
 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 اآلية ىذه نفيم كيف سمسمة
 البقرة سورة من 912 اآلية

 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت
 

 والصالة والسالم عمى رسول اهلل، أما بعد:  ،الحمد هلل
 فسالم اهلل عميكم ورحمتو وبركاتو.

 قارئيا.أتحدث اليوم عن ثالث آيات من سورة البقرة مما قد ُيشكل فيمو عمى س
، كثير ممن يقرأ ىذه اآلية [912]البقرة: {اْلَعْفوَ  َوَيْسأَُلوَنَك َماَذا ُينِفُقوَن ُقلِ }: -تبارك وتعالى-فأول ذلك ىو قولو 

قد ال يفيم المراد، ما ىو العفو؟ العفو ىو الفضل، لكن ما المراد بيذا الفضل في ىذه اآلية؟ بعض أىل العمم 
يقولون: ما فضل عن حاجتك وحاجة أىمك وعيالك تصدق بو، أنت مأمور بالصدقة بما زاد عن حاجتك، 

َوال َتَيمَُّموا اْلَخِبيَث ِمْنُو تُنِفُقوَن }الك، تتصدق باألفضل وبعضيم يقول: الفضل بمعنى أنك تتصدق بأفضل م
، يعني: تأخذه عمى حياء إذا أعطاك إياه أحد مجاممة، ثم تذىب [962]البقرة: {َوَلْسُتْم ِبآِخِذيِو ِإالَّ َأْن ُتْغِمُضوا ِفيوِ 

أو ُرطب جد فوجد عذقًا من ُبسر حينما دخل المس -صمى اهلل عميو وسمم-بو من الباب اآلخر وتمقيو، والنبي 
، (1)((إن صاحبو ليأكمو شيصًا يوم القيامة))فمما رآه قال:  -قراء في المسجدف-فة شيص قد ُعمق ألىل الص  

والذي ال  ،والحديث ثابت ومعروف وصحيح، فاإلنسان الذي ال يتصدق إال بالثياب الخِمقة يمقى ذلك يوم القيامة
يتصدق إال بالطعام الرديء يمقى ذلك يوم القيامة، والذي ال يتصدق إال باألثاث التالف يمقى ذلك يوم القيامة، 

ذا بل  ،وليس المقصود أن اإلنسان يرمي ىذه األشياء يعطييا من يحتاج إلييا لكن ال يقتصر في النفقة عمييا، وا 
ف بو أن يخرجو في سبيل اهلل، ال، فبعض أىل العمم قال: تحسّ ي  ىذا جيد أبقوه،  ،ال :شيء جيد قالعنده كان 

   .الفضل، يعني: األفضل من أموالك :، أي[912]البقرة: {اْلَعْفوَ  ُقلِ }
ن اإلنسان إوبعضيم يقول: المراد بالفضل ىنا منسوخ، ىو ما زاد عن الحاجة وقد ُنسخ ذلك بالزكاة، ُنسخ بحيث 

إذا أخرج الزكاة ال عميو لو أبقى مثل مال قارون ليس عميو حرج، فكان في أول األمر لشدة الحاجة والفقر ال 
اهلل عمى المسممين بالفتوح صار ثم لما وسع أىمو، يجوز لإلنسان أن ُيبقي ما زاد عن حاجتو األساسية وحاجة 

رضي -خالف فيو نفر قميل كأبي ذر  ،ابة فمن جاء بعدىميجوز لإلنسان أن يدخر، وىذا الذي عميو عامة الصح
َة َوال ُينِفُقوَنَيا ِفي َسِبيِل المَِّو َفَبشِّْرُىْم ِبَعَذاٍب أَِليمٍ }حيث يرى أن قولو:  -اهلل عنو *  َوالَِّذيَن َيْكِنُزوَن الذََّىَب َواْلِفضَّ

، يرى أن كل ما زاد عن [43-43]التوبة: {ا ِجَباُىُيْم َوُجُنوُبُيْم َوُظُيوُرُىمْ َيْوَم ُيْحَمى َعَمْيَيا ِفي َناِر َجَينََّم َفُتْكَوى ِبيَ 
                                                           

 عوف عن ،(1661) برقم الصدقة، في الثمرة من يجوز ال ما باب الزكاة، كتاب في داود أبو أخرج ولكن المفظ بيذا أجده لم - 1
 في بالعصا فطعن ا،حشفً  ان  قِ  رجل عمق وقد عصا، وبيده المسجد -وسمم عميو اهلل صمى- اهلل رسول عمينا دخل: قال مالك، بن
 ،((القيامة يوم الحشف يأكل الصدقة ىذه رب إن)): وقال ،((منيا بأطيب تصدق الصدقة ىذه رب شاء لو)): وقال نو،القِ  ذلك

ُموا َواَل }: -وجل عز قولو- باب الزكاة، كتاب والنسائي،  أبواب ماجو، وابن ،(9324) برقم ،[962:البقرة] {تُْنِفُقونَ  ِمْنوُ  اْلَخِبيثَ  َتَيمَّ
 (.1396) برقم داود، أبي صحيح في األلباني وحسنو ،(1199) برقم مالو، شر الصدقة في يخرج أن النيي باب الزكاة،



تصدق بو أنو يكوى بو جنبو وظيره وجبينو يوم القيامة، لكن ىذا كان في أول األمر ثم بعد ذلك يولم  حاجتو
 .ت ذمتوئفرض اهلل الزكاة فمن أخرجيا فقد بر 

