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 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت

 
 أما بعد:، والصالة والسالم عمى رسول اهلل ،الحمد هلل

 .ن موتوقيتترك حتى ي  في  والمبادرة إلى تجييزه إال أن يموت فجأة  ،فيذا باب تعجيل قضاء الدين عن الميت
يشرع  وفإن م  ومن ث   ،أن نفس المؤمن معمقة بدينوألنو كما سيأتي  ؛تعجيل قضاء الدين عن الميت :يقول

نفاذ الوصية ،وال تركة قبل قضاء الدين ،التعجيل لكن أول ما يبدأ بو تجييز  ،ر في قسم تركتوثم بعد ذلك ينظ ،وا 
 .يوزع المال عمى الوارثينثم بعد ذلك  ،ثم بعد ذلك ينظر إن كان لو وصية ،قضاء الدينو  ،الميت
 -السيما في السابق-ألنو  ؛ن موتويقفيترك حتى يت ،اموًتا مفاجئً  :يعني ،أن يموت والمبادرة إلى تجييزه إال :قال

 من الفقياء وغيرىم -اهللرحميم -لكن العمماء  ،التي يتحقق بيا من الوفاةليس ىناك من الوسائل واآلالت الطبية 
الموت يدخل في كل يعرف، و لكن ما كل الناس  ،كانوا يعرفون ىذا ،ذكروا عالمات يعرف بيا موت اإلنسان

ألن  ؛وما كل فقيو عندما تحضره الحال يحضره عممو ،اوما كل الناس فقييً  ،ما كل الناس يعرف ىذا ،بيت
 ،وجرب ىذا في نفسك ،تالشىتو اتفإن كثيًرا من معمومة الواقعة الحالاإلنسان في كثير من األحيان إذا كان أمام 

لربما  ،بمناسك الحج والعمرةحتى تتصل أو جرب ىذا في نفسك في حاالت  ،إما حاالت وفاة :في حاالت
 ،من الناحية النظرية مع أنو درس ىذا ،اإلنسان يحصل لو بعض االضطراب في التطبيق في بعض األمور

 .التطبيق والعمل واالمتثال فالعمم والفيم غير
وليذا كان بعضيم يعرف حال ؛ قد يكون غيبوبةو  ،فإذا مات اإلنسان موًتا مفاجًئا فإن ذلك قد يكون إغماءً 

فرآه بعض من يعرف  ،يذىبون بو إلى المقبرة ،وغسل ،قد كفن ،جيء بميت محمول عمى نعش :يعني ،اإلنسان
مثمما إذا استمقى  ،منتصبةرأى أقدامو كيف عرف؟  ،فنياىم ،يمتعرف أنو لم ف ،ويعمم ويفقو في ىذه األمور

 ،ما الذي يحصل؟ يرتخي العصب ،لكن إذا مات الميت ،ألن العصب حي ؛أحدنا كيف تكون أقدامو؟ قائمة
 ،حيبل  ،وليذا إذا رأوىا بيذه الصورة كحال المستمقي يعرفون أنو ما مات ؛ما تبقى قائمة بيذا الشكلفاألقدام 

 ،ويعرفون ىذا من حال العين منتصبة، وما تبقى قدمو ،ترتخي أعصابو ،فترتخي إذا مات ،ب حي مشدودالعصو 
ونظروا  ،يتعاطى الطبفجاء بعض من  ،رجلوقبل أيام سقط  ،ويعرفون ىذا بأمور أخرى غير نبض القمب أيًضا

فالحاصل أنيم  ،أىمو ال يفجع بومب منيم أن يحمموه معيم من أجل أن فط   ،فارق الحياة :فقالوا ،فيو في بيتو
وأعطوه ما يعطى لمثمو  ،إلى المستشفى تبين لألطباء أنو لم يمت بعدفمما ذىبوا بو  ،وذىبوا بو ،حمموه فيما بعد

 ،أو أكثر عمى قيد الحياةما يقرب من يومين وبقي  ،وما إلى ذلك ،وما يحصل بو تحريك قمبو ،من إنعاش
إما لطبيعة في بعض البالد التي جد بعض من دفن في القبور التي تفتح وو   ،أنو لم يمت في تمك الساعة :الشاىد
جد و   ،مثل المعالة في مكة ،أو لتوارد الناس عمييا في بعض المقابر ،المساحاتأو لقمة  ،مصر :مثل ،أرضيا

 :يعني وغيرىا، ضم رجميو :يعني ،فيياجد أن الميت في غير الحالة التي وضعوه و   ،في بعض القبور التي تفتح



فإذا كان موتو مفاجًئا فإنو  ،فأحياًنا قد يكون التقرير غير صحيح ،ما كان قد فارق الحياة ،مات في القبر اختنق
 .رحمو اهلل-ىذا الذي أراده المصنف  ،ال يستعجل في ذلك

