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١٩/١١/٢٠٠٩تاریخ قبول النشر :  ؛ ١/٩/٢٠٠٩تاریخ تسلیم البحث : 

ملخص البحث :

یـــان یهـــدف هـــذا البحـــث (أحكـــام ســـائل الحاجـــة فـــي الشـــریعة اإلســـالمیة) إلـــى ب

وقد اعتمـد الباحـث علـى في ضوء نصوص القرآن والسنة،موقف اإلسالم من التسول

البحــــث أربعــــة وتضــــمن . فــــي ذلــــك  آراء الفقهــــاءوبیــــان للموضــــوع التأصــــیل الشــــرعي 

الثـــاني مبحـــثوالالســـؤال ومعانیهـــا، آیـــات األول بیـــانلمبحـــثاتضـــمن حیـــث مباحـــث

المســـألة، رمـــة التـــي تترتـــب مـــن جـــّراء الـــذل فـــي المســـألة واإللحـــاح فیهـــا واألمـــور المح

مبحـــثوال ،الحكـــم الشـــرعي للمســـألة متـــى تحـــرم ومتـــى تبـــاحتضـــمن الثالـــث مبحـــثوال

وموقــف اإلســالم مــن العمــل ... الــخ كمــا للســؤال الرابــع فــي بیــان مقــدار الغنــى المحــرم 

مفصل في ثنایا البحث .

The Legal Opinion on beggary in the islamic law

Lecturer Abdul-Sallam Ibraheem Majed
College of Basic Education – University of Mosul

Abstract:
This paper, entitled ((The Legal Opinion on beggary in the islamic

law)), aims at showing the legal opinion on beggary in the light of the

Quranic text and the Sunnah (the prophet's tradition) . The researcher

relied on finding legal evidence for this subject and reviewing the

opinions of the jurisprudents about that .

The paper consists of four chapters ; the first on displays the ayahs

related to beggary and their meanings . chapter two tackles the

humiliation and insistence in practicing beggary and the legally
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prohibited issues that will result from that . Chapter three deals with the

legal opinion on beggary; and when it is regarded legally prohibited or

permissible ? Chapter four handles the matter of the amount of wealth

that makes beggary legally prohibited and Islam's attitude towards work

as it is detailed throughout the paper.

المقدمة
وعلـى  نالحمد هللا رب العالمین والصالة والسالم علـى سـید األولـین واآلخـرین وخـاتم النبیـی

اله وصحبه ومن تبع هداه إلى یوم الدین وبعد: . 

فقد جاء اإلسـالم العظـیم بنظـام شـامل كامـل حیـث نظـم حیـاة الفـرد والجماعـة والمجتمـع ، 

لمة وحكم شرعي سـواء كـان ذلـك فـي القـرآن والسـنة أو فیه ك لهوكان  وما ترك أمرًا من األمور إالّ 

أقوال العلماء والفقهاء والمستنبط من المصدرین الرئیسین . 

فمن هذه المسائل موضوع سائل الحاجة والطلب من الناس الذي هو موضوع بحثنا حیث 

اإلهانـة ن اإلسالم قد أولى رعایة عظیمة لهـذا الموضـوع صـیانة لكرامـة اإلنسـان المسـلم مـنأنجد 

والمذلـــة والحاجـــة إلـــى النـــاس لـــذلك دعـــت شـــریعتنا وأكـــدت علـــى العمـــل وكســـب الـــرزق وشـــجعت 

على طلب لقمة العیش والكسب الحالل. المسلمین

هناك أسباب كثیـرة الختیـار هـذا الموضـوع ولكـن مـن أهـم تلـك أسباب اختیار الموضوع :

الحــرف عنــد بعــض النــاس ولــم هــذه الحالــة حیــث أصــبحت حرفــة مــنتفشــياألســباب مــا نــرى مــن 

نظرة الشریعة لهذه المسألة . بیقیموا النفسهم وزنا ولم یبالوا 

الوقوف على نظرة الشریعة اإلسالمیة وآراء الفقهـاء فـي هـذه المسـألة بمـا أهداف البحث :

ورد في القرآن والسنة المطهـرة ومـا تكلـم بـه الفقهـاء رحمهـم اهللا تعـالى فـي حـق السـائل ، وبیـان مـا

ورد في ذم المسألة والتكثیر فیها وتشدید العلماء على ذلك . 

األول عـن مبحـثحیث تكلمـت فـي المباحثتضمنت مادة البحث أربعة هیكلیة البحث :

الثـاني مبحـثتعریف السؤال لغة واصطالحا ومعـاني ألفـاظ السـؤال فـي القـرآن الكـریم . وتضـمن ال

الثالث لبیان الحكم الشرعي للمسألة متى تحـرم مبحثالالذل في المسألة وترك اإللحاح فیها وكان 

الرابــع فــي بیــان مقــدار الغنــى المحــرم للمســألة وموقــف اإلســالم مــن العمــل مبحــثومتــى تبــاح وال

لى المصـادر والمراجـع التـي اعتمـدت علیهـا إوأخیرا ذكرت الخاتمة ونتائج البحث وأشرت بعد ذلك 

.
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مــا كـــان فیــه مـــن صــواب فمـــن اهللا وحــده وعلیـــه وفــي الختـــام هــذا هـــو جهــدي المتواضـــع ف

التكالن، وما كان فیه من خطأ فمنـي ومـن الشـیطان. ورحـم اهللا مـن دلنـي علـى خطـائي فكـل بنـي 

ین التوابون . ئآدم خطاء وخیر الخطا

وآخــر دعوانــا ان الحمــد هللا رب العــالمین والصــالة والســالم علــى خــاتم األنبیــاء والمرســلین 

أجمعین . محمد وعلى آله وصحبه

ϝϭϷ�Ι ѧѧΣΑϣϟ:�ϥέѧѧϘϟ�ΕΎѧѧϳ�έѧѧϛΫϭ�˱ΎΣϼρѧѧλ ϭ�Δѧѧϐϟ�ϝ̈́ѧѧγϟ�ϑ ѧѧϳέόΗ�ϲѧѧϓ
ونصوص السنة في المسألة 

ویقــع فــي ثالثــة مطالــب یتنــاول هــذا المبحــث بیــان تعریــف الســؤال فــي اللغــة واالصــطالح 

وبیان آیات السؤال في القرآن الكریم ویقع في ثالثة مطالب . 

ؤال في اللغة واالصطالح تعریف الس:المطلب األول
الســؤال لغـــة : ســأل ویســـأل ســؤاال ومســـألة وجمـــع المســألة مســـائل بــالهمزة وتســـاءلوا ســـأل 

بعضـــهم بعضـــا وفـــي التنزیـــل . (واتقـــوا اهللا الـــذي تســـاءلون بـــه واألرحـــام إن اهللا كـــان علـــیكم رقیبـــا) 

ت ســؤلك یــا موســى) ) . قــال الجــوهري : الســؤال مــا یســأله اإلنســان وقــرى (أوتیــ١(النســاء: اآلیــة 

) . بــالهمزة وبغیــر الهمــز وســألته عــن الشــيء ســؤاال ومســألة وقــد تخفــف همزتــه ٣٦(طــه: اآلیــة  

فیقـــال ســـأل یســـأل ورجـــل ســـؤالة : كثیـــر الســـؤال : وتســـاءلوا : أي ســـأل بعضـــهم بعضـــًا ، وأســـألته 

معنــى مســألته وســؤلته : أي قضــیت حاجتــه. وفــي القــاموس المحــیط : ســأله كــذا وعــن كــذا وبكــذا ب

.)١(سؤاال واألمر سل، والسؤله: كهمزة : الكثیر السؤال 

والسؤال اصطالحًا : عرفه القرطبـي عنـدما فسَّـر قولـه تعـالى : (وفـي أمـوالهم حـق للسـائل 

.)٢(السائل الذي یسأل الناس لحاجته) (). بقوله : ١٩والمحروم) (الذاریات: اآلیة 

. وقــال )٣()ب فیعطــون مــن الزكــاة والصــدقاتوهــم الــذین یتعرضــون للطلــ(كثیــر:ابــنوقــال 

المتعرضـین (. وقـال األشـقر : )٤()السائل : فهو الذي یبتـدئ بالسـؤال ولـه حـق(في موضع آخر : 

.)٥()لطلب المال الضطرارهم

آیات السؤال في القرآن الكریم ومعانیھا:المطلب الثاني
یغ وبمعــاٍن وبصــ)٦(القــرآن الكــریم مائــة وتســع وعشــرین موضــعاورد ذكــر لفــظ الســؤال فــي 

مختلفة فمن هذه المعاني التي وردت والتي دلت علیها لفظ السائل الطلب واإلسـتمناح قولـه تعـالى 

وكــذلك قولــه تعــالى )٧() یعنــي المســتمنح فــال تنهــر١٠(وأمــا الســائل فــال تنهــر) (الضــحى : اآلیــة 

وهم الذین ()والسائلین(). یقول ابن كثیر في تفسیر هذه اآلیة :١٧٧(والسائلین) (البقرة : اآلیة 
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للسـائل ()(ثـم اسـتدل بحـدیث رسـول اهللا)٨()یتعرضون للطلب فیعطون من الزكـوات والصـدقات

كثیــر : لمــاابــنیقــول)ϡϭέѧѧΣϣϟϭ�ϝΎѧѧγϠϟ(وفــي قولــه تعــالى .)٩(علــى فــرس)  جــاءحــٌق وان 

(الــذاریات: اآلیــة )ϕѧѧΣ�ϡϬϟϭѧѧϣ�ϲѧѧϓϭ˲�(ة والبــر والصــلة فقــال وصــفهم بالصــالة ثنــى بوصــفهم بالزكــا

السـائل فمعـروف وهـو الـذي یبتـدئ بالسـؤال  اأي جزء مقسـوم قـد افـرزوه للسـائل والمحـروم أمـ) ١٩

وجـاء فـي معنـى .)١٠(وقـد استشـهد بالحـدیث السـابق ذكـرهوله حٌق كمـا قـال اإلمـام احمـد بـن حنبـل

وهـو مـن ألجأتـه الضـرورة والحاجـة أن یسـأل النـاس ، وهـؤالء جمع سائل)والسائلین(قوله تعالى

، أو ألّمـت بهـم نازلـة ألجـأتهم إلـى طلـب المعونـة وان كـانوا مـن ذوي الغنـى السائلون فاجأتهم شـدةٌ 

محمــدلقــول رســول اهللا)١١(وكشــف النازلــة یجیــب ســؤلهم لــدفع الشدة،والیســار ، فعلــى الموســر أن

)(:)١٢()فرس للسائل حٌق وان جاء على(

وهنــاك ألفــاظ مشــتركة فــي موضــوع المســألة نحــاول بیانهــا والفــرق بینهــا فــالفرق بــین القنــوع 

والسؤال :ان القنوع سـؤال الفضـل ، والصـلة الخاصـة ، والسـؤال عـام فـي ذلـك وفـي غیـره، ویقـال : 

�ϊ(قنع یقنع قنوعا إذا سأل ، وهو قانع ، وفـي قولـه تعـالى  ϧΎѧϘϟ�ϭѧϣόρϭϭέѧΗόϣϟ(ال) حـج : اآلیـة

وقیل : عره وعره، رهتعی) وقال القانع السائل ، والمعتر الذي یلم بك لتعطیه والیسأل ، (وأعره٣٦

، واتعـره ، واعتـره إذا جــاءه یطلـب معروفـه. والقــانع المسـكین الطـواف ، وقــال مجاهـد : القـانع هنــا 

عطیه ، وقال الفراء : القانع جارك ، ولو كان غنیا ، وقال الحسن : القانع الذي یسأل ویقتنع بما ت

الذي ان أعطیته شیئا قبله ، وقال أبو عبیدة: القانع السائل الذي قنع الیـك أي خضـع ، وقـال أبـو 

علي : هو الفقیر الذي یسأل ، وقال إبراهیم : القانع الذي یجلس في بیته ، والمعتر الذي یعتریـك 
)١٣(.

