علت شتالري»؛ ألُّه جيمهع بينهمها
حد ث عائشة رضي عنها أُّ صل
فرقُ إىل إخرا شهيء
أبُّ صل
علي وسل كان دخر ألهل قوت سنته  ،ث يف اول السنة عتا ملن َ ُ
من  ،فيُارج  ،فيحتا إىل أن عو من أيخذ منها عوض  ،فلذلك استدان)(.)1
عليه وسههل نفهق عله أهله ُّفقههة سههنة ،أ
وبنحهوه قههال النهوو يف شههرح عله مسههل (كهان صههل
عههزل هله ُّفقههة سههنة ،ولكنه كههان نفقه قخههل اُّقضههاء السهنة يف وجههوه اخلههري ،فههال تههت حل عليه السههنة ،وهلههذا تههويف
علي وسل ودرعُ مرهوُّة عل شعري استداُّ ألهل )(.)2
صل
وق ل وعل هذا ُع َمل حد ث أُّهس رضهي

عنه مسعه :رسهول

الرابع :مل ذا ك ا اليبُّ صل
• السؤال ُّ

علي سلم مل نقض ك علي كن ذكم

« الُّب ن

صهل

عليه وسهل قهول مهرارا

حمهد ص ع حب ال ص ع مترُّ ،
إن ل ن كئب لتسع نس ة»(.)3
حمهد بيد  ،ك وصبح عيبد آل ُّ
ُّ

علي ت ستتلم إ ْذ وُت جبيب ت زة،
ع هن سههلمة بههن األكههوع رضههي عن ه قههال «كيبُّت جل س ت عيبتتد اليبُّت صتتل
هق ت ل ا :صتتل عليل ت  ،هق ت ل :هتتل علي ت دنْتتن ق ت ل ا :ال ،ق ت ل :هتتل تت ترط شتتيئ ق ت ل ا :ال ،هص تلُّ علي ت  ،مثُّ وُت

جبيب زة وخر  ،هق ل ا :اي رس ل  ،صل عليل  ،قت ل :هتل تترط شتيئ قت ل ا :ال ،قت ل :هلتل عليت دنتن قت ل ا:
ث؟ثتنُ داننتتري ،قت ل :صتتل ا علت صت حبذم ،هقت ل وبت قتت دة :صتتل عليت -اي رست ل  -علت ُّتي دنْتيبُت  ،هصتلُّ

علي »(.)4

وعههن أيب هر ههرة رضههي
نُقض عيب »(.)5

هول
عن ه أن رسه َ

صههل

عليه وسههل قههال «ن ت ُ املتتؤكن ُكاللُّق تن بدن ْيب ت حت ُّتّ

( )1املرجع ذات [.]346/9
( )2املنها للنوو [.]206/6
( )3أخرج الرتمذ يف جامع كتاب الخيوع ،ابب ما جاء يف الرخصة يف الشراء إىل أجل ،رق ( ،)1215وابن ماج يف سنن
علي وسل  ،رق ( ،)4147وأمحد يف مسنده [ ،]238/3وأبو عل يف مسنده
كتاب الزهد ،ابب معيشة آل حممد صل
[ ،]393/5والفرباين يف املعج األوسط [ ،]359/8والخيهقي يف السنن الكربى [.]36/6
ا
رجل جا  ،رق ( ،)2289والنسائي يف
أحال د َن املي :عل
( )4أخرج الخاار يف صحيح كتاب ا واالت ،ابب إن َ
سنن كتاب اجلنائز ،ابب الصالة عل َمن علي د ن ،رق (.)1961
( )5أخرج الرتمذ يف جامع كتاب اجلنائز ،ابب ما جاء عن النب صل

