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  :مقدمة
احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على نبينا حممد األمني وعلى آله وأصحابه             

  ..والتابعني ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين أما بعد
 داخـل املـسجد،     )التسول(املسألة أو االستجداء     (فهذا حبث عن حكم السؤال    

حكم السؤال واإلعطاء أثنـاء خطبـة       وكذلك حكم إعطاء السائل داخل املسجد، و      
  .اجلمعة

 مث التـرجيح    ،دراسة فقهية مقارنة، مع إيراد أدلة كل قول، ومناقـشتها          درستها
  .باألدلة

وقدمت البحث بتمهيد عرفت فيه املسألة لغة واصطالحا، وأوردت ما قيل فيها من             
  .ثة مباحثالتعاريف وقارنت بينها، مث بينت التعريف املختار وشرحته يف ثال

واهللا أسأل أن جيعل عملي خالصا لوجهه الكرمي، وأن جيعله علماً نافعاً، وهذا أوان              
  .الشروع يف البحث وصلى اهللا على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم

* * *  

  السؤال حكم
  المسجد، داخل السائل وإعطاء

  الجمعة خطبة وأثناء
 دراسة فقهية مقارنة

 
 
 

  
 



  ٦٤(العدد(  
 

 
-٥٣٤-

  يدتمه
  تعريف المسألة واالستجداء

  
  :تعريف املسألة لغة: أوال
سألة ومسائل، وتجمـع علـى      مصدر وتستعار للمفعول؛ فيقال تعلمت م     : املسألة

  .)١( مسلَةٌ، واألمر منه سل:مسائل باهلمز، فإذا حذفوا اهلمزة قالوا
ويقال سأل يسأل سؤاالً، ومسألة، وسآلة، وتسآالً، وسألةً، وقد تخفف مهزتـه             

فيقال سال يسال؛ ألن أصل السؤال مهموز غري أن العرب استثقلوا ضغطة اهلمزة فيه؛              
  .)٢(فخففوا اهلمزة

  .)٣()املسألة، لغة يف املهموز: والسولُة بالضم(
كـثري الـسؤال،    : أي. رجل سؤلة، وسأآل، وسؤول، وسؤلة    : وللمبالغة يقولون 

  .)٤(قوم سألة، وسؤال: ويقال للجمع
أعطى فالن سؤلَه، مهموز وغري مهمـوز،       : هو ما يسأله اإلنسان، فيقال    : والسّؤلُ

قضيت حاجته، والـرجالن يتـساءالن ويتـسايالن،        : أي: تهوأسأَلته سؤلَته ومسأل  
  .)٥(سأل بعضهم بعضاً: أي. وتساءلوا

                                                 
، الصحاح  باب السني والالم١٣/٦٧، وذيب اللغة )سأل( مادة ١/١٩٩أساس البالغة :  انظر)١(
 .٣/٥٣٧، القاموس احمليط ١١/٣٨٠، ولسان العرب ٥/١٧٢٣
، الصحاح )سأل( مادة ١١/٣٨٠، لسان العرب )سأل( مادة ٣/١٢٤معجم مقاييس اللغة :  انظر)٢(
 . باب السني والالم١٣/٦٦، ذيب اللغة ٥/١٧٢٣
 .٣/٥٤٦) سأل( القاموس احمليط مادة )٣(
، والصحاح ١١/٣١٩) سأل(، ولسان العرب مادة ٣/١٢٤) ألس(معجم مقاييس اللغةمادة : انظر )٤(

 ).سأل( مادة ١/١٩٩، وأساس البالغة )سأل( مادة ٣/٥٣٧ القاموس احمليط ٥/١٧٢٣) سأل(مادة 
، ٥/١٧٢٣ باب السني والالم، والصحاح ١٣/٦٦، وذيب اللغة )سلو( مادة ٢/٨٦٠مجهرة اللغة )٥(

 .٣/٥٣٧، القاموس احمليط ١١/٣٨٠ولسان العرب 
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  .)١(الطالب: سؤال، والسائل: سائالً، ويجمع على: ويسمى الفقري
  .مصدر ميمي مبعىن السؤال أو الطلب: يتضح من هذا أن املسألة

سؤال الستدعاء مال؛ فإنه استدعاء مال أو ما يؤدي إىل املال فإذا كان ال: والسؤال
وِإذَا سأَلْتموهن متاعاً فَاسأَلُوهن ِمن  :- تعاىل-يتعدى بنفسه أو مبن حنـو قوله 

 )٣(〉واسأَلُوا ما أَنفَقْتم ولْيسأَلُوا ما أَنفَقُوا :-  تعاىل- وقوله  )٢(〉وراء ِحجاٍب
  .)٥)(٤( 〉ِلِهواسأَلُواْ اللّه ِمن فَض : تعاىل-وقال

  :واملسألة أو السؤال هلا عدة معان منها
. .كأي مسألة من مسائل العلم يف الفقه أو احلديث أو العقيدة. املسألة العلمية .١

  .كالصالة أو الزكاة وغري ذلك: ويف أي باب من أبواب العلم
وكره (: ففي احلديث املرفوع. )٦(السؤال عن املشكالت واملعضالت من املسائل .٢
وهو أحد التفسريين عند  )٧() وإضاعة املال، وكثرة السؤال، قيل وقال:ثالثا لكم
  .)٨(العلماء

إن هذه املسائل كد (مسألة الناس ما يف أيديهم، كما يف احلديث : وتأيت مبعىن .٣
                                                 

 ).سأل( مادة ٤٣٧، ومفردات ألفاظ القرآن ص ١١/٣١٨ لسان العرب )١(
 .)٥٣(  سورة األحزاب)٢(
 ).١٠( سورة املمتحنة )٣(
 ).٣٢(سورة النساء  )٤(
 ). سأل( مادة ٤٣٧مفردات ألفاظ القرآن ص  )٥(
 التبني والتعلم مما ما كان على وجه: أحدمها: السؤال يف كتاب اهللا واحلديث نوعان:  قال ابن األثري)٦(

ما كان على طريق التكلف والتعنت فهو : متس إليه احلاجة إليه فهو مباح، أو مندوب أو مأمور به، واآلخر
 .٢/٣٢٨النهاية . مكروه ومنهي عنه

، ١٤٧٧ برقم ٢٨٨ص  ،)الَ يسأَلُونَ الناس ِإلْحافاً(: قول اهللا تعاىل: الزكاة، باب:  البخاري، كتاب)٧(
، واللفظ له، ١٧١٥برقم  ٧١٢النهي عن كثرة املسائل من غري حاجة ص : األقضية، باب: م كتابومسل

  .t وهو من حديث املغرية بن شعبة
 .٢/٤٥ اموع املغيث: انظر )٨(



  ٦٤(العدد(  
 

 
-٥٣٦-

مسألة ما يف أيديهم والسائل غين عنها، ومثله احلديث : يعين )١()الرجل وجهه يكد ا
وما يف وجهه مزعة  - تعاىل-بالعبد حىت يلقى اهللا ما تزال املسألة (اآلخر 

  .)٣()٢()حلم
 وسؤال ،وقيل أعم من ذلك، وأن األوىل محله على العموم،فيشمل املسألة العلمية

  . والسؤال عن املشكالت واملعضالت من املسائل،الناس ما يف أيديهم
 وأحداث كثرة السؤال عن أخبار الناس،: وذهب بعض العلماء إىل إن املراد به

  .)٤(الزمان، وكثرة سؤال إنسان بعينه عن تفاصيل حاله فإن ذلك يف الغالب مستكره
  :تعريف املسألة اصطالحا: ثانيا
  .)٥(سؤال الناس أمواهلم وال حاجة به إليها: قيل .١
  .)٦(مسألة الناس ما يف أيديهم والسائل غين عنها: وقيل .٢
  .)٧(الطلب من أموال الناس: وقيل .٣
  .)٨(موال الناسسؤال أ: وقيل .٤

  : املقارنة بني التعاريف
  :نالحظ من التعاريف األربعة السابقة ما يلي

 ، فيشمل عموم الناس.السؤال أو الطلب من الناس: اتفاقهم على أن املسألة هي .١
                                                 

:  كتاب٣/٢٩٠حتفة  : والترمذي٢٠٢٤٠ ح٧/٢٧٣ و٢٠١٢٦ ح ٧/٢٥٣ مسند اإلمام أمحد )١(
عون  :هذا حديث حسن صحيح، والنسائي:  وقال أبو عيسى٦٧٦النهي عن املسألة ح : الزكاة، باب

 .t كلهم عن مسرة بن جندب ٢٦٠٠مسألة الرجل يف أمر البد له منه ح : الزكاة، باب:  كتاب٥/١٠٠
 . t، عن ابن عمر ١٠٤٠برقم٣٩٩كراهة املسألة للناس، ص : الزكاة، باب:  مسلم، كتاب)٢(
 .٢/٤٥ اموع املغيث:  انظر)٣(
 .١٠/٤٢١فتح الباري : رانظ )٤(
 .٢/٤٥اموع املغيث :  انظر)٥(
 .٩/١١شرح النووي على مسلم : انظر )٦(
 .٢/١٩٠اإلحكام شرح أصول األحكام : انظر )٧(
 .٢/٢٠١، وينظر مشارق األنوار على صحاح اآلثار ٥/٣٤ عون املعبود )٨(
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  .املسلم وغريه
 يف حني أن ،األول والثالث والرابع مقيدة بسؤال الناس أمواهلم فقط :التعاريف .٢

 ومعنامها واحد؛ إذ إن ما يف أيدي .ل مسألة الناس ما يف أيديهمالتعريف الثاين قا
  .كاملتاع واألثاث وغريمها مال أيضا:الناس من غري النقود

؛ مع كون السائل سؤال الناس: أن املسألة: والثاينجاء يف التعريفني األول  .٣
ثالث  يف حني تطلق املسألة يف التعريفني ال،عما يسأله وال حاجة له به مستغنيا
  . سواء كان السائل حباجة إىل ما يسأله أم أنه مستغٍن عنه،والرابع

  .مل تتعرض التعاريف السابقة إىل مسألة التصريح أو التعريض يف السؤال .٤
  ولعل التعريف الذي،أن تلك التعاريف قريب بعضها من بعض :ويتضح مما تقدم

  :يضم مجيع املعاين آنفة الذكر وغريها هو
  .سه أو لغريه أموال الناس تصرحيا أو تعريضاسؤال املرء لنف
  شرح التعريف

  .مبعىن الطلب: سؤال
  .يشمل الرجل واملرأة والطفل: املرء

  :وهو قسمان: لنفسه
  .كمن حتمل محالة، أو أصابته فاقة، أو حنو ذلك: من سأل لنفسه حلاجة .١
كمن امتهن املسألة، أو يسأل تكثرا لغري : من سأل لنفسه لغري حاجة .٢

  .جةحا
  :وهو قسمان: لغريه
 أو يسأل ،كمن يسأل للجمعيات اخلريية: من سأل لغريه على وجه الرب .١

  .لشخص يعرف حاله، وأنه أهل ألن يعطى



  ٦٤(العدد(  
 

 
-٥٣٨-

  .من استؤِجر ليسأل لغريه .٢
املال يف األصل ما يملك من الذهب والفضة، مث أُطلق على كل ما يقتىن : (أموال
  .)٢() )١(من األعيان
  .م وغريهيعم املسل: الناس
 وأنه قد ، وشرح حاِله هلم،كمن يقوم يف املساجد والطرقات بسؤال الناس: تصرحيا

  .أصابه ما أصابه مما حدا به إىل سؤاهلم
  :  نوعانوهو :تعريضا

  :بالقول )٣( التعريض:النوع األول
املعيشة صعبة هذه األيام، أو مطالب : كمن يعرض حباجته، وال يصرح فيقول لك

الد كثرية، أو إجيار البيت مرتفع وأصحاب اِملِلك ال يصربون على املستأجر األو
   .الفقري، أو كلمة حنوها، فتفهم منه أنه صاحب حاجة، وعوز

  : التعريض بالفعل:النوع الثاين
 فيجلس يف مؤخرة املسجد عند باب اخلروج، ،كمن يتعرض للناس دون كالم

تيسر، أو يتعرض هلم يف األسواق وعند أبواب  ومن مث يعطونه ما ،الستعطاف املصلني
  .املصارف، وغالباً ما تكون ثيابه رثة؛ إشارة إىل احلاجة، والفاقة

  :تعريف االستجداء: ثالثًا
االستجداء مبعىن سؤال احلاجة، وهو من األضداد فيستعمل للسؤال، واإلعطاء، 