لمطھرةالمسألة في السنة النبویة ا:المطلب الثالث 
جاءت نصوص السنة النبویة تحذر وتشدد على المسألة وتبین شناعتها وما یترتب علیها 

من اإلثم وسوء المصیر یـوم القیامـة ، وألهمیـة هـذه المسـألة فقـد صـنف علمـاء الحـدیث فـي كتـبهم 

أبوابًا تخص هذا الموضوع  : 

ًا ، وباب االستعفاف كاإلمام البخاري في صحیحه كتاب الزكاة (باب من سأل الناس تكثر 

. وكـــذلك صـــنف )١٤(عـــن المســـألة وبـــاب مـــن أعطـــاه اهللا شـــیئًا مـــن غیـــر مســـألة وال اشـــراف نفـــٍس)

)١٧(داؤد وأبو)١٦(والترمذي)١٥(تبهم على هذا النحو كاإلمام مسلمالمحدثون من أئمة الحدیث في ك

م والمسـانید الـذین رووا وغیـرهم مـن أئمـة الحـدیث وأصـحاب المعـاج.)١٩(وابـن ماجـة )١٨(والنسـائي

األحادیث النبویة المتعلقة في هذا الباب ، فنذكر من هذه النصوص : 

 عمــر ابــنعــن)( أن النبــي:)( قــال) ، ال تــزال المســألة بأحــدكم حتــى  یلقــى اهللا تعــالى

.)٢٠()ولیس في وجهه مزعة لحم
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)  وعــن ســمرة بــن جنــدب) أن رســول اهللا (إنمــا المســائل كــدوح) یكــدح بهــا الرجــل ) قــال

أن یسأل ذا سلطان، أو في أمر ال یجد وجهه ، فمن شاء أبقى على وجهه ومن شاء ترك إال

.)٢١()منه بدا

 عباس  (ابنوعن قال رسـول اهللا () مـن سـأل النـاس فـي غیـر فاقـٍة نزلـت بـه ، أو) : (

.)٢٢(عیال ال یطیقهم ، جاء یوم القیامة بوجه لیس علیه لحم)

 رسول اهللا وعنه قال) من فتح على نفسه باب مسألة من غیر فاقة نزلت به، أو عیال) : (

.)٢٣()ال یطیقهم فتح اهللا علیه باب فاقة من حیث ال یحتسب

) وعــن عائــذ بــن عمــرو ان رجــال أتــى النبــي محمــد() یســأله فأعطــاه فلمــا وضــع رجلــه (

.)٢٤(مشى أحد إلى أحد یسأله)) (لو یعلمون ما في المسألة ما(على ُأسُكفَّة الباب قال 

)  وعن أبي هریرة) قال : قال رسول اهللا ( ًمن سأل الناس تكثـرا) :( فانمـا یسـأل جمـرًا ،

.)٢٥(فلیستقل أو لیستكثر)

 عمر ابنوعن)() ان رسول اهللاوهو على المنبر ذكر الصدقة، والتعفـف عـن المسـألة (

ـــا هـــي المنفقـــة ، والســـفلى هـــي الســـائلة)الیـــد العلیـــا خیـــر مـــن الیـــد الســـفلى ، والعل( قـــال ، )٢٦(ی

ان یـد المعطـي مسـتعلیة فـوق یـد األخـذ ، ان معنى العلیا: وقد یتوهم كثیر من الناسالمنذري

یجعلونها من علـو الشـيء إلـى فـوق ، ولـیس ذلـك عنـدي بالوجـه ، وٕانمـا هـو مـن عـالء المجـد 

.)٢٧( حسن)والكرم ، یرید التعفف عن المسألة والترفع عنها وهو 

) وعـــن أبـــي ســـعید الخـــدري ً(مـــن األنصـــار ســـألوا رســـول اهللا ) ان أناســـا فأعطـــاه ، ثـــم (

سألوه فأعطاه ، ثم سألوا فأعطاه ، حتى إذا نفد ما عنده قال : (ما یكون عندي من خیر فلـن 

ادخــره عــنكم ، ومــن یســتعفف یعفــه اهللا ، ومــن یســتغن یغنیــه اهللا ، ومــن یتصــبر یصــبره اهللا ، 

.)٢٨( عطاء هو خیر له ، وأوسع من الصبر)اً ا أعطى اهللا أحدوم

) وعــن أبــي هریــرة( ان رســول اهللا) ــ() قــال ، انلــیس المســكین الــذي تــرده اللقمــة واللقمت

، لكن المسكین الذي الیجد غنى یغنیه ، وال یفطـن فیتصـدق علیـه، وال یقـوم  انوالتمرة والتمرت

.)٢٩( )فیسأل الناس

 بن العوام (وعن الزبیر قال رسول اهللا () الن یأخذ أحـدكم أحبلـه فیـأتي بحزمـة مـن) : (

.)٣٠(ان یسأل الناس أعطوه أو منعوه)حطب على ظهره فیبیعها فیكف بها وجهه خیر له من

) وعن معاویـة بـن أبـي سـفیان() قـال : قـال رسـول اهللافـوا فـي المسـألة ، فـو لح) : (ال ت

شـــیئا فتخـــرج لـــه مســـألته منـــي شـــیئا ، وأنـــا لـــه كـــاره فیبـــارك لـــه فیمـــا اهللا ال یســـألني أحـــد مـــنكم 

إنمـــا أنـــا خـــازن ، فمـــن () یقـــول : (أعطیتـــه) وفـــي روایـــة لمســـلم قـــال : ســـمعت رســـول اهللا 

أعطیته عـن طیـب نفـس فمبـارك لـه فیـه ، ومـن أعطیتـه عـن مسـألة ، وشـره نفـس كـان كالـذي 

.)٣٢( تلحوا في المسألة. وقوله (ال تلحفوا) أي ال)٣١( یأكل وال یشبع)
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فهذه النصوص وغیرها تحذر وتشدد في الوعید على المسـألة وعظـم مـا یترتـب علیهـا مـن 

اإلثم والذنب وسوء المصیر یوم القیامة السیما إذا كانت المسـألة عـن ظهـر غنـى أو عـدم الحاجـة 

التسـول وقـد جعلـوه مـا یقـوم بـه بعـض النـاس مـن والسـیماوالفقر انما لمجرد اإلسـتكثار  مـن المـال 

العمــل ولكــن  لهــم القــدرة علــىحرفــة وتركــوا العمــل وكســب العــیش وهــم ســالمون أقویــاء فــي البــدن و 

یقدمون إلى هذه المسألة تكاسًال وٕاتكاًال على هذا المصدر.

، ، ومزعــة لحــمموضــوع بحثنــا وهــي الكــدوح، ألحــف، والمحــرومبوهنــاك ألفــاظ لهــا عالقــة 

من هذه األلفاظ وكما ذكر ذلك المفسرون وعلماء الحدیث والفقه. والغني . ونبین معنى كل لفظ

٣٣(الكدوح : بضم الكاف ومعناه : آثار الخموش(.

٣٤(الغني : وهو الذي ال ینبغي معه المسألة  وهو قدر ما یغدیه وما یعشیه(.

٣٥(المحروم : وهو المتعفف الذي ال یسأل الناس(.

 بضــم المـیم واســكان الـزاي أي قطعــة )مزعــة لحـم(معنـى مزعـة لحــم : قـال اإلمــام النـووي: فــي

قــال القاضــي قیــل معناهــا یــأتي یــوم القیامــة ذلــیال ســاقطا ال وجــه لــه عنــد اهللا وقیــل هــو علــى 

ظاهره  فیحشر ووجهه عظم ال لحم علیه عقوبة له وعالمة له بذنبه حین طلب وسأل بوجهـه 

ي كانــت بهــا المعاصــي وهــذا فــیمن كمــا جــاءت األحادیــث األخــر بالعقوبــات فــي األعضــاء التــ

.)٣٧(يحجر العسقالنابنوبه قال )٣٦(سأل لغیر ضرورة سؤاًال منهیًا عنه وأكثر منه

 ألحــف : وملحفــین : ویقــال ألحــف وأحفــى ألــّح فــي المســألة ســواء واشــتقاق الحــاف مــن اللحــاف

: أي هـذا سمي بذلك الشـتماله علـى وجـوه الطلـب فـي المسـألة كاشـتمال اللحـاف مـن التغطیـة 

.)٣٨(فیلحفهم ذلكالسائل یعم الناس بالسؤال

الذل في المسألة وترك اإللحاح فیھا:المبحث الثاني
بیان الذل في المسألة:لمطلب األول

هـذا فـي  )٣٩(ذكـر اإلمـام الغزالـيللمسألة والسؤال وقع كبیر في نفس السائل والمسؤول فقد 

ن و یعلــــم انــــه الیذلــــه فــــي ســــؤاله وهــــم النــــاس القریبــــفــــیمن یرجــــو أنالمســــألةالموضــــوع الــــذل فــــي 

یسـأل أبـاه أو قریبـه أو صـدیقه الـذي یعلـم انـه ال ینقصـه ذلـك ن بحبهم لعمل الخیر كـأن و والمعروف

في عینـه وال یزدریـه بسـبب سـؤاله ، أو الرجـل السـخي الـذي قـد اعـد مالـه لمثـل هـذه المكـارم فیفـرح 

ه الذل بذلك ، فان الذل الزم للمنة ال محالة ، وأما اإلیذاء بوجود مثله ویتقلد منه بقبوله فیسقط عن

أن ال یعــین شخصــا بالســؤال بعینــه بــل یلقــي الكــالم عرضــا بحیــث ال یقــدم فســبیل الخــالص عنــه

على الذل إال متبرع بصدق الرغبـة ، وان كـان فـي القـوم شـخص مرمـوق لـو لـم یبـذل لكـان یـالم ، 

وفا من المالمة ، ویكـون األحـب إلیـه فـي البـاطن الخـالص لـو ، فانه ربما یبذل كرها خفهذا إیذاءٌ 

یصـرح بـل یعـرض  ان ال قـدر علیـه مـن غیـر المالمـة ، وأمـا إذا كـان یسـأل شخصـا معینـا فینبغـي
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ان أراد ، فاذا لم یتغافل مع القدرة علیه فذلك لرغبته وانـه غیـر تعریضا یبقى له سبیال إلى التغافل

ن ال یستحیا منه لو رده أو تغافل عنه، فان الحیاء من السائل یؤذي ان یسأل ممتأًذ به ، وینبغي

) قــال : (الن ()عــن النبــي ان الریــاء مــع غیــر الســائل یــؤذي . وعــن الزبیــر بــن العــوام (كمــا

یأخذ أحدكم حبله ، فیأتي بحزمة من الحطـب علـى ظهـره فیبیعهـا ، فیكـف بهـا وجهـه خیـر لـه مـن

.)٤٠()ان یسأل الناس أعطوه أو منعوه

قــال الصــنعاني : الحــدیث دل علــى قــبح الســؤال مــع الحاجــة وزاد بالحــث علــى االكتســاب 

ن لــم إ ولــو ادخــل علــى نفســه المشــقة ذلــك لمــا یــدخل الســائل علــى نفســه مــن ذل الســؤال وذل الــرد

.)٤١(إن أعطى كل من یسألیعطه المسؤول ولما یدخل على المسؤول من الضیق في ماله

قـیم الجوزیـة : (إن مـن شـروط ابـنتـرك اإللحـاح فـي المسـألة فقـد قـال فمن شـروط الرضـا 

یبــالغ فیــه ، فــان ذلــك یقــدح فــي یلــح فــي الــدعاء ، والنــه الضــا تــرك اإللحــاح فــي المســألة) . وأالر 

رضاه . وهذا یصح في وجه فیصح إذا كان الداعي یلح في الدعاء بأغراضه وحظوظة العاجلة . 

بكر فقد ثبت عن أبي ك ال یقدح.لسؤاله بما فیه رضاه والقرب منه فان ذ على اهللا في أما إذا ألحَّ 

.)٤٢() (قـد ألححـت علـى ربـك . كفـاك بعـض مناشـدتك لربـك)() یـوم بـدر ـ للنبـي الصـدیق (

) (مـن لـم یسـأل اهللا () قـال : قـال رسـول اهللا عن أبي هریـرة (و فهنا اإللحاح عین العبودیة . 

ن سؤاله یرضیه لم یكن اإللحاح فیه منافیا لرضاه وحقیقة الرضا موافقـة ، فإذا كا)٤٣(یغضب علیه)

لم یعلم ، أن یلح علیه متحكما علیه ، متمیزا علیه ماسبحانه في رضاه ، بل الذي ینافي الرضى

)٤٤(حاجته .أو قضاءإغنائه،هل یرضیه ام ال ؟ كمن یلح على ربه في والیة شخص،أو

مور المحرمة التي تترتب من جّراء المسألة األ:المطلب الثاني
تــدخل تحـت أمــور محرمـة شــرعًا لمـا ینــتج بغیـر حــق وحاجـة الســیما المسـألة وكثرتهـا إن 

، ذكر اإلمام الغزالي رحمه اهللا فقال :عنها من إظهار الشكوى من اهللا تعالى وغیر ذلك

وذكـر لقصــور نعمــة اهللا األول : إظهـار الشــكوى مـن اهللا تعــالى ، إذ الســؤال إظهـار للفقــر

ان العبــد المملــوك لــو ســأل لكــان ســؤاله تشــنیعًا علــى ســیده ، تعــالى عنــه وهــو مــن الشــكوى ، كمــا

ان یحــرم وال یحــل إال لضــرورة كمــا تحــل فكــذلك ســؤال العبــد تشــنیع علــى اهللا تعــالى، وهــذا ینبغــي

المیتة. 

أن یـذل نفسـه لغیـر اهللا، مـؤمنالثاني :ان فیه إذالل السائل نفسه لغیر اهللا تعـالى ولـیس لل

ان یـذل ما سائر الخلق فانهم عباد أمثاله فال ینبغيأان یذل نفسه لمواله فان فیه عزه ، فبل علیه

لهم إال لضرورة ، وفي السؤال ذل السائل باإلضافة إلى المسؤول. 

