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29

مقـــدمة

مف األخبلؽ المتوارثة عند العرب قديماً وأقرىا اإلسبلـ وثمنيا خمؽ

القناعة والعفة  ،والمتأمؿ في تاريخ العرب يجد ذلؾ واضحاً في أدبياتيـ

وفي مقدمة الخصاؿ التي يمتدحوف بيا  ،فنجد أحدىـ يشيد بالتكسب

والتسبب في إغناء النفس عف اآلخريف  ،فيقوؿ مخاطباً نفسو :

ذريني لمغنى أسعى فإني

رأيت الناس شرىـ الفقير

وأحقرىـ وأىونيـ عميو

واف كانا لو نسػب وخير

يباعده الخميؿ وتزدريو

حميمتو ويني ػره الصغير

9

كما نجد اإلماـ الشافعي – رحمو اهلل  -يصؼ نفسو في قناعتيا وتعففيا ػ
ولو كانت ذات حاجة ػ بقولو :

فبل ذا يراني واقفاً في طريقو

غني ببل ماؿ عف الناس كميـ

وال ذا يراني واقفاً عند باب ػػو

وليس الغنى إال عف الشيء ال بو

2

وذلؾ أف اإلسبلـ أقر ىذا المعنى وأصبغو صبغة العقيدة والثقة فيما
عند اهلل والزىد فيما لدى المخموؽ  ،لما في االعتماد عمى اهلل مف السمو
بالنفس وعزتيا  ،بخبلؼ الركوف لمخمؽ ففيو الذؿ واإلىانة لمنفس التي
كرميا اهلل وفي ىذا المعنى نجد أحدىـ يقوؿ :

ال تخضعف لمخموؽ عمى طمع

فإف ذلؾ وىف منؾ في الديف

واسترزؽ اهلل مما في خزائنو

فأمر ربؾ بيف الكاؼ والنوف

1

2

القائل عروة بن الورد ( دٌوان عروة بن الورد ص)45
2
القائل اإلمام الشافعً ( دٌوان اإلمام الشافعً ص)44
3
الٌعقوبً  ،محمد مولود بن احمد فال  ،إحكام المقال فً أحكام السؤال  ،من منشورات أحمد سالك الشنقٌطً  ،نواكشوط  ،مورٌتانٌا،
 1441هـ
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لذلؾ كاف مف المستبعد أف تجد الفرد المثقؼ والمتعمـ يمتيف مينة التسوؿ
أو ينزؿ بنفسو إلى مرتبة أصحاب الطمع المزري بالمروءة  ،بؿ إف ىذه
الظاىرة إنما تنتشر بيف صفوؼ األمييف  ،أو ضعاؼ النفوس  ...وىي
ظاىرة ليا صمة أيضاً بضعؼ العقيدة والوازع الديني الذي يردع عف
سفاسؼ األمور وينأى بصاحبو عف النزوؿ إلى الدنايا باتخاذ التسوؿ مينة.

ومف ىنا كانت ظاىرة التسوؿ حرية بالبحث واإلثارة لمعرفة حقيقتيا
وحكميا وما يترتب عمييا مف االنحراؼ واآلثار المناىضة لمحضارة والتقدـ.

ولبياف مفيوـ ظاىرة التسوؿ وصمتيا باالنحراؼ مف المنظور

اإلسبلمي والحضاري سوؼ تشتمؿ ىذه الدراسة عمى ستة مباحث ىي :
المبحث األوؿ  :مفيوـ ظاىرة التسوؿ

المبحث الثاني  :التسوؿ مف المنظور الشرعي
المبحث الثالث  :التسوؿ مف المنظور الحضاري

المبحث الرابع  :المظاىر السمبية لمتسوؿ .

المبحث الخامس  :عبلج ظاىرة التسوؿ مف المنظور اإلسبلمي .
المبحث السادس  :مبادرة خادـ الحرميف الشريفيف الممؾ عبد اهلل كنموذج

معاصر لموقاية مف التسوؿ .
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المبحث األول  :مفهوم ظاهرة التسول

 .9التسول في المغة العربية :التسوؿ عمى وزف تفعؿ مف السؤاؿ  ،قاؿ
تسوؿ تسوالً كتفضؿ تفضبلً  ،والسؤاؿ في المغة العربية طمب

العطية ،وطمب الخبر  ،ويفرؽ بينيما بأف طمب العطية يتعدى بنفسو
فتقوؿ سألتو كذا  ،أي طمبتو إياه  ،وطمب الخبر يتعدى بعف فتقوؿ
سألتو عف كذا  ،جاء في المساف  ( :وسألتو الشيء وسألتو عف

الشيء سؤاالً ومسألة  ،قاؿ ابف بري سألتو الشيء بمعنى استعطيتو
إياه  ،قاؿ تعالى  ( :وال يسألكـ أموالكـ )  .2وسألتو عف الشيء،

استخبرتو .5والسوؿ ىو ما يسألو اإلنساف  ،ومنو قولو تعالى  ( :قاؿ
قد أوتيت سؤلؾ يا موسى) .6أي أعطيت أمنيتؾ التي سألتيا  ،ورجؿ

سولة  :أي كثير السؤاؿ).7

وعمى ىذا يكوف التسوؿ مف األوزاف الدالة عمى التقوية والتكثير ،

كالتظمـ  ،والتجمع  ،فيو أكثر مبالغة مف السؤاؿ  ،ألف السؤاؿ
يتبادر منو إلى الفيـ معنى المرة الواحدة  ،والتسوؿ يتبادر منو معنى

التعود والتكرار  ،ألف زيادة المبنى تدؿ عمى زيادة المعنى .
 .2التسول في االصطالح :

لـ أقؼ عمى تعريؼ اصطبلحي عند القدامى لمتسوؿ  ،وانما نجد
حديثيـ عف السؤاؿ والمسألة وحكميما الشرعي  ،والمتأمؿ في

4

سورة محمد . 36
5
ابن منظور "311/11سأل"
6
سورة طه 36 :
7
ابن منظور "354/11سٌل" .
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التعريؼ المغوي لمسؤاؿ ال يجد تباينا كبي اًر بينو وبيف المراد بو في

االصطبلح .

بيد أف المعاصريف مف أصحاب المعاجـ ومف الباحثيف تعرضوا لتعريؼ
التسوؿ .

فعرفو بعضيـ بأنو  ":طمب الصدقة مف األفراد في الطرؽ العامة"

8

وعرفو آخروف بأنو  " :طمب الصدقة مف األفراد في الطرؽ العامة  ،أو
المساجد أو األماكف العامة إما بأسموب مباشر  ،أو بأساليب تتخذ عددا مف

الوسائؿ والحيؿ لخداع المتصدقيف ". 9

وبعضيـ عرفو بأنو  " :الوقوؼ في الطرؽ العامة وطمب المساعدة
المادية مف المارة أو مف المحاؿ  ،أو األماكف العمومية أو االدعاء
والتظاىر بأداء الخدمة لمغير  ،أو عرض ألعاب بيموانية  ،أو القياـ بعمؿ

مف األعماؿ التي تتخذ شعا اًر إلخفاء التسوؿ أو المبيت في الطرقات أو
بجوار المساجد  ،والمنازؿ  ،وكذلؾ استغبلؿ اإلصابات بالجروح أو
العاىات  ،أو استعماؿ أية وسيمة أخرى مف وسائؿ الغش الكتساب عطؼ

الجميور ". 90

والمبلحظ أف أغمب التعريفات ػ ما ذكر منيا ىنا وما لـ يذكرػ تنظر

إلى حاالت وأشكاؿ مف أشكاؿ ىذه الظاىرة  ،فتعبر عنيا باألسموب الذي
تراه مناسباً  ،كما أف بعض التعريفات اقتصرت عمى بعض الحاالت كما

في التعريؼ األوؿ حيث قصر التسوؿ عمى ما يحصؿ مف طمب الصدقة

4

أحمد زكً بدوي  ،معجم المصطلحات االجتماعٌة  ،بٌروت  ،مكتبة لبنان  ، 1177 ،ص .37
1
وزارة العمل والشئون االجتماعٌة  ،ورقة تحضٌرٌة عن مشكلة التسول  ،الرٌاض 1414 ،هـ  ،ص .1
14
فراج  ،سٌد محمد  ،ظاهرة التسول  ،مجلة الفكر الشرطً  ،ص.246
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في الطرؽ العامة  ،وبعضيا حاوؿ إضافة حاالت أخرى مف حاالت
التسوؿ.

