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 !گدايي در مسجد مكروه است

 ,beggar, fakir(ان�ليسی آنرا  گفته و در زبان » متسول  ،شحاذ عربی «لسان در را   گدا
paupermendicant, needy,  (  ويند. اين نام به شخص� ميشود اطالق  یفقير، بينوا ونادارمي

به صورت دوامدارو يا را ندارد و معيشت خود ديگری و عايد  از خود معاش  که 
  با خواست و تضرع کسب ميکند. رايگان از ديگران بالمقطع به حساب 

است که اين  كردن و خواستن) (سوالصفت است که  آنرا در عربی  مسئلت 2ويند  که بمعنی  گدايی
  اصطالح يک مفهوم منفی دارد. 

ميطلبد که اين  يا هم لباس گدا به کسی گفته می شود که : از ديگران چيزی مانند پول نان وهمچنان 
خواست يا به اثر ضرورت و حالت  غير استثنايی خارج از توان سوال 2ر و يا هم  مانند عادت و 

 بکار برده ميشود.   کسب آسان مال و فريب
2دا های مسلکی و 2دا های مجبور و به 2دا های سازمان  را به  » گدايان «ميتوان  در عصر امروز

  يافته و انفرادی  تقسيم کرد.
2دا نادار باشد. هستند 2دا های که عادت کرده که چنانچه در باال به نحوی افاده کرديم که حتمی نيست 

  دي�ر هم دارند  اما باز هم 2دايی ميکنند. اند ويا  2دا های که معيشت 
از جمله 2روه از رهبران دينی بودايی 2دايی را نوع از عبادت تلقی  غير ابراهيمی اديان  برخی ازدر 

  ساعت مانند يک عبادت به 2دايی در محل عام ميپردازند. 24نموده  و ظرف  
 ی از كس ی چيز  مسئلتو يا هم  نمودن، آروزكردن و خواستن  همان طلب   در اصطالح»   دايی�« 

  گدای در فهم شريعت، در صورت عدم احتياج شديدآ حرام ميباشد.بدون عوض.  كردن چيزی و طلب
ُ َعلَْيهِ «  در حديثی آمده است: ِ َعْن أَبِيِه أَنَّ النَِّبيَّ َصلَّى �َّ َوَسلََّم قَاَل َال تََزاُل  َعْن َحْمَزةَ ْبِن َعْبِد �َّ

َ َوَلْيَس فِي َوْجِهِه ُمْزَعةُ لَْحٍم  از حمزه بن عبدهللا از پدرش روايت است »اْلَمْسأََلةُ بِأََحِدُكْم َحتَّى يَْلقَى �َّ
که پيغمبرصلی هللا عليه وسلم فرمودند: يکی از شما همواره به سؤالگری ادامه ميدهد، تا آنکه با 

لتی روبرو ميشود که در چهره اش يک قطعه گوشت هم وجود ندارد . (به روايت صحيح هللا در حا
مسلم) مطلب حديث اينست که چنين شخص روز قيامت به حالت بسيار زبون و ذلت آميز نزد هللا می 

  آيد که هيچگونه قدر و قيمتی ندارد.
بين برنده مروت و شهامت   زگدايی به شكل حرفوی منافی عزت و كرامت انسانی بوده امسلم است که 

  2رديده ميتواند. انسان 

، وانسان را از يبردبين م  حتی، روحيه جهاد و اجتهاد را از يبرخی از علماء بدين عقيده اند که گداي
  دهد.  دارد و او را به خوردن مال حرام عادت می وکوشش در طلب رزق از طريق حالل بازمی سعی

كرامت و عمل نيك و مروت و خوردن آنچه حالل بوده استوار  دين مقدس اسالم براساس عزت و
است. مسلمان بايد برای كسب رزق حالل سعی نمايد، از حق مشروع خود در دنيا استفاده كند، كاری 

دهد بخوبی و اخالق به پيش ببرد برای خود و ديگران سبب منفعت، گردد با برادر  كه انجام می
  برد، متعاون و همكار باشد.  خود، مردم و جامعهء كه در آن حيات بسر می مسلمان 