علي وسل أُّ قال «ن

املؤكن كاللقن بدنيب

حّ نقض عيب » ،رق ( ،)1078وابن ماج يف سنن كتاب الصدقات ،ابب التشد د يف الد ن ،رق (.)2413
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تشري هذه األحاد ث وأمنا ُهلها إىل ذم أن ميهوت املهرء عهن َد هن ال َهرتك له قضهاء ،وحاشها لرسهول
علي وسل أن قع فيما ُّفر الناس من و

صهل

والبههن حجههر ردل عل ه ذلههك بقول ه يف فههتح الخههار (ويف حههد ث أُّههس رضههي عن ه عنههد أمحههد (رهههن
عليه وسهل درعها له عنهد ههود ا بههد نا ار ،فمها وجهد مها حل
فتكهها به حهّ مهات)( ،)1وفيه
رسهول صهل
علي وسل يف حد ث أيب هر رة رضي عن «ن املؤكن ُكاللُّقن بدن ْيب
دليل عل أن املراد بقول صل
حّ نُقض عيب » ،قيل هذا حملحل يف غري ُّفس األُّخياء ،فإّنا ال تكون معلقة بد ان ،فهي خصوصية (.)2
ُّ
عليه وسهل  ،لكهن
وقد ذكر ابهن الفهالع يف األقضهية النخو هة أن أاب بكهر افتهك الهدرع بعهد النهب صهل
علي ه
روى ابههن سههعد( )3عههن جههابر رضههي عنه أن أاب بكههر رضههي عنه قض ه ع ه َدات( )4الن هب صههل
وسل  ،وأن عليا قض د وُّ )(.)5
وق ل :إن النب صل

علي وسل اشهرتى ابلهد ن ُّسهيئة ،ورهه ُن الهدرع قهوم مقهام السهداد الفعلهي( ،)6ث

أجل السداد مل كن حان عند وفات صل
إن َ

علي وسل كما ذكر ابن حخان(.)7

عليه وسهل
عليه وسهل عله وفهاء د وُّه قخيهل وفاته مها ورد مهن عرضه صهل
وما مكد قدرته صهل
أموال قخيل وفات ملن ل علي د ن ،فعن الفضل بن عخ ا
عليه
اس رضي عن قال أتين رسهول صهل
وسل وهو وعك وعكا شد دا قد عصب رأس فقال «خب بيد اي هضل» .فأخذت بيده حّ قعهد عله
املنرب ،...وقال «كن قتد كيبت وختبا لت كت ال هلتبا كت ي هلينختب كيبت » .فقهام رجهل فقهال (اي رسهول  ،إن
( )1أخرج ابن حخان يف صحيح [ ،]263/13وأمحد يف مسنده [ ،]238/3وأبو عل يف مسنده [.]80/7
( )2لكن هذا القول ضعي ؛ ألن ابن حجر ذكره بصيغة التضعي (قيل).
( )3نظر [الفخقات الكربى البن سعد .]243/1
ا
عداتُ .نظر [لسان العرب البن منظور ،مادة وعد .]461/3
( )4والع َدة الوعد ،واهلاء عو من الواو؛ وجيمع عل
علي وسل ألفراد مل عققها هل يف حيات  ،كوعده لسراقة بن مالك رضي
أقول العدات إذا وعود إكرام وتشجيع من النب صل
عن بسوار كسرى الذ أُّفذه عمر بن اخلفاب رضي عن  ،عل أّنا ليس :من ابب الد ون الشاصية عل ذات
الشر فة.
( )5فتح الخار البن حجر [.]461/7

وَف ا ق من مثنها ،أو
ع الرهن لتوثيق االلتزامات؛ ألُّ احتخاس الع ليُستَ َ
( )6جاء يف املوسوعة الفقهية الكو تية [ُ ]218/7
(شر َ
من مثن منافعها عند تعذر أخذه من الغرمي .واألصل يف مشروعيت قول تعاىل ﴿وَإِنْ كُنْتُ ْم عَلَى سَفَ ٍر و َلمْ تَجِدُوا كَاتِباً فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾
[الخقرة  .]283ورو أن النب صل

( )7تقدم ذكر ذلك قر خا.