عــن  الثالــث : انــه ال ینفــك عــن إیــذاء المســؤول غالبــا ، ألنــه ربمــا ال تســمح نفســه بالبــذل

خـذ ، وان منـع ربمـا اسـتحیا طیب قلب منه ، فان بذل حیاء من السائل أو ریاء فهو حرام علـى اآل
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وتــأذى فــي نفــس بــالمنع إذ یــرى نفســه فــي صــورة الــبخالء ، ففــي البــذل نقصــان مالــه وفــي المنــع 

 هـي ، هـذهلضرورةحرام إال هونقصان جاهه ، وكالهما مؤذیان، والسائل هو السبب في اإلیذاء و 

(مـن سـأل :)(. ثم استدل الغزالـي رحمـه اهللا بـبعض األحادیـث منهـا قولـه )٤٥(المحذورات الثالث

(ومن سأل وله ما یغنیه جاء یوم القیامة ووجهه عظم .)٤٦(عن غني فإنما یستكثر من جمر جهنم)

.)٤٧((كانت مسألته خدوشا وكدوحا في وجهه)وفي لفظ آخر)یتقعقع ولیس علیه لحم

قــیم الجوزیــة رحمــه اهللا : والمســألة فــي األصــل حــراٌم وانمــا أبیحــت للحاجــة  نابــوقــد قــال 

ـــم فـــي حـــق الســـائل   ـــم فـــي حـــق المســـؤول ، وظل ـــم فـــي حـــق الربوبیـــة ، وظل والضـــرورة ، ألنهـــا ظل

فألنـه بـذل سـؤاله وفقـره وذلـه واسـتعطاءه لغیـر اهللا ، وذلـك نـوع -ظلـم فـي حـق الربوبیـة :-األول:

في غیر موضعها ، وأنزلهـا بغیـر أهلهـا ،وظلـم توحیـده واخالصـه، وفقـره عبودیة ، فوضع المسألة

الـى اهللا ، وتوكلـه علیــه ورضـاه بقســمة واسـتغنى بســؤال النـاس عــن مسـألة رب النــاس ، وذلـك كلــه 

یهضم من حق التوحید ، ویطفيء نوره ویضعف قوته .

بسـؤاله علیـه حقـًا الثاني : ظلم في حق المسؤول : فألنه سأله ما لیس عنده ، فأوجـب لـه

لــم یكــن لــه علیــه ، وعرضــه لمشــقة البــذل ، أو لــوم المنــع ، فــإن أعطــاه أعطــاه علــى كراهــة ، وٕان 

منعه منعه على إستحیاء وٕاغماض ، هذا إذا سأله ما لیس علیه ، وأما اذا سأله حقًا هو له عنده: 

فلم یدخل في ذلك ، ولم یظلمه بسؤاله .

، وذل لغیـر خالقـة ، وأنـزل نفسـه أدنـى المنـزلتین ، ورضـي الثالث : فإنـه أراق مـاء وجهـه 

لـــه بـــأبخس الحـــالتین ، ورضـــي بإســـقاط شـــرف نفســـه وعـــزة تعففـــه ، وراحـــة قناعتـــه ، ربـــاع صـــبره 

ورضاه وتوكله ، وقناعته بما قسم له ، واسـتغناءه عـن النـاس بسـؤالهم ، وهـذا عبـین ظلمـه لنفسـه، 

ووضع قدرها ، وأذهب عزها ، وصّغرها وحّقرها ، اذ وضعها في غیر موضعها ، واخمل شرفها ،

ورضــي أن تكــون نفســه تحــت نفــس المســؤول ، ویــده تحــت یــده ، ولــوال الضــرورة لــم یــبح ذلــك فــي 

ال تزال المسـألة (قال  )(:ان النبي )(عمر ـ ابنعن . وقد ثبت في الصحیحین )٤٨(الشرع 

. واستدل في غیـره مـن األحادیـث )٤٩(لحم)بأحدكم حتى  یلقى اهللا تعالى ، ولیس في وجهه مزعة

)٥٠(التي تشدد على المسألة وصاحبها ماذكرناها في المسألة في الُسنة النبویة المطهرة . 

) قومـــا علـــى اإلســـالم (وهـــذه األلفـــاظ صـــریحة فـــي التحـــریم الشـــدید . وبـــایع رســـول اهللا 

لوا الناس شیئا) قال ولقد كان بعض فاشترط علیهم السمع والطاعة ثم قال لهم كلمة خفیٌة (وال تسأ

. قال النووي: فیه التمسك بـالعموم النـه )٥١(ان یناوله إیاه أولئك النفر یسقط سوطه فال یسأل أحد

وان كـان  نهي عن السؤال فحملوه على عمومه، وفیه الحث على التنزه عن جمیع ما یسمى سـؤاالً 

ام الغزالـي :ان السـؤال حـرام فـي األصـل وانمـا یبـاح . وبناءًا على ذلـك قـال اإلمـ)٥٢(اهللا أعلمو حقیرًا 

ان األصـل فیـه لضرورة أو حاجة مهمة قریبة من الضرورة فان كان عنها بـد فهـو حـرام وانمـا قلنـا

.)٥٣(التحریم النه ال ینفك عن األمور الثالثة المتقدمة ذكرها
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الحكم الشرعي للمسألة:المبحث الثالث
  سألة المطلب األول: متى تحرم الم

ذكرنا فیما سبق بأن المسألة إظهار الشكوى من اهللا تعالى وفیها إذالل السـائل نفسـه، مـن 

هنا أشار العلماء إلى األحوال واألوضاع التي تحرم فیها المسألة أو تجوز ثم ذكروا حاالت الغنى 

رحمـه اهللا : ومقدار المال الذي یملكه اإلنسان والذي یستحق فیه أن یسأل فقـد قـال اإلمـام الغزالـي

لســنة فســؤاله حــرام فــان ذلــك غایــة إن كــان لــه عیــالٌ یحــرم الســؤال بــان مــن معــه مــا یكفیــه ولعیالــه

الغني وعلیه ینزل التقدیر بخمسین درهما ، فان خمسة دنانیر تكفي لمنفرد فـي السـنة اذا اقتصـد ، 

قــادرا علـى الســؤال وال امـا المعیـل فربمــا ال یكفیـه ذلــك وان كـان یحتـاج الیــه قبـل الســنة ، فـان كـان

)٥٤(ینـزل الخبـر هتفوته فرصة فال یحل له السؤال ما ال یحتاج فیكفیـه غـداء یـوم وعشـاء لیلـٍة وعلیـ

.)٥٥(الذي ورد في التقدیر بهذا القدر

وقــال الغزالــي: فــإذا أخــذ مــع العلــم بــان باعــث المعطــي هــو الحیــاء منــه أو مــن الحاضــرین 

خــالف فیــه بــین األمــة ، أو شــبهه ؟ فــأقول : ذلــك حــرام محــض الحــالل  وولــواله لمــا إبتــداُه بــه فهــ

ان یضـرب ظـاهر جلـده بسـیاط وحكمه حكم أخذ مال الغیر بالضـرب والمصـادرة ، اذ ال فـرق بـین

الخشب أو یضرب باطن قلبه بسوط الحیاء وخوف المالم ، وضرب البـاطن اشـد نكایـة فـي قلـوب 

ن األحـــوال ، فاضـــطروا إلـــى الحكـــم بظـــاهر القـــول العقـــالء إذ ال یمكـــن ردهـــم إلـــى البـــواطن وقـــرائ

باللسان مع انه ترجمان كثیر الكذب ، ولكن الضرورة دعت الیه ، وهذا سؤال عما بین العبد وبین 

اهللا تعالى، والحاكم فیه احكـم الحـاكمین، والقلـوب عنـده كاأللسـنة عنـد سـائر الحكـام فـال تنظـر فـي 

، فان المفتـي معلـم للقاضـي والسـلطان لیحكمـوا فـي عـالم مثل هذا اال إلى قلبك وان افتوك وافتوك

ان بفتوى الفقیه الشهادة ، ومفتي القلوب هم علماء اآلخرة، بفتواهم النجاة من سلطان اآلخرة، كما

النجاة من سطوة سلطان الدنیا فإذا ما أخذه مع الكراهة ال یملكه بینه وبین اهللا تعالى ویجب علیه 

ان یثیبه على ذلك بما یسـاوي ان یسترده ولم یسترده فعلیهن یستحي منرده إلى صاحبه، فان كا

ان یـرد ذلـك إلـى قیمته في معرض الهدیة والمقابلة لیقضي عن عهدته، فـان لـم یقبـل هدیتـه فعلیـه

ورثتــه ، فــان تلــف فــي یــده فهــو مضــمون علیــه بینــه وبــین اهللا تعــالى وهــو عــاص بالتصــرف فیــه 

. فان قلت : فهذا أمر باطن یعسر اإلطالع علیه، فكیـف السـبیل وبالسؤال الذي حصل به األذى

إلى الخالص منهـا فربمـا یظـن السـائل انـه راض وال یكـون هـو فـي البـاطن راضـیًا ؟ فـأقوال : لهـذا 

ترك المتقون السؤال رأسًا فما كانوا یأخذون من أحد شیئًا أصًال فكان بشر ال یأخذ من أحد أصـال 

علیه وقال : الني علمت انه یفرح بخروج المال مـن یـده فانـا أعینـه علـى اال من السري رحمة اهللا

.)٥٦(ما یحب ، وانما عظم النكیر في السؤال وتأكد األمر بالتعفف
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وقال الصنعاني: وللشافعیة وجهان في سؤال من له قدرة على التكسب اصحهما انه حـرام 

یـؤذي یذل نفسه وال یلح فـي السـؤال واللظاهر من األحادیث، والثاني مكروه بثالثة شروط انه الل

.)٥٧(ن فقد أحدهم فهو حرام باالتفاقإالمسؤول ف

ان یصـادر أمـوال المتسـولین إذا إسـتزادوا بالتسـول لمجـرد هذا ولإلمام (ولـي األمـر) الحـق

) انــه ســمع ســائال یســأل بعــد ، وقــد وقــع فــي أیــام خالفــة عمــر بــن الخطــاب ()٥٨(شــهوة الجمــع

واحــد مــن قومــه: عـّش الرجــل، فعّشــاه ثــم ســمعه ثانیــا یسـأل فقــال: الــم اقــل لــك عــش المغـرب فقــال ل

یته ، فنظــر عمــر فــإذا تحــت یــده مخــالة مملــوءة خبــزا فقــال: لســت ســائال الرجــل ؟ فقــال : قــد عّشــ

ولكنك تاجر، ثم أخذ المخالة ونثرها بین یدي ابل الصدقة وضربه بالدرة وقال: التعد ولوان سؤاله 

.)٥٩(ا ضربه وال أخذ مخالتهكان حراما لم

ومما یدخل في باب التحریم من وجوه السؤال والطلب قیام بعـض المسـؤولین فـي مـواقعهم 

الوظیفیة بالمسـألة والطلـب ممـن تحـت أیـدیهم ، مـن ذلـك مـایقوم بعـض ادارات المـدارس مـن جمـع 

لمتعففــة فــي اإلحــراج األمــوال والمبــالغ التــي یفرضــونها علــى الطلبــة ممــا یوقــع كثیــرًا مــن العوائــل ا

الشدید والتي لیس لها أي مورد مالي فیكلفون ماال یطیقون  .

یقــوم بــه بعــض مــن أصــحاب الــدوائر مــن فــرض المبــالغ علــى منتســبیهم وذلــك وكــذلك مــا

ألغـراض شخصـیة كالهـدایا ونحوهــا ممـا لـیس مــن الضـرورات والتـي أباحــت الشـریعة فیهـا المســألة 

دت شــریعتنا بأنــه ال یحــل مــال أمــرء مســلم إال بطیــب مــن نفســه . وهــم یــدفعون ذلــك حیــاًء وقــد أكــ

المیسـورین وهـو قـد یكـون مزكیـًا ومسـاعدًا للفقـراء ویسـیؤن (یطلب من بعـض المـراجعین وكذلك ما

من شراء بعض الحاجات فیحملونـه علـى دفـع المـال مـن بـاب الحیـاء ویدفعـه )به الظن بأنه بخیل

ومــا یحصــل مــن فــرض بعــض أصــحاب الوظــائف مــن ولكــن لــیس مــن طیــب نفــس ورغبــة منــه . 

بأن )طالب التعیین(مبالغ طائلة على من یرید تعیین حیث یفرض الموظف المسؤول على المقدم 

یرید من التعیین وهذا قد یحملـه بـأن یسـتدین مـن المـال مـن یدفع كذا من المال حتى یتحقق له ما

حاجة إلى المال . وهنا هـذا الموظـف یرتكـب غیره ویوقعه في اإلحراج فیما ال یطیق وهو بأمس ال

ثــالث جــرائم مخالفــة للشــریعة ، األول أنــه ســأل مــن غیــر حاجــة والثــاني أنــه یعتبــر مــا یقبضــه مــن 

المال من باب الرشوة والثالث انه خان اهللا ورسوله بعمله الوظیفي الذي كلف به .         

