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 التحرٌر حزب أمٌر الرشتة أبو خلٌل بن عطاء الجلٌل العالم أجوبة سلسلة

 رواد صفحته على الفٌسبوك "فقهً" أسئلة على

 سؤال جواب

 المال وكنز التسول

 موسى الشكور.ع موسى: إلى

 :السؤال

 السالم علٌكم ورحمة هللا

 ...وفضل هللا من بنعمة نتمأو رسالتً تصلكم نأ سالأ هللا

 "خرجت زكاتهأ"ٌمنع كنز المال ولو  ٢٤١ المادة فً ورد

 بًأ حدٌث شرح فً الثانً الجزء الدستور مقدمة كتاب فً ٧٧ صفحة فًالمادة  شرح فً وورد

 دام ما واحدا دٌنارا كان ولو دٌنارٌن كان ولو مطلقا والفضة الذهب كنز تحرٌم ٌعنً "وهذا نصه ما مامةأ

 .حاجته من كثرأ الناس من ٌشحد نأ ٌستطٌع ال الفقٌر نأ همتوف، كنزا" ٌكون

 فً للمال كانزا ٌعتبر ال حتى الناس من ٌطلبه نأ الفقٌر ٌستطٌع الذي علىاأل الحد هو ما: والسؤال

 ٌتوقف ومتى ؟به وٌحتفظ الناس من ٌشحده نأ ٌستطٌع الذي المبلغ هو وما ؟حاجته هً وما ؟الحالً وقتنا

 ؟الشحدة عن

 .خٌرا هللا اكموجز

 
 :الجواب

 وبركاته، هللا ورحمة السالم وعلٌكم

 .بخٌر لك ندعو ونحن لنا، دعائك على فٌك هللا بارك

 عن مختلف آخر موضوع وهو ،)الشحاذة( التسول موضوع عن جوهره فً هو سؤالك إن :أوالا 

 هو بل االحتٌاج، عدم أو جباالحتٌا له عالقة وال الغنى، أو بالفقر له عالقة ال فالكنز... الكنز موضوع

 أم غنٌاا  الكانز كون عن النظر بغض علٌها إنفاقه ٌراد حاجة لغٌر وخزنه وكنزه المال جمع على منصب

 ٌكنز قد كذلك والفقٌر علٌها، ٌنفقه حاجة لغٌر وٌخزنه ماالا  ٌكنز قد احتٌاج صاحب لٌس وهو فالغنً فقٌراا،

 بل احتٌاجه لسد عنده الذي المال ٌنفق ال ولكنه احتٌاج، صاحب نهأ مع علٌها ٌنفقه حاجة لغٌر وٌخزنه ماالا 

 ألنهم االحتٌاج أهل من كانوا فهم الصفة، أهل بعض من كان ما وهذا لدٌه، احتٌاج وجود مع وٌخزنه ٌكنزه

 لغٌر وٌخزنه دٌنارٌن( )دٌناراا، ذهباا  ٌكنز بعضهم كان نفسه الوقت وفً الناس صدقة على ٌعٌشون كانوا

 ...علٌها ٌنفقه حاجة

 .هللا بإذن الكفاٌة ففٌه إلٌه الرجوع وٌمكن االقتصادي، النظام كتاب فً مفصل وتحرٌمه الكنز وموضوع

 :فٌه وجاء 13/1/2014 فً للسائل جوابً وكان واالدخار الكنز حول سئلنا أن سبق وقد: ثانٌاا 

 أو بٌتاا  لتبنً ماالا  تجمع نكأ مشروعة حاجة هناك كانت فإن حاجة، لغٌر جمعه هو المال كنز -1)

 أو المدرسة، فً لتدرٌسهم أقساطهم لهم فتجمع أبناء لك أو الزواج، ترٌد أو مصنعاا  تبنً أو أرضاا  تشتري



 حالل جمع وهو لحاجة" ادخار "هو بل كنزاا، لٌس وهو لحاجة جمع فهذا ذلك، نحو أو سٌارة، لتشتري