والحقيقة أف مفيوـ ىذه الظاىرة يأخذ أبعاداً وأشكاالً شتى ،يصعب

جمعيا في تعريؼ واحد بأسمائيا وتفاصيميا  ،لذلؾ كاف ال بد مف وضع

مفيوـ شامؿ لمتسوؿ يتضمف كافة الجوانب المرتبطة بو  ،يحيط بصفاتو

العامة التي تجعؿ كؿ مف اتصؼ بيا متسوالً ،سواء كاف فرداً أو جماعة

وسواء كانت الممارسة التي يمارسيا حسية أو معنوية  ،لذلؾ كاف األولى

في تعريفو أنو  " :كؿ نمط مف أنماط السموؾ يمارسو شخص ما أو جماعة
ما بقصد تحقيؽ عائد مادي مف اآلخريف دوف مقابؿ  ،سواء كاف ىذا
السموؾ تصريحاً بالسؤاؿ المباشر ليـ  ،أو كاف ضمنياً  ،كإظيار العاىات

البدنية  ،أو ارتداء المبلبس الرثة  ،أو إظيار التعرض لمكوارث أو الفقر أو

المرض أو اصطحاب أطفاؿ تظير عمييـ مبلمح الجوع أو المرض ..
بقصد استدرار عطؼ اآلخريف ".99

وعمى ذلؾ يمكف اعتبار مف يرتكب أحد األنماط اآلتية متسوالً :

 .9فكؿ مف يتخذ مف الشارع موطنا لو  ،ويعتمد عميو بصفة دائمة في
الحصوؿ عمى طعامو  ،يعتبر متسوالً .

 .2وكؿ مف يحاوؿ الحصوؿ عمى منفعة مادية مف اآلخريف دوف مقابؿ
يعتبر متسوالً .

 .2كما يعتبر متسوالً كؿ مف حاوؿ الحصوؿ عمى منفعة مادية مف

اآلخريف عف طريؽ إحراجيـ بأداء عمؿ ليـ لـ يطمبوه منو كتنظيؼ
زجاج السيارة أثناء توقفيا في إشارة مرور أو اإللحاح عمى مسح

11

فراج سٌد محمد  ،مرجع سابق  ،ص  247بتصرف .
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األحذية أو حمؿ الحقائب في محطات السفر والوصوؿ ليدفعوا

العوض حياء .

 .2ويعتبر متسوالً كؿ مف يقؼ في الطريؽ والمياديف العامة وأماـ دور

العبادة مصطحباً معو األطفاؿ أو بإظياره عاىة بدنية أو لحالة
مرضية يعاني منيا أو يدعي وجودىا .

 .5ويعتبر متسوالً كؿ مف يجوب األماكف التي يتجمع فييا الناس

كالمطاعـ أو المقاىي والنوادي والمحبلت العامة واألسواؽ ويقوـ
بعرض ميارة فنية لديو لـ يطمب منو أحد القياـ بيا كالعزؼ عمى آلة

موسيقية أو غناء (مواؿ شعبي) أو أداء ألعاب بيموانية أو ممارسة
أعماؿ الشعوذة كقراءة الفنجاف ومخاطبة الودع .

12

المرجع السابق .
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92

المبحث الثاني  :التسول من المنظور الشرعي

لقد عمّـ الرسوؿ (صمى اهلل عميو وسمـ) أصحابو مبدأيف جميميف مف

مبادئ اإلسبلـ وغرسيما في وجدانيـ .

المبدأ األوؿ  :مكانة العمؿ في اإلسبلـ  :وأنو ىو أساس الكسب .
بيد أف المتأمؿ في التاريخ يجد الشرائع السماوية مقررة ليذا المبدأ
العظيـ  ،حيث كاف االحتراؼ وعمؿ اليد سمة مف سمات األنبياء  ،مف

قبؿ بعثة نبينا محمد صمى اهلل عميو وسمـ  ،ثـ جاءت الرسالة الخاتمة
مشيدة بالعمؿ ومؤكدة عمى أىميتو  ،ويتجمى ذلؾ في كثير مف نصوص

القرآف والسنة  ،وفي تطبيقات السيرة النبوية  ،وسيرة الصحابة ومف

تبلىـ مف سمؼ األمة .

فمف اآليات الدالة عمى أىمية السعي  ،والتكسب  ،قولو تعالى ( :ىو
الذي جعؿ لكـ األرض ذلوالً فامشوا في مناكبيا وكموا مف رزقو واليو

النشور ) .92وقولو تعالى  ( :فإذا قضيت الصبلة فاتتشروا في األرض
وابتغوا مف فضؿ اهلل واذكروا اهلل كثي اًر لعمكـ تفمحوف ).92

فالمعنى مف اآلية األخيرة أنو إذا أديتـ صبلتكـ  ،وفرغتـ مف

مناجاة ربكـ وطيرتيـ أنفسكـ فاتجيوا إلى العمؿ الذي يحفظ عميكـ في

ىذه الدنيا حياتكـ  ،ويعينكـ عمى أداء واجباتكـ ،فيو كذلؾ عبادة هلل
وتقرب إليو .

13

سورة الملك  ،اآلٌة 15
14
سورة الجمعة  ،اآلٌة 14
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ومف األحاديث :

9ػ قولو (صمى اهلل عيو وسمـ )  ( :ما أكؿ أحد طعاماً قط خي اًر مف

أف يأكؿ مف عمؿ يده  ،واف نبي اهلل داود كاف يأكؿ مف عمؿ يده). 95

2ػ قولو (صمى اهلل عميو وسمـ)  :خير الكسب يد العامؿ إذا

نصح).96

2ػ كذلؾ قولو (صمى اهلل عميو وسمـ) ( :إف اهلل يحب المؤمف

المحترؼ).97

2ػ بؿ إف اإلسبلـ يعد العمؿ جياداً في سبيؿ اهلل ما داـ الغرض

شريفاً  ،فقد كاف الرسوؿ (صمى اهلل عميو وسمـ) جالساً بيف أصحابو

ذات يوـ فنظروا إلى شاب ذي جمد وقوة وقد بكر يسعى فقالوا ويح ىذا

لو كاف شبابو وجمده في سبيؿ اهلل  :فقاؿ (صمى اهلل عميو وسمـ) ( :إف
كاف يسعى عمى نفسو ليكفيا عف المسألة  ،ويغنييا عف الناس فيو في
سبيؿ اهلل  ،واف كاف يسعى عمى أبويف ضعيفيف  ،أو ذرية ضعاؼ

ليغنييـ ويكفيـ فيو في سبيؿ الو  ،واف كاف يسعى تفاخ اًر وتكاث اًر فيو

في سبيؿ الشيطاف).98

5ػ وعف أنس رضي اهلل عنو  ،عف النبي (صمى اهلل عميو وسمـ)

قاؿ ( :طمب الحبلؿ واجب عمى كؿ مسمـ).99

فيذه األحاديث وغيرىا مما لـ يذكر ىنا تدؿ داللة واضحة عمى
أىمية العمؿ وعمى فضيمة التكسب واألكؿ مف عمؿ اليد .
15

صحٌح البخاري  ،مع الفتح  355/4برقم 2472
16
مسند االمام أحمد  .334/2قال الدمٌاطً  :إسناده جٌد ( المتجر الرابح ص ، )266وقد نقل ابن حجر عن ابن المنذر قوله "إنما
ٌفضل عمل الٌد على سائر المكاسب إذا نصح العامل " أنظر الفتح 356/4
17
الترغٌب والترهٌب للمنذري  ، 524/2وأخرجه لطبرانً فً الكبٌر 344 /12
14
أخرجه الطبرانً فً الكبٌر عن كعب بن عجرة  ،قال الهٌثمً  :رجال الكبٌر رجال الصحٌح ( مجمع الزوائد )325/4
11
الترغٌب والترهٌب للمنذري  ،546/2وقال إسناده حسن إن شاء هللا .
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وقد فطف الرعيؿ األوؿ مف الصحابة إلى أىمية العمؿ  ،فياىـ

المياجروف لما ىاجروا إلى المدينة  ،وآخى النبي (صمى اهلل عميو وسمـ)

بينيـ وبيف األنصار وأرادوا األنصار أف يقتسموا معيـ أمواليـ  ،فأبوا
عمييـ ذلؾ وقالوا ما جئنا لذلؾ ولكف دلونا فقط عمى السوؽ فاشتغموا بو

بيعاً وابتياعاً  ،وامتنعوا أف يكونوا عالة عمى غيرىـ حتى أغناىـ اهلل مف
فضمو  ،وجعميـ سادة عمى العالميف  ،فمـ يقعد بيـ كرـ الحسب  ،وال

شرؼ النسب عف العمؿ والكسب  ،وقد كاف مف بينيـ سادة القوـ

وأشرافيـ.

