
 [البقرة 512اآلية ]{ اإلنفاق يف سبيل هللا واألقربون أوىل}                    فوزى دمحم أبو زيد/ فضيلة الشيخ 

 من آايت القرآن الكرمي  برانمج:القناة الثالثة هـ 3113 ذي احلجة 81موافق  13/8/8138: اجلمعة

يم  ب    :ْسم  هللا الرَّْْحَن  الرَّح 
ِكنِي َواْبِن َيْسأَُلوَنَك َماَذا يُ ْنِفُقوَن ُقْل َما أَنْ َفْقُتْم ِمْن َخْْيٍ َفِلْلَواِلَدْيِن َواأَلقْ َرِبنَي َواْليَ َتاَمى َواْلَمَسا ﴿

 (.البقرة832)﴾ السَِّبيِل َوَما تَ ْفَعُلوا ِمْن َخْْيٍ فَِإنَّ هللا بِِه َعِليم  
 :ملذيعا

يم    :ب ْسم  هللا الرَّْْحَن  الرَّح 
سيدان ، وخامت النبيني ورْحة هللا للعاملني والصالة والسالم على أشرف املرسلني، رب العاملنياحلمد هلل 

 .على آله وصحبه أمجعنيو دمحم 
رح شوالذي نتناول بفيه أُرحب حبضراتكم يف بداية حلقة جديدة يف برانمج من آايت القرآن الكرمي، 

وكل األسئلة اليت " ٌقل: "صلى هللا عليه وسلَّملعدد من آي القرآن العظيم اليت جاءت ابألمر اإلهلي للنيب 
 . جاءت واالستفهامات عنها يف القرآن الكرمي

 فوزي دمحم أبو زيد / فضيلة الشيخشارجاً آلي القرآن العظيم ضيفنا وضيف حضراتكم 
 .شيخالداعية اإلسالمي نُرحب بك سيدان ال

 .أهالً بك وابلسادة املشاهدين أمجعني :فضيلة الشيخ
 :مث نلتقي بعدها نية العظيمة حمل هذه احللقة،إىل هذه اآلية القرآ نستمعلإمسح لنا خنرج :املذيع

يم  ب سْ   م  هللا الرَّْْحَن  الرَّح 
قْ َرِبنَي َواْليَ َتاَمى َواْلَمَساِكنِي َواْبِن اِلَدْيِن َواألَ َخْْيٍ َفِلْلوَ  َيْسأَُلوَنَك َماَذا يُ ْنِفُقوَن ُقْل َما أَنْ َفْقُتْم ِمنْ ﴿

 (.البقرة832)﴾ السَِّبيِل َوَما تَ ْفَعُلوا ِمْن َخْْيٍ فَِإنَّ هللا بِِه َعِليم  
 .نريد شرحاً عاماً هلذه اآلية :فضيلة الشيخ:املذيع

مدنية، ونزلت ُتشرع للمسلمني ما  هذه اآلية آية من آايت سورة البقرة، وسورة البقرة:فضيلة الشيخ
، ولذلك كثُرت فيها التساؤالت من املسلمني عن الطاعات اليت سبحانه وتعاىل ينبغي فعله لطاعة هللا

 .حيبون أن يفعلوهنا، والكيفية الصحيحة لفعلها
 . صلى هللا عليه وسلَّموكلها أسئلة وإجابة، واإلجابة من هللا والذي يبلغ هو رسول هللا 

يف نفوس أصحابه الرغبة الشديدة يف اإلنفاق ألهنا من أعظم  صلى هللا عليه وسلَّمالنيب  بثَّ 
 .سبحانه وتعاىلالدرجات يف الطاعات إىل هللا 
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فبدأوا يسعون جبٍد وإخالص يف اإلنفاق، وابلتايل بدأوا يسألون عن الكيفية الصحيحة هلذا اإلنفاق، 
 ن؟ فسألوا النيب يف هذا املوطن، ماذا ينفقو 

 ما األصناف اليت يتوجهون ابإلنفاق عليها؟ يعين إىل من ينفقون؟  
أما إنفاق الزكاة فلها آية خاصة هبا ومصارف حمدودة  اآلية تتعلق ابلصدقة وهو اإلحسان،هذه 