علي وسل «اش

طال ك كن نل د إىل وجل ،رهيب درع كن حدند»).
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يل عندك ثالثة دراه ! فقال «وك وان ه؟ وكتب قت ئ؟ ،ال نستتحل علت

تني ،هتيم ك نت لتن عيبتد ».

قال أما تذكر أُّ مر بك سائل فأمرتي فأعفيتُ ثالثة دراه و! قال «وعط اي هضل»(.)1
علي وسل الدرع ومها ،وأ ن اليهود  ،وملاذا مل فالب مبال و
فلماذا مل سرتد النب صل
ُحتد ذهبت لس ُّترين و ْن ال متتُ ُّر عل ُّتي ثت؟ ُ ليت ل
لطي ن :قال رسول صل
تل و ُ
علي وسل «ل ْ كت ن ي كثْ ُ
ص ُد ُ لدنْن»(.)2
ع ْيبد ك ْيب ُ ش ْيء ،إالُّ ش ْيئ و ْر ُ

صت ُد ُ لتتدنْن» ،ملههاذا رصه ُهدهو ملههاذا ال قضههي
هول رسههول صههل
سههتوقفنا قه ُ
عليه وسههل «إالُّ شت ْتيئ و ْر ُ
ذكرها..و!
د ن ضمن النالثة أايم اليت َ
علي وسل عليها سياست االقتصاد ة (الد ن ال ُدفع حّ ع أوان
وكأن من األسس اليت أقام صل
ن :يف ح ال من دفع فاُّتفع من املال واستفد من دورت يف جتاراتك.
سداده أو َفلُخ صاحخ ) ،ففاملا ك َ
ق ههال اب ههن حجههر يف ف ههتح الخههار (وه ههذا اإلرص ههاد أع ه حل م ههن أن ك ههون لصههاحب د ه ان غائ ههب ح ههّ عض ههر
فيأخذه ،أو ألجل وفاء د ان ممجل حّ عل فيوَف)(.)3
قههال ابههن بفههال يف شههرح عل ه الخاههار (يف هههذا ا ههد ث أن املههممن ال نخغ هي ل ه أن تمههىن كنههرة املههال
عليه وسههل يف ذلههك ،...وفيه أن
إال بشههر فة أن سههلف عله إُّفاقه يف ااعته اقتههداء ابلنههب صههل
علي وسل كان كون علي الد ن لكنرة مواسات بقوته وقهوت عياله  ،وإ نهاره عله ُّفسه أه َهل
النب صل
ا اجة ،والرضا ابلتقلحلل والصرب عل خشوُّة العيش ،وهذه سرية األُّخياء والصا  ،وهذا كلحله هدل عله أن
فضل املال يف إُّفاق يف سخيل ال يف إمساك وادخاره)(.)4
علي تخ ملاذا مات صل

علي وسل ودرع مرهوُّة عند هود بد ان مل عن أوان سداده.

( )1أخرج الفرباين يف املعج الكخري [ ،]281/1واملعج األوسط [ ،]104/3والخيهقي يف السنن الكربى [،]74/6
وا د ث ستأُّس ب وإن كان ضعيفا.

ُحد ذهب » ،رق
( )2أخرج الخاار يف صحيح كتاب الرقاق ،ابب قول النب صل
علي وسل «ك وُحب و ُّن ي كثْل و ُ
( ،)6080ومسل يف صحيح كتاب الزكاة ،ابب تغلي عقوبة من ال مدى الزكاة ،رق (.)991
( )3فتح الخار البن حجر []265/11
( )4شرح الخاار البن بفال []164/10
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• ح دثن «رهن الدرع» :إكرام ضي يف ليل حر  ،ال اهتق ر ن ليل د !
هراب يف تفسههريه (مسههألة قههال بعههض الن هاس سههخب ُّههزول هههذه اآل ههة ﴿وَالَ تَمُدددَّنَّ عَيْنَيْدد َ إِلَددى
ق هال القه حل

مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجاً مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الددن ْيَا لِنَفْتِدنَهُمْ فِيدهِ وَرِزْقُ رَبِّد َ خَيْدرٌ وَأَبْقَدى﴾ [اه  ]131مها رواه أبهو رافهع
علي ه وسههل  ،فأرس هلَي علي ه
علي ه وسههل  ،قههال ُّههزل ضههي برسههول صههل
مههوىل رسههول صههل
السهالم إىل رج اهل مهن اليههود ،وقهال قهل له قهول لهك حممهد َُّه َهزل بنها ضهي  ،ومل َهله َ عنهدان بعهض الهذ
ه :إىل
ُصلح  ،فخعهي كهذا وكهذا مهن الهدقيق ،أو أسهلفي إىل ههالل رجهب ،فقهال ال ،إال بهره ان قهال فرجع ُ
السته ء وكتتني يف األرض ،لت وستتل ي و
رسههول صههل
عليه وسههل فأخربتُه فقههال « إين ألكتتني يف ُّ
اعي ألدُّن إلي  ،اذهب بدرعي إلي »( .)1وُّزلَ :اآل ة تعز ة ل عن حل
الدُّيا.
()2
السهورة مكيهة والقصهة املهذكورة مدُّيهة يف آخهر عُ ُمهر
هرت أن كهون سهخخا؛ ألن حل
قال ابن عفية وههذا مع َ
علي وسل ؛ ألُّ مهات ودرعه مرهوُّهة عنهد ههود ا هبهذه القصهة الهيت ذُك َهرت ،وإ ها الظهاهر أن
النب صل
اآل ههة متناس ههقة م ههع م هها قخله هها ،وذل ههك أن تع ههاىل ومه ه عل ه ت ههرك االعتخ ههار ابألم ه الس هالفة ،ث توع ههده
ابلعذاب املمجل ،ث َأمَر ُّخي ابالحتقهار لشهأّن  ،والصهرب عله أقهواهل  ،واإلعهرا عهن أمهواهل ومها يف أ هد ه
من حل
الدُّيا؛ إذ ذلك منصرم عنه صائر إىل خز )(.)3

هب منه سهلَ َ الشهعري
ب صهل
عليه وسهل َ
وقال يف موضهع آخهر (وقهد رههن النه حل
درعه عنهد ههود ا ال َ
عليه وسهل «كتب  ،إين ألكتني يف األرض وكتني
ب صهل
فقال إ ا ر د حممد أن ذهب مبهايل ،فقهال النه حل
علي وسل ودرعُ مرهوُّة)(.)4
السه ء ،ل ائتهيبي ألدُّن  ،اذهب ا إلي بدرعي» ،فمات صل
يف ُّ
ويف الكشاف عن أيب رافع رضي
«قتتل ل ت  :نق ت ل لتتن رس ت ل

فقه هال رس ههول

ص ههل

صتتل

عليه وسهل إىل ههود ا وقهال
عنه قهال (بعنَهي رسهول صهل
علي ت ستتلم وقرضتتي إىل رجتتب» ،فقههال و ال أُقرض ه إال بههرهن،

الست ته ء ،إين ألك تتني يف األرض ،احت تل إليت ت درع تتي
عليه ه وس ههل «إين ألك تتني يف ُّ

ا دند» ،فنزله﴿ :وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْ َ إِلَى مَدا مَتَّعْنَدا بِدهِ أَزْوَاجداً مِدنْهُمْ زَهْدرَةَ الْحَيَداةِ الددن ْيَا لِنَفْتِدنَهُمْ فِيدهِ وَرِزْقُ رَبِّد َ

