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   بسم هللا الرحمن الرحيم

 گدايی حالل است يا حرام ؟
ِة َعْن ُحْبِشّيِ ْبِن ُجَناَدةَ السَّلُوِلّيِ َقاَل َسِمْعُت َرسُ  « ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُوُل فِي َحجَّ ِ َصلَّى $َّ وَل $َّ

 َحُرَمْت اْلَوَداعِ َوُهَو َواِقٌف ِبَعَرَفةَ أَتَاهُ أَْعَرابِيٌّ َفأََخَذ بَِطَرِف ِرَداِئِه َفَسأََلهُ إِيَّاهُ َفأَْعَطاهُ َوَذَهبَ 
 ُ ِ َصلَّى $َّ ةٍ اْلَمْسأََلةُ َفَقاَل َرُسوُل $َّ َعلَْيِه َوَسلََّم إِنَّ اْلَمْسأََلةَ َال تَِحلُّ ِلَغِنّيٍ َفِعْنَد َذِلَك َوَال ِلِذي ِمرَّ

ْجِهِه َسِوّيٍ إِالَّ ِلِذي َفْقٍر ُمْدِقعٍ أَْو ُغْرٍم ُمْفِظعٍ َوَمْن َسأََل النَّاَس ِليُثِْرَي ِبِه َماَلهُ َكاَن ُخُموًشا فِي وَ 
  (جامع الترمذی)» فًا َيأُْكلُهُ ِمْن َجَهنََّم َوَمْن َشاَء َفْليُِقلَّ َوَمْن َشاَء َفْليُْكِثْر يَْوَم اْلِقَياَمِة َوَرضْ 

گفت: رسول هللا صلی هللا عليه   از ُحَبيش بن جناده سلولی رضی هللا عنه روايت است که(
در حجة الوداع در حاليکه در عرفات ايستاده بود، پس مرد اعرابی آمد، و از   وسلم

گوشهء چادر شان گرفت، و از ايشان خواست که آن چاد را به او بدهند، پس رسول هللا 
صلی هللا عليه وسلم چادر خويش را به آن مرد اعرابی داد، و او رفت. آنگاه سؤالگری 
حرام قرار گرفت، پس رسول هللا صلی هللا عليه وسلم فرمودند: برای مرد ثروتمند، و 

لگری حالل نيست، مگر کسی که با فقر بسيار سخت، ويا با برای مرد تنومند سالم سوا
قرض بسيار گران روبرو شود، وهر که به سوی مردم دست سوال دراز کند تا (ازين 

طريق ) بر مال خويش بيفزايد، (اين عمل او) روز قيامت به صورت خراشه ها در چهره 
می خورد، پس هر که  اش، و سنگ تفتيده و بريان کنندهء می درايد که آنرا از دوزخ

 خواسته باشد، ازآن بکاهد، و يا برآن بيفزايد. (به روايت ترمذی)
  

  بحث لغوی:
مراد از غنی درين حديث همان کسی است که واجد » : اْلَمْسأَلَةَ َال تَِحلُّ ِلَغِنّيٍ  « - 1 

نيازمنديهای اساسی اش که عبارت از طعام، لباس و خانه است، باشد، و کسی که مالک 
  اب زکات بوده باشد، به طريق اولی در مفهوم حديث داخل است.نص
ٍة َسِوّيٍ «   - 2 يعنی کسيکه از لحاظ فزيکی و عقلی صحيح و سالم بوده »:  ِلِذي ِمرَّ

  ومبتالی هيچ نوع ناتوانی و بيماری ای نباشد که مانع کسب و کار او گردد.
ه هيچ چيز در اختيار ندارد، و مسکين فقير: کسی را گويند ک»:  ِلِذي فَْقٍر ُمْدقِعٍ «    -3

اين دو  -رحمه هللا –کسی را گويند که مقدار چيزی در اختيار داشته باشد. و امام شافعی 
  کلمه را همين گونه تفسير نموده اند.

