
  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  رياض الصالحينشرح 

 رضي اللَّه حديث عوف بن ماِلك اَألشْجِعيو" الَ تُلِْحفُوا في المسَألَِة ":شرح حديث أبي سفيان رضي اللَّه عنه
  "اِس شَيئاًوالَ تَسَألُوا النَّ ":عنه

  خالد بن عثمان السبت: الشيخ
  : أما بعد، اهللا والصالة والسالم على رسول،الحمد هللا

رضـي اهللا   - حديث معاوية بن أبي سفيان       -رحمه اهللا -ففي باب القناعة والعفاف وذم السؤال أورد المصنف         
 اهللا ال يسألني أحد مـنكم   فو ،لحفوا في المسألة  ال تُ ((: -صلى اهللا عليه وسلم   -قال رسول اهللا    :  قال -تعالى عنه 

  . رواه مسلم،)١())ك له فيما أعطيتهباراره في مني شيئاً وأنا له كهخرج له مسألتُشيئاً فتُ
 الفعـل المـضارع   ، هذا التركيب يدل علـى العمـوم  ))ال تلحفوا في المسألة((: -صلى اهللا عليه وسلم   -قوله  

 كأنـه   ،إلحاف:  وقيل له  ، واإللحاف معناه اإللحاح   ، فهو نهي عام عن اإللحاف     ))ال تلحفوا (( ،المسبوق بالنهي 
 فهذا الذي يلحف في المـسألة يـسأل         ، بحيث إنه يغطيه بجميع أبعاضه     ،مل عليه اإلنسان  من اللحاف الذي يشت   

   .بوجوه مختلفة من أجل أن يستخرج ما في أيدي الناس
 ،))ك له فيما أعطيتـه    باره مني شيئاً وأنا له كاره في      خرج له مسألتُ  فتُاهللا ال يسألني أحد منكم شيئاً       فو((: ثم قال 

كـل   وقد أخذ منه بعض أهل العلم أن ذلك يشمل أيضاً            ،-صلى اهللا عليه وسلم   -نبي  وهذا واضح في سؤال ال    
 ،لحف فهذا اإلنسان الذي ي    ، ويتحصل على أشياء بطرق ال تحق له       ،ما يستخرج به اإلنسان ما في أيدي الناس       

ل أن يحـص كذلك اإلنسان الذي لربما يزور بعض األوراق أو يأتي يغير اسمه وينتسب إلى غير أبيه من أجل       
 ماالً يعطى له في كل شهر إذا انتسب إلى هذا اإلنسان؛ ألن ذلك يعطـى لـه أو ألوالده أو                     ليحص أو   ،منحة

 الذي يحتال بطرق ووسائل مختلفـة مـن أجـل أن          ، فكل ذلك ال يبارك لإلنسان فيه      ،لزوجته من هذا العطاء   
أو  ، أو نحو ذلك بأنه فقير     ،قيقية أو مزورة   قطعة أرض مثل هذا لربما يأتي بأشياء أو شهادات غير ح           ليحص 

 ال يستحق هـذا   و كذلك الذي يسأل الناس ويذكر لهم أشياء غير حقيقية وه          ، أو نحو ذلك هو داخل فيه      ،محتاج
   . قلَّ أو كثر،أصالً ال يبارك له فيما أخذه

 ،د يصل لإلنـسان الماليـين      فق ، العبرة في البركة   ،فيما يصل إلى يد اإلنسان     ليست العبرة    :وكما ذكرنا مراراً  
 فالمعول على   ، أو بضعة ألوف انتفاعاً كبيراً     ، وقد ينتفع ببضع مئات    ، وال ينتفع بها   ،ولكنها تطير من بين يديه    

  .البركة
 كنـا ((:  قال -رضي اهللا تعالى عنه   -ثم ذكر الحديث اآلخر حديث أبي عبد الرحمن عوف بن مالك األشجعي             

:  وأبو عبد الرحمن عوف بن مالك قيل في كنيتـه  ))... تسعة أو ثمانية   -وسلمصلى اهللا عليه    -عند رسول اهللا    
صـلى اهللا   - وقد شهد فتح مكة مع النبي        ، وهو من غطفان   ،أبو حاتم :  وقيل ،أبو عبد اهللا  :  وقيل ،نه أبو محمد  إ

  .عليه وسلم

                            
 ).١٠٣٨: (، برقم)٢/٧١٨( أخرجه مسلم، كتاب الزكاة، باب النهي عن المسألة، -١
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:  فقـال ،على سبيل الشك : يعني)) تسعة أو ثمانية أو سبعة-صلى اهللا عليه وسلم-كنا عند رسول اهللا    ((: يقول
 بايعنا قبل وقت لـيس      : يعني ))ي عهد ببيعة  وكنا حديث : ؟ قال -صلى اهللا عليه وسلم   -أال تبايعون رسول اهللا     ((