 ...الحول نصابه على مضى إذا ٌُزكَّى

 ٌعطً كان ملسو هيلع هللا ىلص الرسول ألن بكنز ولٌس جائز أمر هو سنة تكفٌه ٌعول ولمن له النفقة معج إن -2

َوال   َكاَنت  »: َقالَ  ُعَمَر، َعنْ  مسلم أخرج فقد. سنة نفقة المؤمنٌن ألمهات ا النَِّضٌرِ  َبِنً أَم   َعلَى للا   أََفاءَ  ِممَّ

ولِِه، ا َرس  هِ  ٌ وِجف   َلم   ِممَّ  ٌ لِم ونَ  َعَل ل  بِ  ال م س   ٌ ، َوَل  َخ ًِّ  َفَكاَنت   ِرَكاب  ِب ًة، ملسو هيلع هللا ىلص لِلنَّ فِق   َفَكانَ  َخاصَّ ن  لِهِ  َعلَى ٌ   أَه 

ًَ  َوَما َسَنة ، َنَفَقةَ  َعل ه   َبقِ ج  َراعِ  فًِ ٌَ ك  ََلِح، ال  ةً  َوالسِّ دَّ  لصحٌح شرحه فً النووي ٌقول ،«للاِ  َسِبٌلِ  فًِ ع 

ْعِزلُ  أَيْ  َسَنة   َفَقةَ نَ  أَْهلِهِ  َعلَى ٌُْنفِقُ  )َوَقْولُهُ  مسلم ْنفِقُهُ  َكانَ  َوَلِكنَّهُ  َسَنة   َنَفَقةَ  َلهُمْ  ٌَ َنةِ  اْنقَِضاءِ  َقْبلَ  ٌُ  ُوُجوهِ  فًِ السَّ

رِ  ٌْ هِ  َتِتم   َفاَل  اْلَخ ٌْ َنةُ  َعَل  مضى إن نصابه وٌزكى كنزاا، لٌس سنة مدة للنفقة المال جمع فإن ولذلك (،...السَّ

 .السابق السؤال جواب من نقلال انتهى (...الحول علٌه

 :الشرعٌة وحدوده التسول حكم تبٌن تفصٌلٌة شرعٌة أدلة وردت فقد )الشحاذة(، التسول أما: ثالثاا 

 :المال لتحصٌل بالعمل القادر وأمر حاجة، لغٌر أموالهم الناس سؤال عن الشرع نهى -1

وا الَِّذٌنَ  َراءِ لِل ف قَ ﴿: المتعففٌن الفقراء مدح فً وتعالى سبحانه هللا قال - ِصر   َل  للاَِّ  َسِبٌلِ  فًِ أ ح 

ونَ  َتِطٌع  س  باً  ٌَ ِض  فًِ َضر  َر  َسب ه م   اْل  ح  اءَ  ال َجاِهل   ٌَ ٌَ نِ َعفُّفِ  ِمنَ  أَغ  ِرف ه م   التَّ م   َتع  أَل ونَ  َل  ِبِسٌَماه  س   إِل َحافاً  النَّاسَ  ٌَ

فِق وا َوَما ن  ر   ِمن   ت   ٌ َ  َفإِنَّ  َخ
 .الناس سؤال عن بالنهً مشعرة اآلٌة فهذه ،﴾لٌِم  عَ  ِبهِ  للاَّ

َرةَ  أَِبً َعنْ  نفسه الباب فً صحٌحه فً مسلم وروى - ٌْ ِ  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  ُهَر  النَّاسَ  َسأَلَ  َمن  »: ملسو هيلع هللا ىلص هللاَّ

َواَله م   َما َتَكثُّراً  أَم  أَل   َفإِنَّ س  راً  ٌَ َتقِلَّ  َجم  س  ٌَ ثِر   أَو   َفل  َتك  س  ٌَ  ملسو هيلع هللا ىلص ]َقْولُهُ : ٌلً ما مسلم على النووي شرح فً وجاء ،«لِ