  فقر شديد.»  : الفقر المدقع« و 
 ن الزم باشد. ، الغرم: وام، يا چيزی که پرداخت آن بر ذمهء انسا»أَو ُغْرٍم ُمْفِظعٍ «  - 4

  بسيار شديد.»: المفظع« 
ومقصود حديث اينست که عالوه بر فقير کسيکه سؤال برای او جايز است شخصی است 

  که پرداخت دين بسيار ثقيل بر ذمهء او باشد.
  ِليُثِْرَي ِبِه َماَلهُ: بر مالش بيفزايد.   -4
  خراش را گويند.»   خمش« مفردش    : ُخُموًشا   -5
 : سنگهای تفتيده و بسيار سوزان َرْضفًا   -6
 



 حرام ؟ ايحالل است  يیگدا

 

 
3 

  مطالب حديث :
اسالم در مورد اينکه فرد مسلمان تنها با اعتماد بر هللا و سپس بر نفس خود، زندگی  - 1

آبرو مندانهء را دارا باشد، اهتمام بسيار جدی نموده است. به اين اساس تا هنگاميکه 
ه کار را کنار گذاشته در انسان توان کار و کسب را داشته باشد، برايش درست نيست ک

حصول ما يحتاج زندگی اش خود را بار دوش ديگران سازد، و يا اينکه بدون ضرورت 
خود دست به سؤالگری بزند، وهرکه   سطح ثروت  و به غرض استکثار و بلند بردن

چنين کاری را مرتکب شود، چنين شخص را هللا تعالی عالوه برآنکه در دنيا به ذلت 
  مي سازد، در آخرت نيز عذاب درد ناکی در انتظارش قرار دارد. وخواری گرفتار

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َمْن َسأََل النَّاَس أَْمَواَلُهْم تََكثُّ «  ِ َصلَّى @َّ ًرا َعْن أَِبي ُهَرْيَرةَ قَاَل قَاَل َرُسوُل @َّ
  »فَِإنََّما َيْسأَُل َجْمًرا فَْلَيْستَِقلَّ أَْو ِلَيْستَْكِثرْ 

ز ابو هريره رضی هللا عنه روايت است که او گفت: رسول هللا صلی هللا عليه وسلم ا
فرمودند: هر که به غرض آنکه بر مال خويش بيفزايد از مردم مالهايشان را سؤال کند، 

  آتش پاره ای را سؤال ميکند، پس از آن بکاهد، و يا برآن بيفزايد".
سان جای دارد، چنانچه هللا تعالی در و چون محبت جمع سرمايه، در نهاد و فطرت ان

ترجمه: و اموال و دارائی » و تحبون المال حبا جما«/ ميفرمايد: 20سورهء الفجر آيه /
/ می فرمايد: (و إنه لحب الخير 8را بسيار دوست ميداريد". و در سورهء عاديات آيهء/

  . لشديد) ترجمه: و عالقهء شديد به دارائی و اموال دارد
  هللا عليه وسلم فرموده اند:پيغمبرصلی  

 » ُ  َيتُوُب َلْو َكاَن ِالْبِن آَدَم َواٍد ِمْن َذَهٍب أََحبَّ أَنَّ لَهُ َواِديًا آَخَر َوَلْن يَْمَألَ فَاهُ إِالَّ التَُّراُب َو@َّ
  »َعَلى َمْن تَابَ 

و  آدمی زاد اگر وادی پر از مال داشته باشد، البته در طلب وادی ديگری خواهد شد،«
(به ». دهان آدمی زاد را جز خاک پر نميکند، و هللا توبهء کسی را که توبه کند می پذيرد

  روايت صحيح مسلم)
انسان هر چند سالخورده هم شود، محبت مال ازوی دور نمی شود، بلکه با بلند رفتن  - 2

در سن و سال ، انسان اگر نيازی به مال هم نداشته باشد، بازهم عالقه مندی اش به آن 
  وی بيشتر ميگردد.