 :حددها هللا يف إفاقها يف آية الزكاة يف سورة التوبة
َا الصََّدقَاُت ِلْلُفَقَراِء َواْلَمَساِكنيِ ﴿ َها َواْلُمَؤلََّفِة قُ ُلوبُ ُهْم َويف الر ِقَاِب َواْلَغارِِمنَي َويف  ِإَّنَّ َواْلَعاِمِلنَي َعَلي ْ

 (.التوبة01)﴾ َسِبيِل هللا َوِاْبِن السَِّبيِل َفرِيَضًة ِمَن هللا َوهللا َعِليم  َحِكيم  
الذي يريد به اإلنسان والصدقة هي العمل التطوعي  آية الزكاة، وإمنا ختصُّ الصدقة، وهذه اآلية غري

 .األجر من هللا وهو غري ُمكلٌف به، وإمنا إن فعله له أجره وثوابه
 :على اعتبار ما يقوله هللاللوالدين قد يكون ـ سيدان الشيخ ـ واجباً عليه :املذيع

 (.البقرة832)﴾ َيْسأَُلوَنَك َماَذا يُ ْنِفُقوَن ُقْل َما أَنْ َفْقُتْم ِمْن َخْْيٍ َفِلْلَواِلَدْينِ ﴿

 .والوالدين إذا كاان كبريين فتجب على اإلبن اإلنفاق عليهما
 .هذا أمٌر فرضه الشرع الشريف، لكن ليست كل األصناف على هذه الشاكلةنعم :فضيلة الشيخ

ما من حقوق ايت، فبدأ أواًل ابلوالدين ملا هلو اإلنفاق هنا حبسب األول سبحانه وتعاىلفجعل هللا 
ومن الرب، فمن الرب من األبناء ابآلابء أن يعاونوهم ويعوضوهم، فاألب هو الذي  األبناءوواجبات على 

أنفق على اإلبن وهو صغري وينبغي على اإلبن أن يعوضه بشيٍئ من ذلك وهو كبري، حىت يكون وفياً وابراً 
 .بوالديه

بدأ ابألقربني ذوي الُقرىب في ،فو وىل ابملعر أوهم ألقربون لفإذا بقي عنده ماٌل ويريد أن ينفقه فيكون 
 .ه ومودٌة ألهلهمن الفقراء واملساكني الذي ميتُّون له بصلة القرابة، فتكون صلٌة لرْح  

 تيم فاقد العائل واألب، فهو أمسُّ فإذا بقي عنده ماٌل ويريد أن يُنفقه فينفقه على اليتامى، ألن الي
 .الناس حاجة إىل من يُعينه ويربُه ويكفيه طلباته

 .بقي معه ماٌل فُيعطي املسكني، واملسكني هو الفقري الذي الجيد قواتً يف بيتهفإذا 
فإذا وَّفَّ املساكني املوجودين يف نطاق بيئته وحملته، فقد جيد إبنًا للسبيل، وابن السبيل يعين غريب 

 .ء وإىل املودةجاء إىل موطنه وانقطعت به السُبل، وال جيد مااًل يُنفق منه، وهذا أيضاً يف حاجة إىل العطا
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 :بعد هؤالء الباب لريى اإلنسان بنفسه ما هو أحوج للنفقة يف حميطه سبحانه وتعاىلمث فتح هللا 
 (.البقرة832)﴾ َوَما تَ ْفَعُلوا ِمْن َخْْيٍ ﴿ 

خر ترونه يقربكم إىل هللا، فإن هللا به عليم، وإن هللا يطلع على و  يف ابٍب آإىل صنٍف آخر أ 
 .سبحانه وتعاىلعلتموه، ويُثيبكم عليه الثواب الكرمي، واألجر اجلزيل يوم لقائه أعمالكم ويعلم ما ف

الدرس املستفاد، فما فضيلة الشيخ فوزي املفهوم من هذه اآلية القرآنية بعد شرح فضيلتك   :املذيع
 :ويف ظل اآلية اأُلخرى اليت تتكلم عن ذوي القرىب أيضاً 

 (.اإلسراء80)﴾ ِمْسِكنَي َواْبَن السَِّبيلِ َوَآِت َذا اْلُقْرََب َحقَُّه َوالْ ﴿
 . غريهمإذن هي حقوٌق فُرضت لألقربني و 