 فالناً إذا سأله، ويقال جدا فالنٌ: سألته، وأعطيته، ويقال يف السؤال: جدوته: فيقال
                                                 

 أو بالعني، والعني الدينار، والعني الذهب اشتريت العبد بالدين،: النقد، يقال:  والعني،املال: العني )١(
 ).عني(مادة . ١٣/٣٠٥لسان العرب . عامة

 . ٣/٣٧٣النهاية  )٢(
 عرفت ذلك يف :يقال. مجع معراض من التعريض، وهو خالف التصريح من القول: املعاريض( )٣(

: ٣٧٠ ويف مفردات الراغب ص٣/٢١٢النهاية ) معرض كالمه، حبذف األلفمعراض كالمه و
 ). كالم له وجهان من صدق أو كذب، أو ظاهر أو باطن: والتعريض(
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ورجل جاٍد سائل، والسؤال الطالبون يقال هلم  يسأله،: أي. فالن جيتدي فالنا وجيدوه
جداه إذا أعطاه، وجدت له باملال جودا، وقوم أجواد، : اتدون، ويقال يف اإلعطاء

 أسأله آتيه: وجود ونساٌء جود، وجدوته جدواً، وأجديته، واستجديته كله مبعىن
تعرض فالن جلدا فالن، : جيدوا، ويف الدائم جاٍد، ويقال: حاجة، ويقال يف املستقبل

  .)١(وجلدواه إذا تعرض لعطائه ومعروفه
  :الفرق بني املسألة واالستجداء: رابعا

، -  تعاىل-االستجداء أخص من املسألة، واملسألة أعم، فهي تشمل سؤال اهللا
شفاعة، واملسألة العلمية، أما االستجداء فهو خاص وسؤال الناس أمواهلم، وسؤال ال

بسؤال احلاجات والعطايا؛ لذلك مت عطف االستجداء على املسألة ليزول اإلشكال يف 
لكان مبهما، فيتبادر إىل ) أحكام املسألة: (عنوان البحث؛ إذ لو أُفرد العنوان وقيل

اء على املسألة زال اللبس الذهن ألول وهلة ما املراد باملسألة هنا، وبعطف االستجد
سؤال الناس أمواهلم، وهو من : واإليهام من عنوان البحث، فَفُِهم أن املراد باملسألة هنا

عطف اخلاص على العام، أو من باب عطف الشيء على بعض معناه، أو يكون من 
  .)٢()عطف الشيء على مرادفه املخالف له يف اللفظ املوافق له يف املعىن(باب 

 - سنة النبوية، كما يف قوله اخلاص على العام يف القرآن الكرمي، والوورد عطف
من كَانَ عدواً لِّلِّه ومآلِئكَِتِه ورسِلِه وِجبِريلَ وِميكَالَ فَِإنَّ اللّه عدو  :تعاىل

تعاىل- من املالئكة، وقوله )٣(〉لِّلْكَاِفِرين  -: ْلَ الِفع ِهما ِإلَينيحأَوو ِإقَاماِت وريخ
                                                 

، ١١/١٥٨، وذيب اللغة ٢/١٤١، والزاهر يف معاين كلمات الناس ٢٠١ كتاب األضداد ص )١(
، والقاموس )جدا( مادة ١٤/١٣٤، ولسان العرب )جدي( مادة ٢/١٦٧٥، والصحاح ٦/١٦٨والعني 
 .١/٢٤٩، والنهاية )جدي( مادة ٤/٣٣٦احمليط 

 .٢/٢٨٥ الفواكه الدواين )٢(
 .)٩٨( سورة البقرة )٣(



  ٦٤(العدد(  
 

 
-٥٤٠-

  .)٢(، وإقام الصالة، وإيتاء الزكاة من مجلة اخلريات)١(〉 الصلَاِة وِإيتاء الزكَاِة
 كان يقول يف ركوعه r أن النيب - رضي اهللا عنها- وثبت من حديث عائشة 

  .)٤(والروح من املالئكة )٣()سبوح قُدوس رب املالئكة والروح(: وسجوده
  .أعلم -ىل تعا- واهللا 

  :واملسألة هلا عدة معان تؤدي إليها منها
حذة أو ــــ والش)٥(ديةــــــــــــــــــــالك

                                                 
 .)٧٣( سورة األنبياء )١(
 .٣/١٨٠، تفسري ابن كثري ٤/٥٩٣ أضواء البيان )٢(
 .٤٨٧ برقم ٤٨٨ما يقال يف الركوع والسجود، ص : الصالة، باب: كتاب  مسلم،)٣(
 .٣/٨٨عون املعبود  )٤(
والكدية : وجاء يف اللسان) ٤٣ منطقة احلرمني الشريفني ص احتراف التسول يف(حرفة السائل امللح  )٥(

كل ما مجع من طعام أو تراب أو حنوه فجعل كثبة وهي الكداية والكداة، ويقال أكدى أي أحل يف املسألة 
لسان العرب  .وتقول ال يكديك سؤايل أي ال يلح عليك سؤايل، والكدية والكادية الشدة من الدهر

كأن شدة الدهر جعلتهم يسألون الناس، مث أصبح يطلق على من يسأل الناس : قلت مادة كدا، ١٥/٢١٦
ويلح يف السؤال، وهي لفظة يعرب ا بعض علماء احلنفية عن املسألة كما يف حاشية رد احملتار كتاب 

 وهي لفظة ،)فهو نوع من التكدي مبعىن الشحاذة… ( ويف باب اإلقالة) الشحاذة: أي. التكدي( الشركة
خالويه املكدي، وكان قد بلغ : خالد بن يزيد موىل املهالبة هو  عن:قال اجلاحظ: روفة يف كتب األدبمع

ومقامات احلريري ص  ،)٤٦البخالء ص (يف البخل والتكدية ويف كثرة املال املبالغ اليت مل يبلغها أحد 
شاخ؛ أوصى ابنه بأن ال  املقامة الساسانية، ومضموا أن مكدياً ملا ٤٠٤وص   املقامة الصعدية،٣٠٤

وما بعدها، وهلم شعراء يسمون شعراء الكدية، وهلم  ٣/٦٦صناعة أنفع من الكدية، ويتيمة الدهر للثعاليب
مسعت شيخاً وقد التقى مع شاب : (قال البيهقي نقالً عن اجلاحظ. طرق وأساليب يتبعوا يف مجع املال

لعن اهللا الكدية، ولعن أصحاا، من صناعة ما : ه فقالمنهم قريب العهد بالصناعة، فسأله الشيخ عن حال
 فرأيت: أخسها، وأقلها، إا ما علمت ختلق الوجه، وتضع من الرجال، وهل رأيت مكديا أفلح ؟ قال

يا هذا أقلل من الكالم فقد أكثرت، مثلك ال يفلح؛ ألنك حمروم ومل : الشيخ قد غضب والتفت إليه فقال
أو ما علمت أن الكدية صناعة شريفة، وهي … ية رجاالً فما لك هلذا الكالملكدتستحكم بعد، وإن ل

 القرنني، الذي بلغ لدنيا، ومساحة األرض، وخليفة ذيحمببة لذيذة، صاحبها يف نعيم ال ينفد، فهو بريد ا
مث ذكر  -… املشرق واملغرب، حيث ما حل ال خياف البؤس، يسري حيث شاء، يأخذ أطايب كل بلد 

لة عن نفسه ملؤها الكذب واالفتراء، وذكر فيها أسلوبه يف الكدية يف أحد املساجد، وأنه ما أمت قصة طوي
 =أنت واهللا معلم:  فوثب إليه الشاب وقَبل رأسه وقال–كالمه حىت االت عليه الدراهم من كل جانب 
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-٥٤١-

  .)٣(التسول: ويطلق عليها عند الناس يف عصرنا احلاضر )٢(والتكفف )١(الشحاذة
* * *  

                                                                                                                        
 أولئك املكدين إن: قلت. ٥٨٠احملاسن واملساويء للبيهقي ص ) اخلري، فجزاك اهللا عن إخوانك خريا=

التعادهلا حرفة، فكانت مطية جلمع  السائلني شر سلف وأسوأ قدوة لسائلي هذا الزمان، إذ اختذوها حرفة
ما ينشأ :  وإن من أسوأ آثارها- إن بقي منه ماء-املال والتكثر منه بغري وجه حق، وإراقة ملاء وجوههم

ينشأون وقد قل ماء وجههم، وحيائهم، عليه األطفال الذين يصطحبوم، ويستعطفون الناس م، ف
وتأصلت فيهم املسألة، والذلة، فكانت سجية هلم، وطبيعة يألفوا، وال يستطيعون العيش بدوا، نسأل 

  .اهللا السالمة والعافية
. حددته: شحذت السكني أشحذه شحذاً، أي: (اإلحلاح يف املسألة وهي مأخوذة من قولك:  أي)١(

 .١/٤٩٢ مادة شحذ، والقاموس احمليط١/٤٢٧الصحاح )  السؤال، وهو شحاذ مِلحاإلحلاح يف: والشحذ
الصحاح . أن ميد كفه يسأل الناس؛ يقال فالن يتكفف الناس: استكف وتكفف مبعىن، وهو )٢(
استكف : وقال ابن األثري ).كف( مادة ٣/٢٥٨القاموس احمليط : ، وينظر)كفف( مادة ٢/١٠٨٦

  .٤/١٩٠النهاية . ، أو سأل كفاً من الطعام، أو ما يكف اجلوعإذا أخذ ببطن كفه: وتكفف
ورجل  والسول استرخاء ما حتت السرة من البطن،  استرخاء البطن،:التسول : جاء يف اللسان وغريه)٣(

الذي يف أسفله  : وقوم سول، واألسول من السحاب، إذا كان فيهما استرخاء:أسول، وامرأة سوالء
السني والواو والالم أصل يدل على  :وقال ابن فارس. أي مسترخ بين السوِلوسحاب أسول  استرخاء،

 ،)سول( مادة١٣/٦٦وذيب اللغة  ،)سول( مادة ٣/١١٨معجم مقاييس اللغة  :ينظر .استرخاء يف شيء
ومل أقف على من حرر كلمة ). سول( مادة ١١/٣٥٠ولسان العرب  ،)سول(مادة  ٥/١٧٣٣والصحاح 

واملتسول مأخوذ : (عبد املتعال الصعيدي قال:  إال أن،ا وبين أصلها من املعاصرين إىل اآلنالتسول وعرفه
هـ نقالً عن حبث احتراف التسول يف منطقة احلرمني ٨/١٣٦٧مقال مبجلة األزهر العدد ) من السؤال

سألة، ويظهر ولعل االسترخاء أدى م إىل الكسل الذي يوصل يف النهاية إىل امل: قلت. ٤٣الشريفني ص 
وجيب . .:وقال الشافعي( أن الكلمة هلا أصل وارتباط باملسألة قال اإلمام القرطيب يف تفسريه -اهللا أعلم-و
 على ، إذا كانت تلك عادته؛ وغلب على ظنه أنه جيد من يعطيه، وقيل ال جيب)املتسول( على – احلج –

 أقف على قول الشافعي هذا إال أن املاوردي ومل .٤/١٤٧تفسري القرطيب ) ما تقدم من مراعاة االستطاعة
. عليه احلج إذا كان مكتسباً، إما بصنعة، أو مبسألة: وقال مالك: عزا القول دون الكلمة إىل مالك بقوله

وقال ابن احلاج يف  :قال احلطاب :مث وقفت على هذا القول والكلمة عند املالكية. ٥/٩احلاوي الكبري 
؟ أما إذا )املتسول(وهل جيب على  :وقال ابن بشري: مث قال .ادته لزمه احلجوإن كانت املسألة ع :منسكه

مواهب اجلليل . كانت عادته ال ختتلف يف وطنه ويف الطريق فيجب عليه؛ إذا علم أنه جيد من يعطيه
٤٧٢-٣/٤٧١.  