و چون اين امر در انسان غريزه است، لذا اسالم نمی گزارد که پيروانش اسير شهوات و 
غرايزشان شوند و به هرجهتی که سوق شان دهد، به همان سو حرکت کنند، بلکه اسالم 

با بکاربستن شيوه ها و وسايل مختلف در جهت تهذيب و اصالح غرايز پيروانش می 
  انند حيوانات که تابع و منقاد غرايزشان هستند، نشوند.کوشد، تا هم

از جمله غرايزی که اسالم در جهت اصالح آن گام برداشته است، غريزهء محبت و 
دلدادگی به ملکيت است. لذا اسالم درين راستا می کوشد تا از سيطرهء محبت مال بر 

لت مسلمان و يا طغيان زندگی مردم جلوگيری کند، و برای آنکه محبت مال به زبونی و ذ
آن بر نفس بکاهد، زيرا   از سلطه و تأثير  و سرکشی او نيانجامد، اسالم سعی ميورزد تا

در غير آن، نفس انسانی به طغيان و ظلم که الزمه سرمايه اند، ميالن ميکند. هللا تعالی 
: قطعا ترجمه  )6،7(سورهء العلق: » کال إن اإلنسان ليطغی أن رأه استغنی« ميفرمايد:

  انسانها سرکشی و تمرد می آغازند".
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اين امر مبرهن است که اسالم اصول و ضوابطی را وضع نموده است که توسط آن  - 3
از سيطره مال بر زندگی مسلمان جلوگيری ميکند، و از بردگی مال او را چنان آزاد 

ای برای  ميسازد که مال تنها در دست و تصرف او قرار می گيرد، نه در قلبش، و وسيله
سعادت و کامرانی بشر ميگردد، به اين ترتيب مال و ثروت، فرد مسلمان را بر طغيان و 

تجاوز نمی انگيزد، بلکه او را بران می دارد تا سپاس هللا تعالی که صاحب و مالک 
  حقيقی مال و ثروت و ساير نعمتها است، بجا آورد.

بغض نمی ورزد، ولی آنچه که  پندارند، چنانکه برخی می  اسالم با مال و ثروت - 4
اسالم مکروه و ناپسند ميداند مالی است که سبب سرکشی و طغيان انسان گردد، و اينکه 
انسان بنده و بردهء مال گردد، در اسالم سخت نکوهيده و مذموم است، چون انسانی که 

 بردهء مال گردد، سعی ميورزد تا از هرطريقی که ممکن باشد آنرا بدست آرد، عالوه
برآنکه از ادای حقی که ديگران در مال او دارند، شانه تهی ميکند، اينجاست که چنين 

  اسباب بدبختی بشريت را فراهم می آورد.  مال
دليل آنکه اسالم خالف مال و ثروت نيست، اينست که اسالم نه تنها به کسب و کار 

نيز نموده است، از دستور داده است، بلکه به اشکال و شيوه های گوناگون به آن تشويق 
نظر اسالم کار حتی اگر طاقت فرسا هم بوده باشد، نسبت به بيکاری و بار دوش ديگران 

در صورتيکه مسلمان را به مقصودش  –شدن، بهتر است، واينکه در اسالم پاداش اعمال 
  به قدر تکليف و مشقتی است که او متحمل ميگردد. –وصل کند 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُوُل َألَْن يَْغُدَو أََحُدُكْم  َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َقالَ «   ِ َصلَّى $َّ َسِمْعُت َرُسوَل $َّ
هُ أَْو فَيَْحِطَب َعلَى َظْهِرِه َفَيتََصدََّق ِبِه َوَيْستَْغنَِي ِبِه ِمْن النَّاِس َخْيٌر َلهُ ِمْن أَْن َيْسأََل َرُجًال أَْعَطا

  »َيَد اْلعُْلَيا أَْفَضُل ِمْن اْلَيِد السُّْفلَى َواْبَدأْ بَِمْن تَعُولُ َمَنَعهُ َذِلَك َفإِنَّ الْ 
از ابوهريره رضی هللا عنه روايت است که او گفت: رسول هللا صلی هللا عليه وسلم را 

شنيدم که ميگفت: اينکه يکی از شما (به صحرا) برود، و بر پشتش هيزم بياورد، (و آنرا 
طريق صدقه دهد، و به آن خود را از مردم بی نياز سازد، اين به فروش برساند) پس بدين

