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 ٥٩

 :
الحمــد هللا رب العــالمین والــصالة والــسالم علــى أشــرف 

، وصـحبه أجمعــینمحمـد وعلـى آلـه نبینـااألنبیـاء والمرسـلین 
. وبعد

وأوكــــــل لهــــــم مهمــــــة ، بنــــــي آدمفقــــــد خلــــــق اهللا 
وأراد من هـذا اإلنـسان ، في األرض وعمارتهااالستخالف 

بعــد تحقیــق العبودیــة لــه أن یكــون قویــًا منتجــًا ال متكاســال 
ــــواكال فحــــث اإلســــالم علــــى العمــــل وبــــّین أن أفــــضل ، مت

، وأطیــب مــا أكــل اإلنــسان مــا كــان حــالال ومــن كــسب یــده
علــــى اإلنــــسان الــــصابر الــــذي مــــع حاجتــــه ال وأثنــــى 

وهــــذا فــــي قولــــه ، عفــــهیــــسأل إنمــــا یــــصبر ویبحــــث عمــــا ی
یلِ اللَّــــِه ال : تعـــالى ـــِب ــــي َس وا ِف رُ ـــصِ ینَ ُأحْ ِلْلُفَقـــرَاِء الَّــــِذ

ــاَء  َی ِن ــُل َأغْ اِه ُبُهُم اْلَج ــَس ــي اَألرْضِ َیحْ بًا ِف ــرْ یُعونَ ضَ َتطِ ــْس َی
افـًا  َألونَ النَّـاسَ ِإْلَح اُهْم ال َیـْس یَم ـسِ ـرُِفُهْم ِب نَ التََّعفُّـفِ َتْع ِم

ــنْ  ــوا ِم ُق ِف ــا ُتْن َم ــیمٌ وَ ِل ــِه َع ــَه ِب نَّ اللَّ ــِإ ــرٍ َف ْی ، ]٢٧٣: البقــرة[َخ
ومــع هــذا فإننــا نــرى فــي أیامنــا هــذه تفــاقم ظــاهرة التــسول

ذهـبشكل ملحوظ، وعظم اآلثار التي جرّتها هوانتشارها 
.جامعة آل البیت، محاضر متفرغ*

لـذا جـاء هـذا البحـث دراسـة ، الظاهرة على المجتمع بأسـره
ــــا، لهــــذه الظــــاهرة ــــشرعي فیهــــاوبیان وتوضــــیحا ، للحكــــم ال

ووســــیلة لعالجهــــا والقــــضاء ، ألســــبابها وصــــورها وآثارهــــا
. علیها

 :
تتمثـــل مــــشكلة الدراســــة مـــن خــــالل تــــسلیط الــــضوء 

، علــى ظــاهرة التــسول وبیــان حكمهــا فــي الفقــه اإلســالمي
ل علــى وبیــان اآلثــار الجــسیمة التــي تخلفهــا ظــاهرة التــسو 

ــــة معالجتهــــا، المجتمــــع ككــــل ــــان كیفی ــــرز أهمیــــة ، وبی وتب
، الموضوع من خالل ازدیـاد حجـم هـذه الظـاهرة وانتـشارها

وتتجلــــى أهــــداف هــــذه الدراســــة مــــن خــــالل اإلجابــــة عــــن 
: التساؤالت اآلتیة

؟ما المقصود بالتسول)١
؟وما هي صوره، هي دوافع التسول وأسبابهما)٢
ان أن یــــسأل مــــا حكــــم التــــسول ومتــــى یجــــوز لإلنــــس)٣

؟وما آداب السؤال، الغیر
،عـالمجتمار التي یخلفها التسول على ـهي اآلثما)٤

 

*

م٣٠/٣/٢٠١١: تاریخ قبول البحثم١٢/٥/٢٠١٠: تاریخ وصول البحث
 

ة على المجتمع بأسره، وذلك من خالل تحدید مفهوم ظاهرة التسول التي أصبحت من الظواهر الخطیر یتناول هذا البحث 
له، والتعرض لرأي القانون الوضعي في مسألة التسول، وبیان أسبابه ودوافعه، وصوره لحكم الشرعيابیانالتسول، و 

والتعرض المعاصرة، وبیان اآلثار الخطیرة الناجمة عنه وكیفیة معالجة اإلسالم لها، والحث على األخذ بهذا العالج الناجع،
.لبعض الدراسات االجتماعیة للقضاء على هذه الظاهرة 

Abstract
This research deals with the phenomena of begging which becomes one of the most dangerous

problems in the society. The researcher will firstly show the meaning of begging. Then will draw Al-
Shareah view to this issue. The next part of this research will study the civil law point of view regarding
these phenomena. This study will also explain the reasons and effects of begging. It will also discuss the
ways of solving this problem from its roots. In this sense, the research will use the social studies that have
been done through the Ministry of Social.
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 ٦٠

ومـــا هـــي الطـــرق الناجعـــة فـــي عـــالج هـــذه الظـــاهرة 
؟والقضاء علیها

 :
الدراســات فــي هــذه الظــاهرة وجــدت بعــض بعــد البحــث

، ومـــن هـــذه الدراســـات، التـــي تكلمـــت عـــن ظـــاهرة التـــسول
الخــــــصائص االجتماعیــــــة واالقتــــــصادیة (ة بعنــــــواندراســــــ

ماجـستیر فـي الجامعـة وهي رسالة ، )للمتسولین في األردن
األردنیـــة مـــن إعـــداد مهـــا كـــریم المـــور، وبّینـــت هـــذه الدراســـة 

، االقتصادیة واالجتماعیـة فـي األردنخصائص المتسولین 
وعرضــــت ، األمــــاكن واألوقــــات التــــي یكثــــر فیهــــا التــــسول

ولم تتناول هذه الدراسـة الجانـب ، دوافعهو ألسباب التسول
الــــشرعي مــــن حیــــث حكــــم التــــسول فــــي الفقــــه اإلســــالمي 

إنمــــــا جــــــاءت الدراســــــة ، وغیرهــــــا مــــــن القــــــضایا الفقهیــــــة
ــــة ــــى ، اجتماعیــــة بحت بحــــث منــــشور فــــي كمــــا اّطلعــــت عل

المجلة األردنیـة فـي الدراسـات اإلسـالمیة للـدكتور محمـد عیـد 
ــــــوان  ــــــوي فــــــي المــــــنهج (الــــــصاحب بعن عــــــالج ظــــــاهرة النب

معالجــة هــذه الظــاهرة مــن خــالل الدراســةبّینــتو ) التــسول
عــرض األحادیــث النبویــة التــي تنهــى عــن التــسول وتحــث 

التـسول وال أسـبابه ولـم الدراسـة حكـم تبـینولم ، على العمل
تتعرض للدراسات االجتماعیة فـي هـذا الجانـب، كمـا اطلعـت 

أجراهــــا ) التــــسول والتــــشرد فــــي األردن(علــــى دراســــة بعنــــوان 
عمـــــر حـــــسین وآخـــــرون، وهـــــذه الدراســـــة شـــــملت عینـــــة مـــــن 

علــــى المتــــسولین والمتــــشردین وهــــدف هــــذه الدراســــة التعــــرف 
والتعـــــــــرف علـــــــــى األســـــــــباب ، هدوافعـــــــــو أســـــــــباب التـــــــــسول

ــم تبــین هــذه الدراســة االقتــصادیة واالجتماعیــة للمتــسولین، ول
كحـــال بـــاقي الدراســـات االجتماعیـــة الجانـــب الفقهـــي مـــن 

وبیــان طـرق المعالجــة ، قهــي لهـذه الظـاهرةحیـث الحكـم الف
الدراســة جامعــة بــین الجانــب لــذا جــاءت هــذه ، فــي اإلســالم

االجتمــاعي ومحاولــة لتغطیــة الفقهــي لهــذه الظــاهرة والجانــب
التــــي لــــم تتناولهــــا الدراســــات جمیــــع مفــــردات هــــذه الظــــاهرة

. السابقة

:
:جاء منهج الدراسة على النحو اآلتي

ســــتقرائي، حیــــث تتبعــــت الجزئیــــات المتعلقــــةالمــــنهج اال-١
وأســباب هــذه ، بهــذا البحــث مــن حیــث أقــوال الفقهــاء

وذلــــك مــــن خــــالل الرجــــوع إلــــى ، الظــــاهرة وصــــورها
ـــه ومـــصادره األصـــیلة المعتمـــدة والرجـــوع ، كتـــب الفق

إلــى بعــض الدراســات االجتماعیــة التــي تناولــت هــذا 
. الموضوع

قــــوال األنوذلــــك بتحلیــــل مــــضمو ، المــــنهج التحلیلــــي-٢
وأدلتهــا وتمحیــصها الســتخالص األحكــام منهــا دون 

. تعصب أو تحیز
وتخـــریج األحادیــــث ، عـــزو اآلیـــات القرآنیـــة الكریمـــة-٣

مـــن حیـــث الـــصحة والحكـــم علیهـــا، النبویـــة الـــشریفة
ثــــراء البحــــث بــــرأي القــــانون الوضــــعي ، والــــضعف ٕ وا

الخاصـــــــة بهـــــــذه األردنـــــــي واإلحـــــــصاءات واألرقـــــــام
. رةـالظاه

 :
یــــشتمل هــــذا البحــــث علــــى مقدمــــة وأربعــــة مباحــــث 

: وذلك على النحو اآلتي، وخاتمة
. بهذات الصلة واأللفاظتعریف التسول، : المبحث األول

. واصطالحا، التسول لغةتعریف: المطلب األول
. بهاأللفاظ ذات الصلة : المطلب الثاني

ــسولســبابأ: المبحــث الثــاني وأمــاكن وجــودوصــوره، الت
. المتسولین

. سباب التسولأ: المطلب األول
. التسولصور: المطلب الثاني
. أماكن وجود المتسولین: المطلب الثالث

ضــوابط المــسألة، وآداب الــسائل، وحكــم: المبحــث الثالــث
. التسول في الفقه اإلسالمي

. ضوابط المسألة: المطلب األول
. آداب السائل: لمطلب الثانيا

. حكم التسول في الفقه اإلسالمي: المطلب الثالث
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 ٦١

. آثار التسول، وطرق عالجه: الرابعالمبحث 
. آثار التسول على المجتمع: المطلب األول
. طرق معالجة التسول: المطلب الثاني

. التوصیاتأهم الخاتمة و 

 
، 

 :،:

:تعریف التسول لغة: والً أ
لُ  ُل اســـترخاُء الـــبطن،: التـَّـَسوُّ ، والتـَّـَسوُّ َل ـــوِ مـــن الفعــل َس

ُل إذا اســترخى : یقــال وَ ــْس َل َی ــوِ تحــسین الــشيء والتــسویلَس
نـــــسان لیفعلـــــه ـــــه ِإلـــــى اإلِ ِبیُب ـــــه وَتحْ وقـــــاَل ، َأو یقولـــــهوتزییُن

ـــبُ  یرُ : الرَّاِغ وِ ـــرِصَ علیــــه وتَــــصْ ــــا ُح یینُ الــــنَّْفسِ ِلَم هــــوَ تَـــزْ
نِ  َس ورَِة الَح ـنَ التسول: وقاَل غیرُه. الَقِبیِح منُه ِبصُ یٌل ِم َتْفِع

ــَل الـّسولِ  نَّاهــا َفتُــزَیِّنُ ِلَطاِلِبهــا الباطِ َتَم ــسانِ َی ْن ِنیَّــُة اإلِ وهــو ُأْم
ورِ الــ ـرُ ـرَُه مــن ُغ ْی َیاوَغ َطانُ . دُّْن َل َلــُه الـشَّْی ـوَّ ــوَاهُ : وَس قــاَل ، َأغْ

ــمْ : َتعــالى َلــى َلُه ــْم وََأْم َل َلُه ــوَّ َطانُ َس ، ]٢٥: محمــد[الــشَّْی
ٌل  زَةٍ ُسولةٌ ورَُج ِثیرُ السُّؤَالِ : كُهَم . )١(َك

وممــا ســبق نجــد أن المعنــى اللغــوي للتــسول یــدور حــول
ــــشيء، واإلغــــواء، االســــترخاء القبــــیح وتزیینــــه وتحــــسین ال

. أو یفعله، لإلنسان لیقوله

 ::
هـو مـصطلح؛ مصطلح التـسول بمدلولـه المعاصـرإنّ 

ن كان اللفظ موجودًا عند العـرب قـدیما ٕ لكنـه لـم ، حدیث وا
لـــذا لـــم أجـــد بحـــسب ، یطلـــق علـــى مـــا یطلـــق علیـــه حـــدیثا

طالعــي بحثــي و  ٕ عنــد القــدماء للتــسو لاً تعریفــًا اصــطالحیا
وهـو ؛ولكـن وجـدت لـه تعریفـًا معاصـراً ، بمدلوله المعاصر

