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 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت
 

 صالة والسالم عمى رسول اهلل، أما بعد:وال ،الحمد هلل
رضي اهلل تعالى -ابن مسعود  حديث -رحمو اهلل-ففي باب الكرم والجود واإلنفاق في وجوه الخير أورد المصنف 

ما  ،يو من مالو؟ قالوا: يا رسول اهلل))أيكم مال وارثو أحب إل: -صمى اهلل عميو وسمم-قال: قال رسول اهلل  -عنو
 .رواه البخاري، (1)ر((وارثو ما أخ   دم، ومال  و ما ق  مال   و أحب إليو، قال: فإن  منا أحد إال مال

يوجو ىذا السؤال الذي يفتت   -صمى اهلل عميو وسمم-النبي  ،ىذا الحديث يجمي حقيقة يغفل عنيا كثير من الناس
 .((؟من مالو ))أيكم مال وارثو أحب إليوبصيرة اإلنسان عمى حقيقة غائبة عنو في كثير من األحيان 

البنتتتات، أحيانتتتال أبنتتتا  األبنتتتا ، وكتتتذلك  ،األم أحيانتتتال الجتتتد، األبنتتتا  ،متتتن ىتتتم الورثتتتة؟ الورثتتتة األب، ))متتتال وارثتتتو((
إذا لتم يوجتد متن يحجتبيم، وأحيانتال العتم وأحيانتال أقترب، أحيانتال أبنتا  العمومتة أو األقترب  األختوات ،الزوجة، اإلختوة
ما ىو األحب إليك المتال التذي ىتو لتك أو المتال التذي  :  اآلن لو قيل لإلنسانفالمقصود أن ىؤالمن العصبات، 

أنتا ال  ،المتال التذي لتي :يكون لزوجتتك أو لولتدك أو ألبيتك أو لجتدك أو لعمتك أو البتن عمتك؟ كتل إنستان ستيقول
يصتل بتتي  وال أريتد أن ،إلتي   أريتد أن أحتتاج حتتى لولتدي، ألتيس كتذلك؟ المتال التذي تحتتت يتدي أتصترف فيتو أحتب  

فالنبي  ،أعطني، كل إنسان مالو أحب إليو من مال وارثو، فيؤال  ىم الورثة :أن أحتاج أن أقول لولديإلى األمر 
يتا "وليتذا قتالوا:  ؛طبعتال الجتواب: ال أحتد، ((؟))أيكم مال وارثو أحتب إليتو متن مالتويقول:  -صمى اهلل عميو وسمم-

متتن  ىتتل باإلمكتتان أن يقتتول إنستتان: واهلل أنتتا متتال زوجتتتي أحتتب إلتتي  ، " متتا منتتا أحتتد إال مالتتو أحتتب إليتتورستتول اهلل
متا أن  ،منتو بقتي فتي نفستيا فيتي إمتا أن تستكت عمتى إغمتا  ، لو أختذت  كيف ىذا؟ ،؟مالي متا أن تعتتر ، واا واا

وأختذ منتي ثتم بعتد ذلتك تتزوج  ،وأختذ منتي ،أختذ منتي :تحسب ذلك عميك بحيث لو حصمت مشكمة فيمتا بعتد قالتت
ذا ك ، واا كمتا نستم  إذا وقعتت مشتكمة  ،أنا البيت لي وأستتطي  أن أخرجتو متن البيتت :ان البيت ليا بدأت تتكممعمي 
الو أحب إليو من مال وارثو، حتى لو كان عندىا ىو الذي يخرج أنا في بيتي، فاإلنسان ال شك أن م :بينيا وبينو

ذا أراد أن يعتترف ىتتذا إذا كتتان عنتت ده زوجتتة ثانيتتة فطمتتب متتن الستتائق أن ستتيارة ىتتي التتتي اشتتترتيا تبتتدأ تحستتب، واا
تسأل وتستفتي ىل يحق لو شرعال أن يوصل زوجتتو األخترب بستيارتي التتي يوصل تمك الزوجة بيذه السيارة بدأت 