و آن مرد برايش (چيزی) بدهد و  –کار برايش بسی بهتر ازانست که از مردی سؤال کند 
، زيرا دست برتر (دست دهنده) نسبت به دست پايين (دست گيرنده) بهتر است،  -يا ندهد 

ش بر دوش تو است". (به روايت (و هنگام صدقه دادن) به کسی آغاز کن که نفقه ا
  صحيح مسلم)

به اجر و پاداش وعده داده است ، در   اسالم بنده مسلمان را در برابر کسب و کارش - 5
صورتيکه مقصودش رضای هللا، و پاک و بی آاليش نگاه داشتن خود و پاک نگاه داشتن 

هللا عليه وسلم به اهل و عيالش از سؤالگری و از حرام بوده باشد؛ زيرا رسول هللا صلی 
  سعد بن ابی وقاص رضی هللا عنه فرمودند:

َك َمْهَما إِنََّك أَْن تََدَع َوَرثَتََك أَْغنَِياَء َخْيٌر ِمْن أَْن تََدَعُهْم َعاَلةً يَتََكفَّفُوَن النَّاَس فِي أَْيِديِهْم َوِإنَّ « 
ُ أَْن َيْرفََعَك أَْنَفْقَت ِمْن َنَفَقٍة َفإِنََّها َصَدَقةٌ َحتَّى اللُّْقمَ  ةُ الَّتِي تَْرَفعَُها إِلَى فِي اْمَرأَِتَك َوَعَسى $َّ

( هرگاه اگر تو ورثه ات را پس از خودت ثروتمند   »فَيَْنتَِفَع ِبَك َناٌس َويَُضرَّ ِبَك آَخُرونَ 
بگذاری اين بهتراست ازانکه آنان را محتاج بگذاری که (بسبب محتاجی و نيازمندی) 

از آنچه که در اختيار دارند، دست سؤال دراز کنند، و هرچه را که تو خرج  بسوی مردم
کنی آن صدقه است، حتی لقمه ای را که به سوی همسرت بلند ميکنی (اين نيز صدقه 
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است) ای سعد! اميد است که هللا تو را از بيماری ات عافيت داده وبه سبب تو مردمی را 
  انمند). (به روايت صحيح بخاری)سودمند گرداند، و مردمی ديگری را زي

به همين ترتيب اسالم از سستی و تنبلی ، ترک دنيا، بی کاری و خود را باردوش ديگران 
ساختن سخت برحذر داشته است، اينهمه فقط بدان سبب است که اسالم می خواهد مسلمان 

  با عزت و سربلند زيست و زندگی کند، هللا تعالی ميفرمايد:
. 8سورهء منافقون آيه: » وله و للمومنين و لکن المنافقين اليعلمونوM العزة ولرس«

ترجمه: عزت تنها از آن هللا وبرای پيغمبرش، و برای مومنان است، ولی منافقان نمی 
  دانند.

فقير و محتاج دست ديگران بوده باشد، چگونه ميتوان آبرومند و باعزت   مسلمانی که - 6
روت و قوتش از ديگران بی نياز نگردد، هيچگاه او و تا هنگاميکه به ث  بوده باشد؟

باعزت نخواهد بود، و آنچه که بجا آوری يک امر واجب بدون آن ممکن نباشد، آن نيز 
  واجب ميگردد.

و هنگاميکه پيغمبر صلی هللا عليه وسلم خواست فهم و درک عمروبن العاص را در مورد 
ش بيان داشت که مال را به اعتبار مال تصحيح نمايد، در يک شيوهء بسيار رعنا براي

آنکه مال است، بد شمرده نميشود، بلکه آن وسيلهء خوبی است در صورتيکه در مجال 
درست بکار گرفته شود، و اين بکار گيری درست و سالم در آنصورت ممکن ميشود که 

مال در اختيار مسلمانان قرار گيرد، آنگاه است که مال در محل مناسب و درستش به 
رف خواهد رسيد، و از نفع آن همه امت اسالمی بهره مند خواهد گرديد، و وسيله ای مص