متى تباح المسألة:المطلب الثاني
حق رجل بان من كـان یفوتـه فرصـة السـؤال وال یجـد مـن یعطیـه لـو أخـر یباح السؤال في

وقــد قســم الغزالــي الســؤال  إلــى ثالثــة أوقــات: األول: مــا یحتاجــه إلیــه فــي غــٍد، الثــاني: مــا یحتاجــه 

إلیه في أربعین یومًا، الثالث: ما یحتاج إلیه في سنة، فیباح له السؤال ، الن أمل البقاء سنة غیر 

ان یبقـى مضـطرًا عـاجزًا كمـا یعینـه ، فـان كـان خـوف العجـز عـن یر السؤال خـائفبعید فهو بتأخ
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السؤال في المستقبل ضعیفا وكان ما ألجله السؤال خارجا عن محـل الضـرورة لـم یخـل سـؤاله عـن 

كراهیــة وتكــون كراهتــه بحســب درجــات ضــعف االضــطرار وخــوف الفــوت وتراخــي المــدة التــي فیهــا 

 یقبل الضبط وهـو منـوط باجتهـاد العبـد ونظـره لنفسـه بینـه وبـین اهللا یحتاج أي السؤال وكل ذلك ال

لك طریــق اآلخــرة ، وكــان مــن كــان یقینــه اقــوى اأن كــان ســتعــالى ، فیســتفتي فیــه قلبــه ویعمــل بــه

وثقته بمجيء الرزق في المستقبل اتم وقناعته یفوت الوقـت اظهـر فدرجتـه عنـد اهللا تعـالى اعلـى ، 

وقـد اتـاك اهللا قـوت یومـك لـك ولعیالـك اال مـن ضـعف الیقـین اإلصـغاء فال یكون خـوف االسـتقبال 

(آل عمــران: )ϥϳϧϣ̈́ѧѧϣ�ϡΗѧѧϧϛ�ϥ�ϥϭϓΎѧѧΧϭ�ϡϫϭϓΎѧѧΧΗ�ϼѧѧϓإلــى تخویــف الشــیطان ، وقــد قــال تعــالى: (

�Ϫѧϧϣ�Γέѧϔϐϣ�ϡϛΩѧόϳ�ௌϭ�˯ΎѧηΣϔϟΎΑ�ϡϛέϣ́ѧϳϭ�έѧϘϔϟ�ϡϛΩѧόϳ�ϥΎρϳѧηϟ(). وقال عـز وجـل: ١٧٥اآلیة 

  ).٢٦٨(البقرة: اآلیة )وفضالً 

والسؤال من الفحشاء التي أبیحت بالضرورة، وحـال مـن یسـأل لحاجـة متراضـیة عـن یومـه 

وان كان مما یحتاج الیه في السنة اشد من حال من ملك ماًال موروثا وادخره لحاجة وراء السـنة ، 

وكالهمــا مباحــان فــي الفتــوى الظــاهرة ولكنهمــا صــادران عــن حــب الــدنیا وطــول األمــل وعــدم الثقــة 

.)٦٠(، وهذه الخصلة من امهات المهلكات ، نسأل اهللا حسن التوفیق بلطفه وكرمهبفضل اهللا

فــاعلم ان الشــيء إمــا ان  رةلضـرو وقـال اإلمــام الغزالــي فــي موضـع آخــر :ان الســؤال یبــاح

یكون مضطرا إلیه ، أو محتاجا الیه حاجة مهمة أو حاجة خفیفـة . أو مسـتغن عنـه ، فهـذه أربعـة 

أحوال . 

لیه فهو سؤال الجـائع عنـد خوفـه علـى نفسـه موتـا أو مرضـا وسـؤال العـاري اما المضطر ا

یواریــه ، وهــو مبــاح مهمــا وجــدت بقیــة الشــروط فــي المســؤول بكونــه وبدنــه مكشــوف لــیس معــه مــا

مباحــا ، والمســؤول منــه بكونــه راضــیا فــي البــاطن ، وفــي الســائل بكونــه عــاجزا عــن الكســب فــان 

سؤال اال اذا استغرق طلب العلم أوقاته ، وكل من له خط فهو القادر على الكسب وهو بطال له ال

) : (مـــن ســـأل عـــن ظهـــر غنـــي فانمـــا یســـأل جمـــرا (قـــادر علـــى الكســـب بالورقـــة واعلـــم ان قولـــه 

صــریح فــي التحــریم، ولكــن حــّد الغنــي مشــكل وتقــدیره عســیر، ولــیس )٦١(فلیســتقل منــه أو لیســتكثر)

توفیق، وقـد ورد فـي الحـدیث : (أسـتغنوا بغنـى اهللا تعـالى إلینا وضع المقادیر ، بل یستدرك ذلك بال

عن غیره قالوا وما هو؟  قال : غداء یوم وعشـاء لیلـة). وفـي حـدیث اخـر (مـن سـأل ولـه خمسـون 

. وورد فـــي لفـــظ آخـــر: (أربعـــون درهمـــا) ومهمـــا )٦٢()درهمـــا أو عـــدلها مـــن الـــذهب فقـــد ســـأل إلحافـــاً 

ن یقطـع علـى احـوال مختلفـة، فـان الحـق فـي نفسـه ال ا اختلفت التقدیرات وصحت االخبار فینبغي

یكــون اال واحــدا والتقــدیر ممتنــع وغایــة الممكــن فیــه تقریــب وال یــتم ذلــك اال بتقســیم محــیط احــوال 

:(المحتاجین ، فیقول : قـال رسـول اهللا  ال حـق البـن آدم إال فـي ثـالث : طعـام یقـیم صـلبه ، ()

فلنجعـــل هـــذه الثالثـــة اصـــال فـــي ) ٦٣(د فهـــو حســـاب)وثـــوب یـــواري بـــه عورتـــه ، وبیـــت یكنـــه فمـــا زا

الحاجات لبیان أجناسها والنظر في األجناس والمقادیر واألوقات. 
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فأما األجناس فهي هذه الثالث ویلحق بها مـا فـي معناهـا حتـى یلحـق بهـا الكـراء للمسـافر 

ه وولـده وكـل اذا كان ال یقدر على المشي وكذلك ما یجري مجراه من المهمات ویلحق بنفسه عیالـ

من تحت كفالته كالدابة ایضا.

وأمــا المقــادیر فــالثوب یراعــي فیــه مــا یلیــق بــذوي الــدین وهــو ثــوب واحــد وقمــیص ومنــدیل 

وسراویل ومداس وأما الثاني من كل جنس فهو مستغن عنه ولیقس على هـذا أثـاث البیـت جمیعـا، 

فیمـا یكفـي فیـه الخـزف ، فـان ان یطلب رقة الثیاب وكون األوانـي مـن النحـاس والصـفروال ینبغي

حــد ومــن النــوع علــى أخــس أجناســه مــا لــم یكــن فــي اذلــك مســتغنى عنــه فیقتصــر مــن العــدد علــى و 

غایة البعد عن العادة. وأما الطعام فقدره في الیوم مّد ما قدره الشرع ونوعـه مایقتـات ولـو كـان مـن 

طلبــــه فــــي بعــــض األحــــوال م علــــى الــــدوام فضــــلة، وقطعــــه بالكلیــــة إضــــرار ، ففــــي دالشــــعیر . واأل

رخصة. 

ه مـا یجـزي مـن حیـث المقـدار وذلـك مـن غیـر زینـة . وامـا المسـتغني فهـو قلّ فأأما المسكن 

الذي یطلب شیئا وعنده ومثله وأمثاله ، فسؤاله حرام قطعا . وهذان طرفان واضحان . 

وأمـــا المحتـــاج حاجـــة مهمـــة فكـــالمریض الـــذي یحتـــاج إلـــى دواء لـــیس یظهـــر خوفـــه لـــو لـــم 

ستعمله ولكن ال یخلو عـن خـوف، وكمـن لـه جبـة ال قمـیص تحتهـا فـي الشـتاء وهـو یتـأذى بـالبرد ی

تأذیًا ینتهي إلى حد الضرورة ، وكذلك من یسأل ألجل الكراء وهو قادر على المشي بمشـقة، فهـذا 

ان تسترســل علیــه اإلباحــة النهــا أیضــا حاجــة محققــة ولكــن الصــبر عنــه أولــى وهــو أیضــًا ینبغــي

تــارك لألولــى وال یســمى ســؤاله مكروهــا مهمــا صــدق فــي ســؤاله وقــال :لــیس تحــت جبتــي بالســؤال

قمیص والبرد یؤذیني أذى اطیقه ولكن یشق علّي، فإذا صدق فصدقه یكـون كفـارة لسـؤاله ان شـاء 

اهللا تعالى.
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أما الحاجة الخفیفة فمثل سؤال قمیص لیلبسه فوق ثیابه عند خروجه لیستر الخروق مـن 

أعین الناس . وكمن یسأل األجل االدم وهو واجد للخبر ، وكمن یسأل الكراء لفرس في ثیابه عن 

ان  الطریــق وهــو واجــد كــراء الحمــار ، أو یســأل كــراء المحمــل وهــو قــادر علــى الراحلــة فهــذا ونحــوه

كـــان فیـــه تلبـــیس حـــال بإظهـــار حاجـــة غیـــر هـــذه فهـــو حـــرام ن وان لـــم یكـــن وكـــان فیـــه شـــيء مـــن 

من الشكوى والذل وٕایذاء المسؤول فهو حرام ،ان مثل هذه الحاجـة ال تصـلح ال المحذورات الثالثة 

تباح بها هذه المحذورات ، وان لم یكمن فیها شيء من ذلك فهو مباح مع الكراهیة . 

ان الشكوى تندفع بـان  ملفان قلت : فكیف یمكن إخالء السؤال عن هذه المحذورات . فاع

خلــق وال یســأل ســؤال محتــاج . ولكــن یقــول : امــا مســتغن بمــا یظهــر الشــكر هللا واالســتغناء مــن ال

بي وهــو فضــلة عــن الحاجـة وفصــول مــن الــنفس اامكلـه ولكــن تطــالني رعونـة للــنفس بثــوب فــوق ثیـ

.)٦٤(فیخرج به عن حد الشكوى

ثم ذكر اإلمام الغزالي: حاالت اإلباحة في السؤال ودرجاته فقال انمـا یحـل بضـرورة وهـوان 

ئل مشــرفا علــى الهــالك ولــم یبــق لــه ســبیل إلــى الخــالص ولــم یجــد مــن یعطیــه مــن غیــر یكـون الســا

كراهــه واذى ، فیبــاح لــه ذلــك كمــا یبــاح لــه اكــل لحــم الخنزیــر واكــل لحــم المیتــة ، فكــان االمتنــاع 

طریق الورعین ، ومن ارباب القلوب ومن كـان واثقـا ببصـیرته فـي االطـالع علـى قـرائن االحـوال ، 

مـن اصـدقائه ، ومـنهم من بعض الناس دون البعض ، ومنهم من كان ال یأخـذ إالفكانوا یاخذون 

) في الكبش والسمن واالقـط (من كان یأخذ مما یعطي بعضا ویرد بعضا ، كما فعل رسول اهللا 

، وكان هذا یأتیهم من غیر سؤال ، فان ذلك الیكون اال عن رغبة ، ولكـن قـد تكـون رغبتـه طمعـا 

اء والسـمعة فكـانوا یحتـرزون مـن ذلـك، فكـان السـؤال مـن االصـدقاء واالخـوان في جـاه أو طلبـا للریـ

ان المطلوب رضا القلب ال فقد كانوا یأخذون مالهم بغیر سؤال واستئذان الن ارباب القلوب علموا

نطق اللسان، وقد كانوا وثقوا بإخوانهم انهم كانوا یفرحون بمباسطتهم . فاذا كانوا یسـألون اإلخـوان 

م في إقتدار إخوانهم على ما یریدونه منـه واال فكـانوا یسـتغنون عـن السـؤال ، وحـد إباحـة عند شكه

الســؤال ان تعلــم ان المســؤول بصــفة لــو علــم مــا بــك مــن الحاجــة البتــداك دون الســؤال ، فــال یكــون 

لسؤالك تاثیر اال بتعریف حاجتك ، فاما في تحریكه بالحیـاء واثـارة داعیتـه بالحیـل فـال ، ویتصـدى 

ســائل حالــة ال یشــك فیهــا فــي الرضــا بالبــاطن ، وحالــة ال یشــك فــي الكراهــة ، ویعلــم ذلــك بقرینــة ال

ن الحـالتین احـوال یاألحوال فاألخذ في الحالة األولـى حـالل طلـق ، وفـي الثانیـة سـحت ، ویتـردد بـ