مــا ورد فــي قــانون مراقبــة ســلوك األحــداث فــي المــادة الثانیــة 
أو طلــــــب ، ســــــتعطاءهواال: بــــــأن التــــــسول، )أ(منــــــه الفقــــــرة

أو لغیـره متجـوًال ، سـواء لـه، الصدقة الذي یقوم به الحـدث
لــى ذلــك بعــرضإذرعًا كــان أو جالــسًا فــي مكــان عــام متــ

ةـإلى وسیل، أوأو أكثر، جروحه، أو عاهة فیه

. أخرى لهذه الغایة
العالقــة المــشتركة بــین المعنــى ممــا ســبق نجــد أن و 

أن المتــسول :ياللغــوي والمعنــى االصــطالحي للتــسول هــ
لـى إوهـذا مـدعاة ، یجمع المـال مـن غیـر تعـب وبـذل جهـد

ـــــبطن ـــــ، اســـــترخاء ال ـــــسول فی ـــــزیین كمـــــا أن الت ه خـــــداع وت
فالمتسول یحـاول أن ، وهو التسول، وتحسین للفعل القبیح

أمـــوالهمیحـــسن ویـــزین هـــذا الفعـــل ویخـــدع اآلخـــرین بأخـــذ 
ـــة ، بـــداعي الحاجـــة كمـــا أن فعـــل التـــسول نفـــسه فیـــه غوای

ــــ، للمتــــسول وتــــضلیل ي المتــــسول بأنــــه سیــــصبح فهــــو یمّن
لـى غیرهـا مـن إ، وأنـه عمـل جـائز شـرعا، غني بهذا الفعل

. مانياأل
امتهــان:وممــا ســبق أســتطیع أن أعــرف التــسول بأنــه

بـــأي وســـیلة كانـــت دون مـــسوغ ، طلـــب المـــال مـــن النـــاس
. شرعي

: شرح التعریف
امتهـــان؛ أي جعـــل التـــسول وســـؤال النـــاس مهنـــة وحرفـــة : أوالً 

یعتادهــــا المتــــسول، ویــــستمر علــــى فعلهــــا، وبهــــذا القیــــد 
ــــب النــــاس لمــــرة، أو مــــرتین  أو لحاجــــة یخــــرج مــــن یطل

. معینة ثم ینتهي، كما سنبینه الحقا
ــاً  طلــب المــال، المــال معــروف؛ وهــو النقــود والــدراهم، : ثانی

ویدخل في هذا القید ما بمعناه، أي كـل شـيء متقـوم 
وله قیمة، ویمكن االستفادة منـه بطریقـة، أو بـأخرى، 
وتحویلــــه إلــــى مــــال، ویخــــرج بهــــذا القیــــد مــــن یــــسأل 

. وغیرهاالعلم، ومن ینشد الضالة 
فالمتـسول ال یفـرق ، مـن النـاس؛ أي مـن كـل البـشر: ثالثاً 

وال بــین عربــي أو أعجمــي بــل ، بــین غنــي وال فقیــر
. وجمعه، همه الحصول على المال

المتـسول یـسلك أي وسـیلة نّ إبأي وسـیلة كانـت؛ أي : رابعاً 
جراحـه للحصول على المال من الناس، فقـد یعـرض 

، ستعطف بهـا النـاسأو یستخدم عبارات ی، أو آفاته
ـــــــرة ـــــــاختالف ، ومتطـــــــورة، فوســـــــائلهم كثی ـــــــف ب تختل
. األزمان واألماكن

ــــساً  وطلبــــه تــــسوله هــــذا نّ وإ دون مــــسوغ شــــرعي؛ أي : خام
. للمال من الناس ال یستند إلى سبب شرعي مباح
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 ::
ویــراد، هنــاك بعــض األلفــاظ التــي تطلــق علــى المتــسول

بـل قـد ، فهي تشارك التسول في المعنى، فعل التسولبها
و أیعبــر بهــا مــن قبــل النــاس قاصــدین بــذلك فعــل التــسول 

فـــي هـــذا البحـــث هـــذه األلفـــاظ نحـــن نـــستعملقـــد و المتـــسول، 
:ومن هذه األلفاظ، قاصدین معنى التسول

ــ: االســتجداء)١ وَى ، دى بكــسر الجــیموهــو مــن الِج ــْد والَج
ـــــة ـــــدَ ، العطی َت اُه واجْ ـــــَد اهُ وَج َد ـــــب جـــــدواه؛اُه واســـــَتجْ ، أي طل

وَى ْد اُه أعطاه الَج َد . )٢(واالستجداء الطلب، وأجْ
ـــسؤال) ٢ ولُ : ال ُؤ ـــْس مـــن الفعـــل ســـأل، والـــسؤال الطلـــب، والَم

َأْلتُ اهللا العافیة طلبتها، المطلوب . )٣(وَس
ـــسؤال یـــشتركان بـــأن كـــل  ونجـــد هنـــا أن التـــسول وال

ن كــان  ٕ بینهمــا خــصوص وعمــوم،منهمــا فیــه معنــى الطلــب وا
، فالـــسؤال أعـــم مـــن التـــسول فلـــیس كـــل ســـؤال هـــو تـــسول

وقــــد یكــــون الــــسؤال ، فالــــسؤال یــــدخل فیــــه التــــسول وغیــــره
، وقــد عبــر الــشرع الحنیــف بلفــظ الــسؤال والمــسألة، تــسوال

. وقصد بذلك التسول كما سیأتي
ذَ : الـــشحاذة)٣ ــــَح عِ ، مـــن الفعـــل َش ْن ُذ كـــالَم وهــــو ؛والـــشَّحْ

ِلـحٌّ : لـذا یقـال، السؤالِ اإلْلحاُح في اٌذ ُم ُتهُ ، شـحَّ ْذ ـَح أي ؛وَش
. )٤(ألححت علیه في المسألة

 

،

كمـــا أن لـــه صـــور وأشـــكال ، كثیـــرةســـباب أللتـــسول 
ومــن ، واألزمــانالعــصور بــاختالفتختلــف وتتنــوع كثیــرة 

ـــــسولســـــنبین أســـــبخـــــالل هـــــذا المبحـــــث  ، اب وصـــــور الت
. وأماكن وجود المتسولین

 ::
إن للتــــسول أســــباب ودوافــــع كثیــــرة، تختلــــف بــــاختالف

: نجملها بما یأتي، العصور واألزمان
إذ ُیعــدُّ الفقــر والحاجــة ســببا مــن أســباب : والحاجــةالفقــر) ١

مــن خــاللانتــشار هــذه الظــاهرة، إذ أن اإلنــسان الفقیــر یــسعى 
. )٥(التسول إلى تأمین وسّد احتیاجاته من قوت وغیره

ونقـــــصد باالســـــتكثار؛ أن یـــــسأل المتـــــسول : االســـــتكثار) ٢
النـــاس المـــال مـــن أجـــل الكثـــرة، ومـــن أجـــل أن یـــصبح غنیـــا، 
فلـیس الـسؤال والتــسول مـن أجــل حاجـة ألمــت باإلنـسان؛ إنمــا 

شرع هي من أجل زیـادة المـال، وجمعـه وتكثیـره، وقـد أشـار الـ
ن یـسأل مـ: "إلى هذا السبب، وهذا الدافع من خـالل قولـه 

. )٦("، فإنما یسأل جمراً الناس أموالهم تكثراً 
ـــــة)٣ َطـــــلَ مـــــن الفعـــــل :البطال َطـــــلَ و ، َب ـــــالً َب وُبطـــــوالً ُبْط

َهــبَ : ِبــضمهنَّ وُبْطالنــاً  ــیاعاً َذ راً ضَ ــْس ُ َبَطــلَ و ، وُخ : اَألجیــر
فعــدم وجــود العمــل ، )٧(لالعمــتــركةُ اَلــطَ البَ : وقیــل، َتَعطَّــلَ 

أو تركه ال یسوغ لإلنسان أن یتسول ویستجدي الناس بـل 
وال ، إن اإلســــــالم أمــــــر اإلنــــــسان أن یبحــــــث عــــــن العمــــــل

نفـسيوالـذي": موجهـا فـي ذلـكلذا قال النبـي ، یجلس
لـهخیـر، ظهرهعلىفیحتطبحبلهأحدكمیأخذألنبیده
. )٨("منعهأوأعطاهفیسألهرجالیأتيأنمن
امتهان فئـة معینـة مـن أبنـاء المجتمـع هـذه الحرفـة )٤

ــل التــسول مهنــة وهــذا الــسبب مــن األســباب المعاصــرة : وجع
المجتمــــع جعلــــت للتــــسول، حیــــث إن هنــــاك فئــــة معینــــة مــــن 
وهـي وسـیلة ، )٩(التسول واالستجداء مهنـة یعتاشـون علیهـا

ــــرزق ــــصغر، لكــــسب ال ــــذ ال ، فیعلمــــون أطفــــالهم علیهــــا من
حتــى أصــبحت عــادة وعــرف ، بعــد جیــلویتوارثونهــا جــیال
. متأصل عندهم

تعــّد المــشاكل األســریة،: المــشاكل األســریة واالجتماعیــة) ٥
فالمــشاكل ، واالجتماعیــة مــن األســباب المعاصــرة للتــسول

ومـا ینـتج عنهـا مـن تفكـك أسـري ، التي تحـدث فـي األسـرة
كلهــا دوافــع لممارســة التـــسول واالســتجداء، كمــا أن المـــشاكل 

لزیــادة ظــاهرة یــة واألزمــات التــي تحــدث هــي دوافــع االجتماع
. )١٠(التسول

ــــسول مــــن : )١١(ســــهولة التــــسول) ٦ تعــــّد ســــهولة فعــــل الت
ــــشار هــــذه الظــــاهرة، إذ إن المتــــسول ال  ــــدوافع لظهــــور وانت ال
یبـــذل جهـــدا كبیـــرا فـــي فعـــل التـــسول، وهـــذا الفعـــل ال یتطلـــب 

. مستلزمات، فهو مهنة تدر المال بال أي مجهود
أن؛ونقصد بهذه العبارة: )١٢(لقدرة على الكسبعدم ا)٧

و ، ألعاهــةنــسان فقیــرًا، غیــر قــادر علــى كــسب القــوت یكـون اإل
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ولـیس ، و نحوه، وال یوجـد لهـذا الـشخص معیـل یعیلـه، ألمرض
فیجــوز لمــن كانــت هــذه حالتــه لــه مــصدر رزق مــن أي جهــة، 

أنـه قـال للـرجلین حـدیث النبـي ودلیل ذلكأن یسأل الناس، 
، حــق فیهــا لغنــيوال، إن شــئتما أعطیتكمــا منــه: "ســأالهالــذین

. )١٣("وال لقوي مكتسب

 ::
إلـى كثیرة تختلف من بلـد وأشكاالً اً إن للتسول صور 

ولكـن بلد ومن عصر إلى عصر ومن شخص إلـى شـخص
، وهــي الحــصول علــى المــال، الغایــة واحــدة فــیهن جمیعــا

، المتــسول یفتــرش الطریــق ویــسأل المــارةففــي القــدیم كــان
ـــــاس  وأحیانـــــا یطـــــوف المتـــــسول علـــــى المنـــــازل ســـــائال الن

أمـــا اآلن فقــد تطـــورت صــور وأشـــكال التـــسول ، )١٤(المــال
وصــــــورًا متطــــــورة فأصـــــبح المتــــــسولون یبتكــــــرون وســـــائلَ 

، ومتقنة فـي عملیـة التـسول لـضمان الحـصول علـى المـال
: )١٥(ومن هذه الصور ما یأتي

. لمرض واإلعاقة الحقیقة والمصطنعةاستغالل ا.١
عرض التقاریر الحقیقة والمزیفة ووثائق أخـرى تـوهم .٢

. المواطنین
والتظــاهر ، وعــدم النظافــة، التــستر بــالمالبس البالیــة.٣

. بالجوع والحاجة
اصـــطحاب األطفـــال وعرضـــهم بطـــرق تـــدفع المـــواطنین.٤

. لمساعدتهم
اســــتخدام ألفــــاظ وأدعیــــة تــــستدر عطــــف المــــواطنین .٥

. اعدتهملمس
التـــستر تحـــت إطـــار بیـــع الـــسلع البـــسیطة علـــى مفترقـــات.٦

. رقـالط
هــذه إلــى أربعـــة وأشــكالهویمكــن رد صــور التــسول

: )١٦(أقسام
التسول المعلن والصریح وبه یقـوم المتـسول بمـد یـده -١

. إلى الناس طالبا المال
ع، وهــذا القــسم یكــون مــن خــالل بیــع بعــضقنَّــالتــسول المُ -٢