برای عزت و نيرومندی اسالم ومسلمانان ، و حصول رضای الهی خواهد گرديد. لذا 
  پيغمبر صلی هللا عليه وسلم اين سخن زيبا را فرمودند:

ا«  اِلُح ِلْلَمْرِء الصَّ ای عمرو! چه نيکو است مال خوب برای » ( ِلحِ َيا َعْمُرو ِنْعَم اْلَماُل الصَّ
  مرد نيکوکار!)( به روايت احمد)

عالوه برآن، چه گونه ممکن است که اسالم ثروت را ناپسند بداند، در حاليکه بجا  - 7
آوری برخی ارکان اسالم مانند زکات و حج بدون مال امکان پذير نيست؟ لذا طوريکه ما 

قبال ياد آوری نموديم که اسالم با وضع اصول و ضوابط می خواهد، غريزهء محبت با 
از قلب مسلمان بيرون آورده آنرا در دست   نموده مال را مال را در فرد مسلمان تهذيب

او قرار دهد، و هر وقتيکه ضرورت به بذل و انفاق آن پيش آيد با دل کشاده و غير 
حريص ، مالش را برای حصول رضای هللا به خرج رساند، و يا درصورتيکه مالش را 

  فرط حسرت افسوس دامنگير او نگردد.  آفتی رسد وتلف شود،
م تنها با اين امر اکتفا نميکند که مسلمان را خود کفا و بی نياز از دست ديگران اسال

بگرداند، بلکه او را به مراتب بس عالی و پر شرافت بلند می برد، ايثار و فداکاری را 
در وی غرس ميکند، و از وی شخصيتی ميسازد که همواره دست عطا به ديگران دراز 

  ئی ميکند.نموده و با آنان احسان و نکو
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َقاَل َوُهوَ « ِ َصلَّى $َّ ُ َعْنُهَما أَنَّ َرُسوَل $َّ ِ ْبِن ُعَمَر َرِضَي $َّ َعَلى  َعْن َعْبِد $َّ

َدَقةَ َوالتََّعفَُّف َواْلَمْسأََلةَ  -اْلِمْنَبِر  لَى َفاْلَيُد اْلعُْلَيا ِهَي اْلَيُد اْلعُْلَيا َخْيٌر ِمْن اْلَيِد السُّفْ  -َوَذَكَر الصَّ
  »اْلُمْنِفَقةُ َوالسُّْفلَى ِهَي السَّاِئَلةُ 
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ازعبدهللا بن عمر رضی هللا عنهما روايت است که رسول هللا صلی هللا عليه وسلم در 
حاليکه بر منبر قرار داشتند، پس در ضمن صحبت شان، پيرامون صدقه و خود داری از 

"دست برتر نسبت به دست زيرين بهتر است، دست سؤالگری صحبت کرده فرمودند: 
برتر همانا دست خرج کننده است، و دست زيرين همانا دست سؤالگر است". (به روايت 

  صحيح مسلم).
و حديثی را که داريم ما شرح ميکنيم يکی از همان احاديثی است که رسول هللا صلی هللا 

ست که برای مطالبهء اموال زکات عليه وسلم درآن ، به وعيد وهشدار کسانی پرداخته ا
نزد ايشان می آمدند با آنکه نيازمنديهای اوليه شان را که عبارت از خوراک، لباس و 

مسکن است ، واجد بودند، و يا اينکه بنا برتنبلی کسب وکار را گذاشته خود را بار دوش 
که حق شان نبود، ديگران ساخته بودند، با آنکه توانمندی کار را داشتند، وبا ستاندن آنچه 

حقوق مردمان ناتوان و عاجز از کسب و کار را تلف مينمودند، و ازين طريق فقط 
ميخواستند بر سرمايه خود بيفزايند، و ذلت و خواری دنيا را با عذاب سهمناک آخرت 

  يکجا جمع کنند.
  احکام مستبط از حديث :

طعام، لباس،  –دگی ازين حديث چنين بر می آيد که کسيکه واجد ضروريات اوليه زن
باشد، و يا اينکه توان کسب و کار را و مصرف يک روزه اش را داشته باشد،  –مسکن 