  ٦٤(العدد(  
 

 
-٥٤٢-

  المبحث األول
  السؤال واإلعطاء داخل المسجد،

  وأثناء خطبة الجمعة
 

  :وفيه مطلبان
  حكم السؤال واإلعطاء داخل املسجد :املطلب األول
  :وفيه مسألتان
  .حكم السؤال داخل املسجد: املسألة األوىل
  : كراهة السؤال يف املسجد :القول األول

  .)٢(واحلنابلة)١(وهو قول الشافعية
 مكروهـاً كراهـة   -املـسجد  :  أي–وإن كان السؤال فيه : (جاء يف فتح العالّم  

  . )٣() وإال انتفت الكراهةيه، ما مل تدع إليه ضرورة،نـزت
  .)٤() وقد كره بعض السلف املسألة يف املسجد: (وقال اخلطايب

  .)٥()سؤال الصدقة يف املسجد: أي .ويكره السؤال: (ويف كشاف القناع
  . )٦()يكره السؤال والتصدق يف مسجد، جزم به يف الفصول: وقيل: (ويف الفروع

                                                 
، وحاشية اجلمل على شرح ٣/٢٢١، وفتح العالم بشرح مرشد األنام ٢/٣٧٥شرح السنة  :انظر )١(
 .٦/١٧٤، واية احملتاج ١/١١٨، واحلاوي للفتاوي ١/١٢٤، معامل السنن ٦/٢٤٤ملنهج ا
، وحتفة الراكع الساجد ٢/٤٣١، وكشاف القناع ٣/٢٧٠، واآلداب الشرعية ٢/٩٨الفروع : انظر )٢(

 .٢٢٩يف أحكام املساجد ص 
، ٦/٢٤٤املنهج ، وشرح ١/١٢٤، وانظر معامل السنن ٣/٢٢١ فتح العالم بشرح مرشد األنام )٣(

 .٦/١٧٤، اية احملتاج ١/١١٨واحلاوي للفتاوي 
 .١/١٢٤ معامل السنن )٤(
 .٢/٤٣١ كشاف القناع )٥(
 .٢٢٩، وانظر حتفة الراكع الساجد يف أحكام املساجد ص ٢/٩٨ الفروع )٦(
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-٥٤٣-

  .حترمي السؤال يف املسجد :القول الثاين
من  )٣(، وظـاهر كالم ابن بطة)٢(، وبعض املالكية)١(وهو قول لبعض احلنفية

  .)٤(احلنابلة
  .املسجد:  يعين)٦() وحيرم فيه السؤال(: )٥(قال احلصكفي

  . )٧() وينهى السؤال عن السؤال يف املسجد: قال مالك(: ويف الذخرية 
حون يف املسألة، ويقولون وسئل مالك عن السؤّال الذين يسألون يف املسجد ويل(
  أرى أن ينهوا عن:؟ قالذ يومني، ويذكـرون حاجتهم ويبكونقد وقفنا من: للناس
  . )٨()ذلك

وقد ورد النهي عن السؤال يف املسجد؛ ألا : (عن ابن لب )٩(وقال الونشريسي
سوق اآلخرة، وألنه قد يشغب على من يكون يف الصالة، وقد قال بعض الفقهاء 

  . )١٠()حيرمينبغي أن 

                                                 
 .٢/٤٣٣ الدر املختار )١(
، والتاج ٧/٦١٦اهب اجلليل ، ومو١٣/٣٤٨، والذخرية ١/١٤٧، واملعيار املعرب ٢/٣٤٣املنتقى  )٢(

 .٧/٦١٩واإلكليل 
 اإلمام احملدث شيخ العراق أبو عبد اهللا عبيد اهللا بن حممد العكربي احلنبلي ابن بطة مات سنة )٣(

 .١٦/٥٢٩ سري أعالم النبالء .هـ٣٨٧
 .٢/٩٨ الفروع )٤(
. هـ١٠٨٨ مات سنة  حممد بن علي بن حممد امللقب بعالء الدين احلصكفي الدمشقي، مفيت احلنفية،)٥(

 .٦/٢٩٤، األعالم ٢/١٨١٥كشف الظنون 
 .٢/٤٣٣ الدر املختار )٦(
 .٧/٦١٩، التاج واإلكليل ٧/٦١٦، مواهب اجلليل ١٣/٣٤٨ الذخرية )٧(
 .١٢٠، واحلوادث والبدع ص ٢/٣٤٣، وينظر املنتقى ١٨/١٦٠ البيان والتحصيل )٨(
 شجرة النور .هـ٩١٤اإلمام العالمة، مات سنة  أبو العباس أمحد بن حيي الونشريسي التلمساين )٩(

 .١/٢٧٤الزكية 
 .١/١٤٧ املعيار املعرب )١٠(



  ٦٤(العدد(  
 

 
-٥٤٤-

  . )١()وظاهر كالم ابن بطة حيرم السؤال: (ويف الفروع
  .جواز السؤال يف املسجد بشروط: القول الثالث

  .وهو املختار عند احلنفية وبه قال شيخ اإلسالم ابن تيمية
  :واشترطوا لذلك شروطًا وهي

  .أن يكون السؤال لضرورة -١
  .أن ال يؤذي املصلني بتخطى الرقاب -٢
  .دي املصلنيأن ال مير بني ي -٣
  .أن ال يلحف يف املسألة -٤
  .أن ال يكذب يف سؤاله -٥
 .أن ال جيهر جهرا يضر بالناس -٦

  .)٢()إذا كانت هناك فرجة مير منها بال ختطى؛ فال كراهة: (قال ابن عابدين
أن السائل إذا كان ال مير بني يدي املصلي، وال : املختار (:ويف الفتاوى اهلندية

  .)٣()لناس إحلافاً، ويسأل ألمر ال بد فيه، ال بأس بالسؤاليتخطى الرقاب، وال يسأل ا
وإن كان ال يتخطى الناس، وال ميشي بني يدي املصلني، ال : (وجاء يف االختيار

يكره، وهو املختار، فقـد روي أم كانوا يسألون يف املسجـد على عهد رسـول 
  .)٤()r اهللا

 لسائل إن كان ال مير بني يدي املصلي،أن ا: املختار: قال يف النهر: (ويف رد احملتار
ومثله يف . .ال يتخطى الرقاب، وال يسأل إحلافاً، بل ألمر ال بد منه، فال بأس بالسؤالو

                                                 
 .٢/٩٨ الفروع )١(
 .٩/٥٩٧ حاشية ابن عابدين )٢(
 .١/١٤٨ الفتاوى اهلندية )٣(
 .٤/١٧٦ االختيار )٤(
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-٥٤٥-

  .)١()البزازية
فإن كان به ضرورة وسأل يف املسجد، : (- رمحه اهللا- وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

 يكذب فيما يرويه ويذكر من ال غري ختطيه، ومل يؤذ أحدا بتخطيه رقاب الناس، وومل
حاله، ومل جيهر جهرا يضر بالناس، مثل أن يسأل واخلطيب خيطب، أو وهم يسمعون 

  . )٢()علما يشغلهم به وحنو ذلك جاز واهللا أعلم
فإن ختلف أحد هذه الشروط كان السؤال يف املسجد مكروها عند احلنفية، حمرما 

   .إحلاق األذى باملصلني:  ذلكعند شيخ اإلسالم ابن تيمية، والعلة يف
  .)٣()فالكراهية للتخطي الذي يلزمه غالبا اإليذاء: (-  رمحه اهللا-قال ابن عابدين 
  . )٤() فأما ختطي السؤال فمكروه باإلمجاع يف مجيع األحوال: (ويف الفتاوى اهلندية

 أصل السؤال حمرم يف املسجد،: (- رمحه اهللا-وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
وخارج املسجد إال لضرورة، فإن كان به ضرورة وسأل يف املسجد، ومل يؤذ 

  . )٥()جاز..أحدا
  :جواز السؤال يف املسجد مطلقًا: القول الرابع

  .)٧(، وبعض احلنابلة)٦(وهو قول لبعض املالكية
لكن اختار بعض الشيوخ املاضني إباحة السؤال على  (:-  رمحه اهللا-قال ابن رشد 

لبة احلرمان للسؤال يف هذه األوقات، ومشاهدة الصلوات مظنة الرمحات، اإلطالق؛ لغ
                                                 

 .١/١٤٨، و ينظر الفتاوى اهلندية ٣/٤٢ رد احملتار )١(
 . ٥/٣٥٥ الفتاوى الكربى وينظر. ٢٢/٢٠٦ جمموع الفتاوى )٢(
 .٩/٥٩٧ حاشية ابن عابدين )٣(
 .١/١٤٨ الفتاوى اهلندية )٤(
 . ٥/٣٥٥وينظر الفتاوى الكربى . ٢٢/٢٠٦ جمموع الفتاوى )٥(
 .١١/٢٠٥، ١/١٤٧ املعيار املعرب )٦(
 .٣/١١٨ الشرح الكبري )٧(



  ٦٤(العدد(  
 

 
-٥٤٦-

   .)١()ورقة القلوب الباعثة على الصدقات، فأبيح للضرورة خمافة الضيعة
  .)٢()وجيوز السؤال يف املسجد: (وقال مشس الدين ابن قدامة

  : األدلة
  .وهو كراهة السؤال يف املسجد: أدلة القول األول
  : من القرآن الكرمي

 لَه ِفيها ِفي بيوٍت أَِذنَ اللَّه أَن ترفَع ويذْكَر ِفيها اسمه يسبح  :-  تعاىل-قال 
   .)٣( 〉صاِلِبالْغدو واآل

أن املساجد إمنا رفعت ألعمـال اآلخـرة دون حـرث الـدنيا             : دلت اآلية على  
  . )٤(ه عما سوى هذانـزواكتساا، فت

  .)٥()هي املساجد، تكرم، ونهي عن اللغو فيها (:tوقال ابن عباس 
  :من السنة املطهرة

 )٦(الً ينشد ضـالة من مسع ر( :rول اهللا ـقال رس:  قال tريرة  ـعن أيب ه  . ١
  .)٨()إن املساجد مل تنب هلذاف ،)٧(ال ردها اهللا عليك: يف املسجد، فليقل

                                                 
 .١١/٢٠٥، ١/١٤٧ املعيار املعرب )١(
 .٣/١١٨ الشرح الكبري )٢(
 ).٣٦(رة النور سو )٣(
 .١٣/٣٤٥، والذخرية ١١٣ احلوادث والبدع ص )٤(
 .٩/٣٢٩تفسري الطربي  )٥(
ويقال لغري احليوان ضائع ). (ضأل( مادة ٢/١٣٠٥الصحاح ) ما ضل من البهيمة، للذكر واألنثى ()٦(

 .)ضل( مادة ٣٦٣ املصباح املنري ص .)ولقطة
ال تفعل، وكف عن : أي" ال"وأن الوقف يف قوله دعاء عليه، وحيتمل أنه من باب الدعاء له، ( )٧(

 وهذا االحتمال مل أره ،"رد اهللا عليك"إنشادك الضالة يف املسجد، مث دعا له أن جيمعها اهللا عليه يف قوله 
 وإن كان الغضب هللا تعاىل، هو أيضاً من حسن ،rمنصوصا، ويظهر أنه أوىل؛ ألنه أقرب إىل كرمي خلقه 

وحيتمل أن أن تكون مجلة الدعاء . .ا أُمرنا به من اللني يف تغيري املنكر، وهو السنةاخللق؛ وألنه أنسب مل
فال يكون حينئٍذ اللفظ دليل على اتصال اجلملة " رد اهللا عليك"فة بإسقاط حرف العطف، أي وليقل معطو

 . ٢/٤٧٧ مكمل إكمال اإلكمال )...الثانية باألوىل، حىت يتوهم املدعو له أنه مدعو عليه
وما يقوله من  ،٢٢٥ص ٥٦٨النهي عن نشد الضالة يف املسجد برقم : املساجد، باب: كتاب، مسلم)٨(

 . واللفظ له،مسع الناشد
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من دعى  : سجد، فقال  أن رجالً نشد يف امل     )٢(عن أبيه  )١(عن سليمان بن بريدة   . ٢
ال وجـدت، إمنا بنيت املـساجـد ملـا بنيـت           (:rإىل اجلمل األمحر، فقال النيب      

  . )٣()له
النهي عن نشد الضالة يف املـسجد،       : يف هذين احلديثني فوائد منها    (: قال النووي 

ويلحق به ما يف معناه من البيع، والشراء، واإلجارة، وحنوها من العقود، وكراهة رفع              
  . )٤()صوت يف املسجدال

وإمنا قلنا بالكراهة أخذاً من حديث النهي عن نشدان الـضالة يف            : (وقال السيوطي 
   .)٥()إن املساجد مل تنب هلذا: املسجد؛ وقوله

  . )٦().. ي كراهة-املسجد:  أي–عن إنشاد الضالة به : قيل النهي(و
أحد أطعم اليـوم  هل فيكم : (r قال:  قال t)٧(عن عبد الرمحن بن أيب بكر.٣