فياىو الصحابي المياجر عبد الرحمف بف عوؼ ػ رضي اهلل عنو ػ
يعرض عميو أخوه في اهلل سعد بف الربيع أف يشاطره مالو  ،ويختار
إحدى زوجتيو فيطمقيا لو  ،فيمقى ىذا اإليثار النبيؿ  ،بعفاؼ نبيؿ ،

ويقوؿ عبد الرحمف لسعد  :بارؾ اهلل لؾ في مالؾ وأىمؾ  ،ال حاجة لي
في ذلؾ  ،إنما دلني عمى السوؽ  ،فأتجر فييا  ،فدلو سعد عمييا  ،فغدا

إلييا مكتسباً عمى نفسو  ،فأتى بأقط وسمف  ،وباع واشترى ثـ تابع

الغدو إلييا ) .20فآثر عبدالرحمف ػ رضي اهلل عنو ػ الكسب عمى ماؿ
طيب يأخذه بدوف مقابؿ .

وىذا الخميفة الراشد عمي بف أبي طالب ػ رضي اهلل عنو ػ يشعر

ذات يوـ أف رسوؿ اهلل (صمى اهلل عميو وسمـ) زاد عميو الجوع وليس عنده
ما يسد بو رمقو  ،فمـ يستكف ولـ يسأؿ  ،وانما راح يطمب القوت مف أسبابو

 ،يصؼ ابف عباس رضي اهلل عنيما حالتو تمؾ فيقوؿ ( :أصاب النبي

(صمى اهلل عميو وسمـ) خصاصة فبمغ ذلؾ عمي فخرج يمتمس عمبلً يصيب
24

أخرجه البخاري بمعناه فً (كتاب البٌوع  ،باب فً قوله تعالى  :فإذا قضٌت الصالة)  337/4 ،برقم .2444
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فيو شيئاً ليقيت رسوؿ اهلل (صمى اهلل عميو وسمـ) فأتى بستاناً لرجؿ مف
الييود  ،فاستقى لو سبعة عشر دلواً كؿ دلو بتمرة فخيره الييودي مف تمره
سبع عشرة عجوة فجاء بيا إلى النبي (صمى اهلل عميو وسمـ). 29

ويقوؿ ابف مسعود رضي اهلل عنو " :أيما رجؿ جمب شيئاً إلى مدينة

مف مدائف المسمميف صاب اًر محتسباً فباعو بسعر يومو كاف عند اهلل بمنزلة

الشيداء". 22

وروي عف ابف عمر رضي اهلل عنيما أنو قاؿ  (:ما خمؽ اهلل موتة

بعد القتؿ في سبيؿ اهلل أحب إلي مف أف أموت بيف شعبتي رحؿ أضرب

في األرض أبتغي مف فضؿ اهلل ).22

 وعف أيوب السختياني قاؿ  :قاؿ لي أبو قبلبة  (:الزـ سوقؾ فإنؾ ال
تزاؿ كريماً عمى أخوانؾ ما لـ تحتج إلييـ ). 22

 وعف أبي قبلبة أنو كاف يقوؿ( إف أعظـ العافية الغنى عف الناس).
 ومثمو عف اإلماـ أحمد أنو قاؿ ( ما أحسف االستغناء عف الناس )

25

26

 وعف سعيد بف المسيب رضي اهلل عنو ( ال خير فيمف ال يريد جمع
الماؿ مف حمو يكؼ بو وجيو ويصؿ بو رحمو ويعطي مف حقو).27

 ومف المعقوؿ فإف مف فوائد العمؿ والتكسب :

21

راو ضعٌف ( مصباح الزجاجة للسٌوطً مطبوع مع السنن . )134 /2
سنن ابن ماجه  64/2برقم  ، 2471فً سنده ٍ
22
مدارك التنزٌل للنسفً .311/6
23
المرجع السابق  ،ج ، 6ص  ،311وأخرجه ابن أبً الدنٌا فً إصالح المال ص 241برقم  ، 245والثعلبً فً الكشف والبٌان
 65/14و. 66
24
الحلٌة ألبً نعٌم  ،11/3وابن حبان فً روضة العقالء ص 226
25
جامع بٌان العلم وفضله  ، 14/2وابن عساكر فً تارٌخ دمشق  ، 347/24عبد الرزاق فً المصنف  465/11رقم 21241
26
أبو بكر الخالل  ،كتاب الحث على التجارة .77
27
الحلٌة ألبً نعٌم وفضله  ،1473/2وابن أبً الدنٌا فً إصالح المال ص  171برقم ( ،55وفً سنده عبد الرحمن بن زٌاد
ضعٌف) التقرٌب ص344
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 .9إعفاؼ النفس والمحافظة عمى كرامتيا واالستغناء عف الناس،
فأكثر ما يذؿ نفس اإلنساف ىو أف يطمب مف غيره  ،مع قدرتو

عمى العمؿ واإلنجاز.
 .2نفع عباد اهلل  ،حيث إف كؿ عمؿ نافع ػ إضافة إلى ما فيو مف
نفع ومصمحة لفاعمة ػ ففيو فائدة ونفع لغيره أيضاً  ،مف أىمو

وعشيرتو ومجتمعو ونحوىـ  ...بؿ قد يتعدى نفعو إلى سائر
المخموقات األخرى كالبيائـ والطيور وغيرىا  ،يؤكد ذلؾ قولو

عميو الصبلة والسبلـ  (:مف زرع زرعاً فأكؿ منو الطير والعافية

28

 ،كاف لو صدقة).29

المبدأ الثاني  :حرمة التسوؿ وخطورتو :

يحارب اإلسبلـ التسوؿ تربوياً وعممياً  ،ويغرس في نفوس أفراد

المجتمع كراىتو تربية ليـ عمى عمو اليمة وعزة النفوس  ،والترفع عف
الدنايا  ،ويتجمى اىتماـ اإلسبلـ بيذا المبدأ في عدة صور منيا :

 .9جعمو صمى اهلل عميو وسمـ ليذا المبدأ ( مبدأ القناعة وترؾ
السؤاؿ) في صؼ المبادئ التي يبايعو عمييا أصحابو وتخصيصو
لو بالذكر ضمف أركاف البيعة ،فعف أبي مسمـ الخوالني قاؿ :

حدثني الحبيب األميف _ أما ىو فحبيب إلي وأما ىو عندي
فأميف _ عوؼ بف مالؾ األشجعي قاؿ  :كنا عند رسوؿ اهلل
(صمى اهلل عميو وسمـ) تسعة أو ثمانية أو سبعة  ،فقاؿ أال

تبايعوف رسوؿ اهلل (صمى اهلل عميو وسمـ) وكنا حديث عيد ببيعة
24

العافٌة هنا  :أي طالب الرزق من طٌر ووحش وإنسان  ..أنظر المفردات  ،مرجع سابق  ،ج ، 1ص .344
21
أخرجه أحمد فً مسنده  ،ج ،4ص ،55كما أورده الهٌثمً فً مجمع الزوائد  ،وقال عنه حدٌث حسن  ،ج  ، 4ص.67
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 .فقمنا قد بايعناؾ يا رسوؿ اهلل ثـ قاؿ أال تبايعوف رسوؿ هلل قاؿ
فبسطنا أيدينا وقمنا قد بايعناؾ يا رسوؿ اهلل فعبلـ نبايعؾ؟ قاؿ :

عمى أف تعبدوا اهلل وال تشركوا بو شيئاً والصموات الخمس ،
وتطيعوا  ،،،،،وأسر كممة خفية وال تسألوا الناس شيئاً  .فمقد رأيت
بعض أولئؾ النفر يسقط سوط أحدىـ  ،فما يسأؿ أحداً يناولو

إياه).20

فربط النيي عف السؤاؿ بأركاف اإلسبلـ يدؿ داللة واضحة عمى
التنفير الشديد منو كما أف تطبيؽ الصحابة بيذا التوجيو النبوي لو

أثر كبير في بناء الشخصية المسممة القانعة بما عند اهلل .
 .2الوعيد الشديد بالعقوبة في اآلخرة والفقر في الدنيا لمف يسأؿ
الناس مف أجؿ التكثر مف الماؿ وفي ذلؾ أحاديث كثيرة منيا :