بروی حرام است که از مردم سؤال کند. اما اگر فقير باشد، و يا بنا بر بيماری، يا کدام 
آفت بدنی توان کسب و کار را نداشته باشد، برايش جايز است که به غرض حصول 

ضروری اش از مردم سؤال کند. و مطلب فوق ازين گفتار پيغمبرصلی هللا  نيازمنديهای
  )إن المسألة التحل لغني...(  عليه وسلم بر می آيد: 

اينکه مرتکب اين عمل در غيرضرورت، به عذاب دردناک دوزخ وعيد داده شده است، 
هء گناهان به ما اين مطلب را می رساند که عمل مذکور نه تنها حرام است، بلکه از جمل

کبيره است، زيرا يکی از عاليم کبيره بودن گناه اينست که مرتکب آن به عذاب دوزخ 
  وعيد داده شود.

مطلبی را که درين حديث آمده است، احاديث ديگر نيز تأييد ميکند که بخشی ازآن بدين 
  قرار است:

ِ َعْن أَبِيِه أَنَّ النَِّبيَّ  «  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َقاَل َال تََزاُل اْلَمْسأََلةُ ِبأََحِدُكْم َعْن َحْمَزةَ ْبِن َعْبِد $َّ َصلَّى $َّ
َ َولَْيَس فِي َوْجِهِه ُمْزَعةُ لَْحٍم    »َحتَّى َيْلقَى $َّ

از حمزه بن عبدهللا از پدرش روايت است که پيغمبرصلی هللا عليه وسلم فرمودند: يکی از 
، تا آنکه با هللا در حالتی روبرو ميشود که در چهره شما همواره به سؤالگری ادامه ميدهد

  اش يک قطعه گوشت هم وجود ندارد". (به روايت صحيح 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. و در تفسير حديث اين قول نيز امده است که

حديث مذکور بر ظاهرش حمل می شود، وشخص سؤالگر در حالتی حشر ميشود که 
رويش تنها عبارت از استخوانی است و حتی يک قطعه گوشت هم درآن نمی باشد، و اين 
عقوبت و عالمت همان گناهی بود که در دنيا مرتکب شده بود، واحاديث ديگری نيز اين 
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متوجه اعضای ميشود که توسط آن گناه  مطلب را تأييد ميکند که عقوبات ويژه ای
  صورت گرفته است.

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َمْن َسأََل النَّاَس أَْمَوالَُهْم تََكثُّ «  ِ َصلَّى $َّ ًرا َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َقاَل َقاَل َرُسوُل $َّ
  »َفإِنََّما َيْسأَُل َجْمًرا َفْلَيْستَِقلَّ أَْو ِلَيْستَْكِثرْ 

ريره رضی هللا عنه روايت است که پيغمبرصلی هللا عليه وسلم فرمودند: کسيکه (از ابوه
از مردم اموالشان را به غرض افزايش ثروتش سؤال ميکند، در حقيقت او آتش پاره ای 

را سؤال ميکند، پس (حاال اين بر او بر ميگردد که) ازآن بکاهد، و يا برآن بيفزايد"). (به 
  روايت مسلم)

نست که چنين شخص به دوزخ انداخته خواهد شد، وممکن است که حديث مطلب حديث اي
بر ظاهرش گذاشته شود، و به اين اساس آنچه شخص سؤالگر از غير ضرورت از مردم 

سؤال ميکند، به صورت آتش پارهء خواهد درامد که بدنش به آن داغ کرده خواهد شد، 
ات خود داری ميکند، نيز وارد چنانکه همين گونه عقوبت در مورد کسيکه از پرداخت زک

  شده است.
در حديث فوق، اين مطلب بيان شده است که برای دو گروه مردم سوال کردن جايز است: 

نخست کسی که با فقر بسيار شديد مواجه باشد، دوم، کسی که به غرض ايجاد صلح و 
  آشتی ميان دو کسی که با هم دشمنی دارند، َدينی را به عهده گرفته باشد.