؟ طبعال ىذه صيغة النسا ، فكل إنسان ال شك أن مالو أحب إليو متن متال وارثتو، فالزوجتة يأنا اشتريتيا من فموس
فإن مالو متا قتدم ومتال وارثتو متا )) فقالوا: ما منا أحد إال مالو أحب إليو، قال:"يا، مالك أحب إليك من مالف ،ترث

 .رواه البخاري، أخر((

                                                 

 (.6446رواه البخاري، كتاب الرقاق، باب ما قدم من مالو فيو لو، برقم ) (1)



ولتتيس لتك متتن مالتتك إال متتا  ،متتالي، متتالييقتتول ابتن :دم: ))بمعنتى كمتتا فتتي الحتتديث التذي ستتبق  ))مالتو متتا قتتدم((،
اآلن يممتك  اإنستانل أن ىتذا، يعنتي: لتو فرضتنا  مالتك ىتو، (6)أكمت فأفنيت، أو لبست فأبميت، أو تصتدقت فأبقيتت((

كم يأكل من ىذا المميار في حياتو؟ اآلن لو فرضنا أن عمره بمغ الستين وعنده  -ويوجد من يممك مميارات- امميارل 
مميتار؟ كتم مميار كم حتى يموت بعد سنتين أو سنة أو أقل أو عشتر أو عشترين أو ثالثتين، كتم ستيأكل متن ىتذا ال

ثالثمائة ألف، مميون، طيب والباقي؟ ليس لو، متى يكون لو؟ إذا تصدق، فميس  ،ألف مائتي ،ألفمائة بسيمبس؟ 
و فتتي ضتتعوالبتتاقي أنتتت ختتازن لتتو  ،لتتك متتن مالتتك إال ىتتذا، األشتتيا  التتتي تمبستتيا تنتيتتي أو تتصتتدق بيتتا أو تأكميتتا

ذا  قتتترب منتتو،فتتي الحستتاب وال ت وضتتعالخزنتتة،  منتتو متتن    ختترجستتاب كتتم الزم تحستتب ألتتف ح أردت أن تقربتتوواا
يتمتعون بو، فيذا المال قد يأتي أحد ىؤال  الورثة  -إن شا  اهلل-؟ ألنك مدخر لو، سيأتي ناس بعدك ماذاوكذا، ل

ويتصتتدق منتتتو فيتتتؤجر وال تتتتؤجر أنتتتت، قتتتد يتتتدخل الجنتتتة بيتتتذا المتتتال يبذلتتتو ىنتتتا وىنتتتا ومتتتا تعتتتب فيتتتو ويرتفتتت  أعمتتتى 
متال حتارس أمتين عميتو ثتم بعتد ذلتك يىفضتي إلتى غيترك فيتصترفون بتو، قتد الدرجات في الجنة وأنت ممستك ليتذا ال

 ،، وقتتد يىصتترف فتتي شتتيوات مباحتتة يتوستتعون-عتتز وجتتل-يىصتترف فتتي شتتيوات محرمتتة يعبثتتون بتتو فيمتتا حتترم اهلل 
أو الزوجتة متن زوجيتا أو نحتو ذلتك وىتو يممتك  ،ولذلك تجد بع  الناس أحيانتال قتد ال يجتد ذلتك العطتا  متن والتده

إذا متتات وصتتل إلتتييم ىتتذا المتتال فبتتد وا يتوستتعون ويتصتترفون بعتتدما كتتانوا فتتي شتتي  متتن الضتتيق وقتتد ال الكثيتتر فتت
  .يدعون لو

ليس لنا من أموالنا إال ما كان في ىذه الوجوه الثالثة والباقي  :فالمقصود أن ىذا الحديث يىبين حقيقة مال اإلنسان
 اتركيتا ،ال تممستيا ،أبقيتا لكتنىتذا الحتي، ال بتأس، فتي  خاليتةتممتك كتل ىتذه األراضتي ال ،نحن حراس لتو، حتارس
؟ ذىبيتن تتأىتذه األراضتي  ذلتك أنيتا لتك، ثتم يمتوت اإلنستان ويخترج بخرقتة بيضتا  وبعتد إلى متى؟ ىي لك، استم  