یریبــه إلــى مــاال یربیــه ، الثــم ، ولیــدع مــا ایشــك فیهــا فلیســتفت قلبــه فیهــا ولیتــرك حــزاز القلــب فانــه 

وٕادراك ذلـــك بقـــرائن األحـــوال ســـهال علـــى مـــن قویـــت فطنتـــه وضـــعف حرصـــه وشـــهوته فـــان قـــوي 

الحــرص وضــعفت الفطنــة تــراءى لــه مــایوافق غرضــه ، فــال یــتفطن للقــرائن الدالــة علــى الكراهــة ، 

تـــي . وقــد أو )٦٥() (ان اطیـــب مــا اكــل الرجــل مـــن كســبه)(وبهــذه الــدقائق یطلــع علـــى ســر قولــه 

جوامـع الكلـم ، الن مـن ال كسـب لـه وال مـال ورثـه مـن كسـب ابیـه أو أحـد قرابتـه فلیأكـل مـن ایـدي 
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الناس ، وان اعطى بغیر سؤال فانما یعطي بدینه ، وقید البخاري لمن یسأل تكثرًا بغنـي مـن سـأل 

.)٦٦(وهو غني فانه ترجم له، بیان من سأل تكثرا ال من سأل لحاجة فانه یباح له ذلك

زید بن اسلم عن عطاء بن یسار عـن رجـل مـن بنـي أسـد انـه قـال : نزلـت انـا واهلـي  عن

) فوجــدت عنــده رجــال یســأله ورســول اهللا (ببقیــع الغرقــد فقــال لــي اهلــي : اذهــب إلــى رســول اهللا 

) یقول (ال اجد مـا اعطیـك) فتـولى الرجـل عنـه وهـو مغضـب وهـو یقـول : لعمـري انـك لتعطـي (

) (انه یغضب علي ان ال أجد ما أعطیه من سأل منكم ولـه أوقیـة (من شئت : فقال رسول اهللا

قــال االســدي : فقلــت للقحــة لنــا خیــر مــن أوقیــة، قــال مالــك: واألوقیــة أو عــدلها فقــد ســأل الحافــًا)

) بعـد ذلـك بشـعیر وزبیـب فقسـم (اربعون درهما . قال فرجعت ولم اسأله ، فقدم علـى رسـول اهللا 

ان السؤال مكروه لمن له أوقیة من ، وهذا الحدیث یدل على)٦٧( عز وجل لها منه حتى أغنانا اهللا

فضة، فمن سأله وله هذا الحد والعدد والقدر من الفضة أو ما یقوم مقامها ویكون عـدًال منهـا فهـو 

ملحــف. مــا علمــت أحــدًا مــن اهــل العلــم اال وهــو یكــره الســؤال لمــن لــه هــذا المقــدار مــن الفضــة أو 

كلـه ان كـان لـى ظـاهر الحـدیث ، ومـا جـاء مـن غیـر مسـألة . فجـائز لـه ان یأعدلها من الـذهب ع

.)٦٨(من غیر الزكاة وهذا مما ال اعلم فیه خالفًا فان كان من الزكاة ففیه خالف

االستثناءات في المسألة ولمن تحل :المطلب الثالث
وال سـیما ان ان ذكرنا النصوص واألحادیث التي تشـدد الوعیـد علـى موضـوع المسـألة بعد

كانـت لالسـتكثار وعـدم الحاجـة ، فقــد إسـتثنت الشـریعة حـاالت مــن المسـألة كسـؤال السـلطان لــذلك 

صنف علماء الحدیث بابًا في هذا الموضوع أسموه باب لمن تحل له المسألة 

) عن سمرة بن جندب قال : قال رسول اهللا () ،ان المسائل كد یكـد بهـا الرجـل وجهـه) (

.)٦٩(لرجل سلطانًا أو في أمر البد منه)إال ان یسأل ا

 عــن زیــد بــن عقبــة الغــراوي ، قــال دخلــت علــى الحجــاج بــن یوســف الثقفــي فقلــت : اصــلح اهللا

) ؟ قــال : بلــى ، (االمیــر ، اال أحــدثك حــدیثا ســمعته مــن ســمر بــن جنــدب عــن رســول اهللا 

وجهــه ومــن شــاء قــال ســمعته یقــول (المســائل كــد یكــد بهــا الرجــل وجهــه، فمــن شــاء أبقــى علــى 

)٧٠(سلطان ،أو یسأل في أمر ال بد منه).ترك، اال ان یسأل رجل ذا

) وعن ثوبان قال:قال رسول اهللا () : (من یتقبل لي بواحدة وأتقبل لـه بالجنـة ؟) قلـت:(

): (ال تسأل الناس شیئا، فكان ثوبان یقع سوطه، وهو راكب  فال یقـول (انا قال رسول اهللا 

.)٧١(، حتى ینزل هو فیتناوله)ألحد : ناولنیه

وأما سؤاله من سلطان فانه ال منعة فیه ، ألنه یسأل مما هو حـق لـه فـي بیـت المـال  وال 

ان یعطیـه مـن حقـه الـذي لدیـه منة للسلطان على السائل ، النه وكیل فهـو كسـؤال اإلنسـان وكیلـه

ر الـذي البـد منـه وقـد فسـر هـذا وظاهره انه وان سـأل السـلطان تكثـرا فانـه ال بـاس فیـه وال إثـم لألمـ
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األمر الذي البـد منـه بحـدیث قبیصـة وفیـه (ال یحـل السـؤال اال لثالثـة ذي فقـر مـدقع أو دم موجـع 

وقولــه (فــي أمــر البــد منــه) : أي ال یــتم لــه حصــوله مــع ضــرورته إال بســؤال. )٧٢(أو غــرم مفظــع)

هــا قــوٌم والصــحیح انــه ان غلــب وقــال النــووي: وأمــا عطیــة الســلطان فحرمهــا قــوم وأباحهــا قــوٌم وكره

الحرام فیما في ید السلطان حرمت، وكذا ان أعطى من ال یستحق وان لـم یغلـب الحـرام فمبـاح ان 

لــم یكــن فــي القــابض مــانع یمنعــه مــن اســتحقاق األخــذ، وقالــت طائفــة: األخــذ واجــب مــن الســلطان 

حجــر ابــنوقــال .)٧٣(وغیــره، وقــال آخــرون هــو منــدوب فــي عطیــة الســلطان دون غیــره واهللا أعلــم

العسقالني: والتحقیق في المسألة ان من علم كون ماله حالًال فال ترد عطیته ومن علم كون مالـه 

.)٧٤(حرامًا فتحرم عطیته ومن شك فیه فاإلحتیاط رده وهو الورع ومن أباحه أخذ باألصل

روایة  في )(لقد حددت الشریعة اإلسالمیة في الحدیث الصحیح الذي ثبت عن النبي و 

فـیمن تحـل لـه المسـألة وأعتبـر مـا مسلم الذي رواه عـن أبـي بشـٍر قبیصـة بـن المخـارق اآلتـي ذكـره

بعد ذلك سحتًا وماًال حرامًا إال في أمور ثالثة.

االول: رجل تحمل حمالة أي غرمًا في صلح بین إثنین فتحل له المسألة حتى یصیبها ثم یمسك.

اله فحلت له المسألة حتى یصیب قوام من عیش.الثاني: رجل أصابته جائحة أجتاحت م

الثالث: رجل أصابته فاقة فحلت له المسألة حتى یصیب قوامًا من عیشٍ 

)قـــال : عـــن أبـــي بشـــر قبیصـــة بـــن المخـــارق (، فمـــا ســـواهن ســـحت یأكلهـــا صـــاحبها

هـا) لصـدقة فنـأمر لـك ب) اسـأله فیهـا فقـال:(أقم حتـى تأتینـا اتحملت حمالة ، فأتیـت رسـول اهللا (

ان المسـألة ال تحـل إال ألحـد ثالثـة : رجـل تحمـل حمالـة ، فحلـت لـه المسـألة )ثم قال : (یاقبیصـة

حتـى یصــیبها ثـم یمســك ، ورجــل اصـابته جائحــة اجتاحــت مالـه ، فحلــت لــه المسـألة حتــى یصــیب 

قوامــا مــن عــیش ، أو قـــال : ســدادا مــن عـــیش ، ورجــل اصــابته فاقــة حتـــى یقــول ثالثــة مـــن ذوي 

قومه : لقد اصابت فالنا فاقة ، فحلت له المسألة حتى یصیب قواما من عیش أو قال الحجى من 

(الحمالة) بفتح )٧٥(سدادا من عیش فما سواهن من المسألة یاقبیصة سحت یأكلها صاحبها سحتا)

الحــاء المهملــة : هــي الدیــة یتحملهــا قــوم مــن قــوم ، وقیــل : هــي ماتحملــه المصــلح بــین فئتــین فــي 

بینهم القتال ونحوه. و(الجائحة) االفة تصیب اإلنسان في ماله ، و(القوام) بفتح القاف ماله لیرتفع 

وكسرها افصح : هو مایقوم به حال اإلنسان مـن مـال وغیـره . و(السـداد) بكسـر السـین المهملـة : 

هــو مــا یســد حاجــة المعــوز ویكفیــه. و(الفاقــة) الفقــر واالحتیــاج ، و(الحجــى) بكســر الحــاء المهملــة 

.)٧٦(را : هو العقلمقصو 

وقــال النــووي فــي شــرحه لهــذا الحــدیث (تحملــت حمالــة) هــي فــتح الحــاء وهــي المــال الــذي 

یتحمله اإلنسان أي یستدینه ویدفعه في إصالح ذات البین كإصالح بین قبیلتـین ونحـو ذلـك وانمـا 

تــى ) : (ح(یســتدین بــه لغیــر معصــیة . وقولــه  أن تحــل لــه المســألة ویعطــي مــن الزكــاة بشــرط

تصـبب قوامــا مـن عــیش) أو قـال ســداد مـن عــیش القـوام الســداد بكسـر القــاف والسـین وهمــا بمعنــى 
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واحد وهو ما یغني من الشيء وما تسد بـه الحاجـة وكـل شـيء سـددت بـه شـیئا فهـو سـداد بالكسـر 

حتـــى یقـــوم ثالثـــة مـــن ذوي ()(ومنـــه ســـداد الثغـــر والقـــارورة  وقـــولهم ســـداد مـــن عـــوز . وقولـــه 

هكذا هو في جمیـع النسـخ یقـوم ثالثـة وهـو صـحیح ، أي )ومه لقد أصابته فالنًا فاقةالحجى من ق

) من قومه (یقومون بهذا األمر فیقولون لقد اصابته فاقة والحجى مقصور وهو العقل وانما قال 

النـه مـن اهــل الخبـرة بباطنــه والمـال ممــا یخفـى فـي العبــادة فـال یعلمــه اال مـن كــان خبیـرا بصــاحبه 

رط الحجــى تنبیهــا علــى انــه بشــترط فــي الشــاهد التــیقظ فــال تقبــل مــن مغفــل وامــا اشــتراط وانمــا شــ

ا هـــو شـــرط فـــي بیتـــه اإلعســـار فـــال یقبـــل اال مـــن ثالثـــة لظـــاهر هـــذا ابنالثالثـــة فقـــال بعـــض أصـــح

الحــــدیث وقــــال الجمهــــور یقبــــل مــــن عــــدلین كســــائر الشــــهادات غیــــر الزنــــا وحملــــوا الحــــدیث علــــى 

ى من عرف له مال فال یقبل قولـه فـي تلفـه اإلعسـار االبنیـة وامـا مـن االستحباب وهذا محمول عل

فمـا سـواهن مـن المسـألة یـا قبیصـة سـحتا) ()(لم یعـرف لـه فـالقول قولـه مـن عـدم المـال . قولـه 

هكذا هو في جمیع النسخ سحتا وروایة غیر مسلم سحت وهذا واضح وروایة مسـلم صـحیحة وفیـه 

.)٧٧(حتااضمار أي اعتقده سحتا أو یؤكل س

) قـال رســول ، عـن عبــد اهللا بـن مســعود ()٧٨(القــیم روایـات فــي هـذا البــابابـنوقـد نقــل 

لم تسـد فاقتـه، ومـن انزلهـا بـاهللا، أوشـك اهللا لـه بـالغنى، ):(من اصابته فاقة فانزلها بالناس،(اهللا 

.)٧٩(إما بموت عاجل ، أو غنى عاجل)

اهللا معاویــة قــال رســول عــن  وعــن ســهل بــن الحنظلیــة) مــن ســأل وعنــده مــا یغنیــه، فانمــا) (

قالوا یا رسـول اهللا ، ومـا یغنیـه ؟ وفـي لفـظ ومـا )من جمر جهنم(یستكثر من النار) وفي لفظ 

وفي لفظ : (ان یكـون لـه )قدر ما یغذیه وما یعشیه(الغني الذي ال تنبغي معه المسألة ؟ قال 

ن حنبـــل رحمـــه اهللا حینمـــا ســـئل عـــن نقـــل القرطبـــي عـــن األمـــام احمـــد بـــ.)٨٠(شـــبع یـــوم ولیلـــة)

علـــى حـــدیث ســـهل بـــن )مـــا یغذیـــه و یعشـــیهاذا لـــم یكـــن عنـــده (المســـألة متـــى تحـــل ؟ قـــال : 

)٨١(الحنظلیة .