. ةالسلع البسیط
التــسول الموســمي؛ وهــو الــذي یكــون مــرتبط بمواســم -٣

وأزمنة معینة، كشهر رمضان أو في األعیاد، أو في

. وقت العطالت والرحالت
التــــسول اإلجبــــاري؛ ویــــتم مــــن خــــالل إجبــــار األطفــــال-٤

. على التسول من قبل ذویهمراً سق
وباإلمكان القول أن صـور التـسول ال نهایـة لهـا مـا 

اهرة موجودة فصورها بازدیـاد مـع ازدیـاد حجـم دامت هذه الظ
ال ، حـذرا ویقظـاالظاهرة، لذا على اإلنسان المـسلم أن یكـون 

. ینخدع بصور المتسولین المزیفة

: .
ـــب المـــال مـــن  ـــا أن التـــسول؛ هـــو امتهـــان طل ذكـــرت آنف

یلــزم مــن هــذا النــاس، فأینمــا وجــد النــاس وجــد المتــسولون، وال
القـــول وجـــود المتـــسولین أینمـــا وجـــد النـــاس، فقـــد یخلـــو مجتمـــع 
معین مـن المتـسولین، إنمـا المـراد أنـه ال یتـصور وجـود التـسول 
كظــاهرة فــي منـــاطق تخلــو مــن النـــاس، وفــي القــدیم اقتـــصرت 
أمــاكن المتــسولین علــى األســواق، وأمــاكن العبــادة، وفــي مواســم 

تعــددت أمــاكن التــسول، ، ولكــن فــي العــصر الحــدیث)١٧(الحــج
وهــذا یرجــع إلــى تقــدم الحیــاة وتطورهــا مــن حیــث وجــود النــاس، 

ــــــأن وطبیعــــــة أعمــــــالهم، وأنمــــــاط حیــــــاتهم،  ــــــول ب ویمكــــــن الق
األمــــاكن اآلتیــــة هــــي األكثــــر ارتیــــادًا بالنــــسبة للمتــــسولین، 

: )١٨(ویكثر فیها المتسولون
. األماكن العامة المزدحمة.١
. مواقف السیارات العامة.٢
. الضوئیةتق واإلشارااألسوا.٣
. المساجد وأماكن العبادة والمقابر.٤
واألمــــــــــاكن ، والمستــــــــــشفیات، المحــــــــــالت التجاریــــــــــة.٥

. والفنادق، والترویحیة، السیاحیة
وفــي إحــدى التقــاریر اإلحــصائیة التــي تبــین التوزیــع 
الجغرافـــــي لوجـــــود التـــــسول والمتـــــسولین، وجـــــد أن العاصـــــمة 

ــــــر المــــــدن وجــــــود ــــــشارًا عمــــــان هــــــي مــــــن أكث ــــــسول ًا وانت للت
ربــد ثــم إثــم یلیهــا بعــد ذلــك مدینــة الزرقــاء ثــم ، والمتــسولین

واحتلت منطقة الوحـدات فـي العاصـمة عمـان المرتبـة العقبة، 
تلیهــا منطقــة % ٣٠األولــى فــي عــدد حــاالت التــسول بنــسبة 

ــــــسبة  ــــــسمة بن ــــــم ، %٢٠ســــــحاب والقوی ،%١٥الهاشــــــمي ث
ءاـالزرقو ، %١٥والبقعة% ١٠ومخیم الحسین 
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. )١٩(%٥ومناطق متفرقة، %٥

 
،،

 

 ::
لـــم یعـــد الـــشارع الحكـــیم أي ســـؤال تـــسوال بـــل أجـــاز 
لإلنسان أن یـسأل النـاس ضـمن ضـوابط معینـة وفـي حـاالت 

هذه الحالـة متـسوال، بـل لـه الحـق محددة، ولم ُیعّد السائُل في 
الـسؤال والمـسألة مـا في الـسؤال، ومـن هـذه الـضوابط لجـواز

: یأتي
ــلَ : الحمالــة)١ َم ؛أي بمعنــى كفــل؛وهــي مــن الفعــل َح

أي یـــــستدینه ؛نـــــسانوهـــــي المـــــال الـــــذي یتحملـــــه اإل
صـــــالح بـــــین ذات البـــــین كاإلإصـــــالحویدفعـــــه فـــــي 
. )٢٠(فإنها تحل له المسألة، هقبیلتین ونحو 

ــُه : هــي اآلفــة یقــالو ، لجائحــةا) ٢ وُح ــتِ اآلفــة المــال َتُج اَح َج
ــا إذا أهلكتــه، وهــي  ًح وْ الــشدة التــي تجتــاح المــال أیــضاَج

ْتهم: یقــال، أو فتنــة، مــن ســنة ــاَح ت ْتهم الجائحــة واجْ ، جــاَح
اَح اهللا ماله . )٢١(أي أهلكه بالجائحة، وَج

واْفتَـــاَق الرجـــل، وهـــي تعنـــي الفقـــر والحاجـــة، الَفاَقـــةُ )٣
. )٢٢(افتقرو جاحتا

ـــــسلطان)٤ أي ســـــؤال الـــــسلطان مـــــن مـــــال : ســـــؤال ال
أو الـصدقات، أو لحــق للــسائل فــي بیــت مــال المــسلمین، 

. في أمر ال بد منه
فـإن صـاحب ، )٢٤(والـدم الموجـع، )٢٣(الدین الفظیـع)٥

وصـــاحب الـــدم الموجـــع یحـــق لهمـــا ، الـــدین الفظیـــع
ویقــــضي ، الــــسؤال حتــــى یــــسّد صــــاحب الــــدین دینــــه

. صاحب الدم دیته
ودلیـــل هـــذه الـــضوابط، وأن مـــن أصـــابته هـــذه األمـــور

: وال یعّد هذا تسوًال ما یأتي، یحق له السؤال
ـاَمى  :قوله : أوالً  َبـى وَاْلَیَت ِوي اْلُقرْ بِّـِه َذ َلى ُح اَل َع وَآَتى اْلَم

َساِكینَ وَاْبنَ السَِّبیلِ وَالسَّاِئِلین .]١٧٧: البقرة[وَاْلَم
أن جاء في شرح هذه اآلیـة : في اآلیةوجه الداللة

وذلـك السائلین هم مـن یتعرضـون لطلـب الـصدقات والزكـوات،

ـــــه وهـــــؤالء ال یعـــــدون مـــــن ، )٢٥(ألنهـــــم أصـــــحاب حـــــق فی
. المتسولین

وم: قولــه تعــالى: ثانیــاً  ــرُ حْ ــقٌّ لِّلــسَّاِئلِ وَاْلَم ْم َح ــوَاِلِه ــي أَْم ِف وَ

. ]١٩: الذاریات[
جاء في شرح هذه اآلیة أن : یةوجه الداللة في اآل

ـــه ـــاس لفاقت ـــذي یـــسأل الن ـــه، )٢٦(الـــسائل هـــو ال ، أي لحاجت
. ومن یسأل لحاجة وفقر ال یعّد متسوال

ــاً  : أنــه قــالعــن النبــي مــا روي عــن قبیــصة : ثالث
ثــةٍ " ــِد ثالَ َح ــلُّ إال ألِ َأَلَة الَ َتِح ــْس ــًة : إنَّ اْلَم اَل َم ــَل َح مَّ ــلٍ َتَح رَُج

ـ لتْ َلـُه اْلَم ـابْتُه َفَح ـلٍ َأصَ ك ورَُج ـسِ تـَّى ُیـصِیَبها ثُـمَّ ُیْم َأَلُة َح ْس
تـَّــى ُیــــصِیبَ  َأَلُة َح ـــْس َم لـــتْ َلـــُه اْل اَلـــُه َفَح ـــتْ َم تَاَح ـــٌة اجْ اَئِح َج
ـنْ  تـَّى یقُـوَل ثالثَـة ِم تُه َفاَقـَة َح اْب لٍ َأصَ ْیشٍ ورَُج نْ َع ِقوامًا ِم

ــابتْ ُفالنــًا فَ  ــِه لَقــْد أصَ ِم ــنْ َقوْ ــى ِم َج وي اْلِح ــُه َذ لَّــتْ َل اَقــة َفَح
ـــنَ  ـــوَاُهنَّ ِم ـــْیشٍ َفمـــا سِ ـــنْ َع ـــا ِم وَاَم تَّـــى یـــصیبَ ِق َأَلُة َح ـــْس َم اْل

تاً  ُبها ُسحْ اِح ُلها صً تٌ یأُك ُة ُسحْ َأَلِة یا َقِبیصَ ْس . )٢٧("اْلَم
ــاً  ، وجهــهالرجــلبهــایكــدكــدَّ المــسألةإن": قولــه : رابع

. )٢٨("منهبدالأمرفيأو، سلطاناالرجلیسألأنإال
لــذي : إن المــسألة ال تــصلح إال لثالثــة"قولــه : خامــساً 

رم مفظع، فقر مدقع . )٢٩("أو لذي دم موجع، أو لذي ُغ

 ::
لمــا أجــاز الــشارع الحكــیم الــسؤال فــي حــاالت معینــة،

ولـــم یعـــد الـــسائل فـــي هـــذه الحـــاالت ، وضـــبطها بـــضوابط
، ینبغــي مراعاتهــا عنــد ســؤالهوضــع للــسائل آدابــاً ، متــسوالً 

: ومن هذه اآلداب ما یأتي
ــــي مــــا عنــــد الغنــــيوالرضــــيالقناعــــة - ١ ألن ؛، وعــــدم تمّن

مـــــسألة الغنـــــى والفقـــــر مـــــسألة قـــــسمها اهللا تعـــــالى بـــــین 
قـــد عبـــاده، فمـــنهم الغنـــي، ومـــنهم الفقیـــر، كمـــا أنـــه 

أن یتمّنـى فضّل بعض النـاس علـى بعـض، ونهـى 
نَّـوْا : ك بقولـه تعـالىاإلنسان ما عند غیره، وذلـ وَالَ َتَتَم

ــضٍ  َلــى َبْع ُكْم َع ــضَ ــِه َبْع َل اللَّــُه ِب ــا َفــضَّ ، ]٣٢: النــساء[َم
ــــــنْ : وقولــــــه تعــــــالى ــــــِه َم ِتی ُل اللَّــــــِه ُیؤْ ــــــضْ ــــــَك َف ِل َذ

. ]٤: الجمعة[َیَشاءُ 
:ه ـلقولوذلك، السائل في سؤالهفـُیلحِ أن ال-٢
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وا ِفـي رُ ـصِ ینَ ُأحْ َاِء الَّـِذ یُعونَ ِلْلُفَقر َتطِ ـِبیلِ اللَّـِه ال َیـْس َس
ـــنَ  ـــاَء ِم َی ِن ـــُل َأغْ اِه ُبُهُم اْلَج ـــَس ـــي اَألرْضِ َیحْ بًا ِف ـــرْ ضَ
افـًا  أَلونَ النَّـاسَ ِإْلَح اُهْم ال َیـْس یَم رُِفُهْم ِبسِ التََّعفُّفِ َتْع

ِلیمٌ  ْیرٍ َفِإنَّ اللََّه ِبِه َع نْ َخ ِفُقوا ِم ا تُْن َم . ]٢٧٣: البقرة[وَ
ال تلحفـــــوا فـــــي ": لقولـــــه ، مـــــسؤولعـــــدم إیـــــذاء ال-٣

فتخـرج لـه ، فواهللا ال یسألني أحد منكم شـیئا، المسألة
وأنــــــا كــــــاره فیبــــــارك لــــــه فیمــــــا ، مــــــسألته منــــــي شــــــیئا

. )٣٠("أعطیته
أن یــشهد لهــذا الــسائل ثالثــة مــن ذوي الحجــا مــن قومــه-٤

ـنْ ": وذلـك لقولـه ، أنه محتـاج تـَّى یقُـوَل ثالثَـة ِم َح
نْ َقوْ  ى ِم َج وي اْلِح ابتْ ُفالنًا َفاَقةَذ ِه لَقْد أصَ . )٣١("ِم

 ::
ال خــالف بــین الفقهــاء فــي جــواز الــسؤال لمــن كــان 
لدیــه ســبب شــرعي للــسؤال، كمــن یــسأل حقــه فــي الــصدقات،

أو فــي ، أو فاقــة، أو أصــابته جائحــة، ومــن تحمــل حمالــة
كمـا أنـه ال ، ؤال ال یعّد تـسوالوأن هذا الس، أمر ال بد منه

وعجــز عــن كــسب قوتــه، خــالف بیــنهم فــیمن اشــتد جوعــه
ن، إطعامـهبحالـهمَ ِلـعَ مـنكـلعلىیجببأنه  ٕ یعلـملـموا