أػ قولو (صمى اهلل عميو وسمـ)( :ما يزاؿ الرجؿ يسأؿ الناس
حتى يأتي يوـ القيامة وليس في وجيو مزعة لحـ).29

ب ػ قولو (صمى اهلل عميو وسمـ)( :مف سأؿ الناس أمواليـ
تكث اًر فإنما يسأؿ جم اًر فميستقؿ أو ليستكثر).22

ج ػ قولو (صمى اهلل عميو وسمـ) (:مف سأؿ مف غير فقر
فكأنما يأكؿ الجمر).22

د ػ قولو (صمى اهلل عميو وسمـ) ضمف حديث طويؿ " ومف
22

سأؿ الناس ليثري بو مالو كاف خموشاً
34

في وجيو يوـ

صحٌح مسلم مع شرح النووي  131/7برقم .1443
31
المرجع السابق  ،برقم.1444
32
المرجع السابق برقم .1441
33
مسند اإلمام أحمد  52 /21رقم  ،17544وابن خزٌمة  144/4برقم  (2446صححه األلبانً حدٌث رقم  6241فً صحٌح الجامع
)
34
هً الخدوش والجروح التً لها أثر (المصباح المنٌر  ..خمش)
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القيامة ،ورضف ًا
فميكثر." 26

25

يأكمو مف جينـ  ،ومف شاء فميقؿ ومف شاء

ىػ ػ ما رواه سعيد الطائي أنو قاؿ  :حدثني أبو كبشة
األنصاري أنو سمع رسوؿ اهلل (صمى اهلل عميو وسمـ) يقوؿ :

( ثبلثة أقسـ عمييف وأحدثكـ حديثاً فاحفظوه قاؿ  :ما نقص
ماؿ عبد مف صدقو  ،وال ظمـ عبد مظممة فصبر عمييا إال

زاده اهلل ع اًز  ،وال فتح عبد باب مسألة إال فتح اهلل عميو باب
فقر أو كممة نحوىا .27) ...

 .2الحث الشديد عمى الصبر واالستعفاؼ واالستغناء عف الناس وفي
ذلؾ أحاديث كثيرة منيا :

أػ ما رواه أبو سعيد الخدري رضي اهلل عنو أف أناساً مف األنصار

سألوا رسوؿ اهلل (صمى اهلل عميو وسمـ)  ،فأعطاىـ ثـ سألوه

فأعطاىـ ثـ سألوه فأعطاىـ  ،حتى نفد ما عنده فقاؿ :

( ما

يكوف عندي مف خير فمف أدخره عنكـ  ،ومف يستعفؼ يعفو اهلل ،

ومف يستغف يغنو اهلل ومف يتصبر يصبره اهلل  ،وما أعطي أحد
28

.

عطاء خي اًر وأوسع مف الصبر)
ً
ب ػ ما رواه أبو ىريرة رضي اهلل عنو أف رسوؿ اهلل (صمى اهلل
عميو وسمـ) قاؿ ( :والذي نفسي بيده ألف يأخذ أحدكـ حبمو

35

هً الحجارة المحماه على النار واحدتها رضفة (المرجع السابق  ..رضف)
36
سنن الترمذي  43/3برقم  ، 653قال محمد فؤاد عبد الباقً  ( :لم ٌخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة سوى الترمذي)
37
سنن الترمذي  447/4برقم  2325وقال  :حدٌث حسن صحٌح
34
صحٌح البخاري مع الفتح  312/3برقم 1461
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فيحتطب عمى ظيره خير لو مف أف يأتي رجبلً فيسألو أعطاه أو

منعو).29

ج ػ ما رواه ابف عمر ػ رضي اهلل عنيما ػ أف رسوؿ اهلل (صمى
اهلل عميو وسمـ) قاؿ وىو عمى المنبر  ،وذكر الصدقة والتعفؼ
والمسألة  ( :اليد العميا خير مف اليد السفمى فاليد العميا ىي
المنفقة والسفمى ىي السائمة) .20

 .2وعده (صمى اهلل عميو وسمـ) بالجنة لمف ترؾ المسألة كما في
حديث ثوباف – رضي اهلل عنو  -أف رسوؿ اهلل (صمى اهلل عميو
وسمـ) قاؿ ( :مف يتكفؿ لي أف ال يسأؿ الناس شيئاً وأتكفؿ لو
بالجنة ؟ فقاؿ ثوباف  :أنا  ،فكاف ال يسأؿ أحداً شيئاً) .29

 .5تييئة اآللية المناسبة لمعاطميف عف العمؿ  ،فمـ يقتصر ىدي
الرسوؿ (صمى اهلل عميو وسمـ) عمى األحاديث القولية ،
والتوجييات الوعظية  ،بؿ إنو اتجو بالصحابة إلى الناحية العممية

ألنيا ىي اليدؼ األساس .

ومف النماذج التطبيقية لتييئة اآللية المناسبة لمعاطميف عف العمؿ ما
رواه أنس بف مالؾ ػ رضي اهلل عنو ػ أف رجبلً مف األنصار أتى

النبي (صمى اهلل عميو وسمـ) يسألو  ،فقاؿ  :أما في بيتؾ شئ؟ قاؿ
بمى  :حمس نمبس بعضو ونبسط بعضو  ،وقعب نشرب فيو الماء ،
قاؿ  :ائتني بيما  ،قاؿ فأتاه بيما  ،فأخذىما رسوؿ اهلل (صمى اهلل

عميو وسمـ) بيده وقاؿ  :مف يشتري ىذيف؟ قاؿ رجؿ أنا آخذىما
31

المرجع السابق برقم 1474
44
المرجع السابق برقم 1421
41
سنن أبً داوود  215/2برقم 1643وسكت عنه  ،قال الدمٌاطً  :إسناده صحٌح ( المتجر الرابح ص)212
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بدرىـ ،قاؿ  :مف يزيد عمى درىـ ؟ مرتيف أو ثبلثا  .قاؿ رجؿ أنا
أخذىما بدرىميف فأعطاىما إياه وأخذ الدرىميف  ،وأعطاىما

األنصاري فقاؿ  :اشتر بأحدىما طعاماً فانبذه إلى أىمؾ  ...واشتر

باآلخر قدوماً فائتني بو فأتاه بو فشد فيو رسوؿ اهلل (صمى اهلل عميو

وسمـ) عودا بيده ثـ قاؿ لو  :اذىب فاحتطب وبع  ...وال أرينؾ
خمسة عشر يوماً  .فذىب الرجؿ يحتطب ويبيع  ،فجاء وقد أصاب

عشرة دراىـ  .فاشترى ببعضيا ثوباً وببعضيا طعاماً  .فقاؿ رسوؿ

اهلل (صمى اهلل عميو وسمـ)  :ىذا خير لؾ أف تجئ المسألة نكتة في
وجيؾ يوـ القيامة  .إف المسألة ال تصمح إال لثبلثة  :لذي فقر مدقع

أو لذي غرـ مفظع أو لذي دـ موجع) .22

 وفي ىذا الحديث الناصع نجد أف النبي (صمى اهلل عميو وسمـ) لـ
يرد لؤلنصاري السائؿ أف يأخذ مف الزكاة وىو قوي عمى الكسب وال
يجوز لو ذلؾ إال إذا ضاقت أمامو المسالؾ  ،وأعيتو الحيؿ ...وولي
األمر ال بد أف يعينو في إتاحة الفرصة لمكسب الحبلؿ وفتح باب

العمؿ أمامو .
 إف ىذا الحديث يحتوي خطوات سباقة سبؽ بيا اإلسبلـ كؿ النظـ
التي عرفتيا اإلنسانية بعد قروف طويمة مف ظيور اإلسبلـ .

 إنو لـ يعالج السائؿ بالمعونة المادية الوقتية  ،كما يفكر كثيروف ،
ولـ يعالجو بالوعظ المجرد والتنفير مف المسألة كما يصنع آخروف ،
ولكنو أخذ بيده في حؿ مشكمتو بنفسو وعبلجيا بطريقة ناجحة .