دخلت املسجد فإذا أنا بسائل يسأل فوجدت كسرة خبز         : ؟ فقال أبو بكر   مسكيناً
   .)٨()يف يد عبد الرمحن فأخذا فدفعتها إليه

                                                 
تقريب التهذيب  .، وله تسعون سنة١٠٥سليمان بن بريدة بن احلصيب األسلمي، ثقة مات سنة : هو )١(

 .٤٠٥ص 
مات . بريدة عامر وبريدة لقب، ومناقبه مشهورةاسم :  بريدة بن احلصيب بن عبد اهللا األسلمي، قيل)٢(

 .١/٤١٨اإلصابة :  انظر،هـ٦٣سنة 
 وما يقوله من مسع الناشد برقم، ،النهي عن نشد الضالة يف املسجد: املساجد، باب:  مسلم، كتاب)٣(

 .٢٢٥ص  ٥٦٩
 .٢/٥٥ شرح النووي على مسلم )٤(
 .٨/٢١٨ بذل اهود :، وينظر١/١٢٠ احلاوي للفتاوي )٥(
 .٢/٤٧٦ إكمال إكمال املعلم )٦(
عبد الرمحن بن عبد اهللا بن عثمان أبو حممد بن أيب بكر بن أيب قحافة القرشي التيمي، وأمه أم : هو )٧(

 .٤/٢٧٤ اإلصابة .هـ٥٣، مات سنة -رضي اهللا عنها-رومان والدة عائشة 
، ١٦٦٧برقم  يف املساجداملسألة : الزكاة، باب:  كتاب٥/٦٠ وسكت عنه) عون( سنن أيب داود )٨(

 = هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ومل خيرجاه، ووافقه:الزكاة، وقال:  كتاب١/٥٧١واحلاكم 



  ٦٤(العدد(  
 

 
-٥٤٨-

  :وجه الداللة
 t  اطلع على ذلك بإخبار الـصديق      rأن السؤال يف املسجد ليس مبحرم؛ ألنه        (

بل كان مينع السائل من العود إىل السؤال يف         ومل ينكره، ولو كان حراما مل يقره عليه،         
املسجد، وذا يعرف أن النهي عن السؤال يف املسجد إن ثبت حممول على الكراهـة               

  .)١()يه، وهذا صارف له عن احلرمةنـزوالت
  :وهو حترمي املسألة يف املسجد: أدلة القول الثاين
  :من السنة املطهرة

 ينـشد ضـالة يف      من مسع رجالً  ( rقال رسول اهللا    :  قال tعن أيب هريرة     . ١
  . )٢()ال ردها اهللا عليك، فإن املساجد مل تنب هلذا: املسجد، فليقل

من دعى إىل اجلمل    : عن سليمان بن بريدة عن أن رجالً نشد يف املسجد، فقال           . ٢
  . )٣()ال وجدت، إمنا بنيت املسـاجد ملا بنيـت له( :rاألمحر، فقال النيب 
   :نيوجه الداللة من احلديث

دليل على حترمي السؤال عن ضالة احليوان يف املسجد، وهل يلحق به السؤال             (فيهما  
                                                                                                                        

.  وهو ثقة وفيه كالم،فيه مبارك بن فضالة: ، وقال٣/١٦٤الذهيب، وأخرجه اهليثمي يف جممع الزوائد =
 ح ٣/٦٥٤ة الضعيفة ، وكذلك يف السلسل١٦٧٠ح ١٦٨وضعفه األلباين يف ضعيف أيب داود ص 

. يسوي صدوق يدلس و:٩١٨مبارك بن فضالة البصري، قال عنه احلافظ يف التقريب ص : ، ألجل١٤٥٨
الذهيب فإنه أورد مبارك  وال سيما - يعين احلاكم والذهيب- وهذا من عجائبهما: رمحه اهللا-قال األلباين 

ان يدلس، فأنت تراه قد عنعنه، مث هو ليس وقال ضعفه أمحد، والنسائي، ك" الضعفاء واملتروكني"هذا يف 
ليس جبيد، " رواه أبو داود بإسناد جيد"أن قول النووي يف شرح املهذب ومن هذا تعلم  من رجال مسلم،

أنه قد صح من : ، ومما يؤكد ضعف احلديث ذا السياق١/١١٨"احلاوي للفتاوي"وإن أقره السيوطي يف 
 .)٣/٦٥٤السلسة الضعيفة (.  يف املسجدt تصدق أيب بكر حديث أيب هريرة مرفوعاً، وليس فيه أن
من : فضائل الصحابة؛ باب:  دون ذكر القصة، يف كتاب٩٧٣وحديث أيب هريرة أخرجه مسلم ص 

 . ١٠٢٨فضائل أيب بكر الصديق ح 
 .١/١١٨ احلاوي للفتاوي )١(
 . تقدم خترجيه)٢(
 . تقدم خترجيه)٣(
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املساجد : يلحق به للعلة، وهي قوله    : عن غريها من املتاع، ولو ذهب يف املسجد؟ قيل        
  . )١( )مل تنب هلذا

أن املساجد سوق اآلخرة، وملا حيصل من الشغب والتشويش علـى           : وعلة النهي  
هذا خالف ما بنيت له املساجد من أمر العبادة وحتصيل اخلشوع، وما أدى             املصلني، و 

  .إىل احلرام فهو حرام؛ ألن الوسائل هلا أحكام املقاصد
البحث واملطالبـة   : إنشاد الضالة، واجلامع بينهما   : وأقرب شيء تقاس املسألة عليه    

 عن مالـه دون     بأمر مادي، دنيوي، والعلة يف املقيس أظهر، إذ أن ناشد الضالة يبحث           
شبهة، ومع ذلك أمر الشارع احلضور يف املسجد إن يدعوا عليه ألَّا جيد ضـالته، أمـا       
السائل فهو ال يطلب ماله بل يطلب أموال اآلخرين، والشبهة قائمة أال يكون حمتاجـا               

  . )٢(حاجة تضطره لذلك
  .وهو جواز السؤال يف املسجد بشروط: أدلة القول الثالث
  :ةمن السنة املطهر

 يف صدر النـهار،     rكنا عند رسول اهللا     :  قال tعن أبيه    )٣(عن املنذر بن جرير   
أو العباء، متقلدي السيوف، عامتهم مـن       )٤(فجاءه قوم حفاةٌ عراةٌ مجتايب النمار     : قال

                                                 
 .١/٣٢١ سبل السالم )١(
ويف زماننا هذا امتهن بعض الناس السؤال يف : قلت. ٢٦٩ام املساجد يف اإلسالم ص أحك: انظر )٢(

املساجد وافتعلوا أساليب، وطرقاً عديدة تعرض على الناس؛ الستعطافهم واستخراج ما يف جيوم، ورواية 
 اإلمام - رحم اهللا- و،القصص احملزنة األليمة، وتشعر أن غالب هذه القصص مكررة، ويشبه بعضها بعضاً

، واحلوادث والبدع ص ١/٢٣٧ وطبقات احلنابلة ).أكذب الناس السؤال والقصاص(: أمحد حيث قال
١١٢. 

 .٩٧١ تقريب التقريب ص . املنذر بن جرير بن عبد اهللا البجلي الكويف مقبول من الثالثة)٣(
وسطه فهو دخلت فيهما، وكل شيء قطع : أي:  يقال اجتبت القميص والظالم،البسيها: أي )٤(

كل مشلة خمططة من مآزر األعراب فهي نِمرة، ومجعها ِنمار، كأا أخذت : والنمار. مجوب، ومجوب
 .٥/١١٨ -١/٣١٠النهاية . من لون النمر؛ ملا فيها من السواد والبياض



  ٦٤(العدد(  
 

 
-٥٥٠-

 ملا رأى م من الفاقة، فدخل مث        rوجه رسول اهللا    ) ١(مضر، بل كلهم منمضر فتمعر    
يا أَيها الناس اتقُواْ ربكُم الَِّذي       :ام، فصلى مث خطب فقال    خرج فأمر بالالً فأذن وأق    

ِإنَّ اللّه كَانَ علَـيكُم    إىل آخر اآلية 〉خلَقَكُم من نفٍْس واِحدٍة وخلَق ِمنها زوجها      
تـصدق   )٣(〉قَدمت ِلغدٍ اتقُوا اللَّه ولْتنظُر نفْس ما       :واآلية اليت يف احلشر   )٢(〉رِقيباً

رجل من ديناره، من درمهه،من ثوبه، من صاع بره، من صاع متره حىت قال ولـو                
  . )٤ ()احلديث. .بشق مترة

دل احلديث على جواز السؤال يف املسجد عند احلاجة، لفعل الـنيب             :وجه الداللة 
r.  

  .يف املسجد لغريه، ومل يسأل لنفسه rسأل النيب : فإن قيل
وإمنا أجازوا يف املساجد أن يسأل للمساكني، ال أن         : (- رمحه اهللا    - رشد   قال ابن 

   .)٥()يسألوا هم ألنفسهم؛ حلديث املضريني
بأن سؤال املرء لغريه فيه من احلرج ما فيه، لذلك قال اإلمام أمحد             : جياب عن ذلك  

 كـان    وهذا ما  )٦() ال أحبه لنفسه فكيف لغريه، التعريض أعجب إيلّ        (:- رمحه اهللا  -
 إذ أنه مل يسأل الناس مباشرة، ومل يقل أعطوهم، بل بـين هلـم فـضل                 r من النيب 

احلديث، ومل يكن ذلك إال مـن       . .تصدق رجل من ديناره   : الصدقة، مث عرض بقوله   
حاجة شديدة، وأي حاجة أكرب من أن يأيت قوم حفاة، عراة، قد لبسوا جلد النمـور                

 جيد يف البيت ما يدفع به فاقتهم، فلعله ما وجـد            الحتمال أن ( من الفاقة، فدخل بيته   
                                                 

 ).معر( مادة ٤/٣٤٢النهاية . تغري:  أي)١(
 ).١( سورة النساء )٢(
 ).١٨( سورة احلشر )٣(
 .١٠١٧ برقم ٣٩٢احلث على الصدقة ولو بشق مترة،ص : الزكاة، باب: كتاب،لم مس)٤(
 .١١/٢٠٥، ١/١٤٧ املعيار املعرب )٥(
 .٣/١٩٨ اآلداب الشرعية )٦(
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-٥٥١-

وملا كانت هذه احلالة ال حتتمل التأخري، األمر الذي أدى إىل تغري وجه النيب               )١()فخرج
r،    ،ال            أمر بالالً فأذَّن فأقامفصلى، مث حث الناس على الصدقة؛ خبالف فعل الـسؤ

عاٍل، وهذا وقت ذكـر     اليوم، من سؤاهلم عقب الصلوات املكتوبات مباشرة بصوت         
وتسبيح، واستماع لتوجيهات أئمة املساجد، فما حيصل منهم من تشويش على الناس            

  .واهللا أعلم. ظاهر ال خيفى
  :وهو جواز السؤال يف املسجد مطلقًا: أدلة القول الرابع
  :من القرآن الكرمي

آمنواْ الَِّذين يِقيمونَ الـصالَةَ     ِإنما وِليكُم اللّه ورسولُه والَِّذين       :- تعاىل -قوله  

  .)٢(〉ويؤتونَ الزكَاةَ وهم راِكعون

  :وجه الداللة
وقف على علي بـن أيب  :  قال t)٣(عن عمار بن ياسر(وهلا نـزما جاء يف سبب 

ع خامته فأعطاه السائل، فأتى رسول اهللا       نـز سائل وهو راكع يف تطوع؛ ف      tطالب  
rلت على رسول اهللا ـزن فأعلمه بذلك؛ فr٤() هذه اآلية(.  