أخبرنی رجالن «آمده است: ،روايت گرديده(رض)  در حديثی که از حضرت عبيدهللا بن عدی بن خيار
أنهما أتيا النبی صلى هللا عليه وسلم فی حجة الوداع وهو يقسم الصدقة فسأاله منها فرفع فينا البصر 

(فقه سنه سيد  ». نا جلدين فقال إن شئتما أعطيتكما وال حظ فيها لغنی وال لقوی مكتسبوخفضه فرآ
ا نزد رسول هللا صلی عليه وسلم  در حجة هدو شخص بمن خبر دادند كه آن) 1جلد339سابق صفحه 
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از  نها كرد، آ الوداع آمدند، در حال كه رسول هللا صلی هللا عليه وسلم ، مال صدقه را توزيع می
امبراسالم  از مال صدقه سوال كردند، پيامبراسالم  بدقت از پايان تا باال ايشان را نگريست و پي

مند و  ئی برای شخص ثروت دهم؛ ولی در مال صدقه (زكات) حصه خواهيد به شما می فرمود: اگر می
وسلم   همچنان از حضرت ثوبان(رض)  روايت است كه پيامبرصلی هللا عليه . توانمندكار وجود ندارد

الخطيب، شيخ ولی الدين ابو عبدهللا محمد ». (من كفل لی أن ال يسأل الناس شيأ اتكفل له الجنة«فرمود:
كسی كه به من تضمين بدهد تا از مردم چيزی نخواهد ) 163صفحه  بن عبدهللا  مشكات المصابيح

  كنم. (سوال و گدايی نكند) من به وی بهشت را ضمانت می
بزر2وار  آمده است كه پيامبر(رض)  عبدالرحمن عوف بن مالك اشجعی و در حديث مفصل ابی 

گرفت در جمله چيزی كه  صلی هللا عليه وسلم  وقتيكه از صحابه كرام  بيعت میاسالم محمد مصطفی 
ً «كردند اين هم بودكه  ايشان بيعت می   رياض الصالحين(نووی، يحی بن شرف  »وال تسألو الناس شيا

ز مردم چيزی نخواهيد (سوال و گدايی نكنيد) بود. حضرت عبدهللا ابن مسعود ) اين كه ا254صفحه 
من أصابته فاقة فأنزلها بالناس لم تسد «:كند كه فرموده است از پيامبرصلی هللا عليه وسلم ،روايت می

آن كه دچار تنگدستی شود و آن را به مردم پيش كند (سوال ) 163مشكات المصابيح صفحه   » (فاقته
  يی كردن) حاجتش هرگز رفع نخواهد شد. و گدا

از مجموع روايات و احاديث نبوی که در فوق تذکر يافت ، با تمام وضاحت در يافتيم که  گدايی و 
شخصيت مسلمان را سزاوار نيست كه به آن بوده و  سوال كردن بدون حاجت و ضرورت شديد حرام 

  دست بزند.
گدايی و سوالگری تذكر رفت، اصل است به اين  گذشته از حرمت مطلقمستندات شرعی آنچه در 

آورد و روحيه، بذل مساعی و مجاهدت را  معنی كه گدايی خواری ذلت، حقارت و تنبلی را به ميان می
زيبد و بر مسلمان است كه دست  اند كه در شأن مسلمان نمی های گيرد و اين همه خصلت از انسان می

در حاالت  داشتيم که سوال کردن   چنانچه تذکرا اما . ندباال داشته باشد و ديگران را ياری رسا
آوردن اهداف عالی و سد نيازمندی، در چند صورت به  استثنايی و ضرورت شديد جهت بدست

م؛ يده خصوص سوال و گدايی جايز است؛ در مورد حديثی از پيامبرصلی هللا عليه وسلم  را تذكر می
من باری را بر دوش داشتم و  روايت است كه فرمود:   (رض)  از حضرت ابوبشر قبيصه بن مخارق