(ُ )1نظر [تفسري القرآن العظي البن كنري  ،548/4وتفسري الدر املننور للسيواي  ،313/4واملعج الكخري للفرباين ،331/1
ومسند الخزار  ،315/9وقال اهلينمي يف جممع الزوائد ( 126/4في موس بن عخيدة الربذ  ،وهو ضعي )].
( )2يف احملرر الوجيز [ ،]434/4وعزاه للقاضي أيب حممد.
( )3اجلامع ألحكام القرآن للقراب [.]262/11
( )4اجلامع ألحكام القرآن للقراب [.]407/3
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خَيْرٌ وَأَبْقَى  وَأْمُرْ أَهْلَ َ بِالصَّلَاةِ وَاصدْ ََبِرْ عَلَيْهَدا لَدا َْسدْ ََلُ َ رِزْ داً َْحْدُُ َْرْزُ ُد َ وَالْعَا ِبَدةُ لِلتَّقْدوَ ﴾ [اه -131

.)1()]132
عليه وسهل ضهيفا،
هول صهل
هاف رس ُ
وأخر الخزار وأبو عل عن أيب راف اع رضهي عنه قهال (أض َ
علي وسل ما ُصهلح  ،فأرسهل إىل رج اهل مهن اليههود ،قهول لهك حممهد صهل
لق عند النب صل
فل َ
عليه وسههل
ه :رسههول صههل
عليه وسههل «وستتل ي دقيقت إىل هتت؟ل رجتتب» ،قههال ال ،إال بههره ان ،فأتيه ُ
فأخربتُ )(.)2
وابلوقوف عله ههذه األدلهة تخه للخاحهث مها غهاب مهن تفاصهيل حادثهة رههن الهدرع يف حهد ث الخاهار
ومسل .
• كن

حسب.

الدرع يف زكن اليبُّ صل

علي سلم تُستخدم كسلالن جت رنُّن ،ليس

وداة حربين

ومن األمنلة الدالة عل ذلك
 ما أخر أبو داود والنسائي من حد ث ابن عخاس رضي عنهمها قهال ملها تهزو عل لهي فاامهة رضهيعلي ه وسههل «وعطل ت شتتيئ » ،قههال مهها عنههد  ،قههال «هتتننن درعتتن
عنهمهها قههال له رسههول صههل
ا طهيُّن» .اد النسائي يف روا ة (قل :هي عند  ،قال «هنعطل إاي »)(.)3
عليه وسههل ابنته فاامههة،
ه :إىل النهب صههل
 وعههن علههي بههن أيب االههب رضههي عنه قههال (خفخه ُب
قههال فخههاع عله لهي رضههي عنه درعهها له وبعههض مهها ابع مههن متاعه  ،فخلههغ أربعمائههة ومثهاُّ درمههها ،وأمههر الن ه حل
علي وسل أن جيعل ثلني يف الفيب وثلنا يف النياب ،ومج يف جرة من ماء ،فأمره أن غتسلوا ب ،
صل

( )1الكشاف للزخمشر [.]99/3
( )2قال الز لعي يف كتاب تر ج األحاد ث واآلاثر الواقعة يف تفسري الكشاف للزخمشر [( ]355/2رواه ابن أيب شيخة وعن
أبو عل املوصلي وإسحاق بن راهو والخزار يف مساُّيده كذلك سندا ومتنا ،و ادوا في «اذهب بدرعي ا دند إلي » ،وكذلك
رواه الفرب وابن مردو يف تفسريه والواحد يف أسخاب النزول ،وسك :الخزار عن ) .قل :وأخرج الفرباين يف املعج الكخري
[.]331/1
( )3أخرج أبو داود يف سنن كتاب النكاح ،ابب الرجل دخل يف امرأت قخل أن نقدها شيئا ،رق ( ،)2127والنسائي يف
سنن كتاب النكاح ،ابب حتلة اخللوة ،رق (.)3388
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قال وأمرها أن ال تسخق برضاع ولدها ،قال فسخَه َقت برضاع ا س  ،وأما ا سهن فإُّه صهل
وضع يف في شيئا ال ُّدر ما هو ،فكان أعل الرجل )(.)1
 -وخفب رسول