) وعن حبش بن جنادة قـال سـمعت رسـول اهللا () یقـول : فـي حجـة الـوداع وهـو واقـف (

نـد ذلـك حرمـت المسـألة ، بي فأخذ بطرف ردائه فسـأله إیـاه فاعطـاه وذهـب ، فعابعرفة أتاه اعر 

) : (ان المســألة ال تحــل لغنــي وال لــذي ِمــّرٍة ســوي اال لــذي فقــر مــدقع أو (فقــال رســول اهللا 

یأكلـه غرم مفظع ، ومن سأل الناس لیثري به ماله كان خموشا في وجهـه یـوم القیامـة ورضـفًا 

وتشـدید الـراء الشـدة . والِمرة : بكسر المیم)٨٢()من جهنم ، فمن شاء فلیقلل ، ومن شاء فلیكثر

والقــوة.  والســوي : بفــتح الســین وتشــدید الیــاء هــو التــام الخلــق الســالم مــن موانــع األكتســاب . 

.)٨٣(الرضف : الحجارة المحماة . یثري : ما یزید ماله به

:أحكام متفرقة في المسألة :المبحث الرابع 
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المطلب األول : بیان مقدار الغنى المحرم للسؤال
األحادیـــث التـــي تبـــین المقـــدار الـــذي یحـــرم الســـؤال وهـــو المقـــدار الـــذي ال ینبغـــي معـــه  لقـــد وردت

المسألة وقد جاء الوعید فیمن یقدم إلى ذلك:

بــن یزیــد عــن أبیــه عــن عبــد اهللا قــال: قــال رســول اهللا  نعــن محمــد بــن عبــد الــرحم) مــن) :(

ه). فقیل یـا رسـول اهللا سأل وله ما یغنیه جاء یوم القیامة خموُش أو خدوش أو كدوح في وجه

.)٨٤(وما الغنى؟ قال: (خمسون درهمًا أو قیمتها من الذهب)

 عن سهل بن الحنظلیة عن معاویـة عـن رسـول اهللا)(مـن سـألة وعنـده مـا یغنیـه ) انـه قـال :

فانما یستكثر من النار) وقال النفیلي في موضع آخر: من جمر جهنم، فقالوا یارسول اهللا وما 

فیلي في موضع أخر: وما الغنـى الـذي ال ینبغـي معـه المسـألة؟ قـال: (قـدر مـا یغنیه؟ وقال الن

.)٨٥(یغدیه ویعشیه)، وقال النفیلي في موضع آخر: ان یكون له شبع یوم ولیلة أو لیلـة ویـوم)

قال شمس الدین الحق: أي جمع أموال الناس بالسؤال من غیر ضرورة فكانه جمع لنفسه نار 

قدر كفایتهمـا بمـال أو كسـب لـم یمنعـه عـن علـم أو حـال، والتغذیـة جهنم (شبع یوم ولیلة) أي

إطعام طعام الغدوة والتعشیة إطعام طعام العشاء، قال الطیبي: یعني مـن كـان لـه قـوت هـذین 

الــوقتین ال یجــوز ان یســأل فــي ذلــك الیــوم صــدقة التطــوع، وأمــا فــي الزكــاة المفروضــة فیجــوز 

قة سنة له ولعیاله وكسـوتهما الن تفریقهـا فـي السـنة مـرة للمستحق ان یسألها بقدر ما یتم به نف

واحدة، قال الخطابي في قوله (شبع یوم ولیلة) إختلف الناس في تأویله فقال بعضهم من وجد 

غداء یومه وعشائه لم تحل له المسألة على ظاهر الحدیث. وقال بعضهم انما هو فـیمن وجـد 

یكفیــه لقوتــه المــدة الطویلــة فقــد حرمــت علیــه غــداء وعشــاء علــى دائــم األوقــات، فــإذا كــان مــا 

.)٨٦(المسألة

 وفي الحدیث قوله)(من سأل منكم وله أوقیة أو عدلها فقد سأل إلحافًا) :()٨٧(.

وقـال شـمس الـدین الحـق: (أوقّیــة) بضـم الهمـزة وتشـدید الیــاء أي أربعـون درهمـًا (أو عـدلها) بكســر 

. قـال الخطـابي: أو عـدلها یریـد قیمتهـا یقـال هـذا العین ویفتح أي ما یساویها من ذهب ومـال آخـر

عــدُل الشـــيء أي مـــا یســـاویه فــي القیمـــة، وهـــذا عدلـــه بكســـر العــین أي نظیـــره ومثالـــه فـــي الصـــورة 

ثـم نقـل عـن الخطـابي أقـوال العلمـاء فـي ضـوء والهیئة، واالوقیة عنـد أهـل الحجـاز أربعـون درهمـًا.

بــن ســالم: مــن وجــد اربعــین درهمــًا حرمــت علیــه هــذا الحــدیث فقــال: فهنــاك قــول ألبــي عبیــد قاســم 

وذهب قوٌم من أهل العلم إلى تحدید الغنى التي تحرم معه الصدقة بخمسین درهمـًا ورأوه الصدقة.

المبارك وأحمد وٕاسحاق، ابنحدًا في غنا من تحرم علیه الصدقة، وممن قال بذلك سفیان الثوري و 

لیس الحدیث ان من ملك خمسین درهمًا لم تحل ورفض القول به آخرون وضعفوا الحدیث وقالوا:

له الصدقة انما فیه كره له المسألة فقط، وذلك ان المسألة انما تكون مع الضرورة وال ضرورة لمن 

یجد ما یكفیه في وقته إلى المسألة. 



عبد السالم إبراهیم

١٤٤

وقال مالك والشافعي: ال حد للغنى معلوم توسعة وطاقة فإذا إكتفى بما عنده حرمت علیه الصدقة 

ذا إحتــاج حلــت لــه، قــال الشــافعي: قــد یكــون الرجــل بالــدرهم غنیــًا مــع كســب وال یغنیــه األلــف مــع وإ 

وجعــل أبــو حنیفــة وأصــحابه: الحــد فیــه مــائتي درهــم وهــو النصــاب ضــعف فــي نفســه وكثــرة عیالــه.

.)٨٨(الذي تجب فیه الزكاة

لـه أوقیـة مـن فظـة، وقال القرطبي في هذا الحدیث: وهذا الحدیث یدل على ان السؤال مكروه لمـن

فمـــن ســـأل ولـــه هـــذا الحـــد والعـــدد والقـــدر مـــن الفضـــة أو مـــا یقـــوم مقامهـــا ویكـــون عـــدًال منهـــا فهـــو 

ملحـف، ومــا علمـت أحــدًا مـن أهــل العلـم إال وهــو یكـره الســؤال لمـن لــه هـذا المقــدار مـن الفضــة أو 

.)٨٩(عدلها من الذهب على ظاهر هذا الحدیث

غیر مسألة وجواز تكرار السؤالحكم ما جاء من :المطلب الثاني
أباحت الشریعة اإلسالمیة أخذ ما جاء من غیر مسألة وال إشراف نفس قال النـووي رحمـه 

اهللا: قــال العلمــاء: إشــراف الــنفس تطلعهــا إلیــه وتعرضــها لــه وطمعهــا فیــه وأمــا طیــب الــنفس فــذكر 

یــر ســؤال وال إشـــراف القاضــي فیــه أحتمــالین أظهرهمـــا انــه عائــد علـــى اآلخــذ ومعنــاه مــن أخـــذه بغ

وتطلع نفٍس  بورك له فیه، والثاني انه عائد إلى الدافع ومعناه من أخذه ممن یـدفع منشـرحًا بدفعـه 

.)٩٠(إلیه طّیُب النفس ال بسؤال اضطره الیه أو نحوه مما ال تطیب له نفس الدافع

رزقــه وقــال القرطبــي: فــان جــاءه شــيء مــن غیــر ســؤال فلــه ان یقبلــه وال یــرده إذ هــو رزق 

) : والذي نفسي بیده ال أسأل أحدًا شیئًا وال یأتیني بشيء من اهللا، وقد قال عمر بن الخطاب (

غیر مسألة إال أخذته، ثم نقل عن اإلمام أحمد بن حنبل رحمه اهللا قوله: فأما إذا جـاءك مـن غیـر 

المطمــوع ان تحتســبه وال خطــر علــى قلبــك فهــذا االن لــیس فیــه إشــراٌف واإلشــراف رفــع الــرأس إلــى

وقال النووي وٕاختلف العلماء في من جـاءه مـاٌل هـل یجـب قبولـه أم ینـدب .)٩١(عنده والمطموع فیه

.)٩٢(على ثالثة مذاهب والصحیح المشهور الذي علیه الجمهور انه یستحب

ــًا إعــذارًا وانــذارًا قــال القرطبــي :  الســائل إذا كــان محتاجــًا فــال بــأس ان یكــرر المســألة ثالث

كـه. فـان كـان المسـؤول یعلـم بـذلك وهـو قـادر علـى مـا سـأله وجـب علیـه اإلعطـاء وان واألفضل تر 

.)٩٣(كان جاهًال به فیعطیه مخافة ان یكون صادقًا في سؤاله فال یفلح في رده

حكم سؤال الصالحین:المطلب الثالث
حثت شریعتنا في موضوع المسألة ان تكون المسألة عن الصالحین وقد نقل ابو داؤد عن 

) ال، وان كنت سـائًال (): أسأل یا رسول اهللا ؟ فقال النبي (الفراسي انه قال: قال لرسول اهللا 

.)٩٤(البد (وان كنت البد سائًال) فسل الصالحین)



في  الشریعة اإلسالمیةأحـكام سائل الحاجة

١٤٥

ًا مـن المـال وتوكـل علـى اهللا فـي كـل حـاٍل (وان ئقال شمس الدین: أي ال نسأل النـاس شـی

(فسل الصالحین) أي القادرین على قضـاء الحاجـة كنت البد سائًال) أي لك منه وال غنى لك عنه

او أخیــار النــاس النهــم ال یحرمــون الســائلین ویعطــون مــا یعطــون عــن طیــب نفــس الن الصــالح ال 

.)٩٥(یعطي إال من الحالل وال یكون إال كریمًا ورحیمًا وال یهتك العرض وألنه یدعو لك فیستجاب

) ســـؤال أهــل الفضــل والصــالح عنـــد (وقــال القرطبــي فــي شـــرحه لهــذا الحــدیث: فأبــاح 

الحاجــة إلــى ذلــك، وان أوقــع حاجتــه بــاهللا فهــو أعلــى، قــال إبــراهیم بــن أدهــم ســؤال الحاجــات مــن 

الناس هي الحجاب بینك وبین اهللا تعـالى، فـانزل حاجتـك بمـن یملـك الضـر والنفـع، ولـیكن مفزعـك 

.)٩٦(إلى اهللا تعالى یكفیك اهللا ما سواه وتعیش مسروراً 

معالجة اإلسالم للمسألة والحث على العمل:الرابعالمطلب
بعـــد ان ذكرنـــا الحكـــم الشـــرعي للمســـألة وذم الشـــریعة اإلســـالمیة علـــى الســـائل ان لـــم یكـــن 

محقًا ومحتاجًا في مسألته وبما یترتب على السؤال من المذمة وسوء المصیر في الدنیا واآلخرة ال 

ف اإلســالم مــن الشــخص الســائل حیــث شــجع اإلســالم ســیما إذا كــان الســؤال تكثــرًا، نــذكر هنــا موقــ

أبناءه على العمل ونهاهم عن البطالة والتكاسل واإلعتماد على اآلخرین، ال سیما إذا كـان السـائل 

.غیر عاجز أو صاحب عاهة

 ىأن رجـًال مـن األنصـار أتـ)عـن انـس (ف ولم یكتـف اإلسـالم بـالعالج السـلبي للمشـكلة

(أمــا فــي بیتــك شــيء ؟) قــال : بلــى . حلــس نلــبس بعضــه ، ونبســط ) فســأله ، فقــال :(النبــي 

)(فأتـاه بهمـا فأخـذهما  رســول اهللا )بعضـه ، وقعـب نشـرب فیـه مــن المـاء . قـال : (ائتنـي بهمــا

) : (مـن یزیـد (بیده ،وقال (من یشتري هذین)  قـال رجـل : انـا أخـذهما بـدرهم ، قـال رسـول اهللا 

رجل: أنا أخذهما بدرهمین فأعطاه إیاه ، وأخذ الدرهمین فأعطـاه على درهم) مرتین ،أو ثالثا ،قال

األنصاري، وقال:(اشتر بأحدهما طعاما فانبـذه إلـى اهلـك ، واشـتر بـاألخر قـدوما فـائتني بـه) فاتـاه 