خدمت رسول هللا آمدم، تا در مورد از ايشان چيزی بطلبم، آن حضرت صلی هللا عليه وسلم  فرمود: 
يا قبيصة! إن المسألة ال «ای بما برسد و چيزی از آن برايت بدهم و سپس فرمود: اينجا باش تا صدقه 

حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك ورجل أصابته جائحة  تحل إال ألحد ثالثة رجل تحمل
اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش (أو قال سدادا من عيش) ورجل أصابته فاقة 

حتى يقوم ثالثة من ذوی الحجا من قومه لقد أصابت فالنا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من 
مشكات ». (ا من عيش) فما سواهن من المسألة ياقبيصة سحتا يأكلها صاحبها سحتاعيش (أو قال سداد

  بعضی.گری جواز ندارد، مگر برای يكی از  ای قبيصه هما ناسوال) 162صفحه   المصابيح
  اما گدای وسوال کردن در مسجد:

ن دانسته تعداد کثيری از فقهای اسالم در جنب اينکه گدای بدون ضرورت را  کسر شان شخص مسلما
نه تنها گدای را در  ءعلما. می باشد مکروهکردن  در داخل مسجد    یبا تمام قوت فرموده اند که :گداي

  طوريکه  در کتاب  .نيز مکروه می پندارند  را بلکه  صدقه دادن به گدامی دانند ،  مکروه مسجد
گدا ی کردن در مسجد مکروه است، و همچنين صدقه دادن به گدا «آمده است : »  کشاف القناع « 

نيز مکروه است، زيرا (صدقه دادن به گدايی که طلب می کند) خود ياری رسانيدن به عملی مکروه 
  ».است
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گدا در  و حتی برخی از فقها، گدای در مسجد را در حکم حرام قرار داده اند ، ودادن صدقه برای
در فقه حنفی » رد المحتار علی الدر المختار:«از جمله در کتاب   داخل مسجد را مکروه می دانند

  ».و گدايی کردن در داخل مسجد حرام است و دادن صدقه به گدا نيز مطلقا مکروه است«آمده: 
خل مسجد هرکس در دا«از ابن عبد الحکم نقل شده که او گفته: » مواهب الجليل« هکذا در کتاب 

  ».گدايی کرد به او چيزی مده و حتی ديگران را نيز امر کن که وی را (از دادن صدقه) محروم کنند
و حتی از شيخ أبی عبد هللا محمد بن عمران نقل شده که او بسيار بر گدا(هايی که در مسجد گدايی می 

  به زندان بياندازند. کردند) شدت می گرفت و حتی امر می کرد که آنها را از مسجد بيرون کنند و
االسالم ابن تيميه  شيخ «خود آورده: » فقه النسة« دانشمند شهير  استاد سيد سابق رحمه هللا در کتاب 

اينکه از روی ضرورت و ناچاری  : اصوال گدائی در مسجد و غير آن حرام است مگر  گفته است 
کردن خود کسی را نيازارد   با گدائی در مسجد در اينصورت اگر از روی احتياج و نياز باشد و باشد، 

گويد دروغ نگويد و آنچنان صدای خود را بلند و آشکار نکند که  می و مزاحم مردم نشود و در آنچه که 
   ».مانع شنيدن خطبه خطيب و شنيدن علم طالبان دانش نشود، اشکال ندارد مردم را بيازارد و 

يد که گدايی کردن در داخل مساجد کراهيت شديدی لذا از مجموعه اقوال فقهای اسالم چنين برمی آ
  دارد، و همچنين دادن صدقه به گداهايی که طلب صدقه می کنند نيز مکروه است.