42

المرجع السابق  214، 213/2برقم  ، 1641وأخرجه الترمذي بلفظ آخر  522 /3برقم 1214وقال حدٌث حسن
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 عممو أف يستخدـ كؿ ما عنده مف طاقات واف صغرت وأف يستنفد ما
يممؾ مف حيؿ واف ضؤلت  ،فبل يمجأ إلى السؤاؿ وعنده شيء
يستطيع أف ينتفع بو في تيسير عمؿ يغنيو .
 وعممو أف كؿ عمؿ يجمب رزقاً حبلالً ىو عمؿ شريؼ كريـ  ،ولو

كاف احتطاب حزمة يجتمبيا فيبيعيا  ،فيكؼ اهلل بيا وجيو أف يراؽ

ماؤه في سؤاؿ الناس .
 وأرشده إلى العمؿ الذي يناسب شخصو وقدرتو وظروفو وبيئتو وىيأ
لو (آلة العمؿ) الذي أرشده إليو  ،ولـ يدعو تائيا حيراف.

 كما أعطاه فرصة خمسة عشر يوما يستطيع أف يعرؼ منو بعدىا
مدى مبلءمة ىذا العمؿ لو  ،ووفائو بمطالبو  ،فيقره عميو  ،أو يدبر

لو عمبلً آخر .

وبعد ىذا الحؿ العممي لمشكمتو لقنو ذلؾ الدرس النظري الموجز

البميغ في الزجر عف المسألة والترىيب منيا  ،والحدود التي تجوز في

دائرتيا .

وما أحرانا أف نتبع نحف ىذه الطريقة النبوية الرشيدة  ،فقبؿ أف نبدئ
ونعيد في محاربة التسوؿ بالكبلـ واإلرشاد  ،نبدأ أوالً بحؿ المشاكؿ ،

وتييئة العمؿ لكؿ عاطؿ. 22

43

القرضاوي ٌ ،وسف  ،آثار الزكاة فً األفراد والمجتمعات  ،مؤتمر الزكاة األول 1444هـ  ،الكوٌت
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المبحث الثالث  :التسول من المنظور الحضاري

إف حضارة المسمميف ىي سيدة الحضارات  ،وتعاليـ الشريعة تؤكد أف

تطبيؽ تعاليـ اإلسبلـ يوصؿ اإلنسانية إلى أرقى حضارة  ،والحقيقة التي ال
مراء فييا وال جداؿ أف الحضارة الغربية استقت مف حضارة المسمميف ومف
ديف اإلسبلـ وأفادت منيا  ،وما قد يبلحظ مف تخمؼ وضعؼ لدى بعض
المجتمعات المسممة  ،إنما ىو تقصير األفراد والمجتمعات  ،في التطبيؽ
لتوجييات الديف اإلسبلمي الحنيؼ  ،وال شيء أدؿ عمى ذلؾ مما سبؽ ذكره
مف موقؼ اإلسبلـ مف التكسب والعمؿ ومحاربة االستكانة والعجز والكسؿ

 ،حتى بمغ األمر إلى أف الرسوؿ (صمى اهلل عميو وسمـ) كاف يعمـ أصحابو
وأمتو مف بعدىـ أف يدعوا اهلل ويستعيذوا بو مف ىذه الظواىر المختمفة .

فعف أنس بف مالؾ رضي اهلل عنو قاؿ كنت أخدـ رسوؿ اهلل (صمى
اهلل عميو وسمـ) فكنت أسمعو يكثر أف يقوؿ  ( :الميـ إني أعوذ بؾ مف
اليـ والحزف والعجز والكسؿ والبخؿ والجبف وضمع الديف وغمبة الرجاؿ). 22

كما أف اإلسبلـ ييدؼ إلى النظافة وتنظيـ شؤوف الحياة والى أف
يظير المجتمع بمظير جميؿ متناسؽ  ،أىمو منتجوف عامموف أقوياء ،

متنافسوف في بذؿ الخير واإلنتاج  ،كؿ فرد منيـ يريد أف تكوف يده ىي
العميا  ،ولذلؾ فقد شدد اإلسبلـ في محاربة الظواىر ذات الصبغة المخمة
بالتحضر والمتعارضة مع التقدـ والرقي  ،ومف تمؾ الظواىر المتعارضة مع

التحضر  ،الخمود إلى الراحة وترؾ العمؿ  ،والظيور بمظاىر الضعؼ
والمسكنة  ،والعزلة والتشرد  ،واالنطواء عف المجتمع  ،فكؿ ىذه المظاىر
غير الحضارية يمنعيا اإلسبلـ ،والمتأمؿ في سيرة الرسوؿ (صمى اهلل عميو
44

صحٌح البخاري مع الفتح  177/11برقم 6363
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وسمـ) وسيرة الصحابة يجد ذلؾ واضحاً في تطبيقاتيـ  ،فعندما جاء الرسوؿ

(صمى اهلل عميو وسمـ) إلى مكة قادماً مف المدينة ىو وصحابتو ورأتيـ

قريش وىـ يطوفوف بالكعبة  ،قالت قريش  :أثخنتيـ حمى يثرب فأمرىـ
الرسوؿ (صمى اهلل عميو وسمـ) أف يظيروا القوة وأف ييرولوا في األشواط

األولى مف الطواؼ حتى ترى قريش أنيـ أولو قوة ،وقد أصبح ذلؾ سنة
متبعة في ىذا النسؾ

25

 ،واالعتماد عمى التسوؿ يؤدي إلى الضعؼ والى

االستكانة والتفكؾ في المجتمع .

ومف التدابير الواقية مف ذلؾ ما كاف عمر -رضي اهلل عنو -

ينتيجو في خبلفتو مف أمره لمناس بالعمؿ واإلنتاج والبعد عف المسكنة
والتواكؿ  ،فكاف يزجر مف اتجو إلى ىذا االتجاه ويقوؿ ليـ (ال يقعد أحدكـ

عف طمب الرزؽ يقوؿ الميـ ارزقني فقد عممتـ أف السماء ال تمطر ذىباً وال

فضة) .26

وقد أثر عنو أنو رأى رجبلً ذات يوـ يمشي ويتمايؿ في مشيتو ػ

يظير الضعؼ ػ فضربو بالسوط وقاؿ لو  ( :أمت عمينا ديننا أماتؾ اهلل).27

وال شؾ أف ظاىرة التسوؿ تتعارض وتتنافى مع المظير الحضاري
الذي يريده اإلسبلـ والذي يتبلءـ مع النسؽ االجتماعي  ،وذلؾ أف المتسوؿ
عندما يمتيف ىذه المينة  ،أو يمارس ىذه الظاىرة  ،فإنو يغمض عينيو في

الوقت نفسو عف وجود اآلخريف  ،وينسى إحساسيـ وشعورىـ إزاءه ،
واشمئزازىـ مف ذلؾ المظير  ،ومف تمؾ الممارسة .

45

صحٌح مسلم مع شرح النووي  423/4برقم 1214
46
الغزالً  ،إحٌاء علوم الدٌن 414/1
47
السٌوطً  ،األمر باالتباع والنهً عن االبتداع (فصل التماوت فً الكالم والمشً )
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يقوؿ أحد الباحثيف في عمـ االجتماع  :إنو ينبغي لؤلشخاص عندما

يزاولوف نشاطيـ وأفعاليـ أف يدخموا في حسابيـ :

 أف ىناؾ أشخاصاً آخريف يعيشوف معيـ في نفس المجتمع وأنيـ
يتأثروف بنتائج تمؾ األنشطة وىذه األفعاؿ .

 وأف إسباغ المعنى االجتماعي عمى أي فعؿ إنساني يتطمب أف يكوف
فاعمو عمى وعي بأف ىناؾ أشخاصاً آخريف يعيشوف معو في نفس
مجتمعو فإف افتقر الفعؿ الفردي لممعنى االجتماعي فإنو يوقع
صاحبو تحت طائمة الجزاء االجتماعي الذي يوقعو عميو اآلخروف .

 إف فعؿ الفرد ينبغي أف تكوف لو قيمة الدليؿ أو الرمز بالنسبة
لآلخريف واف فعؿ اآلخريف كذلؾ ينبغي أف تكوف لو قيمة الدليؿ أو

الرمز بالنسبة إلى الفرد وبتعبير آخر :فإف إدخاؿ اآلخريف في
الحسباف ال يكفي لكي يكوف الفعؿ اجتماعيا ما لـ يبرىف فاعمو أنو
قد تـ فيـ توقعات ورغبات اآلخريف وأف المراد مف فعمو إنما ىو

االستجابة ليـ أو إظيار حسف النية لديو في االستجابة لرغباتيـ .