: ؟ يقـول  -صلى اهللا عليه وسـلم    -أال تبايعون رسول اهللا     :  ثم قال  ،قد بايعناك يا رسول اهللا    ((:  فقلنا ،بالطويل
 ،أن تعبـدوا اهللا وال تـشركوا بـه شـيئاً          :  قال ،؟ نبايعك  فعالم ،رسول اهللا قد بايعناك يا    : دينا وقلنا فبسطنا أي 

 ، الحظ في البيعـة    ، ال تسألوا  ،)) وال تسألوا الناس شيئاً    -وأسر كلمة خفية  -  وتطيعوا اهللا،  ،والصلوات الخمس 
  . وإنما على بعضهم،على كل أصحابه -صلى اهللا عليه وسلم-لكن ذلك لم يأخذه النبي 

 فال يبقى اإلنسان عالـة علـى   ، فيعم سائر األشياء))ال تسألوا الناس شيئاً   و(( ، نكرة في سياق النهي    ))شيئاً((و
 ، مرات كثيـرة  وقد ذكرت هذا المعنى،اآلخرين؛ ألن االفتقار إليهم والحاجة فيه نوع مذلة وعبودية للمخلوقين        

 ،استغن عمن شئت تكن نظيره    : " وقد ذكره شيخ اإلسالم    ،-رضي اهللا تعالى عنه   -وذكرت ما يروى عن علي      
  . " واحتج إلى من شئت تكن أسيره،وأحسن إلى من شئت تكن أميره

   . رواه مسلم،)٢())فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط سوط أحدهم فما يسأل أحداً يناوله إياه((: وقال
يا فالن  :  ما يقول  ،وط ينزل ويأخذ الس   ، يحتاج إلى عملية في النزول والركوب      ،يسقط السوط وهو على الدابة    

 يـا  ، لي كذا يا فالن اشتِر، لي ماءهات يا فالن ، عن الناس انزل أنت وخذ السوط واستغنِ     ، ال ،مد لي السوط  
 وكيف بالـذي يتحيـل      ؟ فكيف بالذي يسأل الناس أموالهم     ، في أشياء عادية بسيطة    ، يا فالن  ،أعطني كذا فالن  

 أو بطريق االختالس أو غير ذلك من األمور الدنية التـي  ،ا الرش عن طريق على الناس من أجل أخذ األموال       
  !.؟اقبه وال ير-عز وجل-يفعلها من ال يخاف اهللا 

  فـإذا ضـاعت  ، كل بحسبه، ومن الناس من يسرق بضعة قروش ، من الناس من يسرق الماليين     ،وكل بحسبه 
 وهـو أن  ، من مراتـب العبوديـة   فالمقصود أن هذا الحديث يرشد إلى مرتبة عالية،األمانة عند الناس تخففوا  

ن ال  فمهما استطاع اإلنسان أن يربي نفسه على هذا المعنـى أ  ،إلنسان وحاجته هللا وحده دون سواه     يكون فقر ا  
 ، وأن يكون هو الذي يعطي وهو الذي يحسن فهذا هو األولـى واألكمـل     ،يفتقر إلى اآلخرين وال يحتاج إليهم     

 إن لم يستطع اإلحسان فال أقـل مـن أال           ، بدالً من أن يحسن إليهم     يهمفإن لم يستطع فال أقل من أال يحتاج إل        
 لكن الناس يتساهلون فـي هـذا        ،إلنسان فيضطر  نعم قد تنزل بعض األمور با      ، والمسألة تربية وخلق   ،يحتاج
 فيحتاجون إلـى  سعون جدا فيتو، يتساهلون والسبب هو التوسع في أمورهم ومطالبهم وحاجاتهم الدنيوية  ،كثيراً

  .اآلخرين
المرتبـة  وهـذه    ، واهللا المـستعان   ،-جل جالله - ويكون فقره إلى مواله      ، هو الذي يستغني عن الناس     الغنيو

ى الناس عليها وهم يتركـون الواجبـات         ويرب ،هذه األمور الدقيقة  بب   بمعنى أن اإلنسان ال يطالَ     ،ليست واجبة 
 أو أن يعطيه شربة ماء أو       ، أحد أن يناوله كأساً     أن يطلب من    ثم هو يتورع بعد ذلك عن      ،ويفعلون المحرمات 

 فهناك أمور يـسيرة  ، ولكن الحاجة واالفتقار إلى الناس يتفاوت أيضاً، فهذه مرتبة عالية ال تصلح له  ،نحو ذلك 
 فإن استطاع أن يستغني     ، فهذا يسير  ،ناولني هذا الكتاب  :  مثل الذي يقول مثالً    ،جرت عادة الناس أن يتعاطوها    

                            
 ).١٠٤٣: (برقم، )٢/٧٢١( أخرجه مسلم، كتاب الزكاة، باب كراهة المسألة للناس، -٢
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  . واهللا أعلم، وهكذا، فهذا أشد، تصدق علي،أعطني:  ولكن هذا ليس كالذي يقول له مثالً،فهو أولى
  . وآله وصحبه،وصلى اهللا على نبينا محمد
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