) عــودا بیــده ، ففعــل ثــم قــال : (إذهــب فأحتطــب وبــع وال أرینــك خمســة (بــه فشــد فیــه رســول اهللا 

قــد أصــاب عشــرة دراهــم فاشــترى ببعضــها ثوبــا وببعضــها طعامــا فقــال عشــر یومــًا) ففعــل ، فجــاء و 

ان تجئ المسألة نكتـة فـي وجهـك یـوم القیامـة ،ان المسـألة ال ) : (هذا خیر لك من(رسول اهللا 

ـــــذي دم موجـــــع) ـــــذي غـــــرم مفظـــــع ، أو ل ـــــذي فقـــــر مـــــدقع ، أو ل ـــــثالث : ل . قـــــال )٩٧(تصـــــلح اال ل

وســكون الــالم وبالســین المهملــة : وهــو كســاء غلــیظ بكســر الحــاء والمهملــة ،)والحلــس(المنــذري:

یكون على ظهر البعیر ، وسمي به غیر مما یداس، ویمتهن من األكسیة ونحوها (والفقر المدقع) 

بضم المیم ، وسكون الدال المهملة، وكسر القاف : هـو الشـدید الملصـق صـاحبه بالـدقعاء ، وهـي 

ن المعجمة، وسكون الراء هو ما یلزم أداؤه تكلفًا ال األرض التي ال نبات فیها. و(الغرم) بضم الغی

فــي مقابلــة عــوض. و(المفظــع) بضــم البــاء ، وســكون الفــاء وكســر الظــاء المعجمیــة : هــو شــدید 
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الشنیع و(ذو الدم الموجع) هو الذي یتحمل دیة عن قریبه أو حمیمه، أو نسیبه القاتـل یـدفعها إلـى 

.)٩٨(حمیمه الذي یتوجع لقتلهأولیاء المقتول ولم یفعل قتل قریبه ، أو

لقد أصبح طاقة منتجة وعضوًا فعاًال ونافعًا بعد ان كـان یسـأل النـاس وهـو متطفـل علـیهم

ان عمـل الرجـل فمهما كانت صور التسول فهي مكروهة الن التسول تطفل علـى أمـوال العـاملین،

)(. وقد كـرم النبـي )٩٩(عالمة على إسالمه، ودلیل استحقاقه شرف الخالفة التي تمنته المالئكة

) یــده لیصــافح الرجــل فإعتــذر () مــد النبــي (الیــد العاملــة فعنــدما دخــل رجــل علــى رســول اهللا 

قــال الغزالــي رحمــه اهللا فــإذا .یــُد یحبهــا اهللا ورســوله هــاالرجــل لخشــونة یدیــه مــن أثــر العمــل، ولكن

. وقــال )١٠٠(ثــره ســحتفتشــت أحــوال مــن یأكــل مــن أیــدي النــاس علمــت ان جمیــع مــا یأكلــه أو أك

النووي رحمه اهللا: إختلف أصحابنا في مسألة القادر على الكسب على وجهین أصحهما انها حراٌم 

لظـاهر األحادیـث. والثـاني حـالل مــع الكراهـة بـثالث شـروط: ان ال یــذل نفسـه وال یلـح فـي الســؤال 

.)١٠١(علموال یؤذي المسؤول، فان فقد أحد هذه الشروط فهي حرام باإلتفاق واهللا أ

نتائج البحث والتوصیات
األصـل فـي المسـألة التحـریم وقـد وردت أن  ان انتهیت من كتابة هذا البحـث تبـین لـيبعد

األحادیــث علــى عــدم جوازهــا واســتثنت منهــا بعــض حــاالت َمــن هــم فــي أمــس الحاجــة إلــى الســؤال 

قــــررة فــــي الشــــریعة وٕانمــــا أبیحــــت لهــــم للضــــرورة ، والضــــرورة تقــــدر بقــــدرها وهــــذه مــــن القواعــــد الم

اإلسالمیة وذلك أن األصل فـي الشـریعة أنهـا شـجعت علـى األنفـاق فـي سـبیل اهللا تعـالى بحیـث ال 

یضطر الناس إلى السؤال . كما دعـت إلـى العمـل وطلـب الكسـب الحـالل لكـي یسـتغنوا وال یكونـوا 

ســـلم الـــذي عالـــًة علـــى المجتمـــع وعلـــى النـــاس وبـــذلك تزدهـــر الحیـــاة االقتصـــادیة فـــي المجتمـــع الم

المطلوب فیه أن یكون أفراده أقویاء في جمیع شؤونهم المادیة والمعنویة . وقـد اسـتثنت النصـوص 

بعض الحاالت مثل من تحمل حمالة وفي هذا ترغیب لإلصالح بین الناس استجابة لدعوة القـرآن 

مجتمـع والسنة والصلح خیر وكذلك من أصابته جائحة اجتاحت ماله وهذا یدل على مدى رعایة ال

إن المـؤمنین كالجسـد الواحـد إذا اشـتكى )المسلم وتضامنهم مع بعضهم اسـتجابة لـدعوة النبـي (

عضو تـداعى لـه سـائر الجسـد بالسـهر والحمـى وهـو مـن بـاب التعـاون علـى البـر والتقـوى .وكـذلك 

مــن أصــابه الفقــر المــدقع وفــي هــذا االســتثناء الفقــر بســبب العجــز اســتجابة لــدعوة اإلســالم بقضــاء

حاجــات الفقــراء وكــذلك مــن االســتثناءات أجــازت الشــریعة ســؤال الســلطان والمتمثلــة بالدولــة وبیــت 

مال المسلمین الیوم وذلك بسبب أن السلطان ولي من ال ولي له . 

نوصي بمعالجة ظاهرة حاالت التسول وٕایجاد الحلول المناسبة لها وذلـك بفـتح دور رعایـة 

دخل مادیـًأ لهـم وال معینـًا، ودراسـة أحـوال العـاطلین عـن العمـل األیتام وأصحاب العاهات الذین ال

وٕایجاد فرص عمل مناسبة لهم للحد من هذه الظاهرة.
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المصادر والمراجع بعد 
القرآن الكریم

الجـــوهري: الصـــحاح فـــي اللغـــة واالعـــالم والعلـــوم ، تقـــدیم عبـــد اهللا العالیلـــي ، تصـــنیف نـــدیم مرعشـــلي ، دار ) ١(

عبـد الـرحمن  و، وینظـر : الفراهیـدي أبـ ١/٥٦١، فصل السین :  ١٩٧٤،  ١ة ، بیروت ، طالحضارة العربی

مي والدكتور ابراهیم السامرائي ، دار الرشید ، بغداد ، و الخلیل بن احمد ، العین ، تحقیق : د . مهدي المخز 

مـد بـن مكـرم ، الفضل جمـال الـدین مح ومنظور ، أب. وابن ٣٠١/  ٧ة المعاجم والفهارس : ، سلسل ١٩٨٠

.٣١٨/  ١١:  )سأل(لسان العرب ، الدار المصریة للتألیف ، مطبعة بوالق ، فصل السین ، مادة 

عبــد اهللا محمــد بــن أحمــد االنصــاري / الجــامع ألحكــام القــرآن / تحقیــق محمــد بیــومي وعبــداهللا  والقرطبــي: أبــ) ٢(

  .٣٠١/  ٩ :المنشاوي / مكتبة جزیرة الورد ومكتبة االیمان  

الفداء / تفسیر القرآن العظیم / تقـدیم عبـد القـادر االرنـاؤوط / دار السـالم الریـاض  وكثیر: عماد الدین أبابن) ٣(

  ٢٨٣/  ١ :م ١٩٩٨ -هـ١٤١٨/  ٢/ دار الفیحاء دمشق / ط

  ٢٩٩/  ٤ :كثیر: المصدر السابق ابن) ٤(

  .  ٣٤ص  :م ١٩٨٥/  ١الكویت / طاألشقر: محمد سلیمان عبد اهللا / زبدة التفسیر من فتح القدیر /) ٥(

 -هــ  ١٤١٧ / ١ط/القـاهرة /دار الحـدیث /المعجـم المفهـرس اللفـاظ القـرآن الكـریم /عبد البـاقي: محمـد فـؤاد  )٦(

  . ٤١٤ـ  ٤١٣ص  :م ١٩٩٦

الــــــــدامغاني: حســــــــین بــــــــن محمــــــــد ، قــــــــاموس القــــــــرآن وٕاصــــــــالح الوجــــــــوه والنظــــــــائر فــــــــي القــــــــرآن الكــــــــریم ،  )٧(

، بــاب الســین مــادة (ســـأل) ١٩٧٧،  ٢ز ســید االهــل ، دار العلـــم للمالیــین ، بیــروت ، طتحقیــق: عبــد العزیــ

  . ٢٢٤ـ  ٢٢٣ص 

  .٢٨٣/  ١ :كثیر: المصدر السابق ابن) ٨(

  )١٦٦٢رقم (: سنن أبي داؤد : كتاب الزكاة / باب حق السائل  ) ٩(

  .٢٩٩/ ٤ :كثیر: المصدر السابق ابن ) ١٠(

  ١٣٩ص  :ة في وزارة التربیة / الجمهوریة العراقیة / تفسیر سورة البقرة التفسیر المدرسي : لجن) ١١(

  )٩تم تخریجه : هامش رقم () ١٢(

عمر عماد زكي البـارون / المكتبـه التوفقیـة ، مصـر،  يالعسكري: أبو هالل / الفروق اللغویة / تحقیق / أب) ١٣(

  .  ١٩٠د . ت ، ص 

بیــروت دار المعرفــة /تحقیــق خلیــل شــیحا/صــحیح البخــاري/یل/عبــد اهللا محمــد بــن اســماع والبخــاري: أبــ) ١٤(

)١٤٨٠-١٤٦٩أرقام األحادیث (كتاب الزكاة/ باب من سأل الناس تكثرا/ م /٢٠٠٧ -هـ ٢/١٤٢٨/ط

مسـلم: ابــي الحسـین مســلم القشـیري النیســابوري / صــحیح مسـلم / منشــورات دار االفـاق الجدیــدة / بیــروت / ) ١٥(

). ١٠٤٥ - ١٠٣٣االحادیث (كتاب الزكاة / ارقام

الترمذي: أبو عیسى محمد بن عیسى / سنن الترمذي / تحقیـق الشـیخ خلیـل مـأمون شـیحا / دار المعرفـة / ) ١٦(

  ). ٦٨٠-٦٦٥-٦٥٢م / كتاب الزكاة / أرقام األحادیث (٢٠٠٢-هـ١٤٢٣/  ١بیروت / ط

م / ١٩٨٨-هــ١٤٠٨ر الحدیث / القاهرة / ابو داؤد: سلیمان بن األشعث السجستاني / سنن ابي داؤد / دا) ١٧(

). ١٦٤٥ - ١٦٢٣كتاب الزكاة / أرقام األحادیث (
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/  ٢٠٠٤عبد الرحمن بن شعیب بن علي / سنن النسائي / بیت الحكمـة الدولیـة / بیـروت /  والنسائي : أب )١٨(

  . )٢٥٩٩ - ٢٥٨٦كتاب الزكاة / باب المسألة / أرقام األحادیث (

 ٢٠٠٤ماجة / بیت االفكار الدولیة / بیروت / ابنعبد اهللا محمد بن یزید القزویني / سنن  وماجة: أبابن) ١٩(

  ). ١٨٣٧/ كتاب الزكاة / باب كراهیة المسألة / رقم الحدیث (

بـاب /كتـاب الزكـاة /وصـحیح مسـلم  /) ١٤٧٤البخاري: كتاب الزكاة / باب من سأل النـاس تكثـرًا / رقـم () ٢٠(

  ).١٠٤٠رقم ( /اس كراهیة المسألة للن

). ٢٥٨٢النســائي: ســنن النســائي / مصــدر ســابق / كتــاب الزكــاة ، بــاب مســألة الرجــال ذا ســلطان / رقــم () ٢١(

والترمـــذي: ســـنن الترمـــذي / مصـــدر ســـابق / كتـــاب الزكـــاة / بـــاب مـــا جـــاء فـــي النهـــي عـــن المســـألة / رقـــم 

)٦٨١.(

أبـي هــاجر محمـد بــن السـعید / دار الكتــب :/تحقیــقالبیهقـي: أبـو بكــر احمـد بــن الحسـین / شــعب االیمـان ) ٢٢(

ــــروت/ ط ــــي االســــتعفاف عــــن المســــألة ٢٠٠٠ -هـــــ١٤٢١/  ١العلمیــــة / بی ــــي الزكــــاة / فضــــل ف ــــاب ف م/ ب

  ). ٣٥٢٦/ رقم الحدیث (٣/٢٧٤/

). ٣٥٢٦/ رقم الحدیث ( ٢٧٤/  ٣ :البیهقي: مصدر سابق ) ٢٣(

  ). ٢٥٨٦(النسائي: كتاب الزكاة / باب المسألة / رقم ) ٢٤(

  ). ١٠٤١برقم (:باب كراهیة المسألة للناس /مسلم: كتاب الزكاة  )٢٥(

كتـاب الزكـاة بـاب :) . وصـحیح مسـلم ١٤٧٢باب األستعفاف عن المسألة ، رقم (/البخاري: كتاب الزكاة ) ٢٦(