 أف سموؾ األشخاص في أي فعؿ اجتماعي ينبغي أف يتأثر بإدراؾ
ىؤالء لداللة فعؿ اآلخريف  ،وبتعبير آخر يجب عمى األفراد أف
يبرىنوا مف خبلؿ سموكيـ أنيـ فيموا رغبات اآلخريف وأنيـ يقبموف أو

ال يقبموف االستجابة ليا .
إف ىذه المؤشرات التي حددىا عمماء االجتماع لتغيير الفعؿ اإلنساني

في اإلطاريف الفردي واالجتماعي تشكؿ محور العبلقة بيف الشخص
والمجتمع  ،إذ تفرض ضرورة الحياة اإلنسانية أف تكوف العبلقة بيف الفرد
والمجتمع عبلقة مترابطة ومتواصمة ال انقطاع فييا  ،فحياة اإلنساف ال
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يكتب ليا االستمرار خارج حياة المجتمع ألف اإلنساف مدني بطبعو إال مع

اآلخريف و مف خبلليـ .

وعند الحديث عف ظاىرة التسوؿ مف المنظور الحضاري نجد أف
المتسوليف وىـ يزاولوف نشاطيـ يرتكبوف أفعاالً تتسـ بالطابع الفردي دوف أف
يقيموا وزناً أو يعمموا حساباً لمشاعر األفراد اآلخريف الذيف يشاركونيـ الحياة

في نفس المجتمع وىـ بتصرفيـ ىذا ينحسروف في المحيط الفردي بعيداً
عف المحيط االجتماعي لممجتمع الذي يستظموف بظمو مما يقتضى أف يوقع

عمييـ المجتمع الجزاء االجتماعي المناسب ليشعرىـ بعدـ رضا أفراده عف
ىذا السموؾ واستيجانو لو. 28

وما أبمغ وصية لقماف الحكيـ البنو التي يقوؿ فييا  ( :يا بني استغف

بالكسب الحبلؿ عف الفقر  ،فإنو ما افتقر أحد قط إال أصابو ثبلث خصاؿ:
رقة في دينو و ضعؼ في عقمو  ،وذىاب مروءتو  ،وأعظـ مف ىذه الثبلث

استخفاؼ الناس بو ).29

44

فراج سٌد محمد  ،ظاهرة التسول  ،مرجع سابق  ،ص ، 241بتصرف
41
الغزالً  ،إحٌاء علوم الدٌن 414/1
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المبحث الرابع  :المظاهر السمبية لالنحراف

تؤدى ظاىرة القعود عف العمؿ وامتياف التسوؿ إلى زيادة نسبة

االنحراؼ (في الجممة)  ،وتقضى عمى عنصر الطموح والتنافس الشريؼ
الذي ىو دوالب الحياة والحركة  ،كما أف مف شأف ىذه الظاىرة أف تساعد

عمى إيجاد جيؿ ىزيؿ فاتر العزيمة  ،متخاذؿ متواكؿ يستمرئ الذؿ وتيوف
عميو نفسو  ،فيجرؤ عمى ارتكاب الجرائـ  .والمتأمؿ في عبلقة التسوؿ

باالنحراؼ يجد أف ىذه العبلقة تتجمى في عدة أمور منيا :

 )9أف التسوؿ إذا كاف أصمو التحريـ وذلؾ ما تؤكده األدلة السالفة مف
كثير
الكتاب والسنة  ،فإنو يعتبر جريمة في حد ذاتو  ،ال سيما أف
اً

مف تمؾ النصوص فيو الوعيد الشديد بالعقوبة األخروية  ،بؿ

وبالعقوبة الدنيوية لفاعمو سواء كانت إليية كتوعده بالفقر ونزع البركة
مف الماؿ  ،أو كانت عقوبة تشريعية كما حصؿ مف بعض تطبيقات

الصحابة ومف بعدىـ مف سمؼ األمة  ،وذلؾ أف الفقياء يعرفوف
الجرائـ بأنيا " محظورات شرعية زجر اهلل عنيا بحد أو تعزير"

50

،

كما يعتبروف الكبائر مف المعاصي ىي التي توعد عمييا مرتكبيا
بوعيد شديد في اآلخرة وكؿ ذلؾ ينطبؽ عمى جريمة السؤاؿ

الموصوفة في األحاديث النبوية سالفة الذكر .
 )2مف المشاىد أف ظاىرة التسوؿ تؤدي إلى ظيور البطالة والتواكؿ في
المجتمع  ،ومف المعموـ أف البطالة مف أبرز أسباب االنحراؼ  ،لما

تؤدي إليو مف الفراغ والحاجة ؛ ألف اإلنساف عندما تتسع مساحة
54

الماوردي  ،األحكام السلطانٌة ص245
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الفراغ في حياتو يجنح إلى مؿء ذلؾ الفراغ  ،ولو بالمحرمات ألف

النفس إذا لـ يشغميا صاحبيا بالحؽ شغمتو بالباطؿ .والرسوؿ (صمى
اهلل عميو وسمـ) ينبو عمى أىمية استغبلؿ الوقت بالميـ  .مف ذلؾ
قولو (صمى اهلل عميو وسمـ) " نعمتاف مغبوف فييما كثير مف الناس

الصحة والفراغ "  .59وكذلؾ نييو ألصحابو عف إضاعة الوقت في
الجموس عمى الطرقات .

52

لما يؤدي إليو ذلؾ الفراغ مف الوصوؿ

إلى المخالفات .

 )2إف ظاىرة التسوؿ ذات صمة وثيقة بظاىرة التشرد التي يعتبر
صاحبيا منكبا لمطريؽ السوي  ،ومف المعموـ أف التشرد ظاىرة قديمة
تجرميا كثير مف الشرائع والنظـ  ،وذلؾ لمخطورة اإلجرامية الكامنة
في الشخص المتشرد  ،ولما ينطوي عميو أسموب التشرد مف خطورة

قد تدفع صاحبو إلى ارتكاب جريمة مستقبمية.
 )2إف العبلقة وطيدة بيف ظاىرة التسوؿ وظاىرة انحراؼ األحداث بصفة
خاصة  ،فكمما كاف الحدث صغي اًر يمارس التسوؿ كمما تكرر لديو

الشعور بعدـ الرغبة في العمؿ واالىتماـ بمستقبمو  ،وقد يستمر في

مينة التسوؿ األمر الذي قد يدفعو إلى السرقة في حالة عدـ حصولو

عمى الماؿ .

52

 )5لما كاف حفظ الماؿ مف الضروريات الخمس التي جاءت الشرائع
بحفظيا فإف إىداره في غير الطرؽ المشروعة يعتبر جريمة  ،وال شؾ
أف المتسوؿ الذي يتسوؿ ليستكثر مف الماؿ وربما كاف انتياجو ليذا

51

صحٌح البخاري مع الفتح  233/11برقم 6412
52
المرجع السابق  134/5برقم 2465
53
مجلة األمن والحٌاة  ،التسول ظاهرة قدٌمة جدٌدة  ،العدد 1444/66هـ ص .35
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المسمؾ سببا في وقوعو في محرمات أخرى يعتبر فعمو ىذا جريمة ،

لما فيو مف أكؿ أمواؿ الناس بالباطؿ مف جية  ،ومف منع حقوؽ
المستحقيف المتعففيف المحتاجيف فعبلً مف جية أخرى .

وكثير ما يختمط األمر عمى الناس في عدـ التمييز بيف الفقراء
اً

والمتسوليف حيث يظف بعضيـ أف كؿ المتسوليف فقراء  ،والحقيقة غير ذلؾ

؛ إذ األصؿ أف الفقراء في اإلسبلـ ليسوا متسوليف  ،وذلؾ ما أوضحتو اآلية
الكريمة في قولو تعالى مبيناً صفة مف ليـ األولوية في الصدقة (لمفقراء

الذيف أحصروا في سبيؿ اهلل ال يستطيعوف ضرباً في األرض يحسبيـ
الجاىؿ أغنياء مف التعفؼ تعرفيـ بسيماىـ ال يسألوف الناس إلحافاً  ،وما
تنفقوا مف خير فإف اهلل بو عميـ) .52

كما أوضحو الحديث الشريؼ في قولو (صمى اهلل عميو وسمـ)  ( :ليس

المسكيف الذي يطوؼ عمى الناس ترده المقمة والمقمتاف والتمرة والتمرتاف
ولكف المسكيف الذي ال يجد غنى يغنيو  ،وال يفطف بو فيتصدؽ عميو  ،وال

يقوـ فيسأؿ الناس ). 55

54

سورة البقرة 273 :
55
صحٌح البخاري مع الفتح  311/3برقم 1471
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المبحث الخامس  :عالج ظاهرة التسول من المنظور اإلسالمي

لئلسبلـ منيج متميز عف غيره مف المناىج البشرية في اإلباحة

والمنع فمـ يمنع شيئاً إال ووضع لو بدائؿ فإذا كاف حرـ الربا والزنا فقد أباح

البيع والنكاح  ،واذا كاف قد حرـ التسوؿ فقد أباح التكسب المشروع.