یفعــللــمفــإن، بحالــهعلــمویُ یــسألأنعلیــهیجــبأحــدبــه
یُكْم : ، یقول تعالىنفسهلقاتلكانماتحتى ـِد َأْی وَال ُتْلُقـوا ِب

لُ  ـــى التَّْه ـــةِ ِإَل أمـــا مـــا كـــان خـــالف ذلـــك، فإنـــه ]١٩٥: البقـــرة[َك
قــال وقــد ، )٣٢(النــاسیحــرم علــى اإلنــسان أن یتــسول ویــسأل 

ــــــة: بــــــذلك جمهــــــور الفقهــــــاء ــــــة)٣٣(مــــــن الحنفی ، )٣٤(، والمالكی
، فـي ذلـكاً خالفـلهـم مُ علـم أ، وال )٣٦(، والحنابلـة)٣٥(والشافعیة

بــــل إن بعــــض فقهــــاء المالكیــــة قــــالوا ، لــــیس هــــذا فحــــسب
وبعــض الحنفیــة ، )٣٧(سؤال حتــى فیمــا ال بــد منــهبكراهــة الــ

قــــالوا بحرمــــة إعطــــاء مــــن یــــسأل وهــــو محتــــاج فعــــال فــــي 
التـسول األصـل فـي نَّ إوعلیه نستطیع القـول ، )٣٨(المسجد

مهمـــــة والــــسؤال التحـــــریم إال إن كـــــان لــــضرورة، أو حاجـــــة
. قریبة من الضرورة ودلیل ذلك ما یأتي

یلِ اللَّـِه ِلْلُفَقـرَاِء الَّـذِ  :قولـه :أوالً  ـِب ـي َس وا ِف رُ ـصِ ینَ ُأحْ
ــاَء  ِنَی ــُل َأغْ اِه ُبُهُم اْلَج ــَس ــي اَألرْضِ َیحْ باً ِف ــرْ یُعونَ ضَ َتطِ ــْس ال َی

َألونَ النَّاسَ  اُهْم ال َیْس یَم رُِفُهْم ِبسِ نَ التََّعفُّفِ َتْع افِم اـً ِإْلَح

ِلیمٌ  نَّ اللََّه ِبِه َع رٍ َفِإ ْی نْ َخ ُقوا ِم ِف ا ُتْن َم . ]٢٧٣:البقرة[وَ
أثنـى علـى اؤلئـكأن اهللا : وجه الداللة في اآلیـة

الفقراء الذین مع حاجتهم وفقـرهم فـإنهم ال یـسألون النـاس، وال 
مـدحهم اهللا علـى تــرك یتـسولون، ولـو كـان الـسؤال جـائزا لمـا 

قدوقد جاء في تفسیر هذه اآلیة ، السؤال مع الحاجة إلیه
، إلحافـافیهـایلحـففهـو، ألحإذامسألتهفيالسائلألحف

إلحـاف؟غیـرالنـاسیـسألونالقـومهؤالءأفكان: قائلقالفإن
علـــىشـــیئاالنـــاسیـــسألونكـــانوایكـــونأنجـــائزغیـــر: قیـــل
اهللاأنوذلــك، إلحــافغیــرأو، إلحافــاالــصدقةوجــه

یعرفـونكـانواإنمـاوأنهـم، تعفـفأهـلكـانوابأنهموصفهم
صــفتهمتكــنلــمشــأنهممــنالمــسألةكانــتفلــو، بــسیماهم
ــــف ــــىبــــالنبيیكــــنولــــم، التعف باألدلــــةمعــــرفتهمعلــــمإل
حــالهمعــنتنبــئالظــاهرةالمــسألةوكانــت، حاجــةوالعالمــة
. )٣٩(وأمرهم
ــاً  : أنــه قــالعــن النبــي مــا روي عــن قبیــصة :ثانی

ثــةٍ " ــِد ثالَ َح ــلُّ إال ألِ َأَلَة الَ َتِح ــْس ــةً : إنَّ اْلَم اَل َم ــَل َح مَّ ــلٍ َتَح رَُج
ـابْتُه  ـلٍ َأصَ ك ورَُج ـسِ تـَّى ُیـصِیَبها ثُـمَّ ُیْم َأَلُة َح ـْس لتْ َلـُه اْلَم َفَح
تـَّــى ُیــــصِیبَ  َأَلُة َح ـــْس َم لـــتْ َلـــُه اْل اَلـــُه َفَح ـــتْ َم تَاَح ـــٌة اجْ اَئِح َج
ـنْ  تـَّى یقُـوَل ثالثَـة ِم تُه َفاَقـَة َح اْب لٍ َأصَ ْیشٍ ورَُج نْ َع ِقوامًا ِم

ــِه لَقــدْ  ِم ــنْ َقوْ ــى ِم َج وي اْلِح ــُه َذ لَّــتْ َل ــابتْ ُفالنــًا َفاَقــة َفَح أصَ
ـــنَ  ـــوَاُهنَّ ِم ـــْیشٍ َفمـــا سِ ـــنْ َع ـــا ِم وَاَم تَّـــى یـــصیبَ ِق َأَلُة َح ـــْس َم اْل

تاً  ُبها ُسحْ اِح ُلها صً تٌ یأُك ُة ُسحْ َأَلِة یا َقِبیصَ ْس . )٤٠("اْلَم
جـاء فـي شـرح هـذا الحـدیث: وجه الداللة في الحـدیث

ـــةً " اَل َم ـــَل َح مَّ ـــه بفـــتح الحـــ"َتَح اء المهملـــة وهـــو المـــال یتحمل
تـَّـى ُیــصِیَبها ثُــمَّ (اإلنــسان عــن غیــره  َأَلُة َح ــْس لــتْ َلــُه اْلَم َفَح

ك ــــسِ ــــةٌ ، ُیْم اَئِح ــــابْتُه َج ــــلٍ َأصَ ُج ــــتْ "آفــــة أي)ورَ َتاَح أي "اجْ
وامـاً "أهلكت  تَّى ُیـصِیبَ ِق َأَلُة َح ْس لتْ َلُه اْلَم اَلُه َفَح بكـسر "َم

ـــْیشٍ "هالقـــاف مـــا یقـــوم بحاجتـــه وســـد خلتـــ ـــنْ َع ـــلٍ ، ِم ورَُج
تُه َفاَقـةَ  اْب ـى"أي حاجـة"َأصَ َج ـنْ َذوي اْلِح تـَّى یقُـوَل ثالثَـة ِم "َح

ـــنْ "العقـــل : بكـــسر المهملـــة والجـــیم مقـــصور ـــهِ ِم ِم نهـــم "َقوْ ألَ
ـــابتْ ُفالنـــًا َفاَقـــة ": أخبـــر بحالـــه یقولـــون أو قـــائلین لَقـــْد أصَ

وَا تَّــى یــصیبَ ِق َأَلُة َح ــْس لَّــتْ َلــُه اْلَم ــاَفَح ــنْ "بكــسر القــاف "َم ِم
تٌ  ــحْ ُة ُس َأَلِة یـــا َقِبیــصَ ــْس َم ــنَ اْل ـــوَاُهنَّ ِم ــْیشٍ َفمــا سِ بـــضم "َع
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تاً "أي الـــصدقة "یأُكُلهـــا"الـــسین المهملـــة  ـــحْ الـــسحت الحـــرام"ُس
، )٤١(ألنــه یــسحت البركــة أي یــذهبها؛الــذي ال یحــل كــسبه

: ةلحدیث دلیل على أنها تحرم المسألة إال لثالثوا
وذلـــك أن یتحمـــل اإلنـــسان عـــن ، لـــةلمـــن تحمـــل حما)١

، أو یــصالح بمــال بــین طــائفتین، أو دیــة، غیــره دینــا
. فإنها تحل له المسألة

ــه آفــة ســماویة)٢ ، كــالبرد، أو أرضــیة، مــن أصــاب مال
ــم یبــق لــه، ونحــوه، والغــرق مــا یقــوم بعیــشه بحیــث ل

ــه ــه مــا یقــوم بحال ، حلــت لــه المــسألة حتــى یحــصل ل
. ویسد خلته

كـــن ال تحـــل لـــه المـــسألة إال أن ولةمـــن أصـــابته فاقـــ)٣
ألنهم أخبر بحالـه ثالثـة مـن ، یشهد له من أهل بلده

. )٤٢(ذوي العقول ال من غلب علیه الغباوة والتغفیل
وعلیــه فالحــدیث واضــح الداللــة علــى حرمــة الــسؤال 

وأنهـا ال تحـل إال لمـن تحمـل حمالـة أو أصـابته ، والمسألة
والـــسحت ، ســـحتومـــا عـــدا ذلـــك فهـــو ، أو فاقـــة، جائحـــة

. )٤٣(هو الحرام
إن": اهللارســولقــال: قــالســمرةعــنمــا روي :ثالثــاً 

ــــسألأنإال، هـوجهــــالرجــــلبهــــایكــــدكــــدالمــــسألة لـالرجــــی
. )٤٤("منهبدالأمرفيأو، سلطانا

المــسألة شــبه النبــي :وجــه الداللــة فــي الحــدیث
ب وكــــد الوجــــه؛ أي ذهــــا، ویقــــصد بالكــــد اإلتعــــاب، بالكــــد
ــاَءهُ  َنَقــهَم وْ ، )٤٥(، وكــأن الــسائل یــذهب مــاَء ورونــق وجهـــهورَ

، ســؤال الــسلطانوهــذا الفعــل یمنــع شــرعا واســتثنى مــن ذلــك 
. )٤٦(أما غیر ذلك فیمنع، وفي األمر الذي ال بد منه

مــن": اهللارســولقــال: قــالهریــرةأبـيعــن: رابعــاً 
. )٤٧("جمرایسألفإنماتكثراأموالهمالناسسأل

الحدیث واضـح فـي بیـان : وجه الداللة في الحدیث
معنــاهو فقــد جــاء فــي تفــسیر هــذا الحــدیث، نتیجــة الــسؤال

وأن، ظـــاهرهعلـــىیكـــونأنویحتمـــل، بالنـــاریعاقـــبأنـــه
مـــانعفـــيثبـــتكمـــابـــهیكـــوىجمـــرایـــصیریأخـــذهالـــذي
وال شـــك أن الفعـــل الـــذي یترتـــب علیـــه عقوبـــة ، )٤٨(الزكـــاة

. تنابهمن قبل الشرع یجب اج

:یقــولأبــاهســمعأنــهعمــربــنمــا روي عــن عبــد اهللا: خامــساً 
یـأتيحتـىالنـاسیـسألالرجلیزالما: "اهللارسول: الـق

. )٤٩("لحممزعةوجههفيولیسالقیامةیوم
جـاء فـي شـرح هـذا الحـدیث: وجه الداللة في الحـدیث

نـدعلـهوجـهالسـاقطاذلـیالالقیامـةیـومیـأتيأن السائل 
لحـمالعظـمووجهـهفیحـشر، ظـاهرهعلـىهووقیل، اهللا

وســــألطلــــبحــــینبذنبــــهلــــهوعالمــــة، لــــهعقوبــــةعلیــــه
وهذا دلیل واضـح فـي الحرمـة لمـا ترتـب علـى ، )٥٠(بوجهه

. هذا الفعل من عقوبة
رســولعنــدكنــا: قــالمالــكبــنعــوفروي عــن : سادســاً 

الثـثــــفرددهــــااهللارســــولتبــــایعونأال": فقــــالاهللا
قـــــداهللارســـــولیـــــا: فقلنــــافبایعنـــــاهأیـــــدینافقـــــدمنا، مــــرات
، شـیئابـهواـتـشركوالاهللاتعبـدواأنعلـى: قالفعالماكـبایعن

النــاستــسألواالأنخفیــةكلمــةوأســر، الخمــسوالــصلوات
. )٥١("شیئا

بـایع یبـین هـذا الحـدیث أن النبـي : وجه الداللـة
و كــان الــسؤال جــائزا أصــحابه علــى عــدم ســؤال النــاس ولــ

. )٥٢(لما منعهم وبایعهم على عدمه
ســـمع أنـــه مـــا روي عـــن عمـــر بـــن الخطـــاب :ســـابعاً 

عــش : فقــال لواحــد مــن قومــه، ســائال یــسأل بعــد المغــرب
ألـــم أقـــل لـــك : فعـــشاه ثـــم ســـمعه ثانیـــا یـــسأل فقـــال، الرجـــل

قــد عــشیته فنظــر عمــر فــإذا تحــت یــده : عــش الرجــل قــال
ولكنــك تــاجر ثــم ، لــست ســائال:مملــوءة خبــزا فقــالة مخــال

أخذ المخالة ونثرهـا بـین یـدي إبـل الـصدقة وضـربه بالـدرة 
. )٥٣(ال تعد: وقال

لقد أمر عمـر بـن الخطـاب بـأن یعطـى:وجه الداللة
ولكنــه لمــا وجـــد ، الــسائل طعــام العــشاء فــي المـــرة األولــى