صل

علي وسل نب بن :جحش عله مهواله هد بهن حارثهة

عليه وسهل
 ،فأبَه:

وأىب أخوها عخد  ،فنزله﴿ :وَمَدا كَدانَ لِمُدْْمٍُِ وَلَدا مُْْمِنَدةٍ إِذَا َضدَ ى اهلل وَرَسدُ ولُهُ أَمْدراً أَنْ يَكُدونَ لَهُدمُ الْخِيَدرَةُ مِدُْ

أَمْدرِهِمْ﴾ [األحهزاب  ]36فقههاال رضههينا برسههول

صهل

مهرههها
عليه وسههل  ،فأ َ
ُّكحهها إايه ،وسههاق إليههها َ

ست درمها ،ومخارا ،وملحفة ،درع  ،وإ ارا ،ومخس مدا من اعام ،وثالث صاعا من متر)(.)2

علي وسهل
 وأخر الخاار حل من حد ث أيب قتادة رضي عن قال (خرجنا مع رسول صلع ههام ُحن ه ه  ،هنعط ت ت ين درع ت ت  ،هبال ت ت ُ الت تتدرع ،ه بتال ت ت ُ ب ت ت خمره ت ت يف بت تتي ست تتلهن ،فإُّ ه ه ألول ك ت ت ل أتثلت ه ه يف
اإلسالم)(.)3
أقول فقول عن الدرع (مال) سفر عما كان فيد الدرع ا
ومئذ.
ُ
ُ
هوت أمههالك أهههل الذمهة يف أ ههد ه  ،وجهوا الشهراء ابلههنمن
قهال ابههن حجههر يف فههتح الخهار (ويف ا ههد ث ثخه ُ
هادح يف التوكههل ،وأن قيبيتتن آل تن ا تتر
املمج هل ،وات هاذ اله حلهدروع والعُ هدد وغريههها مههن آالت ا ههرب ،وأُّ ه غههري قه ا
ال تدل عل حتبيسل )(.)4
عليه وسهل عنهد ههود تشهر ع جبهوا وضهع السهالح عنهد اليههود؛ ألن
وقيل (إن يف وضع درع صل
هذا اليهود ليس حبريب ،أ مستأمن).
عليه وسهل شهعريا بهد نار دون
وهذا عر تساؤال إذا كان هذا اليهود مل َقخل أن ُعفي النب صل
مستأمنو
أن أيخذ رهاُّ  ،فأ مواان هذا وأ
َ
وإذا كان األمر بشعري قيمت د نار -حسب روا ة أُّس -أمها كهان رضه ههذا اليههود بشهيء غهري الهدرعو
علي وسل عل د نارو!
أم أن هذا اليهود من اللمم مبكان أن ال ستأمن النب صل

( )1أخرج أبو عل يف مسنده [ ،]341/1وقال اهلينمي يف جممع الزوائد [( ]167/4رجال ثقات).
( )2السرية ا لخية لعلي بن برهان الد ن ا لب [ ،]448/3والكشاف للزخمشر [.]328/5

( )3أخرج الخاار يف صحيح كتاب الخيوع ،ابب السهولة والسماحة يف الشراء والخيع ،رق (.)1994

( )4فتح الخار البن حجر [.]460/7
واملعىن أن اتاذ آلة ا رب (الدرع هنا) ال دل عل وقفها عل من اشرتاها أبن ال تخاع وال توهب وال تورث ،بل ل بَ ُيعها وهخَهتُها
تعامل معاملة ابقي األدوات والسلَع واألموال.
وتور نها ،وكذا ال توق عل القتال فحسب ،بل َ
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لههذلك أجههد أن َجعهل هههذه ا ادثههة دلههيال عله جهوا وضههع السههالح ال تم ههدها مقاصههد الشههر عة ،وال سههرية
علي وسل الهذ خهرب اليههود وأجالهه خليهاُّته املسهتمرة ،فههل كهان ههذا اليههود بهدعا مهن
النب صل
اليهودو
• مل ذا طلب اليل د القيهن مل نث اليب صل