واذا كاف اإلسبلـ يمنع التسوؿ بصوره السابقة التي دلت األدلة مف

القرآف والسنة عمى تحريميا والتنفير منيا فإنو يضع بدائؿ كثيرة ووسائؿ
مفيدة لموقاية مف ىذه الظاىرة  ،حيث حث عمى مبدأ التكافؿ بأشكالو

الحسية والمعنوية  ،فشرع أحكاما لتنظيـ عبلقة األسرة واألقارب ببعضيـ
البعض  ،وتوجب عمى القوي الموسر حقوقا لمف ىو تحت قوامتو  ،أو

تحت يده  ،حسب نظاـ مرتب دقيؽ ؛ الزوج ينفؽ عمى زوجتو وأوالده
القصر  ،وعمى والديو وقرابتو حسب الحاجة وحسب الحاؿ .
كما أوجب عمى الغني حقاً لمفقير  ،وألىمية ىذا الحؽ والعناية بو

جعمو اهلل تعالى مضمناً في ركف مف أركاف اإلسبلـ ىو الزكاة  .ولـ يترؾ

اإلسبلـ الحرية التامة لمغني في صرؼ ماؿ الزكاة بؿ إنو حدد لو مصارؼ
وجيات معينة ىي التي إذا صرفت إلييا الزكاة استغنى المجتمع عف المجوء

إلى السؤاؿ .

لذا يمكف القوؿ إف عبلج ظاىرة التسوؿ مف المنظور اإلسبلمي
يتمخص في أمريف أساسيف كؿ واحد منيما يعتبر عبلجاً وقائياً قبؿ وقوع

الظاىرة  ،أي أنيما يحصناف المجتمع منيا  ،ويمنعاف ظيورىا أساساً .

األمر األول  :توعية المجتمع وتنمية الوازع الديني لديو واشعاره بأىمية العمـ

والوعي واإلنتاج البناء  ،وىذا األمر ىو الذي ربى عميو المصطفى (صمى
اهلل عميو وسمـ) الصحابة وبث الوعي بو في أرواحيـ  ،حتى أصبحت
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القناعة واالعتماد عمى النفس مف سجاياىـ  ،يسقط سوط أحدىـ وال يسأؿ
مف يناولو إياه  ،يشعر أحدىـ بجوع رسوؿ اهلل (صمى اهلل عميو وسمـ) ولـ

يخطر ببالو أف يسأؿ جا ار أو صديقاً ميما كاف قربو  ،وانما ينطمؽ تمقائياً

ليؤجر نفسو ويأخذ أجرة مف عرؽ جبينو  ،ويحؿ بيا تمؾ المشكمة التي

أرقتو  ،يعرض عمى أحدىـ ( عبد الرحمف بف عوؼ _ رضي اهلل عنو _ )

الماؿ واألزواج فيمتنع عنيما ويتجو إلى التكسب بنفسو تدفعو إليو القناعة
والرقابة الذاتية  ،متمثبلً تمؾ المثؿ النبيمة التي تجعؿ الطمع في حسو م ار ،
والقناعة واالعتماد عمى النفس عسبل  ،يمارس إنتاجو منشداً :

عزيز النفس مف ممؾ القناعة

ولـ يكشؼ لمخموؽ قناعة

وجدنا في القناعة كؿ عز

وال عز أعز مف القناعة

وصير بعدىا التقوى بضاعة

فصيرىا لنفسؾ رأس ماؿ

56

ومما يؤكد أىمية الوعي والعمـ في معالجة ىذه الظاىرة والوقاية منيا
أساساً  ،أف الواقع يثبت أف الممتينيف ليذه المينة  ،إما أميوف في الجممة ،
أو متخمفوف عقمياً أو اجتماعياً  ،لذلؾ كاف العبء األكبر في الوقاية مف

ظاىرة التسوؿ واقعاً عمى الجيات التعميمية واإلعبلمية والدعوية  ،فبقدر ما
تتبلشى األمية والتخمؼ بقدر ما تتبلشى ظاىرة التسوؿ  ،وبقدر ما تنتشر

تمؾ الظواىر السمبية تنتشر ىذه الظاىرة  ،وال تعفي مؤسسات المجتمع
المدني مف المسؤولية عف المكافحة  ،إذ ال يمكف عبلج ظاىرة اجتماعية
كيذه الظاىرة إال بالتعاوف بيف جميع الجيات ذات الصمة بيا  ،فمممساجد
دورىا  ،ولممؤسسات األىمية دورىا كذلؾ  ،ولؤلمر بالمعروؼ والنيي عف

المنكر دور ال يستياف بو في عبلج مثؿ ىذه الظاىرة  ،إذ بو تحيا القموب
56

الٌعقوبً  ،إحكام المقال فً أحكام السؤال  ،ص ، 31مرجع سابق
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وتستيقظ الضمائر  ،فيزيد اإليماف في النفوس  ،فتمتنع عف سفاسؼ األمور

وتسمو إلى معالييا وتتشبث بمنيج سمفيا مف صحابة رسوؿ اهلل (صمى اهلل
عميو وسمـ) .
األمر الثاني :

إشاعة روح اإلنفاؽ والمسابقة إلى الخيرات بيف أغنياء المجتمع في

مقابؿ العمؿ عمى إشاعة روح العفة والقناعة لدى الطرؼ اآلخر  ،والمتأمؿ
في نصوص القرآف والسنة وفي التطبيقات النبوية  ،يجد أف منيج اإلسبلـ

في الوقاية مف ظاىرة التسوؿ  ،يرتكز عمى مرتكزيف يؤدي تطبيقيا إلى

الوصوؿ إلى تمؾ المنزلة التي يصفيا الشاعر الحكيـ بقولو :
وكسر األواني بالدفاع مروءة

يبايف فضبلً كسرىا بالتجاذب

فينتشر البذؿ والعطاء مف طرؼ  ،وتشيع القناعة والعفة في الطرؼ
اآلخر  ،ليتحقؽ التدافع لؤلمواؿ بدالً مف تجاذبيا  .وىذا ىو المعنى الذي

حققو الخميفة الراشد عمر بف عبد العزيز حيث تولى أمر الخبلفة وكاف

الفقر منتش اًر في ذلؾ الوقت إلى حد كبير  ،وبتطبيؽ الخميفة عمر لممنيج

اآلنؼ الذكر أصبح الفقراء أغنياء بحيث ال يكادوف يجدوف مف يصرفوف

إليو زكاة أمواليـ  ،فيعرضونيا عمى مف يظنونو مصرفا فيعرض عنيا
لغناه.
وىذا المنيج يعتبر روعة في الجماؿ حيث تتبلشى ظاىرة الطمع

وضعؼ النفوس في المجتمع مف جية  ،وتبرز وتتجمى ظاىرة البذؿ
واإلنفاؽ مف جية أخرى .
ومف خبلؿ السياسة الحكيمة التي رسميا عمر بف عبد العزيز

لصرؼ الزكاة نجد أنو أسس وسيمة مف وسائؿ الضماف االجتماعي ،
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وعبلجاً ناجحاً الستئصاؿ أسباب الفقر  ،ولتأميف المجتمع مف ظاىرة

التسوؿ .