، مملـــوءة خبـــزامخالتـــهو ، هـــذا الـــسائل ممتهنـــا لهـــا ومكثـــرا
ســـؤاله و فعلـــه هـــذاأنولـــوال ، وضـــربه، وصـــفه بأنـــه تـــاجر

. )٥٤(مخالته ونهاهوال أخذ، كان حراما لما ضربه
، الــصفةلیــرو أن أحــدًا مــن الــصحابة، أو مــن أهــلــم:ثامنــاً 

المـــسألةفـــيلحـــافواإلالنـــاسمـــسألةیتخـــذمـــنغیـــرهموال
البحیـــث، وحرفـــةصـــناعةغیـــرهوال، والـــشحاذة، بالكدیـــة
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 ٦٧

أهـلأیـضاةـالـصحابفـيیكـنلمكمابذلكإالزقالر ىـیبتغ
ونـینفقــوال، الزكــاةیــؤدونالیتركــونمــوالاألمــنفــضول
هــــذانبــــلالنوائــــبفــــيیعطــــونوالاهللاســــبیلفــــيأمــــوالهم

ــــىالمــــصرانالظالمــــانالــــصنفان مــــنالظــــاهرالظلــــمعل
–اهللادودـحــــــوالمتعــــــدینالواجبــــــةوالحقــــــوقالزكــــــاةيمــــــانع
الــصحابةفــيمعــدومینكانــاالنــاسمــوالأأخــذفــي- تعــالى
. )٥٥(علیهمىالمثنّ 

ــا إذا نظرنــا فــي التــسول فإنــه ةومــن جهــ أخــرى فإنن
ال ینفــك عــن ثالثــة نــهإحیــث ، أخــرىحٍ یحــرم أیــضا لمنــا

: )٥٦(أمور محرمة
إذ الـــسؤال إظهـــار ، إظهـــار الـــشكوى مـــن اهللا تعـــالى:األول

ه وهــــو وذكــــر لقــــصور نعمــــة اهللا تعــــالى عنــــ، للفقــــر
وكمــــا أن العبــــد المملــــوك لــــو ســــأل ، عــــین الــــشكوى

فكـذلك سـؤال العبـاد ، لكان سـؤاله تـشنیعا علـى سـیده
وهـــذا ینبغــــي أن یحــــرم وال ، تـــشنیع علــــى اهللا تعــــالى

. )٥٧(یحل إال لضرورة كما تحل المیتة
، ذالل الـــــسائل نفـــــسه لغیـــــر اهللا تعـــــالىإن فیـــــه أ: الثـــــاني

بـــل علیـــه ، ولـــیس للمـــؤمن أن یـــذل نفـــسه لغیـــر اهللا
فأمـــا ســـائر ، فـــإن فیـــه عـــزة، أن یـــذل نفـــسه لمـــواله

فــال ینبغــي أن یــذل لهــم ، الخلــق فــإنهم عبــاد أمثالــه
إال لضرورة وفي السؤال ذل للسائل باإلضـافة إلـى 

. )٥٨(لؤو المس
ألنـه ربمـا ، ل غالباؤو أنه ال ینفك عن إیذاء المس:الثالثو 

فـــإن ال تـــسمح نفـــسه بالبـــذل عـــن طیـــب قلـــب منـــه
أو ریـــاء فهـــو حـــرام علـــى ، یـــاء مـــن الـــسائلبـــذل ح
ن منــــع ربمــــا اســــتحیا وتــــأذى فــــي نفــــسه ، اآلخــــذ ٕ وا

ــــبخالء ففــــي ، بــــالمنع إذ یــــرى نفــــسه فــــي صــــورة ال
، البــــذل نقــــصان مالــــه وفــــي المنــــع نقــــصان جاهــــه
، وكالهمــا مؤذیــان والــسائل هــو الــسبب فــي اإلیــذاء

. )٥٩(واإلیذاء حرام إال بضرورة

: )٦٠(وفي ذّم التسول یقول الناظم
...واسعوالرزقالناسسؤالعالم
عاألصابتخنلمصحیحوأنت

وللعیش
...مذهباألرضوفيأوكار

واسعاألرضفيالرزقوبابعریض
طالبافكن

...الغنىرازقمنللرزق
صانعفاهللالناسسؤالوخل

أمـــا بالنـــسبة إلـــى القـــوانین الوضـــعیة فقـــد عـــّدت ظـــاهرة 
المــــــواد قــــــب علیهــــــا القــــــانون ووضــــــعت التــــــسول جریمــــــة عا

فقـد جـاء فـي ، القانونیة التي نـصت علـى عقوبـة المتـسول
ـــم  ـــة ســـلوك األحـــداث رق ـــانون مراقب ـــسنة ٥١ق م فـــي ٢٠٠١ل

: )٦١(ما نصه) ٥(المادة رقم 
وبـأي صـورة كانـت ، كل حدث یقوم بالتـسول بـأي وسـیلة(

وخاصــة ، واألمــاكن العامـة والـشوارع، فـي األحیـاء الـسكنیة
واالعتقــال اإلشــارات الــضوئیة یعــرض نفــسه للمالحقــة،عنــد 

. من قبل األجهزة األمنیة
تحظــر تحــت : منــه علــى أنــه٤/أ/٤ونــصت المــادة 

ــــــة ــــــة األفعــــــال التالی ــــــة المــــــسؤولیة الجزائی ــــــسول:طائل ، الت
مــن نفــس القــانون علــى الــرغم ممــا ٤/أ/٨ونــصت المــادة 

تجــاوز ورد فــي أي تــشریع آخــر یعاقــب بــالحبس مــدة ال ت
أو ، دینـــــار٥٠٠أو بغرامـــــة ال تزیـــــد علـــــى ، ســـــتة أشـــــهر

. التسول:بكلتي العقوبتین أي من أرتكب
مـــن قـــانون العقوبـــات ٣و٣٨٩/٢وجــاء فـــي المـــادة 

كل مـن اسـتعطى أو : )٦٢(م ما نصه١٩٦٠لسنة ١٦رقم 
طلـــــب الـــــصدقة مـــــن النـــــاس متـــــذرعًا إلـــــى ذلـــــك بعـــــرض 

رة األولــى بــالحبس ُیعاقــبُ فــي المــ... أو عاهــة، جروحــه
أو أن تقرر المحكمـة وفـي ، مدة ال تزید على ثالثة أشهر

. المرة الثانیة الحبس مدة ال تزید على سنة واحدة
وممــــا ســــبق نجــــد أن القــــوانین الوضــــعیة فــــي األردن قــــد 

وجعلتهــــا جریمــــة یعاقــــب علیهــــا ، جرمــــت ظــــاهرة التــــسول
القـــانون فهـــي جریمـــة فـــي قـــانون العقوبـــات األردنـــي لـــسنة 

لـسنة ١١وفي قانون األحداث األردنـي رقـم ، )٦٣(م١٩٦٠
ــــة ســــلوك األحــــداث ، )٦٤(م٢٠٠٢ ــــانون مراقب ــــي ق لعــــام وف
.)٦٦(، وقانون وزارة الشؤون االجتماعیة)٦٥(م٢٠٠١
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 ٦٨

:
، 

 : :
ن الـــشرع الحكـــیم مـــا ینهـــى عـــن ممـــا ال شـــك فیـــه أ

مـا أن  ٕ شيء إال وفیه ضـرر إمـا أن یلحـق مرتكبـه بعینـه وا
كثیــر وقــد نهــى الــشرع عــن ، یلحــق مرتكبــه والمجتمــع معــا

ـــــاألفراد  ـــــي فعلهـــــا ضـــــرر ب ـــــي ف ـــــوال واألفعـــــال الت مـــــن األق
، ومــن هــذه النــواهي النهــي عــن فعــل التــسول، توالجماعــا

لـضوء هنـا علـى وقـد بینـا حكـم التـسول فیمـا سـبق، ونـسلط ا
: )٦٧(آثار التسول، ومن آثار هذه الظاهرة على المجتمع

الحـط مــن كرامــة اإلنــسان بلجوئـه إلــى وســائل مهینــة )١
َلَقـْد : كـرم بنـي آدم یقـول تعـالىفاهللا ، للكرامة وَ

ْقَناُهم  زَ رَ رِ وَ َناُهْم ِفي اْلَبرِّ وَاْلَبحْ ْل َم َح َم وَ َنا َبِني آَد رَّْم َك
ــا ــنَ الطَّیَِّب ــا مِّ َن َلْق یــرٍ مِّمَّــنْ َخ ِث َلــى َك َناُهْم َع ْل َفــضَّ تِ وَ

یالً  ، وخط له سبل العـیش الكـریم، ]٧٠: اإلسراء[َتْفضِ
ـــل لـــه أن یعـــیش بكرامـــة مـــن غیـــر ذل وال ، ومـــا یكف

. إهانة
تعــرض األطفــال والنــساء والفتیــات إلــى مظــاهر مــن )٢

ــبو ، االســتغالل ، ة االســتغالل الجنــسي والمــاديخاصّ
أو ســرقة كانــت ، أو اغتــصاب، نــافكــم مــن جریمــة ز 

. ورائها ظاهرة التسول
دفــع األطفــال للتــسرب مــن المــدارس وتــدني تحــصیلهم)٣

وهــذا األثــر مالحــظ فكثیــرًا مــا نجــد أطفــاًال ، العلمــي
یتــسولون فــي أوقــات دوام المــدارس لــیس هــذا فحــسب، 

. بل قد یترك المدرسة والتعلیم بالكلیة
ى مخـــــاطر تعـــــرض األطفـــــال والنـــــساء والفتیـــــات إلـــــ)٤

ـــر ، االنحـــراف واإلجـــرام فهـــذه الظـــاهرة مـــا تـــأتي بخی
علـــى هـــذه الـــشریحة مـــن المجتمـــع، فتـــزرع فـــي هـــؤالء

. بذور اإلجرام واالنحراف
تعــرض األطفــال وكبــار الــسن إلــى مخــاطر الــدهس )٥

علــــى مفترقــــات الطــــرق واإلشــــارات الــــضوئیة، فبــــسبب 
ـــــار الـــــسن فـــــي الطـــــرق، وســـــؤال  ـــــصغار وكب تجـــــول ال

وفـــــي ، الـــــدهسود یتعرضـــــون لحـــــوادثالـــــسائقین النقـــــ

كثیر من األحیان تكـشف حـوادث الـدهس عـن كثیـر 
مــن خفایــا التــسول فكثیــرا مــا دهــس متــسولون وأثنــاء 

أو ، نقلهم تم العثور على مبالغ نقدیة كبیرة بحـوزتهم
. انكشاف عاهات مصطنعة

ــــالغین ســــلوكیات وممارســــات )٦ اكتــــساب األطفــــال والب
وهـــذا ، وغیرهـــا، ینوالتـــدخ، كاإلدمـــان، غیـــر مرضـــیة

األثــر یعــّد مــن اآلثــار الخطیــرة جــدًا علــى األفــراد وعلــى 
المجتمــــــع بأكمــــــل، فالتــــــسول بیئــــــة خــــــصبة ومناســــــبة
ــــة ذات ســــلوكیات تتعــــارض مــــع الــــدین ، لتخــــریج فئ

. وتؤدي بالنتیجة إلى تدهور المجتمع
واعتیــادهم النــوم ، تــشرد كثیــر مــن األطفــال والبــالغین)٧

مــة، وهـــذا أیــضا مـــشاهد،فــي الــشوارع والـــساحات العا
فالمتــسول ال یهــتم علــى أي شــيء جلــس، أو علــى أي 
ـــساحات  ـــسبب هـــذه الظـــاهرة أصـــبحت ال ـــام، فب شـــيء ن

ــــــــر مــــــــن المنتزهــــــــات والحــــــــدائق  مــــــــأوى العامــــــــة وكثی
. للمتسولین وخاصة من صغار السن

، ووضــعه فــي غیــر مكانــه الــصحیح، إضــاعة المــال)٨
ي ولـــو وضـــعت هـــذه األمـــوال المعطـــاة للمتـــسولین فـــ

مــــشاریع إنتاجیـــــة أو فـــــي مؤســــسات تعنـــــى باألســـــر 
. الفقیرة والمحتاجة لكان خیرًا من ذلك

 :
 .