  ). ١٠٣٣بیان ان الید العلیا خیر من الید السفلى / رقم الحدیث (

  . ١٣١/  ٧شرح صحیح مسلم : :والنووي   . ٢٩٢/  ٢ : سابقالمنذري: المصدر ال) ٢٧(

  ). ١٠٥٣). ومسلم رقم (١٤٦٩البخاري: كتاب الزكاة ، باب األستعفاف عن المسألة ، رقم () ٢٨(

كتـاب الزكـاة ، /. وصـحیح مسـلم  ٤٢٩، ص  ١٤٧٩باب من سأل الناس تكثرًا : /البخاري: كتاب الزكاة) ٢٩(

  ). ١٠٣٩جد غني وال یفطن له فیتصدق علیه : (باب المسكین الذي ال ی

  ).١٤٧٠رقم ( :باب االستعفاف عن المسألة /البخاري: كتاب الزكاة ) ٣٠(

  ).١٠٣٧) ، والحدیث رقم (١٠٣٨مسلم: كتاب الزكاة ، باب النهي عن المسألة ، رقم () ٣١(

تحقیـق ابـو عبـد الـرحمن المكـي / مكتبـة الحافظ عبد العظیم بن عبد القوي / الترغیـب والترهیـب / المنذري:) ٣٢(

   .٢٩٧/  ٢ :الترغیب والترهیب /نزال مصطفى نزال / مكة المكرمة / الریاض

/ كتــاب الصــدقات بــاب الترهیــب فــي المســألة وتحریمهــا ومــا جــاء فــي ذم الطمــع المنــذري : مصــدر ســابق ) ٣٣(

. ٢٨٦/  ٢والترغیب في التعفف ، والقناعة واألكل من كسب یده : 

.٢٨٦/  ٢المنذري: المصدر السابق : ) ٣٤(

حجر: احمد بن محمد العسـقالني / فـتح البـاري شـرح صـحیح البخـاري / تحقیـق الشـیخ عبـد العزیـز بـن ابن) ٣٥(

–الریـــاض /   دار الفیحـــاء -بـــاز / رقـــم كتابهـــا وابوابهـــا وأحادیثهـــا محمـــد فـــؤاد عبـــد البـــاقي / دار الســـالم 

شــیئا مـن غیـر مسـألة وال إشــراف بـاب مـن اعطـاه اهللا // كتـاب الزكــاة  م٢٠٠٠-هــ ١٤٢١/  ٣دمشـق / ط

  .٣٠١/  ٩ :. وینظر القرطبي : المصدر السابق  ٤٢٥ـ  ٤٢٤/  ٣ نفس:

النووي: محي الدین أبو زكریا یحیى بن شـرف / شـرح صـحیح مسـلم / دار القلـم / بیـروت / كتـاب الزكـاة ، ) ٣٦(

. ١٣٦/  ٧ :باب كراهیة المسألة للناس 

  . ٢٤٧ـ  ٤٢٦/   ٣ :حجر العسقالني: مصدر سابق ابن) ٣٧(
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  .  ٤٢٦/  ٣ :حجر العسقالني ابن. وینظر:  ٢٠٠/  ٢ :القرطبي: مصدر سابق ) ٣٨(

حامد محمد بن محمد / إحیـاء علـوم الـدین / تحقیـق الشـیخ عبـد العزیـز عـز الـدین السـیروان /  والغزالي: أب) ٣٩(

  .١٩٩/  ٤ :دار القلم / بیروت 

  ). ١٤٧٠رقم ( :البخاري: كتاب الزكاة / باب األستعفاف عن المسألة ) ٤٠(

الصنعاني: محمد بن اسماعیل االمیر الیمني / سـبل السـالم / شـرح بلـوغ المـرام مـن أدلـة االحكـام / تحقیـق ) ٤١(

  .١٤٣/  ٢ :شریف عبد اهللا ومحمد سعید 

  ).٥٨رقم (  :بالمالئكة في غزو بدر مسلم: مصدر سابق /  كتاب الجهاد / باب االمداد) ٤٢(

  ).٣٣٧٣رقم ( :الترمذي: مصدر سابق / كتاب الدعوات / باب ما جاء في فضل الدعاء ) ٤٣(

عبـد اهللا محمـد بـن ابـي بكـر بـن ایـوب / مـدارج السـالكین بـین منـازل ایـاك نعبـد وایـاك  وقیم الجوزیة: أبـابن) ٤٤(

  .٦١٥ – ٦١٣/  ١ :ب الثقافي / االزهر / القاهرة نستعین / تحقیق رضوان جامع رضوان / المكت

  .١٩٨ – ١٩٧/  ٤ :الغزالي: مصدر سابق / إحیاء علوم الدین ) ٤٥(

  ). ٢٥مسلم: مصدر سابق / تقدم تخریجه هامش رقم () ٤٦(

  ). ٢٢ - ٢١ – ٢٠تقدم تخریجه في الهوامش ذوات األرقام () ٤٧(

  ٦١٥ـ  ١/٦١٣ :مصدر سابق القیم الجوزیة : مدارج السالكین /ابن) ٤٨(

  ) .٢٠تم تخریجه هامش () ٤٩(

  ٦١٥ـ  ١/٦١٣ :القیم الجوزیة : مدارج السالكین / مصدر سابق ابن) ٥٠(

). وسـنن النسـائي:  كتـاب الزكـاة / بـاب ١٦٣٩سنن أبـي داؤد: كتـاب الزكـاة / بـاب كراهیـة المسـألة / رقـم () ٥١(

   ).٢٥٩٠رقم ( :فضل من ال یسأل الناس شیئا 

  . ٧/١٣٩ :النووي: شرح صحیح مسلم / مصدر سابق ) ٥٢(

  .١٩٨ – ١٩٧/  ٤ :الغزالي: إحیاء علوم الدین / مصدر سابق ) ٥٣(

/ماجـــة : كتـــاب الزكـــاةابـــن). وســـنن ١٦٣٩رقـــم ( :ســـنن ابـــي داؤد: كتـــاب الزكـــاة / بـــاب كراهیـــة المســـألة ) ٥٤(

  ).١٨٣٧رقم ( :باب كراهیة المسألة 

  )١٦٣٨رقم ( :سنن ابي داؤد : كتاب الزكاة / باب ماتجوز في المسألة ) ٥٥(

  .٢٠٠/  ٤ :الغزالي: المصدر السابق ) ٥٦(

  . ١٤٤/ ٢ :الصنعاني: المصدر السابق ) ٥٧(

  .٥٨/ص ١٩٧٦/ ١غریب: الشیخ محمود محمد / المال في القرآن / طبع وزارة االعالم/ بغداد / ط) ٥٨(

  .١٩٨/  ٤ :اء علوم الدین الغزالي: إحی) ٥٩(

  .٢٠٢ – ٢٠١/  ٤ :الغزالي: مصدر سابق ) ٦٠(

  ).٣١تقدم تخریجه في الهامش () ٦١(

-١٦٢٥-١٦٢٤سنن ابي داؤد: كتاب الزكاة / باب من یعطى من الصدقة وحد الغنى / ارقام االحادیث () ٦٢(

  . ٢٦-٢٥/ ٥ :). وینظر عون المعبود شرح سنن ابي داؤد ١٦٢٦

/  ١بــن حنبــل: الزهــد / زهــد عبیــد بــن عمیــر / خــرج احادیثــه محمــد بــن عیــادي / مكتبــة الصــفا / طاحمــد) ٦٣(

  ) . ٢٣٩١رقم الحدیث ( :م ٢٠٠٣-هـ ١٤٢٤

  .٢٠٢ – ٢٠١/  ٤ :الغزالي: مصدر سابق / إحیاء علوم الدین ) ٦٤(
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ماجـة / كتـاب التجـارات ابنوسنن ، ).٥٨٦١رقم ( :سنن النسائي: كتاب البیوع / باب الحث على الكسب ) ٦٥(

  ). ٢١٣٤رقم ( :/ باب الحث على المكاسب 

  .٦١٥-٦١٣/ ١ :قیم الجوزیة: مصدر سابق / مدارج السالكین ابن) ٦٦(

  ٥/٢٦). وینظر عون المعبود : ١٦٢٤) / رقم الحدیث (٦٢تم تخریجه في الهامش () ٦٧(

  .٤٠١/  ٢ :القرطبي: الجامع ألحكام القرآن / مصدر سابق ) ٦٨(

  ).٦٨١الترمذي: مصدر سابق / كتاب الزكاة ، باب ما جاء في النهي عن المسألة ، رقم () ٦٩(

  ) ٢٧تم تخریجه هامش ( ) ٧٠(

  )١٦٣٩رقم ( :سنن أبي داؤد : كتاب الزكاة / باب كراهیة المسألة ) ٧١(

  )١٦٣٨رقم ( :سنن أبي داؤد : كتاب الزكاة / باب ماتجوز فیه المسألة ) ٧٢(

  . ٤٧/  ٥. وعون المعبود: ١٤١/  ٧ :وي: مصدر سابق / شرح صحیح مسلم النو  )٧٣(

  . ٤٢٥/  ٣ :حجر العسقالني: مصدر سابق ابن) ٧٤(

،١٣٤، ص  ١٠٣٨مسلم: كتاب الزكاة ، باب النهي عن المسألة برقم : ) ٧٥(

  ).٢٥٧٩وسنن النسائي : كتاب الزكاة  ، باب الصدقة لمن تحل ، رقم (

  . ٢٩١ – ٢٩٠/  ٢نذري: الترغیب والترهیب مصدر سابق ، الم ) ٧٦(

  .١٣٩/  ٧ :النووي: مصدر سابق / شرح صحیح مسلم ) ٧٧(

  .٦١٥-٦١٣/  ١ :قیم الجوزیة: مصدر سابق / مدارج السالكین ابن) ٧٨(

  ).٢٣٢٦الترمذي: كتاب الزهد ، باب ما جاء في الهم في الدنیا وحبها ، رقم () ٧٩(

  ).١٦٢٦رقم ( :ؤد: كتاب الزكاة / باب من یعطى من الصدقة سنن ابي دا) ٨٠(

  .٤٠٢/ ٢ :القرطبي: مصدر سابق ) ٨١(

  ). ٦٥٣الترمذي: كتاب الزكاة ، باب ما جاء من ال تحل له الصدقة ، رقم () ٨٢(

  .٤٨٥)  ٤٨٤/  ٢المنذري: الترغیب والترهیب مصدر سابق ، ) ٨٣(

  ).١٦٢٣رقم ( :من یعطى من الصدقة سنن ابي داؤد: كتاب الزكاة / باب ) ٨٤(

  ) .٨٠تم تخریجه هامش () ٨٥(

  .٢٨/ ٥ :شمس الدین الحق: عون المعبود / مصدر سابق ) ٨٦(

  ).١٦٢٥رقم (: سنن ابي داؤد: كتاب الزكاة / باب من یعطى من الصدقة ) ٨٧(

لعسقالني /              حجر اابن.  وینظر ٢٦-٢٥/  ٥ :شمس الدین الحق: عون المعبود / مصدر سابق ) ٨٨(

  .٤٣١-٤٣٠/ ٣ :فتح الباري/ مصدر سابق 

  .٤٠١/ ٢ :القرطبي: مصدر سابق ) ٨٩(

  .١٣٢/  ٧ :النووي: مصدر سابق ) ٩٠(

  .٤٠٢/ ٢ :القرطبي: مصدر سابق ) ٩١(

  .١٤١/  ٧ :النووي: مصدر سابق ) ٩٢(

  .٤٠٣/ ٢ :القرطبي: مصدر سابق ) ٩٣(

  ).١٦٤٣رقم ( :كتاب الزكاة / باب في االستعفاف سنن ابي داؤد: ) ٩٤(

  .٤٦/  ٥ :شمس الدین الحق: عون المعبود / مصدر سابق ) ٩٥(

  .٤٠٣/ ٢ :القرطبي: مصدر سابق ) ٩٦(



في  الشریعة اإلسالمیةأحـكام سائل الحاجة

١٥١

  ). ١٦٣٨سنن ابي داؤود: مصدر سابق / كتاب الزكاة / باب ما تجوز فیه المسألة / رقم الحدیث ( )٩٧(

  . ٤١-٥/٤٠ :. وینظر شمس الدین الحق / عون المعبود ٢٩٥/  ٢، المنذري: الترغیب والترهیب )٩٨(

  .٥٦ص :غریب: الشیخ محمود محمد / مصدر سابق ) ٩٩(

  .٢٠١/  ٤ :الغزالي: مصدر سابق  ١٠٠(

  .١٣٤-٧/١٣٣ :النووي: مصدر سابق ) ١٠١(