علي سلم؛ ه األكني قبل البالثن بالده

ذلههك ألن اليهههود عرفههون يف ترخيهه أن موسه عليه السههالم ملهها خههر بقومه فههارا مههن فرعههون كاُّهه :بعههض
النسههاء قههد أخههذن حلههي ُّسههاء بههي فرعههون ومل عيههدوه ،لههذهاهب مههع موس ه علي ه السههالم اضههفرارا( ،)1فظههن
علي وسل بسخب فهرا املد نهة مهن الرجهال والتوجه
اليهود أبو الشح أن ذلك سيتكرر مع النب صل
للحرب.
علي وسل  ،وجاره عرف عن أماُّت
فاألايم أايم حرب واجليش عد ملالقاة الروم أبمر رسول صل
الكنري.
دليل هقر ،هقيهن الدرع تس
• ا دن
دليل ثراء ال ُ
ُ

مث نين وربالني ضال :

أخر الفرباين َعن ابن َعخ ا
علي وسل ح َ َو َ َعليا
اس رضي عنهما (أَن َر ُسوَل صل
ال َما يل َشيء َاي
ال« :اي علي ،ال ت ْد ُخ ْل عل و ْهلن ح ُّّ تُتقدم َلُ ْم ش ْيئ » فَه َق َ
فَاا َمةَ رضي عنهما قَ َ
ال أَيب هتق ُّ ْك ُ الد ْرع و ْربتاله ئن مث نني
ال اب ُن أَيب َرو ااد قَ َ
ال «و ْعطل د ْرعن ا ُْطهيُّن» قَ َ
ول  ،فَه َق َ
َر ُس َ
د ْره )(.)2
علي وسل  ،و ذكر أُّس رضي عن يف ا د ث
فهذا ا د ث وضح مثن الدرع يف من النب صل
الذ أخرج ابن حخان أن قيمة الشعري كاُّ :د نارا ،فعن رضي عن قال «رهن ر ُس ُل صل
علي وسل د ْرع ل ُ ع ْيبد نت ُل د دنيب ر.(3)»..
عليه وسهل درعه الهذ سهاو  48ضهع
وملا كان الد نار ساو عشرة دراه  ،فقد رهن النهب صهل
عن قيمة املرهون ،وهذا دليل ثراء ال دليل افتقار!

( )1ملز د عن قصة موس علي السالم وا لي ،نظر يف كتب التفاسري قول تعاىل ﴿ َالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا ولَكِنَّا حُمِّلْنَدا أَوْزَاراً

مُِْ زِينَةِ الْقَوْمِ فَقَذَفْنَاهَا فَكَذَلِ َ أَلْقَى السَّامِرِين﴾ [ا .]87
( )2املعج األوسط [.]184/3
( )3أخرج ابن حخان يف صحيح [.]263/13
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• ك نؤخب الي م كن رهن الدرع :ات م لليب صل