فإن اإلسالم يرتفع قدره يف هذا اجملتمع إىل أنه  إذا ُوجد األغنياء وُوجد الفقراء،:فضيلة الشيخ
حدثت اجملاعة يف عندما  هنع هللا يضرولذلك كان سيدان عمر يُوجب على األغنياء أن يكُفلوا هؤالء الفقراء، 

 : خالفته قال
  [.ٌة من الفقراء يكفلهم لفعلُت ذلكلو مل أجد إال أين أجعل مع كل رجٍل غين عد]
  .ن اإلسالم دين التكافل اإلجتماعيأل

 :كما قال هللا  حُيسوا مجيعاً ابملساواة ويكونوا حىت الغين ينبغي أن يرعى الفقري
َا اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوة  "   (.احلجرات31" ) ِإَّنَّ

 (.املائدة8) ﴾َوتَ َعاَونُوا َعَلى اْلِبِ  َوالت َّْقَوى﴿ :فسيكون بينهم آتخي وتعاون
ن املؤمن لو كان غنيًا وجاره أعلى لسان النيب قال  سبحانه وتعاىلهذا هو األمر اإلهلي حىت أن هللا 

 :مصلى هللا عليه وسلَّ فقرٌي وال يشعر به، فإن إميانه ال يكون كاماًل، قال 
رواه الطباين والبزار،   عن أنس بن مالك هنع هللا يضر](.جاره جائٌع وال يشعر بهمبؤمٍن من ابت شبعان و ليس )

    [.وإسناد البزار حسن
لم، سمع املتوهذه ميزة اجملساكني، حوال إخوانه املؤمنني، وأحوال الفقراء واملأيعين البد أن يتحسَّس 

 .وقٍت وحني جمتمع التكافل اإلجتماعي يف كل
 ؟ما الدرس املستفاد والذي جيب علينا تطبيقه يف هذه الفرتة:املذيع

الدرس الذي نتعلمه مجيعًا من هذه اآلية الكرمية، أن املؤمن ال ينبغي عليه أن يكون :فضيلة الشيخ
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املؤمنني، ن يتحلى خبُلق اإليثار، وينظر إىل من حوله من أأاننيًا ال يهتم إال بذاته فقط، وإمنا ينبغي 
من العجائز واملرضى والفقراء واملساكني، وحياول أن يعنيهم قدر طاعته، وحياول وخاصة ذوي احلاجات 

أن يساعدهم قدر استطاعته، ألن هذا هو الذي رمسه لنا هللا، وهذا هو املنهج الذي مشى عليه رسول هللا 
 .بة املباركني معهحاوالص

االميَاَن ِمْن قَ ْبِلِهْم ُيُِبُّوَن َمْن َهاَجَر ِإلَْيِهْم َوال جيَُِدوَن يف ُصُدورِِهْم َحاَجًة َوالَِّذيَن تَ بَ وَُّءوا الدَّاَر وَ ﴿
ُُونَ ِمَّا ُأوتُوا َويُ ْؤثُِروَن َعَلى أَنْ ُفِسِهْم َوَلْو َكاَن ِِبِْم َخَصاَصة  َوَمْن يُوَق ُشحَّ نَ ْفِسِه فَُأولَِئَك ُهُم الْ  ﴾ ُمْفِل

 (.احلشر3)
 :ى هللا عليه وسلَّمصلقال 

ا يف األر،، من تعلق هبا جزبته إليها فأدخلته اجلنة، والكرمي قريٌب رٌة يف اجلنة وأغصاهنالكرم شج)
من هللا قريٌب من اجلنة قريٌب من الناس، والُبخل شجرٌة يف جهنم من تعلق هبا جذبته إليها فأدخلته النار، 

 (.ٌد من الناسوالبخيل بعيٌد من هللا، بعيٌد من اجلنة، بعي
 [.مرفوع عن جابر هنع هللا يضر]

نني يف  جلود والكرم لكل املسلمني واملؤمنسأل هللا أن جُيملنا أمجعني مبا كان عليه خري النبيني خبُلق ا
 . كل وقٍت وحني

 .فوزي دمحم أبو زيد/جزياًل فضيلة الشيخ لك شكراً شكراً :املذيع
  وعلى آله وصُبه وسلَّموصلى هللا وسلَّم وابرك على سيدان دمحم