ولــــم یكتــــف بــــالنهي عنــــه ، نهــــى اإلســــالم عــــن التــــسول
ـــة لمعالجـــة هـــذه الظـــاهرة ـــل ووضـــع الطـــرق الكفیل ، وتحریمـــه ب

: ول في اإلسالم ما یأتيومن طرق عالج ظاهرة التس
ــــام بهــــذا الفعــــل دون - ١ ــــى القی ترتــــب العقــــاب األخــــروي عل

ســـألمـــن": أنـــه قـــالفقـــد روي عـــن النبـــي، ضـــرورة
: وقولـــه ، )٦٨("جمـــرایـــسألفإنمـــاتكثـــراأمـــوالهمالنـــاس

القیامــــةیــــومیـــأتيحتــــىالنـــاسیــــسألالرجـــلیــــزالمـــا"
. )٦٩("لحممزعةوجههفيولیس

ال یــــسأل النــــاس مــــع حاجتــــه إلــــى مــــدُح اإلنــــسان الــــذي - ٢
وذلـك فـي قولـه ، والثناء علیه من قبـل المـولى ، المال
ـــِه ال : تعـــالى ـــِبیلِ اللَّ ـــي َس وا ِف رُ ـــصِ ینَ ُأحْ ـــِذ َاِء الَّ ـــر ِلْلُفَق
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 ٦٩

ـاَء  ِنَی ـُل َأغْ اِه ـَسُبُهُم اْلَج بًا ِفي اَألرْضِ َیحْ رْ یُعونَ ضَ َتطِ َیْس
اهُ  یَم رُِفُهْم ِبسِ نَ التََّعفُّفِ تَْع افـاً ِم ـاسَ إِْلَح أَلونَ النَّ ْم ال َیـْس

ِلیمٌ  ْیرٍ فَِإنَّ اللََّه ِبِه َع نْ َخ ِفُقوا ِم ا تُْن َم . ]٢٧٣: البقرة[وَ
تـــصویر المتـــسول بأبـــشع الـــصور یـــوم القیامـــة مـــن أجـــل - ٣

اهللاعبــدعــن فقــد روي ، التنفیــر مــن ســلوك هــذه الظــاهرة
الرجــلیــزالمــا": النبــيقــال: قــالأنــه عمــربــنا

ـــسأل ـــومیـــأتيحتـــىالنـــاسی وجهـــهفـــيلـــیسالقیامـــةی
. )٧٠("لحممزعة

ن - ٤ ٕ حـــث اإلســـالم علـــى العمـــل وطلـــب الـــرزق الحـــالل وا
والــذي": قـالاهللارســولأنهریـرةأبــيعـنف، قـلّ 

ظهــرهعلــىفیحتطــبحبلــهأحــدكمیأخــذألنبیــدهنفــسي
. )٧١("منعهأوأعطاهفیسألهرجالیأتيأنمنلهخیر

ومــــصادرة مالــــه ووضــــعه فــــي المــــال ، معاقبــــة المتــــسول- ٥
العـام للمــسلمین تأدیبــا لــه ألن هــذا المــال جمــع مــن أنــاس 

ـــة ، كثـــر ومـــن الـــصعب إعادتـــه لهـــم وهـــذا مـــا فعلـــه خلیف
. )٧٢(كما تقدمعمر بن الخطاب رسول اهللا 

والقـــوانین المعاصـــرة التـــي اتخـــذتها الدولـــة رومـــن التـــدابی
: نها ما یأتيللقضاء على هذه الظاهرة والحد م

تجـــــریم ظـــــاهرة التـــــسول وجعلهـــــا جریمـــــة یعاقـــــب علیهـــــا . ١
. )٧٣(القانون

إنـــشاء مراكـــز إلیـــداع ورعایـــة المتـــسولین واالحتفـــاظ بهـــم . ٢
ومركــــز تــــصنیف ، كمركــــز الخنــــساء فــــي مدینــــة الزرقــــاء

ومركــز أبــي ، ورعایــة المتــسولین فــي منطقــة أم العــساكر
مــن وغیرهــا عبیــدة عــامر بــن الجــراح فــي منطقــة الــسلط

. )٧٤(المراكز
تنظـــــــــیم برنـــــــــامج یـــــــــومي لمتابعـــــــــة حركـــــــــة المتـــــــــسولین . ٣

. )٧٥(وضبطهم
یداعهم بشكل مؤقت. ٤ ٕ . )٧٦(ضبط المتسولون وا
. )٧٧(إجراء الدراسات االجتماعیة الالزمة لكل حالة. ٥
ـــــــى الجهـــــــات . ٦ ـــــــة والمكـــــــررة إل ـــــــل الحـــــــاالت الممتهن تحوی

. )٧٨(المختصة
. )٧٩(إیداع الحاالت المحتاجة للرعایة والحمایة. ٧

حیــث ، )٨٠(م العدیــد مــن الحمــالت لمكافحــة التــسولیتنظــ. ٨
م، وفـــي ٢٠٠٣منـــذ عـــام هـــذه الحمـــالت بلـــغ عـــدد

١٧٥٠أمـــسكت ، حملـــة١٩٧األعـــوام التـــي تلتهـــا نحـــو 
ــــــة ، متــــــسوالً  ــــــاطق اإلعالمــــــي فــــــي وزارة التنمی ــــــین الن وب
تبـین أن التحقیـق معهـمنـه وبعـد أفـواز الرطـروط الدكتور

ـــعلعدیـــد مـــنهم مـــن ذوي الـــدخل الا وال یعـــانون مـــن ، مرتف
. )٨١(مرض أو عاهة تعیقهم عن العمل

 :
الحمـــــد هللا وكفــــــى والــــــصالة والـــــسالم علــــــى النبــــــي 

فقد خلصت في نهایة هـذا البحـث إلـى : وبعد، المصطفى
: أهم النتائج والتوصیات اآلتیة

إن التـــسول جریمـــة خطیـــرة ال تقـــف عنـــد طلـــب الـــدرهم)١
نمــا تتعــدى ذلــك كثیــرا، والــدرهمین ٕ وقــد بینــا ذلــك ، وا

. في آثار التسول
إن الحكـــم الـــشرعي بتحـــریم هـــذا الفعـــل مناســـبا لهـــذه )٢

وترتـــب العقـــاب األخـــروي علیـــه وتـــصویر ، الجریمـــة
لـردع مـن الـشرعوسیلة من ، المتسول بأبشع الصور
. یحاول القیام بهذا الفعل

إن الــــشرع أبــــاح الــــسؤال وطلــــب العــــون المــــالي مــــن )٣
. ولم یعد ذلك تسوالً ، غیر في حاالت محدداتال

ـــــــر )٤ ـــــــر بتغی ـــــــزداد وتتغی ـــــــرة ت ـــــــسول أســـــــبابا كثی إن للت
. الظروف واألزمان

إن المتــــسولین فــــي هــــذه األیــــام هــــم ممــــن یمتهنــــون )٥
فهــــم لیــــسوا ، التــــسول امتهانــــا ودخــــولهم عالیــــة جــــداً 

. بحاجة إلى المال
إن التـــسول ســـاعد علـــى انتــــشار كثیـــر مـــن الجــــرائم )٦

ن، وتـــــرویج المخـــــدرات، والـــــسرقات، وجـــــرائمكاإلدمـــــا
. الزنا واإلغتصاب

إن علــــى اإلنــــسان المــــسلم أن یكــــون یقظــــا فطنــــا ال )٧
ــــسولون ــــل المت ــــه حی بعــــرض العاهــــات ، تنطــــوي علی

التـي المصطنعة، واستخدام األوراق المزیفـة، والعبـارات
. تستدر عطف اإلنسان
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 ٧٠

ه اســتثمار اإلعــالم بجمیــع وســائله المرئیــة منــال بــد مــن) ٨
وذلـــك بتـــسلیط الـــضوء علـــى هـــذه ، والمـــسموعة والمقـــرؤة

وكـــشف أســــبابها وصــــورها ، الظـــاهرة وتغطیتهــــا إعالمیــــا
ـــرامج المتلفـــزة والـــصحف ، وحكمهـــا شـــرعا مـــن خـــالل الب

ــــــة ــــــو، الیومی ذاعــــــة الرادی ٕ ــــــامج دائــــــم ، وا وتخــــــصیص برن
ویفــضح خفایــا التــسول مــن ، یتحــدث عــن هــذا الموضــوع

ین فـــي مجـــال ومـــن قبـــل متخصـــص، قبـــل دعـــاة ووعـــاظ
. الدراسات االجتماعیة

وضــع یــوم وطنــي علــى األجنــدة الوطنیــة لمكافحــة هــذه ) ٩
. الظاهرة

التعـــــاون بـــــین وزارة األوقـــــاف ووزارة التنمیـــــة االجتماعیـــــة ) ١٠
ــــدوات ــــد ، مــــن خــــالل عقــــد الن وتبــــادل المعلومــــات وتزوی

. كوادر وزارة األوقاف بحقائق وخفایا التسول
واإلرشـاد للحـدیث حـول استخدام المنابر ومجالس الـوعظ) ١١

هـــــذه الظـــــاهرة وبیـــــان حكمهـــــا شـــــرعا ومخاطرهـــــا علـــــى 
. المجتمع وتوعیة الناس بهذه الظاهرة

ومــــصادرة ، إیقـــاع عقوبـــات أشــــد قـــسوة علــــى المتـــسولین) ١٢
وهـــذا یـــستلزم إجـــراء بعـــض التعـــدیالت القانونیـــة ، أمـــوالهم

. على القوانین الحالیة
دى إیــــــداع مــــــن یــــــتم القــــــبض علیــــــه مــــــن المتــــــسولین لــــــ) ١٣

لفتـــــرةالمؤســـــسات والمـــــشاریع التـــــشغیلیة والـــــتحفظ علیـــــه
. كافیة من الوقت

ـــه بحاجـــة ) ١٤ ـــات والمـــساعدات لمـــن یثبـــت أن صـــرف المعون
. بعد ذلك، ومراقبة سلوكه، ماسة للمساعدة

ال بــد فــي معالجــة هــذه الظــاهرة الخطیــرة مــن التعــاون ) ١٥
الجماعي بین الدولـة وأبنـاء المجتمـع، واألخـذ بمـا ورد 

. الحنیف في معالجة هذه الظاهرةعن الشرع

:

/ه٧١١ت (جمــــال الــــدین محمــــد بــــن مكــــرم بــــن منظــــور)١(
ـــسان العـــرب،)م١٣١١ ،)١ط(، ، بیـــروت، دار صـــادرل

ــــــــا .٣٥٠، ص١١ج ــــــــن زكری ــــــــن فــــــــارس ب ت (واحمــــــــد ب

عبـــد : ، تحقیـــقمعجـــم مقـــاییس اللغـــة،)م١٠٠٤/ه٣٩٥
. ١١٨، ص٣هارون، بیروت، دار الجیل، جمالسال

ـــــرازي) ٢( ـــــن بكـــــر ال مختـــــار،)م١٣٢١/ه٧٢١ت (محمـــــد ب
مكتبــة لبنــان، ، بیــروت، ، تحقیــق محمــود خــاطرالــصحاح
.١١٩، ص١م، ج١٩٩٥

/ه٧٧٠ت (حمـــد بـــن محمـــد بـــن علـــي المقـــري الفیـــوميأ) ٣(
المــصباح المنیــر فــي غریــب الــشرح الكبیــر ،)م١٣٦٩

ـــــــي .٢٩٧، ص١، ج، بیـــــــروت، المكتبـــــــة العلمیـــــــةللرافع
.٣٢٦، ص١، جر الصحاحامختالرازي، و 

،)م١٤١٥/ه٨١٧(يوز آبــــــادالفیــــــر محمــــــد بــــــن یعقــــــوب ) ٤(
ـــــــب العلمیـــــــة، القـــــــاموس المحـــــــیط ـــــــروت، دار الكت ، بی

، المــصباح المنیــروالفیــومي، . ٤٢٧، ص)١ط(م، ١٩٩٥
.٢٠٦، ص١ج

الخـــصائص االجتماعیـــة واالقتـــصادیة ر، المـــو مهـــا كـــریم ) ٥(
، رســـالة ماجـــستیر فـــي الجامعـــة للمتـــسولین فـــي األردن

.٧٨م، ص٢٠٠٢األردنیة، عام 
، كتــاب الزكــاة، بــاب كراهــة المــسألة یح مــسلمصــحمــسلم، ) ٦(

.٧٢٠، ص٢، ج١٠٥للناس، حدیث رقم 
ومحمــد عبــد.٥٦، ص١١، جلــسان العــربابــن منظــور، ) ٧(

ـــى ، )م١٠٣٠/ه٥٠٩ت (الـــرؤوف المنـــاوي ـــف عل التوقی
محمـــد الدایـــة، بیـــروت، دار : تحقیـــقمهمـــات التعـــاریف، 

.١٣٤ص،)١ط(، ه١٤١٠الفكر، 
الجـــامع، )م٩٠٨/ه٢٥٦ت (البخـــاري محمـــد بـــن إســـماعیل ) ٨(