َواَله م   النَّاسَ  َسأَلَ  َمن  » َما َتَكثُّراً  أَم  أَل   َفإِنَّ س  راً  ٌَ َتقِلَّ  َجم  ٌَس  ِثر   أَو   َفل  َتك  س  ٌَ َعاَقبُ  أَنَّهُ  َمْعَناهُ اْلَقاِضً َقالَ  «لِ  ِبالنَّارِ  ٌُ

ْحَتِملُ  ٌَ ُكونَ  أَنْ  َو أُْخُذهُ الَِّذي َوأَنَّ  َظاِهِرهِ  َعلَى ٌَ ِصٌرُ  ٌَ َكاِة[ َماِنعِ  فًِ َثَبتَ  َكَما ِبهِ  ٌُْكَوى َجْمراا  ٌَ  .الزَّ

َرةَ  أَِبً َعنْ  نفسه الباب فً أٌضاا  مسلم صحٌح فً وجاء - ٌْ ِ  َرُسولَ  َسِمْعتُ : َقالَ  ُهَر قُولُ  ملسو هيلع هللا ىلص هللاَّ  َْلَن  »: ٌَ

وَ  د  غ  م   ٌَ ك  ِطبَ  أََحد  ٌَح  ِرهِ  َعَلى َف َتَصدَّ  َظه  ٌَ ًَ  ِبهِ  قَ َف نِ َتغ  س  ٌَ ر   النَّاسِ  ِمنَ  ِبهِ  َو  ٌ أَلَ  أَن   ِمن   لَه   َخ َلً  ٌَس  َطاه   َرج   أَو   أَع 

دَ  َفإِنَّ  َذلِكَ  َمَنَعه   ٌَ ا ال  ٌَ ل  ٌَدِ  ِمنَ  أَف َضل   ال ع  لَى ال  ف  َدأ   السُّ ول   ِبَمن   َواب   .«َتع 

 مسلم رواه الذي الحدٌث ففً ،ملسو هيلع هللا ىلص لرسولا بٌنها معٌنة حاالت فً أموالهم الناس سؤال الشرع أجاز -2

ً   ُمَخاِرق   ْبنِ  َقِبٌَصةَ  َعنْ  صحٌحه فً ْلتُ : َقالَ  اْلِهاَللِ تُ  َحَمالَةا  َتَحمَّ ٌْ  أَقِم  » :َفَقالَ  فٌَِها أَْسأَلُهُ  ملسو هيلع هللا ىلص هللاَِّ  َرُسولَ  َفأََت

َنا َحتَّى ٌَ َدَقة   َتأ ِت ا»: َقالَ  ُثمَّ : َقالَ  «ِبَها لَكَ  َفَنأ م رَ  الصَّ أَلَةَ  إِنَّ  َقبٌَِصة   ٌَ ل   ؛َثََلَثة   ِْلََحدِ  إِلَّ  َتِحلُّ  َل  ال َمس  لَ  َرج   َتَحمَّ

أَلَة   لَه   َفَحلَّت   َحَمالَةً  ِسك   ث مَّ  ٌ ِصٌَبَها َحتَّى ال َمس  ل   ،ٌ م  ه   َوَرج  َتاَحت   َجاِئَحة   أََصاَبت  أَلَة   َله   َفَحلَّت   َماَله   اج   ال َمس 

ٌ ش   ِمن   قَِواماً  ٌ ِصٌبَ  َحتَّى ٌ ش   ِمن   ِسَداداً  َقالَ  أَو   َع ل   ،َع ه   َوَرج  ق ومَ  َحتَّى َفاَقة   أََصاَبت   ال ِحَجا َذِوي ِمن   َثََلَثة   ٌَ

ِمهِ  ِمن   ً  أََصاَبت   لََقد   َقو  أَلَة   َله   َفَحلَّت   َفاَقة   ف ََلنا ً  ٌ ِصٌبَ  َحتَّى ال َمس  ٌ ش   ِمن   قَِواما ٌ ش   ِمن   اداً ِسدَ  َقالَ  أَو   َع  ،َع