از حديثی که امام مسلم روايت نموده است، چنين مطلب اخذ ميشود که سؤال جز برای و 
  سه گروه مردم جايز نيست:

مردی که دينی را به عهده گرفته است تا در ميان در جناح متخاصم و باهم دشمن   -1
  آشتی بيارد، چه آن جناحهای متخاصم افراد باشند، يا در صورت گروه باشند.

  فتی به وی رسد و تمام مال و دارايش را تلف کند.مردی که آ   -2
مردی که با فقر و تنگدستی شديد مواجه شود، و سه تن از اقاربش که مردان عاقل   -3

  باشند، به فقر او شهادت دهند.
ِ َصلَّ «  ْلُت َحَماَلةً َفأَتَْيُت َرُسوَل $َّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن قَبِيَصةَ ْبِن ُمَخاِرٍق اْلِهَالِلّيِ َقاَل تََحمَّ ى $َّ

َدَقةُ فََنأُْمَر َلَك بَِها َقاَل ثُمَّ َقاَل َيا َقِبيَصةُ إِنَّ ا ْلَمْسأََلةَ َال تَِحلُّ أَْسأَلُهُ فِيَها َفَقاَل أَِقْم َحتَّى تَأِْتَيَنا الصَّ
 َ َل َحَماَلةً فََحلَّْت َلهُ اْلَمْسأ لَةُ َحتَّى يُِصيَبَها ثُمَّ يُْمِسُك َوَرُجٌل أََصابَتْهُ إِالَّ ِألََحِد ثََالثٍَة َرُجٍل تََحمَّ

 َجائَِحةٌ اْجتَاَحْت َماَلهُ فََحلَّْت َلهُ اْلَمْسأََلةُ َحتَّى يُِصيَب قَِواًما ِمْن َعْيٍش أَْو َقاَل ِسَداًدا ِمْن َعْيٍش 
َجا ِمْن َقْوِمِه َلَقْد أََصاَبْت فَُالنًا َفاَقةٌ فََحلَّْت َلهُ َوَرُجٌل أََصابَتْهُ َفاَقةٌ َحتَّى َيقُوَم ثََالثَةٌ ِمْن َذِوي اْلحِ 

اْلَمْسأََلةُ َحتَّى يُِصيَب قَِواًما ِمْن َعْيٍش أَْو َقاَل ِسَداًدا ِمْن َعْيٍش فََما ِسَواُهنَّ ِمْن اْلَمْسأََلِة َيا 
  (صحيح مسلم)» قَبِيَصةُ ُسْحتًا َيأُْكلَُها َصاِحبَُها ُسْحتًا

يصه بن مخارق هاللی رضی هللا عنه روايت است که او گفت: من پرداخت مالی را از قب
(به غرض اصالح) به عهده گرفتم، پس نزد رسول هللا صلی هللا عليه وسلم آمدم، تا از 

آن مورد درخواست همکاری کنم، پس پيغمبرصلی هللا عليه وسلم فرمودند:   ايشان در
آن برايت دستور پرداخت دهيم. قبيصه ميگويد:  منتظر باش تا مال زکات برسد، و از

سپس پيغمبرصلی هللا عليه وسلم فرمودند: ای قبيصه! جز برای سه کس، سؤال درست 
نيست: مردی که پرداخت مالی را به عهده گرفته باشد، پس سؤال نمودن برايش جايز 

م: مردی که است تا آنکه آن مال را به دست بيارد، و سپس از سؤال خود داری کند، دو
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آفت و بالئی به وی رسد و مالش را تلف کند، پس سؤال برايش جايز است تا آنکه به 
آنچه سبب بقا وزنده ماندنش گردد، دست يابد، سوم: مردی که گرفتار فقر و تنگدستی شده 
باشد، وسه مرد از عقالی قومش به فقر او گواهی دهند، درينصورت برايش سؤال درست 

آنچه که سبب بقايش ميگردد، دست يابد، ای قبيصه! سؤال در غير اين  است، تا آنکه به
 سه حالت حرام است، و سؤال کننده چيزی را که از طريق سؤال ميخورد، حرام می