                                                 
 .٥/٧٥ حاشية السندي على النسائي )١(
 .)٥٥( سورة املائدة )٢(
هـ، ٨٧ علي بصفني سنة عمار بن ياسر بن عامر العنسي أبو اليقظان حليف بين خمزوم، قتل مع: هو )٣(

 .٤/٤٧٣اإلصابة  :انظر
وذكـر  ). رواه الطرباين يف األوسط وفيه مـن مل أعـرفهم         : (وقال٧/١٧ أخرجه اهليثمي يف امع      )٤(

ول هذه اآلية الكرمية    نـزفهذه مخس طرق ل   : ( عدة طرق هلذا احلديث مث قال      ١/١١٨السيوطي يف احلاوي  
فقد توهم بعض الناس أن هذه      (: وقال ابن كثري  ). بعضها بعضاً يف التصدق على السائل يف املسجد، يشد        

يف حال ركوعهم، ولو كان هذا كذلك لكـان         : أي 〉ويؤتونَ الزكَاةَ : اجلملة يف موضع احلال من قوله     
 وليس األمر كذلك عند أحد من العلماء ممـن          ،دفع الزكاة يف حال الركوع أفضل من غريه؛ ألنه ممدوح         

لت فيه  نـزالفتوى، وحىت إن بعضهم ذكر يف هذا أثراً عن علي بن أيب طالب أن هذه اآلية                 نعلمه من أئمة    
 = وليس يصح شيء منها بالكلية، لضعف أسانيدها وجهالة رجاهلا وقد          -:  مث ذكر احلديث وطرقه وقال     –



  ٦٤(العدد(  
 

 
-٥٥٢-

ل الوحي مبنعهم، ومل ينكـر      نـزفدل على أم كانوا يسألون يف املسجد، ومل ي        
 علـى   -  وهو يـصلي   –لت اآلية يف الثناء على من تصدق        نـز عليهم، بل    rالنيب  

  . السائل يف املسجد
  :املناقشة

  .)١(ول املذكورنـزال يصح االستدالل ذا؛ لضعف سبب ال
  :ن السنة املطهرةم

هل فيكم أحد أطعـم اليـوم       : (rقال  :  قال tعـن عبد الرمحن بن أيب بكر       
دخلت املسجد فإذا أنا بسائل يسأل فوجدت كسرة خبز         : مسكيناً ؟ فقال أبو بكر    

   .)٢() يف يد عبد الرمحن فأخذا فدفعتها إليه
  :وجه الداللة

 اطلع على ذلك بإخبـار      rيب  جواز السؤال يف املسجد؛ ألن الن     : دل احلديث على  
  .، ومل ينكر على السائل فعله، أو مينعه من العود إىل السؤال يف املسجدtالصديق 

 يـدل علـى جـواز الـسؤال     - احلديث–فهذا (: ونقل عن بعض العلماء قوهلم   
   .)٣()باملسجد

                                                                                                                        
أ مـن   حني ترب  tلت يف عبادة بن الصامت      نـزتقدم يف األحاديث اليت أوردناها أن هذه اآليات كلها          =

وينظر تفـسري الطـربي     . ٦٨-٢/٦٧تفسري ابن كثري    ) حلف اليهود ورضي بوالية اهللا ورسوله واملؤمنني      
هل هـو     عن معىن اآلية   yوقد سئل أبو جعفر حممد بن علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب               .٤/٦٢٨

وهذا قـول   : النحاسقال  . مننيعلي من املؤمنني؛ يذهب إىل أن هذا جلميع املؤ        : ؟ فقال علي بن أيب طالب   
، وينظـر  ٦/٢٠٨تفسري القرطيب   .مجاعة ومحل لفظ الزكاة على التصدق باخلامت فيه بعد        " الذين"بين؛ ألن   

ويذكرون احلديث املوضوع بإمجاع أهل العلم، وهو تصدقه        (وقال شيخ اإلسالم    . ٤/٦٢٨تفسري الطربي   
وقال حمقـق تفـسري     : ٩٢ة التفسري ص    ، وينظر شرح مقدم   ١٣/٣٥٩جمموع الفتاوى   ) خبامته يف الصالة  

، ١/٨٦، وينظر خمتصر منـهاج الـسنة        )إنه من وضع الرافضة   (:  نقالً عن شيخ اإلسالم    ٦/٢٠٨القرطيب  
٢/٦١٣.  
 .  تقدم بيان ضعفه يف احلاشية السابقة)١(
 . سبق خترجيه)٢(
   .٢/٤٧٦، وينظر مكمل إكمال اإلكمال ٢/٤٧٦ إكمال إكمال املعلم )٣(
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-٥٥٣-

  :نوقش االستدالل ذا احلديث مبا يلي
  .)١(أن احلديث ضعيف -١
بأن السائل كان يسأل يف املسجد بـل حيتمـل أن           تصريح  (ليس يف احلديث     -٢

 داخل املسجد؛ ألن الـسؤال      t، وأعطاه أبو بكر     )٢()يكون خارج املسجد  
  . غري اإلعطاء

: t إذ قال أبو بكر   : فيه تصريح بأن السائل سأل أبا بكر داخل املسجد         بل: قلت
حتجاج دخلت املسجد فإذا أنا بسائل يسأل، ويكفي ضعف احلديث يف عدم صحة اال            

  .واهللا أعلم. به
قالوا لغلبة احلرمان للسؤال يف هذه األوقات، ومشاهدة الـصلوات مظنـة            : بالنظر

   .)٣(الرمحات، ورقة القلوب الباعثة على الصدقات، فأبيح للضرورة خمافة الضيعة
إن املساجد مل تنب هلذا، ولو ِقيس السائل على ناشـد           : يناقش هذا بأن يقال هلم    

 أن ناشد الضالة يف املسجد يبحث عن ماِلِه دون شبهة، ومع ذلك أمـر               الضالة لتبني 
 جيد ضالته، أما السائل فهو ال يطلب        ضور يف املسجد أن يدعوا عليه أالَّ      الشارع احل 

ال يكون حمتاجـا حاجـة تـضطره        ماله، بل يطلب أموال اآلخرين والشبهة قائمة أ       
  . ، فمنعه من السؤال يف املسجد من باب أوىل)٤(لذلك

  :الترجيح
 هو قول من    - واهللا أعلم  -يتبني مما تقدم من أقوال الفقهاء وأدلتهم، أن القول الراجح           

  . قال جبواز السؤال يف املسجد عند الضرورة واحلاجة، وهم أصحاب القول الثالث
                                                 

 .بيان ضعفه تقدم )١(
 .٨/٢١٨ بذل اهود يف حل أيب داود )٢(
 .١١/٢٠٥، ١/١٤٧ املعيار املعرب )٣(
 .٢٦٩أحكام املساجد يف اإلسالم ص :  ينظر)٤(



  ٦٤(العدد(  
 

 
-٥٥٤-

واشترطوا للجواز عدة شروط، حتمل السائل على األدب يف سؤاله، وعدم إحلاق            
 ويف حالة ختلف أحد الشروط فإن املسألة ترجع إىل أصـلها            الضرر جبماعة املسجد،  

  . وهو املنع من السؤال سواء كان داخل املسجد، أو خارجه
ما استثين من بعض    : ومما يؤيد قول من قال جبواز السؤال يف املسجد، عند احلاجة          

 كقوهلم جبواز مرور احلائض، واجلُنب، ودخول الكافر، بإذن املـسلم     : أحكام املساجد 
  . للمسجد، إذا كان حلاجة

ومع القول جبواز السؤال يف املسجد عند احلاجة، إال أنه ال ينكر على من أخرجهم               
 له؛ ألن املساجد مل تنب هلذا، ال سـيما إذا           - تعاىل -من املسجد، ونرجوا أن يغفر اهللا       

ذي تفطن بعض املصلني إىل أن السائل ممن يكذب يف سؤاله، أو سأل لغري حاجة، أو آ               
، أو امتـهن املـسألة حـىت        )١()املالئكـة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم      (املصلني، و 

يف املسجد يف حدود ضيقة، عنـد احلاجـة          أصبحت حرفة له، ويكون جواز السؤال     
املاسة، وعند تعني السؤال يف املسجد حبيث ال تقضى حاجته وال يجاب إىل سؤاله إال               

التعريض بالقول أو الفعل، كجلوسـه عنـد بـاب         إذا سأل يف املسجد، ولو اكتفى ب      
املسجد دون كالم، لكان أوىل، ارتكاباً ألخف الضررين، ودفعاً ألعلى املفـسدتني،            
وحيث إن املنع متجه إىل من سأل خارج املسجد فألن مينع من سأل داخل املـسجد                

  .أوىل إال لضرورة؛ ألن درء املفاسد أوىل من جلب املصاحل
من سأل يف املسجد فال يعطى، وأمر حبرمام وردهـم          :  يقول وكان بعض العلماء  

 -واهللا   .)٢(خائبني، وأن يغلظ عليهم يف النهي، ورمبا أمـر بـإخراجهم إىل الـسجن             
  .أعلم -تعاىل

                                                 
ي من أكل ثوما أو بصلًا أو كراثًا أو : املساجد، باب:  جزء من حديث أخرجه، مسلم، كتاب)١(

 .٥٦٤ح ٢٢٤حنوها ص 
 .٢/٣٤٣، واملنتقى٧/٦١٩التاج واإلكليل ، و٧/٦١٦ مواهب اجلليل )٢(



  أحباث
 وأثناء خطبة اجلمعة د،وإعطاء السائل داخل املسج حكم السؤال

  "دراسة فقهية مقارنة"
حممد بلو بن حممد بن / الباحث

 يعقوب اخلياط
 

-٥٥٥-

  :يتفرع عن حكم السؤال يف املسجد مسألة وهي
  :حكم إعطاء السائل يف املسجد

* * *  
  



  ٦٤(العدد(  
 

 
-٥٥٦-

  المبحث الثاني
  مسجدحكم إعطاء السائل في ال

  
  : اختلف الفقهاء يف حكم إعطاء السائل يف املسجد على قولني

  .جواز إعطاء السائل يف املسجد: القول األول
وهو قول مجهور الفقهاء من احلنفية، واملالكية، والشافعية، واحلنابلة، وبه قال ابـن             

، وهـو    بشرط أالّ يتخطى الرقاب، وإّالكُـِره      :حزم من الظاهرية، إال أن احلنفية قالوا      
وجيوز عنـد احلنابلـة إذا كـان    . املختار عندهم، وهو عند الشافعية قربة يثاب عليها    

  . التصدق يف املسجد على غري السائل، أو ملن سأل له اخلطيب
أن السائل إن كان ال ميـر بـني يـدي           : املختار: قال يف النهر  (: قال ابن عابدين  

ل ألمر ال بد منه، فال بأس بالـسؤال         املصلي،و ال يتخطى الرقاب، وال يسأل إحلافاً، ب       
   .)١()واإلعطاء

  .)٣()والصدقة يف املسجد غري حمرمة(: )٢(وقال القرايف
  .)٤()وال يكره إعطاء السائل يف املسجد بل هو قربة يثاب عليها( :ويف فتح العالم
وال يكره التصدق على غري السائل، وال على مـن سـأل لـه              (: )٥(وقال البهويت 

  .)٦()اخلطيب
االحتباء جائز يوم اجلمعة واإلمام خيطب، وكذلك شـرب املـاء،           : (قال ابن حزم  

                                                 
 .٣/٤٢ حاشية ابن عابدين )١(
 .١/١١كشف الظنون . هـ٦٨٤ شهاب الدين أيب العباس أمحد بن إدريس القرايف املالكي مات سنة )٢(
 .١٣/٣٤٨ الذخرية )٣(
 .١/٣١٢مغين احملتاج : ينظر، و٦/٢٤٤ة اجلمل على شرح املنهج حاشي: انظر، و٣/٢٢١ فتح العالم )٤(
األعالم . ١٠٥١ منصور بن يونس بن صالح الدين البهويت احلنبلي شيخ احلنابلة يف مصر، مات سنة )٥(
٣/٢٨٢. 
 .٢/٤٣١ كشاف القناع )٦(
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-٥٥٧-

  . )١() وإعطاء الصدقة، ومناولة املرء أخاه حاجته
  .كراهة إعطاء السائل يف املسجد: القول الثاين

  .وهو قول لبعض احلنفية، وبعض احلنابلة
  .)٢() إن ختطى: ويكره اإلعطاء مطلقًا، وقيل: (قال احلصكفي
هذا ِفلس ال يكفره سبعون     : ألنه إعانة على أذى الناس، حىت قيل      : (والِعلَّة يف ذلك  

  . )٣(ِفلسا
لو كنت قاضيا؛ مل أقبل شهادة من يتـصدق         : )٤(وعن اإلمـام خلف بن أيوب      ( 
  . )٦())٥(عليهم

سؤال الصدقة يف املسجد، والتصدق عليه فيه؛       : ويكره السؤال أي  (: وقال البهويت 
  .)٧() عانة على مكروهألنه إ

يكره الـسؤال والتـصدق يف املـساجد،        : قال بعض أصحابنا  : (وقال ابن مفلح  
 التصدق على السؤال ال مطلقاً، وقطع به ابن عقيل، وأكثرهم           - واهللا أعلم  -ومرادهم  