  ولی يک نکته  را نبايد فرموش کرد:
احکام فوق برای گدايی بود که خود داخل  مسجد شده و از نماگزاران  آنجا طلب صدقه می کند و از  

و کمک و صدقه بدهند، اما اگر احيانا شخص نيازمند و محتاجی در داخل مسجد آنها می خواهد به ا
حضور داشت و او خود شخصا گدايی نکرد (يعنی از ديگران طلب صدقه نکند) در اينصورت جايز 

است که شخصی از باب صدقه به آن فرد نيازمند که گدايی نمی کند صدقه بدهد، و همچنين برای امام 
ی جايز است که از ديگران تقاضا کند که هرکس بر حسب تواناييش به آن فرد مسجد يا فرد ديگر

صدقه دادن به کسی که گدايی «آمده: » کشاف القناع « نيازمند صدقه و کمکی کند، چنانچه در کتاب 
نمی کند (در داخل مسجد) مکروه نيست، و بر خطيب هم مکروه نيست که از ديگران بخواهد به او 

  ».صدقه بدهند
  نانچه ثابت شده است که پيامبر صلی هللا عليه وسلم ديگران را به دادن صدقه در ماجرای چ

  تشويق کرده است که در صحيح مسلم روايت شده است.»  مضريين« 
بنابراين کسی که در داخل مسجد گدايی کند اگر نگوييم مرتکب حرام شده حداقل آن اينست که عملی 

مانان بايد وی را از اين عمل مکروه آگاه کنند، و به او گوشزد نمايند مکروه را انجام داده است و مسل
، ولی نبايد برای دفع اين عمل مکروه از خشونت و نامهربانی مسجد محل گدای کردن نيستکه 

استفاده کرد، بلکه شايسته است که گدا را دعوت به ادای نماز کرد و با آرامش به او گفته شود که پس 
  در بيرون از مسجد اگر کسی خواست به تو کمک خواهد نمود تا او نيز قانع شود. از اتمام نماز و

  گدايان مسلکی وعادتی قابل کمک  نيستند:
ُ َعلَيِه َوَسلََّم َمْن َسأََل النَّاَس «   در حديثی متبرکه آمده است:   َّa َصلَّى ِ َّa َعْن أَبِی ُهَريَرةَ َقاَل َقاَل َرُسوُل

(از ابو هريره رضی هللا عنه روايت است که او » تََكثًُّرا َفإِنََّما يْسأَُل َجْمًرا فَْليْستَِقلَّ أَْو ِليْستَْكثِرْ  أَْمَوالَُهمْ 
گفت: رسول هللا صلی هللا عليه وسلم فرمودند: هر که به غرض آنکه بر مال خويش بيفزايد از مردم 

  پس از آن بکاهد، و يا برآن بيفزايد). مالهايشان را سؤال کند، آتش پاره ای را سؤال ميکند،
و چون محبت جمع سرمايه، در نهاد و فطرت انسان جای دارد، چنانچه هللا تعالی در سورهء الفجر آيه 

ترجمه: و اموال و دارائی را بسيار دوست ميداريد). و در » و تحبون المال حبا جما«/ ميفرمايد: 20/
( و عالقهء شديد به دارائی و اموال  »نه لحب الخير لشديدو إ«/ می فرمايد: 8سورهء عاديات آيهء/
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  دارد ).
کسی علم داشته باشد که گدا  پول يا کمک دريافتی را در راه شر به مصرف ميرساند ،حکم  اگر بنآ 

شرعی همين است که  نبايد  به همچو اشخاص کمک ومساعدت وخيرات  تاديه گردد . زير اين امر 
سوره مائده  ) ميفرمايد :  2طوريکه قرآن عظيم الشان  ( در آيه  مساعدت در امر شر بحساب می ايد

  يعنی: (هرگز) در راه گناه و تعّدی همکاری ننماييد!»  الَ تَعَاَونُواْ َعلَی اِإلثِْم َواْلعُْدَوانِ   «
ولی اگر غير اين باشد و يا اينکه نمی دانيد برای چه چيزی می خواهند، بايد در حد توان با ايشان  

ا السَّائَِل َف   «کمک صورت گيرد  زيرا هللا تعالی می فرمايد:  و   ) يعنی:10ضحی سوره »(َال تَْنَهرْ َوأَمَّ
  کننده (گدا) را از خود مران. سؤال

  همچنين در حديث صحيحی از پيامبر صلی هللا عليه وسلم روايت گرديده است :
عن أبی هريرة عن النبی صلی هللا عليه وسلم قال :قال رجل : ألتصدقن بصدقة ، فخرج بصدقته «