المــسند الــصحیح المختـــصر مــن أمــور رســـول اهللا 

عــــناالســــتعفافبــــاب، كتــــاب الزكــــاة، وســــنته وأیامــــه
مـــصطفى البغـــا، : ، تحقیـــق١٤٠١، حـــدیث رقـــم المـــسألة

،٢ج،)٣ط(م، ١٩٨٧/ه١٤٠٧بیــروت، دار ابــن كثیــر، 
.٥٣٥ص

ة للمتــسولینالخــصائص االجتماعیــة واالقتــصادیر، المــو مهــا ) ٩(
٧٨، صفي األردن

الخـــــصائص االجتماعیـــــة واالقتـــــصادیة ر، المـــــو مهـــــا ) ١٠(
.٧٨، صفي األردنللمتسولین

الخـــــصائص االجتماعیـــــة واالقتـــــصادیة ر، المـــــو مهـــــا ) ١١(
. ٧٨، صللمتسولین في األردن

ــوي فــي عــالج ظــاهرةمحمــد عیــد الــصاحب، ) ١٢( المــنهج النب
ــــسول اإلســــالمیة، ، المجلــــة األردنیــــة فــــي الدراســــاتالت
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م، ٢٠١٠،)١(العـــــدد ) ٦(جامعـــــة آل البیـــــت، المجلـــــد 
.١٦٨ص

، كتــــاب الزكــــاة، بــــاب مــــن ســــنن أبــــي داودأبــــو داود، ) ١٣(
، ١٦٣٣یعطـــى مـــن الـــصدقة وحـــد الغنـــى، حـــدیث رقـــم 

ــــــسائي، .٥١٣ص،١ج ، كتــــــاب ســــــنن النــــــسائيوالن
،٢٥٩٨الزكـــاة، بـــاب مـــسألة القـــوي المتكـــسب، حـــدیث رقـــم

ــــسند وأحمــــد بــــن حنبــــل، .٢٥٩٨بــــرقم ،٩٩ص٥ج م
.٢٢٤، ص٤، ج١٨٠٠١، حــــدیث رقــــم اإلمــــام أحمــــد

،)م١٠٣٤/ه٣٨٥ت(يوعلـــــي بـــــن عمـــــر الـــــدار قطنـــــ
كتـاب الزكـاة، بـاب ال تحـل الـصدقة ، يسنن الدار قطنـ

المـــدني، تحقیـــق الـــسید عبـــد اهللا، ٧لغنـــي، حـــدیث رقـــم 
، ١١٩، ص٢م، ج١٩٦٦/ه١٣٨٦بیــــــروت، دار المعرفــــــة، 
لــه علــى أحادیــث أبــي داود حــدیث قــال األلبــاني فــي تذی

.صحیح
،)م٩٦٦/ه٣٥٦ت (علـــــــي بـــــــن الحـــــــسین األصـــــــفهاني ) ١٤(

ســـمیر جـــابر، بیـــروت، دار الفكـــر، : ، تحقیـــقاألغـــاني
.١١٣ص،٥ج،)٢ط(

الخـــــصائص االجتماعیـــــة واالقتـــــصادیة ر، المـــــو مهـــــا ) ١٥(
.٨١، صللمتسولین في األردن

..مجتمـــع یعمـــلمحمـــد الطراونـــة، ورقـــة عمـــل بعنـــوان ) ١٦(
، قــــدمت فــــي نــــدوة أقامتهــــا وزارة التنمیــــة مجتمــــع آمــــن

تحـــت عنـــوان دور العمـــل فـــي االجتماعیــة فـــي األردن 
.م٢٠٠٣، عمانالتسول، الحد من 

.١١٣ص،٥، جاألغانياألصفهاني، ) ١٧(
الخـــــصائص االجتماعیـــــة واالقتـــــصادیة ر، المـــــو مهـــــا ) ١٨(

.١٢٣، صللمتسولین في األردن
ة في المملكـة األردنیـة الهاشـمیة، وزارة التنمیة االجتماعی) ١٩(

قــــــسم برنــــــامج األمــــــن االجتمــــــاعي، اللجنــــــة اإلعالمیــــــة 
، نــدوة بعنــوان التــسول طریــق لالنحــرافاالستــشاریة، 

.م٢٠٠٣آب /٢٧إربد، 
.١٦٧ص، مختار الصحاح، الرازي) ٢٠(
/ه٦١٠ت (ناصـــــر الـــــدین بـــــن عبـــــد الـــــسید المطـــــرزي) ٢١(

محمـود : ، تحقیـقالمغرب فـي ترتیـب المعـرب) م١٢١٤
حلــــب، مكتبــــة أســــامة، مختــــار، دعبــــد الحمیــــو فــــاحوري
ـــصباحالفیـــومي، و .١٦٧ص،١ج،)١ط(م، ١٩٧٩ الم
،الصحاحمختاري، والراز .١١٣، صالمنیر

. ١١٩ص
/ه٩٧٨ت (القونـــــــــويعبـــــــــد اهللالقونـــــــــوي قاســـــــــم بـــــــــن ا) ٢٢(

أنـیس الفقهـاء فــي تعریفـات األلفـاظ المتداولــة ، )م١٥٧٢
الكبیــسي، مــد بــن عبــد الــرزاق أح: تحقیــق، بــین الفقهــاء

ـــــرازي، و .١٨٨ص، )١ط(، ه١٤٠٦دار الوفـــــاء، جـــــدة،  ال
.٥١٧ص، مختار الصحاح

فظـــع األمـــر یفظــــع : أي الـــشدید الـــشنیع، یقـــال: الفظیـــع) ٢٣(
فظاعـــة فهـــو فظیـــع، وأفظـــع األمـــر أشـــتد وشـــنع وجـــاوز 

، ٨، جلـــــسان العـــــربابـــــن منظـــــور، : المقـــــدار، انظـــــر
.٢٥٤ص

، وهـــــو مـــــن الفعـــــل وجـــــع، والجمـــــع أي المـــــؤلم: الموجـــــع) ٢٤(
.٧٤٠، صمختار الصحاحالرازي، : انظر.أوجاع

، الجــــامع ألحكــــام القــــرآنمحمــــد بــــن احمــــد القرطبــــي، ) ٢٥(
.٣٦، ص١٧ج

.١٩٦، ص٤، جتفسیر القرآن العظیمابن كثیر، ) ٢٦(
، كتــاب الزكــاة بــاب مــن تحــل لــه صــحیح مــسلم، مــسلم) ٢٧(

.٧٢٢ص،٢ج، ١٠٤٤رقم ، حدیث المسألة
، كتــاب الزكــاة بــاب مــن تحــل لــه صــحیح مــسلم، مــسلم) ٢٨(

وأبـــــــو .٧٢٢ص،٢ج، ١٠٤٤رقـــــــم ، حـــــــدیث المــــــسألة
، كتاب الزكـاة، بـاب مـا تجـوز فیـه سنن أبي داودداود، 

.٥١٥، ص١، ج١٦٤٠المــــــــــــــــسألة، حــــــــــــــــدیث رقــــــــــــــــم 
، كتــاب الزكــاة، بــاب الــصدقة ســنن النــسائيوالنــسائي، 

.٨٩، ص٥، ج٢٥٨٠لمـن تحمـل بحمالـة، حـدیث رقـم 
، حـدیث رقـم مسند اإلمام أحمد بن حنبلمام أحمد، واإل

.٦٠، ص٥، ج٢٠٦٢٠
، كتـاب الزكـاة، بـاب مـا تجـوز سنن أبـي داودأبـو داود، ) ٢٩(

وأحمـــد .٥١٦، ١، ج١٦٤١فیـــه المـــسألة، حـــدیث رقـــم 
، ١٢٣٠٠، حــدیث رقــم مــسند اإلمــام أحمــدبــن حنبــل، 

.١٢٦، ص٣ج
ن ، كتـــاب الزكـــاة، بـــاب النهـــي عـــصـــحیح مـــسلممـــسلم، ) ٣٠(

.٧١٨، ص٢، ج١٠٣٨المسألة، حدیث رقم 
، كتــاب الزكــاة بــاب مــن تحــل لــه صــحیح مــسلم، مــسلم) ٣١(

. ٧٢٢ص،٢ج، ١٠٤٤رقم ، حدیث المسألة
/ه٥٩٥ت(محمــــــــد بــــــــن أحمــــــــد بــــــــن رشــــــــد القرطبــــــــي) ٣٢(

: ، تحقیــقبدایــة المجتهــد ونهایــة المقتــصد،)م١١٩٨
م، ٢٠٠٠الحلبـــي، بیـــروت، دار المعرفـــة، دعبـــد المجیـــ
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 ٧٢

ت (ومحمــد بــن أبــي بكــر الــرازي.٩٧، ص٤ج،)٢ط(
ـــــــــوك) م١١٤٩/ه٥٤٤ ـــــــــة المل .٢٧٤، ص١، جتحف

/ه١١٨٢ت(ومحمـــد بـــن إســـماعیل األمیـــر لـــصنعاني 
أدلـة سبل السالم شرح بلوغ المرام من جمـع ) م١٧٦٨

ت (ومحمــد بــن علــي الــشوكاني . ٨٢، ص١جاألحكــام، 
نیـــل األوطـــار شـــرح منتقـــى األخبـــار ) م١٨٣٤/ه١٢٥٠

.٢٣٥، ص٤جیث سید األخیار، من أحاد
وعـــالء الـــدین .٢٧٤، ص١، ج تحفـــة الملـــوكالــرازي، ) ٣٣(

/ه٥٨٧ت(حمــــــد الكاســــــاني أأبــــــو بكــــــر مــــــسعود بــــــن 
بیـروت، بدائع الصنائع في ترتیـب الـشرائع، ،)م١١٩١

.١٥٧، ص٢ج،)٢ط(م، ١٩٨٦دار الكتــــب العلمیــــة، 
ـــــــــــدین السرخـــــــــــسي ،)م١٠٩١/ه٤٨٣ت(وشـــــــــــمس ال

.٤، ص٣، جالمبسوط
ویوســف بــن .٩٧، ص٤، ج بدایــة المجتهــدابــن رشــد، ) ٣٤(

االســتذكار ،)م١٠٩٢/ه٤٦٣ت(عبــد اهللا ن عبــد البــر
الجامع لمذاهب فقهاء األمصار وعلمـاء األقطـار فیمـا 
یتضمنه الموطـأ مـن معـاني الـرأي واآلثـار وشـرح ذلـك 

، تحقیــق ســالم عطــا، بیــروت، دار باإلیجــاز واالختــصار
.٦١٠، ص٨ج،)١ط(، ٢٠٠٠الكتب العلمیة، 

، األم،)م٨٢٠/ه٢٠٤ت(محمـــد بــــن إدریــــس الــــشافعي) ٣٥(
/ه٩٧٧ت (يومحمـــد الخطیــــب الــــشر بینــــ. ٩٦، ص٢ج

مغنــي المحتـــاج إلــى معرفـــة معــاني ألفـــاظ ،)م١٥٧٠
.٤٥٩، ص١، جالمنهاج

،)م١٢٢٣/ه٦٢٠ت(بـــن قدامـــهموفـــق الـــدین عبـــد اهللا) ٣٦(
شیباني، المغنــي فـــي فقــه اإلمـــام أحمـــد بــن حنبـــل الـــ

.٥٢٢، ص٢ج،)١ط(، ه١٤٠٥بیروت دار الفكر، 
.٦١٠، ص٨، جاالستذكار، رابن عبد الب) ٣٧(
محمــــد عبـــــد . ٢٧٤، ص١، ج، تحفـــــة الملـــــوكالــــرازي) ٣٨(

تحفـــة األحـــوذي، يالمبـــارك فـــور الـــرحمن بـــن عبـــد الـــرحیم 
، بیـــروت، دار الكتـــب العلمیـــة، بـــشرح جـــامع الترمـــذي

.٢٩٠، ص٣ج
جــــامع ،)م٩٢٢/ه٣١٠ت(ريالطبــــمحمـــد بــــن جریــــر) ٣٩(

ومحمــد .٩٦، ص٣، جالبیــان عــن تأویــل آي القــرآن
الجــــــامع ،)م١٢٧٢/ه٩٧١ت(بــــــن احمــــــد القرطبــــــي ا

.٣٢٢، ص٣، جألحكام القرآن
لهلـالزكاة باب من تحكتاب،صحیح مسلم،مسلم) ٤٠(

وأبـــــــو .٧٢٢ص،٢ج، ١٠٤٤رقـــــــم ، حـــــــدیث المــــــسألة
مـا تجـوز فیـه ، كتاب الزكـاة، بـاب سنن أبي داودداود، 

.٥١٥، ص١، ج١٦٤٠المــــــــــــــــسألة، حــــــــــــــــدیث رقــــــــــــــــم 
، كتــاب الزكــاة، بــاب الــصدقة ســنن النــسائيوالنــسائي، 