  .)٨()مل يذكر الكراهة
 ومحل بعض احلنابلة كراهة التصدق يف املسجد على من سأل واإلمام خيطب ألنـه             

                                                 
 .٣/٢٧٤ احمللى )١(
 .٢/٤٣٣ الدر املختار )٢(
 .٢/٥٢٨، وجممع األر ٤/١٧٦، وينظر االختيار ٩/٥٩٧ حاشية ابن عابدين )٣(
هـ تقريب التقريب ٢١٥وب العامري أبو سعيد البلخي فقيه أهل الرأي مات سنة خلف بن أي: هو )٤(

 .٢٩٨ص 
وهذا حممول على من تصدق على من ختطى الرقاب وآذى املصلني، أو على من تصدق على :  قلت)٥(

 .- واهللا أعلم- من أصبح السؤال مهنة له، وهو يعلم حباله، 
 .٣/٤٢ حاشية ابن عابدين )٦(
 .٢/٤٣١اع  كشاف القن)٧(
 .٣/٢٧٠ اآلداب الشرعية )٨(



  ٦٤(العدد(  
 

 
-٥٥٨-

  . فعل ما ال جيوز
 -السائل: أي-وال يتصدق على سائل وقت اخلطبة؛ ألنه        (: جاء يف كشاف القناع   

   .)١()فعل ما ال جيوز له فعله، وهو الكالم حال اخلطبة، فال يعينه على ما ال جيوز
  . وهو جواز التصدق على من يسأل يف املسجد:أدلة القول األول

  .)٢( خبامته وهو يصليtتصدق علي   .أ 
  :وجه الداللة

إذا كان ذلك جائزاً يف الصالة، وهي أفضل األعمال، فألن جتوز يف املسجد وهو              (
  .)٣()دوا أوىل

 أن أبا بكر الصديق دخل املـسجد        tحديث عبد الرمحن بن أيب بكر         .ب 
  .احلديث )٤(فإذا بسائل يسأل، فوجد كسرة يف يد عبد الرمحن فدفعها إليه

  :وجه الداللة
 بأس أن يعطي السائل يف املسجد شيئاً، حلديث عبد الرمحن بن            ال: (قال الزركشي 

  .)٥(.).أيب بكر
  .)٦(جياب عنهما بأن احلديث األول موضوع، والثاين ضعيف

صـليت  : "قب عن علي بن حممد بن بدر قال        يف املنا  )٧(البيهقي(ما رواه     . ج 

                                                 
 .٣/٢٠١، وينظر املغين ٢/٥٣كشاف القناع  )١(
 . تقدم خترجيه، وبيان ضعفه، بل وضعه)٢(
 .٩/٥٩٧ حاشية ابن عابدين )٣(
 . تقدم خترجيه)٤(
 .٣٥٣ إعالم الساجد بأحكام املساجد ص )٥(
 . تقدم خترجيه)٦(
 كان كثري ،افظ الكبري أبو بكر البيهقي الفقيه األصويل الزاهدأمحد بن احلسني بن علي اإلمام احل: هو )٧(

 .١/٩٨طبقات الشافعية لألسنوي . ٤٥٨التحقيق واإلنصاف، مات سنة 
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-٥٥٩-

  .)١(..)قطعةيوم اجلمعة، فإذا أمحد بن حنبل يقرب مين، فقام سائل فسأله فأعطاه أمحد 
  املسجد كراهة التصدق على من يسأل يف: أدلة القول الثاين
   .)٢() ينادى يوم القيامة، ليقم بغيض اهللا؛ فيقوم سؤال املسجد: (جاء يف األثر
دل األثر على أن سؤال املساجد هم بغضاء اهللا يـوم القيامـة، وال              : وجه الداللة 

 ومن تصدق عليهم، فقد     – يف أقل أحواله     - يترتب هذا إال على من فعل أمراً مكروهاً       
أعام على فعل املكروه، واإلعانة على فعل املكروه ال جتوز، وألن السؤال غالبا يتبعه              

  .ختطى وإيذاء، وال جيوز إعانة السائل يف املسجد على إيذاء الناس
   .rعن النيب  بأنه ال يصح: يجاب عن هذا األثر

  :الترجيح
ما ذهب إليه مجهور الفقهاء، ِمن      : هذه املسألة، أن القول الراجح هو     الذي أراه يف    

جواز إعطاء السائل يف املسجد، ولكن بشرط أال يؤذي املصلي، وأن يكون سؤاله يف              
  .أمر ال بد منه

     :ويؤيد ذلك ما يلي
 r وقدوم املضريني على الـنيب       ،t )٣(ما جاء من حديث جرير بن عبد اهللا        -١

 ما رأى، فأمر بالالً فأذَّن، وأقام، وصلى، وخطب الناس،          ورأى م من الفاقة   

                                                 
 . ٢/٤٣١ كشاف القناع )١(
وفيه . ١/٤١٤واحلديث أورده ابن اجلوزي يف العلل املتناهية يف األحاديث الواهية . ٤/١٧٦ االختيار )٢(

كذاب، وينظر حتذير اخلواص من أحاديث القصاص ص : ل عنه ابن حبان يف اروحنيجعفر بن أبان، قا
 جعفر بن أبان ضعيف، وقال الذهيب يف :، قول احلاكم١/٣٩٩، ونقل الذهيب يف ميزان االعتدال ١٢٥

من سر املؤمن : وأول احلديث. وهذا كذب واضح :، بعد إيراد هذا األثر١٦٨تلخيص العلل املتناهية ص 
  ..سرين، ومن سرين فقد سر اهللافقد 

، ٥١مات سنة ) يوسف هذه األمة: (جرير بن عبد اهللا بن جابر البجلي، صحايب مشهور يقال له: هو )٣(
 .١٩٦، التقريب ص ١/٥٨٣اإلصابة . ٥٤وقيل 



  ٦٤(العدد(  
 

 
-٥٦٠-

الصحابة على الصدقة، فتصدقوا؛ فجاء رجل من األنصار بصرة كادت           وحث
كفه تعجز عنها؛ بل قد عجزت، قال مث تتابع الناس حىت رأيت كومني مـن               

   .)١(..rطعام وثياب، حىت لل وجه رسول اهللا 
انثـروه يف   : (فقال  مبال من البحرين   r  أُيت النيب :  قال tعن أنس بن مالك      -٢

  .)٢()املسجد
جواز وضع ما يشترك املسلمون فيه من صدقة وحنوهـا يف املـسجد،             : (فدل على 

   .)٣()وحمله إذا مل مينع مما وضع له املسجد من الصالة وغريها، مما بين له املسجد
لشرف املكـان،   وقول الشافعية بأن الصدقة يف املسجد قربة يثاب عليها، له وجه؛            

   .)٤(كما أن الصدقة مستحبة يف الزمان الفاضل كشهر رمضان مثالً
قولنا جبواز السؤال يف املسجد يستلزم جواز إعطاء السائل من بـاب أوىل؛ إذ           -٣

كيف جيوز السؤال، وال جيوز اإلعطاء، ولوال أن الصدقة جائزة يف املـسجد،             
  . بالتصدق فيهrملا أمرهم النيب 

ة على التخطى؛ إذ يكون اإلعطاء مع ختطي السائل مكروهـا، ألن            وتحمل الكراه 

                                                 
 .تقدم خترجيه )١(
 .١٠٢،ص ٤٢١القسمة وتعليق القنو يف املسجد برقم : الصالة، باب: البخاري كتاب )٢(
 .٢/١٦٣، وينظر نيل األوطار ١/٦١٦ فتح الباري )٣(
واألدلة على فضل الصدقة . ١/٥٣٠، ومنتهى اإلرادات ٤/٥٧٦ الوسيط يف املذهب الشافعي : ينظر)٤(

كان أجود الناس وكان أجود ما يكون  (r النيبيف األماكن واألوقات الفاضلة، ما ثبت يف احلديث أن 
، ويف ١٩٠٢ يف رمضان ح r النيبوم باب أجود ما كان  كتاب الص٣٦١البخاري ص ) يف رمضان

البخاري ) ما من أيام العمل الصاحل فيها أحب إىل اهللا من هذه العشر يعين عشر ذي احلجة(احلديث اآلخر 
: - رمحه اهللا- الشيخ العثيمني ، قال٩٦٩كتاب العيدين باب فضل العمل يف أيام التشريق ح ١٩٣ص 

لكن مكة واملدينة فيهما الصدقة :  أفضل من غريمها؛ لشرف املكان، وقال أيضاًيف احلرم املكي، واملدين(
 .٢٧٥-٦/٢٧٤الشرح املمتع ) أفضل من غريمها مطلقاً لشرف املكان
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-٥٦١-

   .)١(فيه إعانة على ختطيه، ألن درء املفاسد أوىل من جلب املصاحل
  :حكم السؤال أثناء خطبة اجلمعة

أثنـاء خطبـة     على أنه ال جيوز السؤال، وال اإلعطاء       - رمحهم اهللا  -نص احلنابلة   
  .وز له، وال جيوز إعانته على ما ال جيوزاجلمعة، ألن السائل فعل ما ال جي

 وأنَّ حصب السائل أعجب إليه،      ، كراهة ذلك  - رمحه اهللا  -ونقل عن اإلمام أمحد     
   .tِلفعل ابن عمر 
 فعل ما ال    -السائل:  أي -وال يتصدق على سائل وقت اخلطبة؛ ألنه      : (قال البهويت 

 : قال اإلمام أمحـد    ،ى ما ال جيوز   جيوز له فعله، وهو الكالم حال اخلطبة، فال يعينه عل         
وإنْ حصب السائل كان أعجب إيلَّ؛ ألن ابن عمر فعل ذلك لسائل سـأل واإلمـام                

السائل حال اخلطبة الصدقة؛ ألنه إعانـة علـى         : ، وال يناوله أي   )٢(خيطب يوم اجلمعة  
 استماعها: للخطبة، أي : أي. اخلطبة، مث جلس هلا   : أي .حمرم، فإن سأل الصدقة قبلها    

هذا مل يـسأل واإلمـام      :  أمحد اإلمام التصدق عليه ومناولته الصدقة، قال    : أي. جاز
  . )٣()خيطب

وال يتصدق على سائل وقت اخلطبة، وال يناولـه إذن، لإلعانـة        : (وقال ابن مفلح  
ويف الرعايـة،    ،كسؤال اخلطيب الصدقة على إنسان    : على حمرم، وإال جاز، نص عليه     

                                                 
فإذا تعارضت مفسدة ومصلحة، قدم دفع املفسدة غالبا؛ ألن اعتناء الشارع باملنهيات أشد من  ()١(

أمرتكم به فأتوا منه ما ما يتكم عنه فاجتنبوه، وما : " والسالملصالةاعتنائه باملأمورات، قال عليه ا
، والقواعد الفقهية ٣/٢١٤، وينظر شرح خمتصر الروضة ٢٠٥شرح القواعد الفقهية ص . ")استطعتم

 . ٣٨٩، مقاصد الشريعة ص ١٧٠، القواعد الفقهية ص ٥١٦الكربى وما تفرع عنها ص 
م واإلمام خيطب يوم اجلمعة؛ فرماه حبصى، فلما نظر إليه،  يتكل أنه رأى رجالtًعن ابن عمر  ()٢(

يف الرجل : اجلمعة، باب:  كتاب٢/٢٦مصنف ابن أيب شيبة . كأنه يصمته: قلت) وضع يده على فيه
 . ٣يسمع الرجل يتكلم يوم اجلمعة ح 

 .٢/٩٨، والفروع ٣/٢٠١، وينظر املغين ٢/٥٣كشاف القناع  )٣(



  ٦٤(العدد(  
 

 
-٥٦٢-

  .)١()الكراهة وقت اخلطبة
وأما القصاص الذين يقومـون علـى       (: - رمحه اهللا  -ال شيخ اإلسالم ابن تيمية      ق

 فإم يكذبون ويتخطون الناس     ،رؤوس الناس مث يسألون فهؤالء منعهم من أهم األمور        
ويشغلون الناس ويشغلون عما يشرع يف الصالة والقراءة والدعاء ال سيما أن قصوا أو              

 ،نكرات الشنيعة، اليت ينبغي إزالتها باتفاق األئمة       واإلمام خيطب، فإن هذا من امل      ،سألوا
لألمر بـاملعروف   ينبغي لوالة األمور أن مينعوا من هذه املنكرات كلها، فإم متصدون            