علي سلم مب نسيء إلي كن حي

نراد

كدح :
أخج ُهل مهن ذكهره
عندما ُّذكر أُّ صل
علي وسل رهن درع بشعري ألهله ُّمكهد عله وجهوب رد مها َ
من اهتامات ،ولوال املناسخة هنا ما ذكرهتا ،قولون
عليه وسههل رؤ ههة اقتصههاد ة سههليمةو فهههو تصههدق عله النههاس و نسه
و .أمهها كههان لرسههول صههل
ُّفس وأهل بدعوى الزهد والب ما عند من الدار اآلخرة!!
قوت سنَته  ،وَقس أل واج ،
حاشا لرسول صل
علي وسل ذلك ،فهو الذ كان دخر ألهل َ
و رتك هلن أوقافا ،...وقد تقدم بيان ذلك.
علي وسل من عدوه لئال عر أصحاب
 .ستد ن صل
وأ عار أكرب عل أصحاب وأمت -الذ ن فدوُّ أبرواحه  ،وحنن منه  -من أن ستد ن ُّخيحلنا صل
علي وسل من اليهود الغادر ن ،ث إُّ صلوات ريب علي كنريا ما عامل أصحاب ُّقدا وسلفا ،ومنه أبو بكر
رضي عن عند اهلجهرة وشهراء أر املسهجد ،وكهان ذلهك أكنهر بكنهري مهن د نهار! فههل توقه األمهر عله
د نارو!
ج .خلغ الناس آايت وال فخقها!!
عليه وسهل
 أيمر أن ال خسط املنفق ده كل الخسط ،ولكن ا د ث نخ :عدم التزام صهلبذلك حّ مات مد نا.
علي وسل
 أيمر تعاىل أن تكون النفقة من بعض املال ال كل  ،ولكن ا د ث ذكر أُّ صلمل ُخق شيئا حّ اضفر لرهن درع .
علي وسل  ،ولكن ا د ث جيعل العزة ليهود بنالثهة
 أيمر أبن تكون العزة هلل ولرسول صلأمور
ُّ )1ب اإلسالم ستد ن من أجل إاعام أهل .
 )2و رهن هوداي درع الذ هو رمز املقاتل.
 )3وجيعل لليهود اللئي ذكرا حّ ومنا هذا!!
علي وسل الناس أبمر ،و ذكر ا د ث أُّ مل فعل !!
 أيمر النب صلعلي وسل أبن دع الرجل ورثت أغنياء ث رتك أهلَ فقراء ،بل وعليه د ن مل سدد.
 -أيمر صل

12

 ال صلي عل َمد ن مل رتك ما حلسد َد ن  ...ث ميوت مد نا ال جيد ما فتك درع )!!(1
أوردهها أعهداء الهد ن،
عذرا رسول  ،فهذا جزء ما قال عن ُّخينا صل
عليه وسهل  ،وههذه شهخهات َ
فقره وحاجت !!!
وكنا سخخا يف إ رادها ،ظاُّ أُّنا دح ُّخينا صل
علي وسل  ،وُّعلي مقام كلما أظهران َ
• اخل؟صن:
ال ندل هبا ا دن عل هقر اليبُّ صل
ب صههل
 -و ُّال :مل َميهُه :الن ه حل

علي سلم ُّ
لالدة وسب  ،هي:

علي ه وسههل مههد نا ،وإ ها اشههرتى سههلعة إىل أجههل ،وتههويف قخههل أوان سههداد

النمن ،وره ُن الدرع قوم مقام السداد الفعلي.

ه :أُّه صهل
 اثني  :حد ث (رهن الدرع) إكرام ضهي ا يف ليهل حهرب ال افتقهار ُّ اهب ليههود ! فقهد ثخ َ
فرقُه  -إىل إخهرا شههيء منه  ،فيُارجه ،
عليه وسههل كههان ههدخر قههوت َسهنة ،ث يف اههول السهنة عتهها -ملههن َ ُ
فيحتا إىل أن عو عوض ألهل .
 اثلث ت  :كاُّهه :الههدرع يف مههن الن هب صههلا روب.

*

هتادم كس ه ا
لعة جتار هة ،وليسهه :حخسهها عل ه
علي ه وسههل تُسه َ

*

( )1إشارة د ث ابن حخان َعن أََُّ ا
س رضي
جد ك نت ْ تذل ب ح ُّّ ك ا» ،وهذا حد ث صحيح ،غري أُّ معار
حد نية عميقة ل أمنال هذه التعارضات.

ال «رهن ر ُس ُل
عن  ،قَ َ

*

صل

علي سلم د ْرع ل ُ ع ْيبد نت ُل د بدنيب ر ،هه

لعامة ما صح من األحاد ث غريه ،وال بد من دراسة
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