أَلَةِ  ِمنَ  ِسَواه نَّ  َفَما ا ال َمس  ً  َقبٌَِصة   ٌَ تا ح  ل َها س  أ ك  تاً  َصاِحب َها ٌَ ح   األصناف أن الحدٌث هذا من وواضح ،«س 

 جائحة، أصابته الذي والرجل الناس، بٌن اإلصالح فً دٌناا  تحمل الذي الرجل: هم المسألة لهم تحل الذٌن

 ...الفاقة ذو والفقٌر

 لسداد ماالا  ٌملك ال الذي الخاص الدٌن كصاحب حكمهم فً هم من الثالثة األصناف بهؤالء وٌلحق -3

َما﴿ :تعالى قوله فً "غارمٌن" لفظ تحت الندراجه دٌنه َدَقات   إِنَّ َها َوال َعاِملٌِنَ  َوال َمَساِكٌنِ  لِل ف َقَراءِ  الصَّ  ٌ  َعَل

َؤلََّفةِ  ِ  َسبٌِلِ  َوفًِ َوال َغاِرِمٌنَ  َقابِ الرِّ  َوفًِ ق ل وب ه م   َوال م  نِ  للاَّ ِبٌلِ  َواب  ِ  ِمنَ  َفِرٌَضةً  السَّ    للاَّ
 ،﴾َحِكٌم   َعلٌِم   َوللاَّ

 علٌه ٌنفق قرٌب وال مال عنده ولٌس قوته لكسب ٌعمله عمالا  ٌجد ال الذي أي المكتسب غٌر القوي وكذلك

 هللا عبٌد حدثنً: قال أبً حدثنً: قال عروة بن امهش عن وغٌره النسائً رواه الذي الحدٌث فً ملسو هيلع هللا ىلص لقوله



 
 موقع الخَلفة                  موقع جرٌدة الراٌة                       موقع إعَلمٌات حزب التحرٌر           إلعَلمً المركزياالمكتب موقع حزب التحرٌر                       موقع                   

        tahrir.org-ut-www.hizb                 tahrir.info-ut-www.hizb         www.alraiah.net                       www.htmedia.info                       ah.netwww.khilaf 

 وقال البصر فٌهما فقلب الصدقة من ٌسأالنه ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول أتٌا أنهما حدثاه رجلٌن أن الخٌار بن عدي بن

ت َما إِن  »: ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول فقال جلدٌن فرآهما بصره محمد ً   فٌَِها َحظَّ  َوَل  ِشئ  َتِسب   لَِقِوي   َوَل  لَِغِن ك   قال «م 

ةا  دفع ٌتحمل من وأٌضاا . صحٌح: األلبانً ٌَ ْدَفُعَها اْلَقاِتلِ  َنِسٌِبهِ  أَوْ  َحِمٌِمهِ  أَوْ  َقِرٌِبهِ  َعنْ  "ِد اءِ  إلَى ٌَ ٌَ  أَْولِ

ْدَفْعَها لَمْ  َوإِنْ  اْلَمْقُتوِل، ُع" الَِّذي َحِمٌُمهُ  أَوْ  َقِرٌُبهُ  قُِتلَ  ٌَ َتَوجَّ  َمالِك   ْبنِ  أََنسِ  َعنْ  مسنده فً أحمد رواه لما وذلك ٌَ

أَلَةَ  إِنَّ »: قال ملسو هيلع هللا ىلص النبً عن م   أَو   م وِجع   َدم   ِذي َثََلث   ِْلََحدِ  إِلَّ  َتِحلُّ  َل  ال َمس  ر  ِظع   غ 
ف  قِع   َفق ر   أَو   م  د   .«م 

 أن األصناف لهذه ٌجوز وال ألجلها سألت التً الحاجة تسد أن إلى المسألة لها تجوز األصناف فهذه

 فً هو ومن قبٌصة حدٌث فً المذكورٌن األصناف هؤالء لغٌر ٌصح وال... أعاله المبٌن وفق بعدها تسأل

 ...أموالهم الناس ٌسألوا أن لهم ٌصح ال حكمهم،

 باب الخالفة دولة فً األموال كتاب فً وذلك المسألة، معه تجوز ال الذي الغنى حد ذكرنا وقد -4

 :ٌلً كما الزكاة" "مصارف

: قال عمرو بن هللا عبد عن السنن وأصحاب أحمد روى. الصدقة أخذ األغنٌاء على هللا حرم وقد...]