ون تصدق علی سارق فقال : اللهم لک الحمد علی سارق ، فوضعها فی يد سارق ، فأصبحوا يتحدث
ألتصدقن بصدقة ، فخرج بصدقته فوضعها فی يد زانية فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة علی زانية ، 
فقال : اللهم لک الحمد علی زانية ، فقال : ألتصدقن بصدقة ، فخرج بصدقته فوضعها فی يد غنی ، 

فقال : اللهم لک الحمد علی سارق و علی زانية وعلی غنی ، فأصبحوا يتحدثون تصدق علی غنی ، 
فأتی فقيل له : أَما صدقَتک عَلی سارق: فَلَعله أَن يستَعف عن سرَقته، وأَما الزانيةُ: فَلَعَلها أَن تَستَعف عن 

 َّa و مسلم1421(بخاری: ». زناها، وأَما اْلغنی فَلَعلَه يعتبِر، َفينفق مما أَعطاه (  
شخصی «وهريره رضی هللا عنه نقل می کند که رسول هللا صلی هللا عليه وسلم فرمود: يعنی: اب

گفت:(امروز) صدقه ای خواهم داد. سپس، صدقه اش را برداشته و بيرون رفت و(بدون اينکه بداند) 
آنرا به دزدی داد. صبح روز بعد آمد، مردم گفتند: به دزدی صدقه داده شده است. مرد صدقه دهنده، 

خدا را بجا آورد و( تصميم گرفت که دوباره، صدقه دهد)و گفت صدقه ای (ديگر) خواهم داد.  شکر
داد. مردم گفتند:    سپس، صدقه اش را برداشته و بيرون رفت و (بدون اينکه بداند) آنرا به فاحشه ای

يم. (امروز)به فاحشه ای صدقه داده شده است. مرد صدقه دهنده گفت: خدايا! تو را سپاس می گو
صدقه ام بدست فاحشه ای افتاد. و (تصميم گرفت بار ديگر، صدقه دهد) و گفت:صدقه ای (ديگر) 

ثروتمندی داد. روز   خواهم داد.صدقه اش را برداشت و اين بار، صدقه اش را (بدون اينکه بداند) به
به سارق و  بعد، مردم گفتند: به ثروتمندی صدقه داده شده است. آن شخص، گفت: خداوندا! از اينکه

فاحشه و ثروتمند، صدقه داده ام، شکر تو را به جا می آورم. سرانجام، شخصی را (خواب ديد) که 
نزد او آمد و گفت: (اما در مورد صدقه ای که به سارق دادی)اميد است صدقه ات به دزد، باعث 

احشه نيز باعث دست برداشتن او، از دزدی بشود.( و در مورد فاحشه): اميد است صدقه ات به زن ف
پاکدامنی او گردد و اما در مورد صدقه ای که به ثروتمند داده ای، اميد است (که صدقه ات) باعث 

  ».عبرت او شود و در راه خدا، انفاق کند

شود  بنابراين ماداميکه شخص گدا مجهول باشد، دادن صدقه به وی مقبول است، حتی اگر بعدا معلوم
است، زيرا ثواب صدقه دهنده ثابت است، مگر اينکه يقين حاصل که آن شخص مستحق صدقه نبوده 

     کند که شخص سائل آن صدقه را در راه شر بکار ميگيرد، در اينصورت نبايد به او کمکی بکند؟
اما در مبحث اينکه کشور و حاکميت به 2دايی ميپردازد  و آن هم به صورت دوامدار و مزمن و پول 

عمداً ويا به اثر بی کفايتی  حيف و ميل کند  مبحث است جدی که با پي�رد 2دايی شده به نام ملت را  
  الهی و ملت همراه خواهد بود واست. ان بطش ربک لشديد.

اين مبحث نيز بحث است ضروری که ابعاد وسيع وعريض که در فرصت جدا2انه نيز به آن خواهيم 
  وهللا اعلم بالصوابپرداخت.