ليست منسوخة بآية الزكاة لكن تُبينيا آية الزكاة،  :ىذه األقاويل في معنى الفضل، وبعضيم يقول :فالمقصود
وليس  ،، أي: تصدقوا بما زاد عن حاجتكم األساسية[912]البقرة: {اْلَعْفوَ  ُقلِ } -واهلل تعالى أعمم-ولعل المقصود 

والمقصود ىو التوجيو أن اإلنسان يبدأ بمن يعول ال يتصدق لألبعدين ويترك األقربين  ،ذلك عمى سبيل الوجوب
 ابقطعة من ذىب فعرضيا عميو يتصدق بي -صمى اهلل عميو وسمم-بأمس الحاجة، والرجل الذي جاء إلى النبي 

 .(9)((لناسيعمد أحدكم إلى كل مالو ثم يتكفف ا))أعرض عنو ثم أعرض عنو ثم أخذىا فرماه بيا، وقال: 
غبة أو حاجة ويذىب سبأوالده فال يترك ىؤالء في م ل،بمن يعو  ،بأىمو ،فالمقصود إذًا ىو أن يبدأ اإلنسان بنفسو
 .ويعطي البعيد، وىذه قضية نقع فييا كثيراً 

ويبحثون عن األبعدين يتصدقون عمييم  ،في غاية الفقر -خادمةأو -تجد الناس عمى سبيل المثال عندىم خادم 
، كم ىذا الراتب؟ أربعمائة لاير، ا، يقول: ىذا يأخذ راتبً ؟لربما وراء البحار، طيب وىذا المسكين الذي عندك

قد ه أسرة لو كان راتبو عشرة آالف ما كفتو ىذه، ءخمسمائة لاير، سمو ىل وراءه أسرة كبيرة؟ أحيانًا يكون ورا
مسكين اليحصل الكنوز األحمر واألصفر، ثم جاء ساع كل شيء عنده جاء يظن أنو ىنا يكون باع أبقاره وب
وليات، ومنيم من ئه مسءليس ورا ،بيذا من يكون غني استمائة لاير، من الناس  ،خمسمائة لاير ،عمى أربعمائة لاير

  .ه أسرة، وكم من امرأة طمقيا زوجيا ممن يعمل عندناءيتشحط بالفقر والديون وورا
ويذىب اإلنسان  ،اىذه قضية ينبغي لإلنسان أن يتممس حاجة األقربين، أحيانًا يكون أحد الجيران محتاجً  :فأقول

يا رسول  :قال: قال رجل -رضي اهلل عنو-أخرج مسمم من حديث أبي ىريرة وقد إلى أبعدين ويعطييم وىكذا، 
  .يؤجر عمى ما ينفقو عمى نفسو من غير سرف، إذًا اإلنسان ((أنفقو عمى نفسك))عندي دينار، قال:  ،اهلل
، يعني: زوجتك، قال: ((أنفقو عمى أىمك))، قال: عندي آخر، قال: ؟، فيل نفقو ىذا المعنى((أنفقو عمى نفسك))

 {اْلَعْفوَ  ُقلِ }، ىذا معنى (4)((فأنت أبصر))، قال: عندي آخر، قال: ((أنفقو عمى ولدك))عندي آخر، قال: 
، ابدأ بنفسك وبمن تعول فمن الخطأ أن تنسى أوالدك، أن تنسى زوجتك، أن تنسى أباك وأمك وقرابتك [912]البقرة:

من ذوي األرحام وغير ذلك وتبحث عن األبعدين، قد يتوىم اإلنسان أن ىؤالء يأكمون في البيت، ال، ىم ليم 
أيضًا من النواحي التربوية ال  أعطني، كذلك :يقول لكأن حاجات أخرى، ليم مصاريفيم، ما يريدون في كل مرة 

ىذا خطأ؛ ألن ىذا يوقعيم في ألوان من االنحرافات، أقل ىذه االنحرافات  ،تجعل من تعوليم يشعرون بالحرمان
 .الكذب

                                                           

 والدارمي ،"إسحاق ابن تدليس فيو أن إال ثقات رجالو: "األرناؤوط محققو وقال ،(4429) برقم صحيحو، في حبان ابن أخرجو - 9
 (.1266) برقم سننو، في
 برقم الكبرى، السنن في والبييقي ،(1916) برقم مسنده، في والحميدي ،(3944) برقم صحيحو، في حبان ابن أخرجو - 4
 (.1236) برقم المصابيح، مشكاة يقتحق في األلباني وصححو ،(13621)



أبدأ بنفسك ))قال لرجل:  -صمى اهلل عميو وسمم-أن النبي  في صحيح مسمم حديث جابر :الحديث اآلخر
فألىمك، فإن فضل عن أىمك فمذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فتصدق عمييا، فإن فضل شيء 

 ، ىذا الميزان يا إخوة.(3)((فيكذا وىكذا
خير الصدقة ما كان عن ))مرفوعًا:  -رضي اهلل عنو-في صحيح مسمم من حديث أبي ىريرة  :وحديث ثالث
، يعني: ما زاد عن ىذه [912]البقرة: {اْلَعْفوَ  ُقلِ }، (3)((واليد العميا خير من السفمى، وابدأ بمن تعول ،ظير غنى

  ء التي أنت بحاجة إلى النظر فييا.االلتزامات واألشيا

                                                           

 (.222) برقم القرابة، ثم أىمو ثم بالنفس النفقة في االبتداء باب الزكاة، كتاب مسمم، أخرجو - 3
 اليد أن بيان باب الزكاة، كتاب ومسمم، ،(1396) برقم غنى، ظير عن إال صدقة ال باب الزكاة، كتاب البخاري، أخرجو - 3

 (.1643) برقم اآلخذة، ىي السفمى وأن المنفقة ىي العميا اليد وأن السفمى، اليد من خير العميا