َدَقة   َتِحلُّ  َل » :ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول قال ، الصَّ  ً ة   لِِذي َوَل  لَِغِن  والمقدرة، القّوة، صاحب هو المّرة وذو. «َسِوي   ِمرَّ

 ٌسد عما زٌادة علٌه ودخل غٌره، عن استغنى من والغنً،. فقٌراا  اعتبر ٌكسبه ما ٌجد لم فإن المكتسب،

ٌّـنت أحادٌث وردت وقد حاجاته،  ِمن   َما» :ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول قال: قال مسعود بن هللا عبد عن. الغنً هو من ب

أَل   أََحد   س  أََلًة، ٌَ وَ  َمس  َها َوه  ، َعن  ًٌّ مَ  َجاَءت   إِلَّ  َغِن و  اَمةِ  ٌَ ٌَ وحاً، ال قِ وشاً، أَو   ك د  د  م وشاً  أَو   خ  ِههِ  فًِ خ  : قٌِلَ . َوج 

ا ولَ  ٌَ ِنٌِه؟ َما أَو   ِغَناه ، َوَما للِا، َرس  ونَ : َقالَ  ٌ غ  س  َهماً، َخم  َهبِ  ِمنَ  ِحَساب َها أَو   ِدر   فمن. الخمسة رواه «الذَّ

ا  خمسٌن ملك ا  141.55 أي فضة درهما  ومسكنه، وملبسه، مأكله، عن فاضلة ذهباا، عدلها أو فضة، غراما

 لمثل ٌجوز فال وعلٌه. انتهى [.الصدقة من ٌأخذ أن له ٌجوز وال غنٌاا، اعتبر وخادمه، ه،وولد أهله، ونفقة

 .الناس ٌسأل أن الغنً هذا

 :وحلها التسول مشكلة: رابعاا 

 اإلسالمً الشرع استبعاد إلى ٌرجع اإلسالمٌة البالد فً التسول ظاهرة انتشار أن إلٌه التنبٌه ٌجدر مما

 ما المبكً المفجع لمن وإنه... الناس شئون رعاٌة فً الحكام من الحاصل الكبٌر التقصٌر وإلى التطبٌق من

 مع... الطرق تقاطع وعند الشوارع وفً المساجد أمام المسلمٌن بالد فً المتسولٌن من أسراب من ٌشاهد

 المتسولٌن على األولى بالدرجة ٌقع ال اللوم وإن... والثروات المال مخزن هً المسلمٌن بالد أن

 ٌقضون وال الناس شئون ٌرعون ال ذلك وفوق الشرع، ٌطبقون ال الذٌن الحكام على ٌقع بل والشحاذٌن

ا  لهم ٌوفرون وال حاجاتهم  من سٌكون هللا بإذن قرٌباا  القادمة الراشدة الخالفة دولة وإن... عٌش من قواما

... التسول كظاهرة سٌئة ظواهر من علٌها ٌترتب وما اإلسالمٌة البالد فً الفقر ظاهرة معالجة أولوٌاتها

 فهو االقتصادي النظام كتاب من ذلك فً جاء ما وخاصة الفقر، مشكلة اإلسالم عالج كٌف كتبنا فً بٌنا وقد

 .(...إلٌه الرجوع وٌمكن فٌه مفصل

 الرشتة أبو خلٌل بن عطاء أخوكم

 ـه1443 اآلخرة جمادى 11

 م22/01/2022الموافق 

 :الفٌسبوك على هللا( )حفظه راْلمٌ صفحة من الجواب رابط

https://www.facebook.com/HT.AtaabuAlrashtah/posts/476691797351528 
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