.٨٩، ص٥، ج٢٥٨٠لمـن تحمـل بحمالـة، حـدیث رقـم 
، حـدیث رقـم مسند اإلمام أحمد بن حنبلواإلمام أحمد، 

.٦٠، ص٥، ج٢٠٦٢٠
) م١٢٨٠/ه٦٧٦ت (یحیى بن شرف بـن مـري النـووي ) ٤١(

كتـــاب ، ح صـــحیح مـــسلم بـــن الحجـــاجالمنهـــاج شـــر 
، ١٠٤٤الزكـاة، بــاب مـن تحــل لــه المـسألة، حــدیث رقــم 

،)٢ط(، ه١٣٩٢دار إحیــــاء التــــراث العربــــي، بیــــروت، 
ت(ومحمد شمس الحق العظیم آبـادي.١٣٣، ص٧ج

ـــي ،)م١٨٩٢/ه١٣١٠ ـــود شـــرح ســـنن أب عـــون المعب
، كتاب الزكاة، باب مـا تجـوز فیـه الـصدقة، حـدیث داود
، ه١٤١٥، بیـــــروت، دار الكتـــــب العلمیـــــة، ١٦٤٠رقـــــم 

. ٣٤، ص٥ج،)٢ط(
، المنهـــاج شـــرح صـــحیح مـــسلم بـــن الحجـــاجالنـــووي، ) ٤٢(

كتـــاب الزكـــاة، بـــاب مـــن تحـــل لـــه المـــسألة، حـــدیث رقـــم 
عــــــــــون والعظــــــــــیم آبــــــــــادي، .١٣٣، ص٧، ج١٠٤٤

، كتــاب الزكــاة، بــاب مــا المعبــود شــرح ســنن أبــي داود
.٣٤، ص٥، ج١٦٤٠تجوز فیه الصدقة، حدیث رقم 

المنهــــاج، )م١٢٧٧/ه٦٧٦ت (یحیـــى بــــن شــــرف النـــووي ) ٤٣(
، كتاب الزكـاة بـاب مـن شرح صحیح مسلم بن الحجاج

إحیــاء ر، بیـروت، دا١٠٤٤تحـل لـه المـسألة حـدیث رقـم
.١٣٣، ص٧، ج)٢ط(، ه١٣٩٢التراث العربي، 

، كتــــاب الزكــــاة، بــــاب مــــسألة ســــنن النــــسائيالنـــسائي، ) ٤٤(
، ٥، ج٢٦٠٠منـه، حـدیث رقـم الرجل في أمر ال بد له 

ــــان، .١٠٠ص ــــن حبــــانوابــــن حب ، كتــــاب صــــحیح اب
الزكـاة، بـاب المـسألة واألخـذ ومــا یتعلـق بـه، حـدیث رقــم 

ـــصحیحوالترمـــذي، . ١٨١، ص٨، ج٣٣٨٦ ، الجـــامع ال
المــــسألة، كتــــاب الزكــــاة، بــــاب مــــا جــــاء فــــي النهــــي عــــن 

، وقــــــال أبــــــو عیــــــسى ٦٥، ص٣، ج٦٨١حــــــدیث رقــــــم 
.حدیث حسن صحیح

أبو السعادات المعروف بابن بارك بن محمد الجزريالم) ٤٥(
النهایــــــة فــــــي غریــــــب ،)م١٢١٠/ه٦٠٦ت(األثیـــــر 

ـــر محمـــود- الـــزاويطـــاهر أحمـــد : تحقیـــق، الحـــدیث واألث
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/ه١٣٩٩المكتبــــة العلمیــــة، ، بیـــروت، محمـــد الطنــــاحي
.٢٧٤ص،٤، جم١٩٧٩

تحفة ، يالمبارك فـور محمد عبد الرحمن بن عبد الرحیم ) ٤٦(
ــشرح جــامع الترمــذياألحــوذي ، بیــروت، دار الكتــب ب

.٢٩٠، ص٣العلمیة، ج
، كتاب الزكاة، بـاب كراهـة المـسألة صحیح مسلممسلم، ) ٤٧(

.٧٢٠، ص٢، ج١٠٤١للناس، حدیث رقم 
، كتـــــاب الزكــــــاة، بـــــاب النهــــــي عــــــن المنهــــــاجالنـــــووي، ) ٤٨(

الغزالــــي،. ١٣٠، ص٧، ج١٠٤١المـــسألة، حــــدیث رقــــم 
.٢١٠، ص٤، جإحیاء علوم الدین

، كتاب الزكاة، بـاب كراهـة المـسألة صحیح مسلممسلم، ) ٤٩(
.٧٢٠، ص٢، ج١٠٤٠للناس، حدیث رقم 

، كتـــــاب الزكــــــاة، بـــــاب النهــــــي عــــــن المنهــــــاجالنـــــووي، ) ٥٠(
.١٣٠ص٧، ج١٠٤١المسألة، حدیث رقم 

، كتــاب الزكــاة، بــاب مــن تحــل لــه صــحیح مــسلممــسلم، ) ٥١(
وأبـــــــو .٧٢١، ص٢، ج١٠٤٣المــــــسألة، حـــــــدیث رقـــــــم 

ـــــاب كراهـــــة ســـــنن أبـــــي داودد، داو  ـــــاب الزكـــــاة، ب ، كت
والنــــسائي،. ٥١٦، ص١، ج١٦٤٢المــــسألة، حــــدیث رقــــم 

، كتـــــاب الـــــصالة، بـــــاب البیعـــــة علـــــى ســـــنن النـــــسائي
، ٢٢٩، ص١، ج٤٦٠الـــصلوات الخمـــس، حـــدیث رقـــم 

ــــى ســــنن النــــسائي  ــــاني فــــي تذیلــــه عل وقــــال اإلمــــام األلب
. صحیح

نهــــــي عــــــن ، كتــــــاب الزكــــــاة، بــــــاب الالمنهــــــاجلنــــــووي، ) ٥٢(
.١٣٢، ص٢، ج١٠٤٢المسألة، حدیث رقم 

لــم أجــد .٢١١، ص٤، جإحیــاء علــوم الــدینالغزالــي، ) ٥٣(
طالعــــي ســــوى  ٕ مــــن أخــــرج هــــذا األثــــر بحــــسب بحثــــي وا

.اإلمام الغزالي في كتابه إحیاء العلوم
قـــانون . ٢١١، ص٤، جإحیـــاء علـــوم الـــدینالغزالـــي، ) ٥٤(

ـــــسنة  ـــــة ســـــلوك األحـــــداث فـــــي األردن، ل م،٢٠٠١مراقب
.٤/أ/٤المادة 

/ه٧٢٨ت(المعـروف بـابن تیمیـة مأحمد بن عبـد الحلـی) ٥٥(
.٤٦، ص١١، جمجموع الفتاوى،)م١٣٢٨

.٢١٠، ص٤، جإحیاء علوم الدینالغزالي، ) ٥٦(
.٢١٠، ص٤، جإحیاء علوم الدینالغزالي، ) ٥٧(
.٢١٠، ص٤، جإحیاء علوم الدینالغزالي، ) ٥٨(
.٢١٠، ص٤، جإحیاء علوم الدینالغزالي، ) ٥٩(

لــــم أجـــــد .٦١١، ص٨، جاالســــتذكار، رابــــن عبــــد البــــ) ٦٠(
طالعــــي لمــــن هــــذه األبیــــات ولكــــن إن  ٕ بحــــسب بحثــــي وا

ذكرها في كتابه االستذكار بقولـه، ولقـد أحـسن رعبد الب
.بعض األعراب وذكر األبیات

م،٢٠٠١قـــانون مراقبـــة ســـلوك األحـــداث فـــي األردن، لـــسنة ) ٦١(
. ٤/أ/٤المادة 

ــــسنة ١٦بــــات األردنــــي رقــــم قــــانون العقو ) ٦٢( ، المــــادة١٩٦٠، ل
.٣و٣٨٩/٢

ــــسنة ١٦قــــانون العقوبــــات األردنــــي رقــــم ) ٦٣( ، المــــادة١٩٦٠، ل
.٣و٣٨٩/٢

.م٢٠٠٢، لسنة ١١قانون األحداث ألردني رقم ) ٦٤(
قــــــــانون مراقبــــــــة ســــــــلوك األحــــــــداث فــــــــي األردن، لــــــــسنة ) ٦٥(

.٤/أ/٤م، المادة ٢٠٠١
.٤/١١ألردني، المادةقانون وزارة الشؤون االجتماعیة ا) ٦٦(
وزارة التنمیة االجتماعیة في المملكـة األردنیـة الهاشـمیة، ) ٦٧(

قــــــسم برنــــــامج األمــــــن االجتمــــــاعي، اللجنــــــة اإلعالمیــــــة 
، نــدوة بعنــوان التــسول طریــق لالنحــرافاالستــشاریة، 

.م٢٠٠٣آب /٢٧إربد، 
، كتـــاب الزكــاة، بـــاب كراهـــة المـــسألةصـــحیح مـــسلممــسلم، ) ٦٨(

.٧٢٠، ص٢، ج١٠٤١م للناس، حدیث رق
، كتـــاب الزكــاة، بـــاب كراهـــة المـــسألة صـــحیح مـــسلممــسلم، ) ٦٩(

.٧٢٠، ص٢، ج١٠٤٠للناس، حدیث رقم 
، كتـــاب الزكــاة، بـــاب كراهـــة المـــسألةصـــحیح مـــسلممــسلم، ) ٧٠(

.٧٢٠، ص٢، ج١٠٤٠للناس، حدیث رقم 
ـامع الــصحیحالبخــاري، ) ٧١( االســتعفافبــاب، كتــاب الزكــاة، الجـ

. ٥٣٥ص،٢، ج١٤٠١ث رقم ، حدیالمسألةعن
.٢١١، ص٤، جإحیاء علوم الدینالغزالي، ) ٧٢(
، المــادة ١٩٦٠، لـسنة ١٦قـانون العقوبـات األردنــي رقـم ) ٧٣(

، لــسنة ١١، و قــانون األحــداث ألردنــي رقــم ٣و٣٨٩/٢
م، وقـــانون مراقبـــة ســـلوك األحـــداث فـــي األردن، ٢٠٠٢
، وقــــــانون وزارة الــــــشؤون ٤/أ/٤م، المــــــادة ٢٠٠١لــــــسنة 

.٤/١١جتماعیة األردني، المادةاال
وزارة التنمیــــة االجتماعیــــة فــــي المملكــــة األردنیــــة الهاشــــمیة،) ٧٤(

قــــــسم برنــــــامج األمــــــن االجتمــــــاعي، اللجنــــــة اإلعالمیــــــة 
،لالنحرافبعنوان التسول طریقندوةاالستشاریة،

.م٢٠٠٣آب /٢٧إربد، 
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 ٧٤

ر، الخـــصائص االجتماعیـــة واالقتـــصادیة للمتـــسولینالمـــو مهـــا ) ٧٥(
.١٣٠األردن، صفي

ر، الخـــصائص االجتماعیـــة واالقتـــصادیة للمتـــسولینالمـــو مهـــا ) ٧٦(
.١٢٩في األردن، ص

وزارة التنمیة االجتماعیة في المملكـة األردنیـة الهاشـمیة، ) ٧٧(
قــــــسم برنــــــامج األمــــــن االجتمــــــاعي، اللجنــــــة اإلعالمیــــــة 

، نــدوة بعنــوان التــسول طریــق لالنحــرافاالستــشاریة، 
.م٢٠٠٣آب /٢٧إربد، 

ر، الخـــصائص االجتماعیـــة واالقتـــصادیة للمتـــسولین المـــو مهـــا ) ٧٨(
.١٣٢في األردن، ص

ر، الخـــصائص االجتماعیـــة واالقتـــصادیة للمتـــسولینالمـــو مهـــا ) ٧٩(
.١٣٣في األردن، ص

وزارة التنمیة االجتماعیة في المملكـة األردنیـة الهاشـمیة، ) ٨٠(
قــــــسم برنــــــامج األمــــــن االجتمــــــاعي، اللجنــــــة اإلعالمیــــــة 

، نــدوة بعنــوان التــسول طریــق لالنحــرافشاریة، االستــ
.م٢٠٠٣آب /٢٧إربد، 

ر، الخـــصائص االجتماعیـــة واالقتـــصادیة للمتـــسولینالمـــو مهـــا ) ٨١(
، وووزارة التنمیـــة االجتماعیـــة فـــي ١٣٢فـــي األردن، ص

المملكــــــــة األردنیــــــــة الهاشــــــــمیة، قــــــــسم برنــــــــامج األمــــــــن 
ان ندوة بعنو االجتماعي، اللجنة اإلعالمیة االستـشاریة، 

.م٢٠٠٣آب /٢٧، إربد، التسول طریق لالنحراف
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