  .)٢()والنهي عن املنكر
القومة أن يقفوا على أبـواب اجلوامـع يـوم          (أن يأمر   : )٣(ومن وظائف احملتسب  
ول للكُدية، مجلة واحدة، ففي دخوهلم ضـرر        ، من الدخ  )٤(اجلمعة، ومينعوا الصعاليك  

على الناس، ومينعوم من االشتغال بالذكر والعبادة، ويشوشون علـيهم الـصالة، ال             
ل اهللا ا من سـلطان، ويـشغلون   نـزسيما من يقف وحيكي أخبارا، أو قصصا، ما أ    

له، العوام بسماع كالمهم عما حضروا ألجله، فيجب على احملتسب منعهم من ذلك ك            
   .)٥()م على ذلك فهو من أكثر املصاحلوأن يرسل من جهته أعواناً للقومة، يساعدو

* * *  
                                                 

 .٢/٩٨ الفروع )١(
الذين يتخللون صفوف املصلني يوم : (قال حممد مجال الدين القامسي. ٥/٣٥٥ى الكربى  الفتاو)٢(

اجلمعة واخلطيب على املنرب، ويضعون أمام املستمعني أوراقاً مكتوباً فيها آية، أو حديث يف الصدقة، فهؤالء 
عليه اإلنصات، يمنعون، أو يزجرون؛ ألم يشوشون بفعلهم هذا على احلضور، وكأم ليسوا ممن جيب 

واالستماع، والصالة، وكثرياً ما اجتازوا أمام مصل، واخترقوا حرمته، ومثلهم من يدور لسقي املاء؛ 
واالستجداء به، فيمنعون؛ ألن هذا الوقت ال جيوز شغله بغري ما وضع له من اإلنصات، والتفكر، 

  .١٨٤إصالح املساجد من البدع والعوائد ص ). والتخشع، والتذكر
:  فعلته حسبة، واحتسبت فيه احتسابا، واالحتساب: مصدر احتسابك األجر على اهللا، تقول: احلسبة)٣(

 .)حسب(لسان العرب مادة . طلب األجر، واالسم احلسبة بالكسر، وهو األجر
عروة الصعاليك، ألنه كان :  الفقري، وصعاليك العرب ذؤباا، وكان عروة بن الورد يسمى: الصعلوك)٤(

، وينظر القاموس احمليط )صعلك( مادة ٢/١٢٠٥الصحاح . فقراء يف حظرية، ويرزقهم مما يغنمهجيمع ال
 .)صعلكه( مادة ٣/٤٢٣
 .٢٦٩ معامل القربة بأحكام أهل احلسبة ص )٥(
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-٥٦٣-

  خاتمة البحث
  وتشتمل على نتائج البحث

 

  :من النتائج اليت ظهرت يل من خالل البحث ما يلي
: مصدر ميمي مبعىن السؤال أو الطلب، وهلا عدة معان، منها: املسألة يف اللغة .١

 والسؤال عن املشكالت واملعضالت، وسؤال الناس الشفاعة، ،املسألة العلمية
وتأيت أيضاً مبعىن سؤال الناس ما يف أيديهم وغري ذلك، و املعىن املراد من املسألة 
: يف حبثنا هذا هو املعىن األخري من هذه املعاين وهو حسب التعريف الشرعي هلا

 .عريضاسؤال املرء لنفسه أو لغريه أموال الناس تصرحيا أو ت
 االستجداء مبعىن سؤال احلاجة، وهو من األضداد فيستعمل للسؤال، واإلعطاء، .٢

 وسؤال ،-  تعاىل- وهو أخص من املسألة، واملسألة أعم، فهي تشمل سؤال اهللا 
الناس أمواهلم، وسؤال الشفاعة، واملسألة العلمية، أما االستجداء فهو خاص 

 .بسؤال احلاجات والعطايا
يطلق والتكفف، و والشحذة أو الشحاذة، الكُدية، : معان منهااملسألة هلا عدة .٣

 .التسول: عليها عند الناس يف عصرنا احلاضر
  .بالقيام يف املساجد والطرقات بسؤال الناس صراحة يكون التصريح باملسألة .٤
عبارة : بأي. كمن يعرض حباجته: بالقول تعريض: والتعريض باملسألة نوعان .٥

كمن جيلس يف مؤخرة املساجد، :وتعريض بالفعل. ته وعوزهيفهم منها حاج
  .وأبواب املصارف وآالت السحب اآليل؛ الستعطاف الناس

إما أن تكون مسألته حلاجة كمن حتمل محالة : سؤال املرء لنفسه على قسمني .٦
 وإما أن تكون لغري حاجة كمن امتهن ،أو أصابته فاقة وحنو ذلك وهي جائزة



  ٦٤(العدد(  
 

 
-٥٦٤-

 .نوعة يف الشرعاملسألة وهي مسألة مم
إما أن تكون مسألته لغريه على وجه الرب : سؤال املرء لغريه على قسمني .٧

واإلحسان؛ كمن يسأل للجمعيات اخلريية، أو يسأل لشخص يعرف من حاله 
أنه أهل لإلعطاء؛ أو يسأل الناس لإلعانة على بناء املساجد، وحفر اآلبار وغري 

ا، بشرط االلتزام بآداب السؤال من وهذه ال بأس  ذلك من املنافع املتعدية،
وإما أن تكون مسألته لغريه من باب . عدم إيذاء املسؤول، وعدم اإلحلاف

االستئجار على السؤال كمن يستأجر غريه ليسأل الناس أمواهلم، ويكون ذلك 
السائل أجرياً ال يناله من املسألة إال أجرة يومه أو شهره، وهو ما يعرف يف 

تعذر عليه مباشرة السؤال املنظم، وهو ممنوع شرعاً؛ إال ملن زماننا بالتسول 
بنفسه، لوجود مانع مينعه من مرض، أو ِكبٍر يف السن، أو مكانة يف اتمع، 
وكان ممن تباح له املسألة، إذ أن االستئجار على السؤال هنا يعترب وسيلة 

 .يتوصل ا إىل أمر مباح، والوسائل هلا أحكام املقاصد
على أن أصل السؤال محرم، لنصوص الوعيد  -  رمحهم اهللا-الفقهاء اتفق  .٨

 .الواردة يف النهي عنه؛ إال أنه أبيح للضرورة ؛ واحلاجة
: أقوال يف حكم السؤال يف املسجد على أربعة -  رمحهم اهللا-الفقهاء  اختلف .٩

واجلواز مطلقاً، ، الكراهة، والتحرمي، وجواز السؤال بشروط وضوابط معينة
راجح واهللا أعلم هو القول جبواز السؤال يف املسجد عند الضرورة واحلاجة، وال

بشروط، حتمل السائل على األدب يف سؤاله، وعدم إحلاق الضرر جبماعة 
املسجد، ويف حالة ختلف أحد الشروط فإن املسألة ترجع إىل أصلها وهو املنع 

 .من السؤال سواء كان داخل املسجد، أو خارجه
الكراهة، : ء يف حكم إعطاء السائل يف املسجد على قولنياختلف الفقها .١٠

واجلواز؛ بشرط عدم إيذاء املصلني بأي أنواع األذى، وأن يكون سؤاله يف أمر 
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-٥٦٥-

  . - واهللا أعلم-ال بد منه، وبه قال مجهور الفقهاء، وهو أرجح القولني 
ال جيوز السؤال واإلعطاء أثناء خطبة اجلمعة، لوجوب اإلنصات للخطيب وهو  .١١

 .خيطب
* * *  



  ٦٤(العدد(  
 

 
-٥٦٦-

 ثبت المصادر والمراجع
 
دار الكتـب العلميـة ط      /أبو بكـر ابـن العـريب املـالكي        /أحكام القرآن      .١

 .هـ١/١٤٠٨
دار /مشس الدين حممد بـن مفلـح املقدسـي        /اآلداب الشرعية واملنح املرعية        .٢

 .ـه١/١٤١٧ب العلمية ط الكت
دار املعرفـة بـريوت ط      /جار اهللا حممود بن عمر الزخمـشري      /أساس البالغة  . ٣

 .ـه١٤٠٢
دار الكتـب  /أمحد بن علي بن حجـر العـسقالين       /اإلصابة يف متييز الصحابة    . ٤

 .هـ١/١٤١٥العلمية ط
املكتـب  /حممد مجال الـدين القـامسي     /إصالح املساجد من البدع والعوائد     . ٥

 .هـ٤/١٣٩٩اإلسالمي ط 
 .حممد األمني اجلكين الشنقيطي/أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن . ٦
إشراف حممد  /حممد بن عبد الرمحن الزركشي    /إعالم الساجد بأحكام املساجد    . ٧

 .هـ١٣٨٤توفيق عويضة ط 
 .هـ١/١٤١٤دار الكتب العلمية ط /خري الدين الزركلي/األعالم . ٨
 .ار الكتب العلميةد/حممد بن خليفة اُأليب/إكمال إكمال املعلم . ٩
عبـد العزيـز حممـد      /احتراف التسول يف منطقـة احلـرمني الـشريفني         . ١٠

أكادميية نايف العربية للعلوم األمنية حبث غري منشور لنيـل درجـة            /املفرجي
 .هـ١٤١٣/ املاجستري

/ دار الكتـب العلميـة    /عبد اهللا بن مودود املوصـلي     /االختيار لتعليل املختار   . ١١
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-٥٦٧-

 .بريوت
دار املطبوعـات احلديثـة جبـدة ط        /بن حبـر اجلـاحظ    أبو عثمان   /البخالء . ١٢

 .هـ١/١٤٠٩
أبو الوليد  / البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل ملسائل املستخرجة       . ١٣

 ٢دار الغـرب اإلسـالمي، بـريوت ط       / حممد بن أمحد بن رشد القـرطيب      
 .هـ١٤٠٨

دار اللـواء  /خليل بـن أمحـد الـسنهارفوري      /بذل اهود يف حل أيب داود      . ١٤
 .ياضبالر

دار الكتب العلمية ط    /حممد بن يوسف املواق   /التاج واإلكليل ملختصر خليل    . ١٥
 .هـ١/١٤١٦

دار /حممد بن عبد الرمحن املبارك فـوري      /حتفة األحوذي شرح سنن الترمذي     . ١٦
 .هـ١/١٤١٠الكتب العلمية بريوت ط 

املكتـب  /أبو بكر بن زيد اجلراعـي     /حتفة الراكع الساجد يف أحكام املساجد      . ١٧
 .هـ١/١٤٠١اإلسالمي ط 

القاهرة /دار احلديث /احلافظ إمساعيل بن كثري الدمشقي    /تفسري القرآن العظيم   . ١٨
 .هـ١/١٤٠٨ط 

دار العاصـمة بالريـاض     /أمحد بن علي بن حجر العسقالين     /تقريب التهذيب  . ١٩
 .هـ١/١٤١٦

الـدار املـصرية للتـأليف      /أبو منصور حممد بن أمحد األزهري     /ذيب اللغة  . ٢٠
 .والترمجة

دار الكتاب العـريب لبنـان ط       /حممد بن أمحد القرطيب   /قرآناجلامع ألحكام ال   . ٢١



  ٦٤(العدد(  
 

 
-٥٦٨-

 .هـ١/١٤١٨
 .م١/١٩٨٧دار العلم للماليني ط /أبو بكر بن دريد/مجهرة اللغة . ٢٢
حاشية أيب الضياء نور الدين الشرباملسي مطبوع مع اية احملتاج إىل شرح             . ٢٣

 .هـ١٤٠٢بريوت ط /دار الفكر/نور الدين الشرباملسي/املنهاج
سليمان بـن عمـر العجيلـي املعـروف         /على شرح املنهج  حاشية اجلمل    . ٢٤

 .هـ١/١٤١٧دار الكتب العلمية ط /باجلمل
دار /حممد بن أمحد بن عرفة الدسـوقي      /حاشية الدسوقي على الشرح الكبري     . ٢٥

 .هـ١/١٤١٧الكتب العلمية ط 
دار /نور الدين بن عبد اهلـادي الـسندي  /حاشية السندي على سنن النسائي  . ٢٦

 .هـ٢/١٤٠٩البشائر اإلسالمية ط 
دار الكتـب العلميـة ط   /أبو احلسن علي بن حممد املـاوردي  /احلاوي الكبري  . ٢٧

 .هـ١٤١٩
الفكـر  دار  /عبد الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين السيوطي       /احلاوي للفتاوي  . ٢٨