  . خورد
مطلب حمالة اينست که انسان مالی را به متحمل شود و به عهده   » رجل تحمل حمالة « 

دو قبيله، و يا ميان دو شخص، به مصرف  بگيرد تا به غرض تأمين صلح و آشتی ميان
برساند. ودرينصورت سؤال برايش درست است و از مال زکات برايش داده ميشود 

  شرطش اينست که مال مذکور را در کدام امر نامشروع متحمل نشده باشد.
هردو يک  - السداد - و –او قال: سدادا من عيش} القوام  –{حتی يصيب قواما من عيش 

  و آن مقدار از طعام و چيزهای را گويند که حاجت را برآورده سازد.معنا دارد، 
الحجا: عقل را »    حتی يقول ثالثة من ذوی الحجا من قومه لقد أصابت فالنا فاقة« 

گويند، وعقلمند بودن در شاهد برای آن شرط قرار گرفت که شاهد بايد هوشيار باشد، به 
  پذيرفته نيست.اين اساس کسيکه مغفل بوده باشد، شهادتش 

در حديث اين امر را نيز شرط قرار داد که شهود مذکور بايد از قومش باشند، زيرا عادتا 
مال داشتن کسی امر پوشيده می باشد، و جز کسيکه از حال او خبر نباشد، به اين امر 

اطالع نميداشته باشد، و کسانيکه از قوم انسان باشند به حالت افراد قوم خود مطلع و با 
  ر می باشند.خب
  احکامی که از حديث اخذ ميشود: 
اسالم يک شيوهء کامل، و نظام همه گير است، و سرتاسر زندگی مسلمان را از اول    -1

  تا آخر احتوا ميکند، و به آن نظم می بخشد.
اسالم به حفظ شرف و عزت مسلمان بذل اهتمام نموده و چنان به تربيت عالی و بلند  - 2

ت و شرف او را محقق، ودر جامعه اسالمی أمن و امان، و رشد و او می پردازد که عز
  شگوفائی را ببار می آورد.

به کار و شغلهای مفيد و سودمندی که به نفع فرد و جامعه می انجامد، و خير دنيا و    -3
  آخرت را فراهم می آورد، تشويق و ترغيب ميکند.

و بيکاری اموری اند نه تنها به ترک تنبلی و بيکاری ترغيب ميدهد، زيرا کسالت  - 4
  سبب ذلت فرد مسلمان ميشوند، بلکه اسباب سقوط جامعه را نيز فراهم می آورند.

اسالم بر سالمت جامعه سعی نموده در جهت حفاظت آن از مردمان بی کار، استفاده   -5
  جو و فرصت طلب که از اسباب بدبختی جامعه اند، می کوشد.

استقامت بر منهج الهی ربط ميدهد، و صالح آخرت به اسالم سعادت دنيوی را به    -6
صالح دنيا، پس کسيکه با استقامت و پائيداری بر منهج الهی دنيای خويش را اصالح 

کند، آخرتش اصالح ميشود، و کسيکه با دوری گزيدن از دين هللا تعالی دنيايش را فاسد 
يا و آخرت قرار داده سازد، آخرتش نيز تباه و برباد شده، خود را در معرض ذلت دن

  است.
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اسالم به اين جانب که هر صاحب حق بايد حق خود را بستاند، اهتمام ميورزد، وآن   -7
بدينطور که هرگاه اگر مردمان ثروت مند و کسانی توان کسب و کار دارند، از اموال 
زکات بگيرند، درينصورت آنها حق مردمانی را توان کسب و کار ندارند، در معرض 

نموده   رار داده اند، و هللا تعالی در اموال ثروتمندان به مقداری زکات را فرضضياع ق
است که تنها ضرورت مستمندان و بی نوايان را برآورده ميسازد، پس هر گاه اگر 

ثروتمندان و مردمان غير مستحق در اخذ زکات مزاحم فقراء و مردمان نا توان شوند، 
 امد.يقينا اين کار به ضياع آنان می انج

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 گدايی حالل است يا حرام ؟
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