فعف يحيى بف سعيد قاؿ  :بعثني عمر بف عبد العزيز عمى صدقات
إفريقية

57

فاقتضيتيا وطمبت فقراء نعطييا ليـ فمـ نجد فييا فقي اًر  ،ولـ نجد

مف يأخذىا منا فقد أغنى عمر بف عبد العزيز الناس  ،فاشتريت بيا رقاباً

فأعتقتيـ .58

وعف عمر بف أسيد قاؿ  " :إنما ولي عمر بف عبد العزيز ثبلثيف ػ

يعني ثبلثيف شي اًر ػ ال واهلل ما مات حتى جعؿ الرجؿ يأتينا بالماؿ العظيـ

فيقوؿ  :اجعموا ىذا حيث تروف في الفقراء فما يبرح حتى يرجع بمالو يتذكر

مف يضعو فيو فبل يجده  ،قد أغنى عمر الناس .59

ومما روى عف الخميفة عمر بف عبد العزيز في ىذا المقاـ أنو -

رحمو اهلل -كتب إلى الوالة أف وزعوا ما جمعتـ مف أمواؿ المسمميف ،
فأجابوه أف ليس بيف المسمميف مف يستحؽ الزكاة  ،فكتب إلييـ أف وزعوىا

عمى فقراء النصارى فأجابوا أف ليس بيف النصارى فقير  ،قد أغنتيـ جميعاً
زكاة أمواؿ المسمميف فكتب إلييـ أف وزعوىا عمى فقراء الييود  ،فأجابوه أف
ليس مف الييود فقير قد أغنتيـ جميعاً زكاة أمواؿ المسمميف  ،فكتب إلييـ

أف زوجوا بيا الشباب غير القادريف عمى الزواج فزوجوا بيا  ،ثـ كتب إلييـ
أف أوفوا عف الغارميف العاجزيف عف الوفاء لمديوف  ،فأوفوا عنيـ بيا ،

57

من بالد المغرب العربً اآلن.
54
القرضاوي  ،أثر الزكاة  ،مرجع سابق  ،ص .44
51
المرجع السابق .
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فدفعوا عنيـ وبقي فيض  ،ثـ كتب إلييـ أف حرروا بيا العبيد فحرروا بيا
وما زاؿ الفيض  ،فكتب إلييـ أف أرجعوا الباقي إلى بيت الماؿ) .60

64

محمد عقلة  ،التطبٌقات التارٌخٌة والمعاصرة لتنظٌم الزكاة ودور مؤسساتها  ،ص  225ضمن أبحاث وأعمال مؤتمر الزكاة األول
 ،الكوٌت 1144 ،م .
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المبحث السادس  :مبادرة خادم الحرمين الشريفين الممك عبد اهلل كنموذج
معاصر لموقاية من التسول

مف سمات اإلنسانية في شخص الممؾ عبد اهلل بف عبد العزيز حممتو

التي تأتي في ضوء عناية القيادة السعودية بمعالجة الفقر مف خبلؿ
مشروعات عديدة قاـ بيا خادـ الحرميف الشريفيف فيد بف عبد العزيز ػ

رحمو اهلل ػ وقاـ بيا مموؾ الببلد مف قبمو  .كما أتت الحممة عمى الفقر في
ضوء التوجييات الكريمة بالنزوؿ إلى الميداف .

ذلؾ أف الممؾ عبد اهلل بف عبد العزيز يريد مف الفقير أف يغتني بغنى

مف اهلل تعالى ال أف يستمر فقي اًر  ،ولذا كاف ػ سدده الو تعالى ػ واضحاً في

توجيياتو في سبؿ المعالجة  ،وترتيب ذلؾ يحتاج إلى الوقت والجيود  .مع

أنو سيظؿ ىناؾ فقراء ومساكيف تدفع ليـ الزكوات والصدقات والكفارات .
ولكف النسبة يمكف أف تحاصر  ،بتيسير سبؿ االستغناء  ،مف خبلؿ إنشاء

صناديؽ اإلقراض الحسف التي تقود الفرد إلى أف يكتسب عيشو مف عرؽ
جبينو  ،صناديؽ مثؿ بنؾ التسميؼ الذي زاد ميزانيتو  ،ومف ثـ زاد مف
قروضو ومف قيمتيا  ،وصندوؽ التنمية العقاري  ،وصندوؽ التنمية
الصناعي  ،وصندوؽ المئوية  ،والصندوؽ الخيري الوطني  ،وصندوؽ

تنمية الموارد البشرية  ،وغيرىا مف وسائؿ القرض الحسف .
مف المعالجات غير التقميدية لمفقر  ،لدى الممؾ عبد اهلل تحديد مفيوـ

الفقر  ،بحسب الزماف والمكاف والظروؼ  .ثـ تحديد خط الفقر  .بحسب
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المكاف والزماف والبيئة كذلؾ  ،ثـ صياغة خريطة الفقر في الببلد بحيث
تكوف المعالجة موضوعية بحسب مؤشرات ىذه الخريطة .69

وىناؾ أيضاً مؤسسة الممؾ عبد اهلل التنموية لوالديو لئلسكاف الخيري،

التي تعتبر أحد الروافد الخيرية والتنموية والتي قاـ خادـ الحرميف الشريفيف

الممؾ عبد اهلل بف عبد العزيز بتأسيسيا  ،وغطت العديد مف المشاريع
الكبيرة والتنموية لممواطنيف .
وسيكوف ليذه المبادرات والحمبلت أثر كبير في الحد مف ظاىرة

التسوؿ  ،وفي الوقاية مف الجرائـ المرتبطة بيا كالتشرد وانحراؼ األحداث
وشيوع البطالة  .....بإذف اهلل تعالى .

61

النملة  ،على بن إبراهٌم  ،الملك عبد هللا بن عبد العزٌز ومسٌرة اإلصالح والتوٌر  ،مقال منشور فً مجلة الحرس الوطنً ،
رمضان  /شوال  1427 ،هـ  ،بتصرف .
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الخاتمة

بعد المطالعة في كثير مف األدبيات المتحدثة عف ظاىرة التسوؿ ،
ومعرفة موقؼ الشرع منيا  ،وبعد الوقوؼ عمى العبلقة المتينة بيف ىذه
الظاىرة وبيف كثير مف الجرائـ  ،يمكف تسجيؿ النتائج اآلتية :

 .9أف أدلة الشرع مف الكتاب والسنة وتطبيؽ الصحابة ومف تبلىـ مف
السمؼ  ،كميا مشددة في تحريـ المسألة ومنفرة منيا  ،ومضيقة في
مجاليا الذي تسوغ فيو كما أنيا مؤكدة عمى معالجتيا .

 .2أف ظاىرة التسوؿ في كثير مف حاالتيا تعتبر جريمة في حد ذاتيا،
كما أنيا تؤدي إلى كثير مف الجرائـ األخرى ليا ضررىا الواضح في

المجتمع  ،كالتشرد والبطالة وانحراؼ األحداث .

 .2أف المتسوؿ ليس ىو الفقير بالضرورة كما قد يتبادر لبعض الناس ،
ألف األصؿ في الفقير الذي يحث الشرع عمى مواساتو واإلنفاؽ عميو

التعفؼ وعدـ عرض نفسو عمى الناس كما دؿ عمى ذلؾ القرآف
والسنة .
 .2أف الشارع الحكيـ إزاء تشديده في تحريـ المسألة قد رغب في اإلنفاؽ
ترغيباً كبي اًر  ،ولذلؾ زخرت آيات القرآف بالحث عمى الصدقة

واإلنفاؽ  ،ومف الحكـ في ذلؾ إيجاد بديؿ عف المسألة بإغناء الفقراء

.
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 .5أف ىذه الظاىرة ترتبط ارتباطاً قوياً بالجيؿ واألمية مف جية ،

وبالتخمؼ العقمي والحضاري مف جية أخرى  ،إذ يستبعد أف يمتيف
التسوؿ متعمـ أو مثقؼ واع واثؽ فيما عند اهلل .

 .6أف التكسب ميما كاف نوعو ومقداره  ،لو فائدة محتومة بإذف اهلل ،
وميما كاف ضعؼ السبب فإنو يقي صاحبو مف شر المسألة والوقائع
التاريخية الكثيرة شاىدة عمى ذلؾ في حياة الرسوؿ (صمى اهلل عميو
وسمـ) وبعدىا .

ولما سبؽ فإف ىذه الورقة تؤكد عمى التوصيات اآلتية :
9ػ ضرورة بث الوعي واشاعة ثقافة القناعة وأىمية التكسب بيف أفراد
المجتمع .

2ػ ضرورة التعاوف بيف المؤسسات الرسمية وغير الرسمية في التصدي
لظاىرة التسوؿ  ،والتركيز عمى الجانب التثقيفي والتعميمي  ،وتنمية
الوازع الديني والعقائدي لدى أفراد المجتمع واستشعارىـ أف اهلل ىو الرازؽ

.

2ػ استخداـ المبادرات والحمبلت التي تقوـ بيا الجيات الرسمية
واستثمارىا استثما ار عمميا  ،يقمب الفقر إلى غنى  ،والبطالة إلى تكسب

وتسبب  ،بحيث يكوف التركيز في تمؾ المبادرات عمى معنى المقولة
الشائعة عممني الصيد وال تعطني سمكة .
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