  .ـه١٤٢٤للطباعة والنشر، بريوت
حممد بن الوليد القرشي الفهري األندلـسي، أبـو بكـر           /احلوادث والبدع  . ٢٩

 .هـ١٤١٩ ٣ن اجلوزي طدار اب/الطرطوشي
دار الغـرب   /أبو العباس أمحد بـن إدريـس الـصنهاجي القـرايف          /الذخرية . ٣٠

 .م١/١٩٩٤بريوت ط /اإلسالمي
دار الكتب العلمية   /حممد أمني الشهري بابن عابدين    /رد احملتار على الدر املختار     . ٣١

 .هـ١/١٤١٥ط 
الثقافية دار الشئون   /حممد بن القاسم األنباري   /الزاهر يف معاين كلمات الناس     . ٣٢



  أحباث
 وأثناء خطبة اجلمعة د،وإعطاء السائل داخل املسج حكم السؤال

  "دراسة فقهية مقارنة"
حممد بلو بن حممد بن / الباحث

 يعقوب اخلياط
 

-٥٦٩-

 .م٢/١٩٨٧ببغداد ط 
دار /األمري اليمين الـصنعاين   /سبل السالم شرح بلوغ املرام من أدلة األحكام        . ٣٣

 .هـ٤/١٤٠٧الريان للتراث ط 
مؤسـسة الرسـالة ط     /مشس الدين حممد بن أمحد الـذهيب      /سري أعالم النبالء   . ٣٤

 .هـ٧/١٤١٠
لفكـر  دار ا / حممد حممـد خملـوف    / شجرة النور الزكية يف طبقات املالكية      . ٣٥

 .بريوت
 .هـ٢/١٤٠٣املكتب اإلسالمي ط /احلسني بن مسعود البغوي/شرح السنة . ٣٦
 ٢ دمـشق ط     -دار القلم /أمحد بن الشيخ حممد الزرقا    /شرح القواعد الفقهية   . ٣٧

 .هـ١٤٠٩
مؤسسة آسام  /الشيخ حممد بن صاحل العثيمني    /الشرح املمتع على زاد املستقنع     . ٣٨

 .هـ١/١٤١٦بالرياض ط 
دار الريان بالقاهرة   /حيي بن شرف النووي   /مسلمشرح النووي على صحيح      . ٣٩

 .هـ١/١٤٠٧ط 
وزارة الشئون  /جنم الدين سليمان بن عبد القوي الطويف      /شرح خمتصر الروضة   . ٤٠

 .هـ٢/١٤١٩اإلسالمية بالرياض ط 
الـشيخ حممـد بـن صـاحل      /شرح مقدمة التفسري لشيخ اإلسالم ابن تيمية       . ٤١

 .هـ١/١٤١٥دار الوطن الرياض ط /العثيمني
 .هـ١/١٤١٨دار الفكر بريوت ط /إمساعيل بن محاد اجلوهري/الصحاح . ٤٢
بيت األفكار الدولية بالرياض ط     /حممد بن إمساعيل البخاري   /صحيح البخاري  . ٤٣

 .هـ١٤١٩



  ٦٤(العدد(  
 

 
-٥٧٠-

بيت األفكار الدولية بالرياض ط     /مسلم بن احلجاج النيسابوري   /صحيح مسلم  . ٤٤
 .هـ١٤١٩

ـ   /حممد ناصر الدين األلبـاين    /ضعيف سنن أيب داود    . ٤٥ المي ط  املكتـب اإلس
 .هـ١/١٤١٢

حبث مطبوع  /عبد اهللا بن محد الغطيمل    . د/الضوابط الشرعية لسؤال املخلوق    . ٤٦
نشر البحث يف العدد الثامن والعشرين من جملـة البحـوث           / على اآللة الكاتبة  
 .الفقهية املعاصرة

دار الكتـب العلميـة ط      /حممد بن حممـد ابـن أيب يعلـى        /طبقات احلنابلة  . ٤٧
 .هـ١/١٤١٧

دار عامل الكتـب    / أبو بكر بن أمحد بن حممد قاضي شهبة       / طبقات الشافعية  . ٤٨
 .هـ١/١٤٠٧بريوت ط 

إدارة /عبد الرمحن بن علي بن اجلـوزي      /العلل املتناهية يف األحاديث الواهية     . ٤٩
 .هـ١/١٣٩٩العلوم األثرية بباكستان ط 

دار الكتب العلمية   /مشس احلق العظيم أبادي   /عون املعبود شرح سنن أيب داود      . ٥٠
 .هـ١/١٤١٠ط 

بغـداد ط   / دار الـشئون الثقافيـة العامـة      /اخلليل بن أمحد الفراهيدي   /العني . ٥١
 .م١٩٨٦

تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احللـيم ابـن     /الفتاوى الكربى البن تيمية    . ٥٢
  .هـ١٤٠٨ ١دار الكتب العلمية ط /تيمية احلراين احلنبلي الدمشقي 

ار إحياء التراث العـريب     د/الشيخ نظام ومجاعة من علماء اهلند     /الفتاوى اهلندية  . ٥٣
 .ببريوت



  أحباث
 وأثناء خطبة اجلمعة د،وإعطاء السائل داخل املسج حكم السؤال

  "دراسة فقهية مقارنة"
حممد بلو بن حممد بن / الباحث

 يعقوب اخلياط
 

-٥٧١-

دار /أمحد بن علي بن حجر العـسقالين      /فتح الباري بشرح صحيح البخاري     . ٥٤
 .هـ١/١٤٠٧القاهرة /الريان 

مكتبة الشباب املـسلم    /حممد عبد اهللا اجلرداين   /فتح العالم بشرح مرشد األنام     . ٥٥
 .حبلب

 .هـ١/١٤١٨دار الكتب العلمية /مشس الدين حممد بن مفلح احلنبلي/الفروع . ٥٦
دار الفكـر بدمـشق ط   / وهبـة الزحيلـي   . د/ الفقه اإلسـالمي وأدلتـه     . ٥٧

 .هـ٣/١٤٠٩
 .هـ١٤١٥دار الفكر ط /أمحد بن غنيم النفراوي/الفواكه الدواين . ٥٨
دار الكتب العلمية   /عبد اهللا بن حممد بن يعقوب الفريوز أبادي       /القاموس احمليط  . ٥٩

 .هـ١/١٤١٥ط 
/ دار بلنسية   /حل بن غامن السدالن   صا/القواعد الفقهية الكربى وما تفرع عنها      . ٦٠

 .هـ٢/١٤٢٠الرياض ط 
املكتبـة العـصرية بـبريوت ط       /حممد بن القاسم األنبـاري    /كتاب األضداد  . ٦١

 .هـ١٤١١
دار الكتب العلمية   /منصور بن يونس البهويت   /كشاف القناع عن منت اإلقناع     . ٦٢

 .هـ١/١٤١٨ط 
ار الكنـب   د/ مصطفى بن عبد اهللا القسطنطيين الرومي احلنفي      /كشف الظنون  . ٦٣

 .هـ١٤١٣العلمية ط 
دار /مجال الدين حممد بن مكرم بن منظور اإلفريقـي املـصري          /لسان العرب  . ٦٤

 .هـ٢/١٤١٧إحياء التراث العريب بريوت ط 
عبد الرمحن بن حممد بن سليمان املـدعو        /جممع األر يف شرح ملتقى األحبر      . ٦٥



  ٦٤(العدد(  
 

 
-٥٧٢-

 .دار إحياء التراث العريب/يعرف بداماد أفندي، بشيخي زاده
دار الكتـب   /نور الدين علي بن أيب بكر اهليثمي      / الزوائد ومنبع الفوائد   جممع . ٦٦

 .العلمية
معهد /حممد بن أيب بكر األصفهاين    /اموع املغيث يف غرييب القرآن واحلديث      . ٦٧

 .هـ١/١٤٠٨اإلسالمي جبامعة أم القرى ط  البحوث العلمية وإحياء التراث
جممع /بن قاسم وابنه حممد   عبد الرمحن   /جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية      . ٦٨

 .هـ١٤١٦امللك فهد لطباعة املصحف الشريف ط 
 .هـ١٣٩٠دار صادر بريوت ط /إبراهيم بن حممد البيهقي/احملاسن واملساؤي . ٦٩
 .دار الكتب العلمية/أبو حممد علي بن أمحد بن حزم األندلسي/احمللى باآلثار . ٧٠
بريوت ط  /المياملكتب اإلس /أمحد بن قدامه املقدسي   /خمتصر منهاج القاصدين   . ٧١

  .هـ٧/١٤٠٦
بـريوت ط    دار الكتـب  /حممد بن عبداهللا احلاكم   /املستدرك على الصحيحني   . ٧٢

 .ـه١/١٤١١
لبنـان ط   /دار الفكـر  /اإلمام أمحد بن حنبـل الـشيباين      /مسند اإلمام أمحد   . ٧٣

 .هـ٢/١٤١٤
القاضي عياض بـن موسـى اليحـصيب        /مشارق األنوار على صحاح اآلثار     . ٧٤

 .م١٩٧٨ط . نس، دار التراث بالقاهرةاملكتبة العتيقة بتو/ املالكي
دار الكتـب  /محد بن حممد اخلطايب البـسيت /معامل السنن شرح سنن أيب داود  . ٧٥

 .هـ١٤١٦العلمية ط 
محد بن حممد بن أمحد القرشي املعروف بـابن         /معامل القربة يف أحكام احلسبة     . ٧٦

 .م١٩٧٦اهليئة املصرية العامة للكتاب ط /اإلخوة



  أحباث
 وأثناء خطبة اجلمعة د،وإعطاء السائل داخل املسج حكم السؤال

  "دراسة فقهية مقارنة"
حممد بلو بن حممد بن / الباحث

 يعقوب اخلياط
 

-٥٧٣-

احلـسني بـن حممـد املعـروف بالراغـب          /معجم مفردات ألفاظ القرآن    . ٧٧
 .هـ١/١٤١٢دمشق ط /دار القلم /األصفهاين

 دار اجليل بريوت/أمحد بن فارس بن زكريا/معجم مقاييس اللغة . ٧٨
املعيار املعرب واجلامع املغرب عن فتـاوى علمـاء إفريقيـة واألنـدلس              . ٧٩

دار الغـرب اإلسـالمي بـريوت ط        /أمحد بن حيـي الونشريـسي     /واملغرب
 .هـ١٤٠١

دار املعرفة  /مشس الدين اخلطيب الشربيين   / احملتاج إىل معرفة ألفاظ املنهاج     مغين . ٨٠
 .هـ١٤١٨/ ١ببريوت ط 

هجر للطباعة والنـشر    /موفق الدين عبد اهللا بن أمحد بن قدامة املقدسي        /املغين . ٨١
 .هـ٢/١٤١٣والتوزيع بالقاهرة ط 

/ جـرة   دار اهل /حممد سعد اليويب  /مقاصد الشريعة اإلسالمية وعالقتها باألدلة     . ٨٢
 .هـ١/١٤١٧الرياض ط 

 .هـ١٣٩٨دار بريوت ط /القاسم بن علي احلريري/مقامات احلريري . ٨٣
دار الكتـب العلميـة ط      /أبو الوليد سليمان الباجي   /املنتقى شرح موطأ مالك    . ٨٤

 .هـ١/١٤٢٠
حممد بن أمحد الفتـوحي  /منتهى اإلرادات يف مجع املقنع مع التنقيح وزيادات       . ٨٥

 .هـ١/١٤١٩مؤسسة الرسالة ط /
حممد بـن حممـد املغـريب املعـروف         /مواهب اجلليل لشرح خمتصر خليل     . ٨٦

 .هـ١/١٤١٦دار الكتب العلمية ط /باحلطاب
دار املعرفـة بـريوت ط      /مشس الدين حممد بن أمحد الذهيب     /ميزان االعتدال  . ٨٧

 .هـ١/١٣٨٢



  ٦٤(العدد(  
 

 
-٥٧٤-

جمد الدين املبارك بن حممد اجلـزري ابـن         /النهاية يف غريب احلديث واألثر     . ٨٨
 .باكستان/  احملمديةأنصار السنة/األثري

دار الـسالم مبـصر ط   /الغـزايل  حممد بن حممد/الوسيط يف املذهب الشافعي   . ٨٩
 .هـ١/١٤١٧

ط  دار الكتـب العلميـة    /أبو منصور الثعـاليب   /يتيمة الدهر يف حماسن العصر     . ٩٠
 .هـ١/١٤٠٣

* * *  
  
  
  
 