بحسبو ويتمتعون بيذه األموال وأنت تىحاسب عمييا، لكن لو  كل   ا،عشرل  أخذيوىذا  ا،أرضل  أخذلمورثة، ىذا ي ذىبت
ن قد قدمتيا أمامك لمدار التي تنتقل إلييا فتجد ذلك في قبرك وفي :خرتك، لكنو أمر يغفل عنتو و ك تكتصدقت فإن
  .الناس كثيرال 

قتتال:  -صتتمى اهلل عميتتو وستتمم-أن النبتتي  ،-رضتتي اهلل عنتتو-ثتتم أورد الحتتديث التتذي بعتتده حتتديث عتتدي بتتن حتتاتم 
 .متفق عميو، (3)))اتقوا النار ولو بشق تمرة((

اجعتتل بينتك وبينيتتا وقايتتة بالبتتذل ، ))اتقتتوا النتتار((م ولتو كتتان شتتيئال يستيرال، : نصتف تمتترة، بمعنتتى قتتد  شتق تمتترة يعنتتي
، فيحتتتاج ؟!فكيتتف بمتتا ىتتو أعشتتم متتن شتتق التمتترة، ))ولتتو بشتتق تمتترة((ذلتتك  والعطتتا  واإلنفتتاق واإلحستتان ولتتو قتتل  
سمعة اهلل غالية، فاإلنسان إذا أراد أن  من دار الكرامة والجنة فإن -عز وجل-اإلنسان إلى أن يشتري ما عند اهلل 

وأنتتتم تالحشتتون ىتتذا فتتي كتتل الستتم  ستتوا  كتتان ىتتذا متتن األشتتيا   ،يشتتتري شتتيئال فتتي التتدنيا فتتإن قيمتتتو تكتتون بحستتبو
المستتتاكن العقتتتارات أو كتتتان ذلتتتك متتتن الستتتم  واألثتتتاث أو الثيتتتاب كممتتتا زاد قمتتتيالل كممتتتا ارتفتتت  كتتتان متتتن المأكولتتتة أو 

ىذا القماش أفضتل بقميتل ستعره كتذا، وىتذا أفضتل منتو  ،يو شي  من المواصفات ارتف  السعرالسعر، كمما زادت ف
                                                 

 (.6958رواه مسمم، في أوائل كتاب الزىد والرقائق، برقم ) (6)
اب (، ومسمم، كتاب الزكاة، ب1417لزكاة، باب اتقوا النار ولو بشق تمرة والقميل من الصدقة، برقم )رواه البخاري، كتاب ا (3)

 (.1116أو كممة طيبة وأنيا حجاب من النار، برقم ) الحث عمى الصدقة ولو بشق تمرة



سعره كذا، وزد في السعر يزيد في الجودة، ىذه األر  عمى شارعين سعرىا كذا، ىذه عمى شارع واحد كتذا، ىتذه 
لحسان، النعتيم المقتيم، الزوجات ا ،القصور ،شرقية سعرىا كذا، ىذه جنوبية سعرىا كذا، كل شي  لو سعره، الجنة

ر عميو أشيا  قميمة نبذليا من نفقتة أو سختسنمبن وأنيار العسل، ىذا لو ثمن، ما ثمنو؟ نريده مجانال؟! الأنيار من 
بيتذه التنعم متن األمتوال وعافيتة األبتدان  وىتو التذي أنعتم عمينتا أصتال -عتز وجتل-عمل صال  نتقترب بتو إلتى اهلل 

 وغير ذلك.
ياكم عمى أنفسنا -عز وجل-نسأل اهلل   واهلل أعمم. ،وأن يبصرنا بما ينتشرنا ،أن يعيننا واا

 و:لو وصحبو. ،وصمى اهلل عمى نبينا محمد