 ،نفس المؤمن معمقة بدينو))قال:  -صمى اهلل عميو وسمم-عن النبي  :-رضي اهلل عنو-وذكر حديث أبي ىريرة 
أخبر أن  -صمى اهلل عميو وسمم-والنبي ، محبوسة :أي :ما معنى معمقة بدينو؟ قيل ،(1)((عنوحتى يقضى 

 .فنفس المؤمن معمقة بدينو ،(2)إال الدين ،الشييد يغفر لو من أول قطرة من دمو كل شيء
لما مات رجل  ،في القصة المعروفة ،في ىذا البابما ذكره المصنف و  -رضي اهلل تعالى عنو-وحديث جابر 

صمى اهلل عميو -وتقدم النبي  ،في موضع الجنائزووضعوه  ،فجيزوه ،-صمى اهلل عميو وسمم-من أصحاب النبي 
 -صمى اهلل عميو وسمم-فرجع النبي  ،ديناران ،نعم :قالوا ؟((ىل عميو دين)) :ثم سأل ،هو ذن  آخطوات لما  -وسمم
 ىصمف ،ىما عمّي يا رسول اهلل :-رضي اهلل تعالى عنو-فقال أبو قتادة  ،((عمى صاحبكمصموا )) :وقال
 :قال ((ىما في مالك وفي ذمتك؟)) :قال -صمى اهلل عميو وسمم-النبي أن وجاء في بعض الروايات  ،(3)عميو
إنما مات  :فقال ،((؟الدينارانما فعل )) :قالف ،فمقيو من الغد ،-صمى اهلل عميو وسمم-فصمى عميو النبي  ،نعم

عميو ن بردت اآل)) :فمما أخبره أنو قضاىما عنو قال ،((ما فعل الديناران؟)) :قال ،ثم لقيو بعدىا ،باألمس
 ،الفقراء من ي عميو ممياران من أموال الناسذالو  ،مميوناني عميو ذالو طيب  ،في دينارينىذا  ،(4)((جمدتو

 .صمى اهلل عميو وسمم-وما صمى عميو النبي في دينارين ىذا ماذا يفعل؟  ،والمساكين ،والضعفاء ،واليتامى
 ،الوقت الذي كثرت فيو البنوكقبل ىذا قديًما  ،نوالناس يتساىمون في الدي   ،((بدينومعمقة  نفس المؤمن))

 ن عندىمالدي   -من البادية خاصة-كان كثير من البيئات  ،سيمت عمى الناس أمر الديونوالوسائل التي 
فإذا كسدت  ،الغترة بريالينمثاًل ىذه  ،إذا كسدت البضاعة ،وليذا كان بعض أىل الحيل يتالعبون بيم ؛كالمجان
فت كثير من الناس عمى افيتي ،سمفدين، أي:  ،وريالين مؤجمة ،بريالين حالة :؟، يقولماذا يقول ،البضاعة
فالكثير من الناس  ،دين :والباقي يقولون ،الثمنفيقبضون منيم  ، فيبيعونيم بسعرىا،دام فييا سمف ما ،شرائيا

 .يتساىمون في الديون
حينما يدفع النقد أما و  ،ستيكيةالناس صاروا يتعاممون ببطاقات بالألن  ؛واليوم أصبح ذلك أسيل عمى النفوس

ىو كما بالستيكية وحينما يعطى ىذه البطاقات التي تكون  ،لكن حينما يضع ىذه البطاقة ،فذلك أصعب عميو
فإنو  ،وغيرىا ،بطاقات الفيزا ،بحسب نظام ىذه البطاقة ،بحيث إنيا توفر لو رصيًدا من البنك أحياًنا ،معروف

                                                           

 أنو -وسمم عميو اهلل صمى- النبي عن جاء ما باب ،-وسمم عميو اهلل صمى- اهلل رسول عن الجنائز أبواب الترمذي، وخرجأ - 1
 ماجو، وابن األول، من أصح وىو ،حسن حديث ىذا: وقال ،(1779: )رقم ،«عنو يقضى حتى بدينو معمقة المؤمن نفس: »قال

، (1147/ 2) :وزيادتو الصغير الجامع صحيح في األلباني وصححو ،(2413: )رقم الدين، في التشديد باب الصدقات، كتاب
 .(6779رقم: )

 (.1886: )رقم الدين، إال خطاياه كفرت اهلل سبيل في قتل من باب اإلمارة، كتاب مسمم، خرجوأ - 2
 .(2289: )رقم جاز، رجل عمى الميت دين أحال إن باب الحواالت، كتاب البخاري، خرجوأ - 3
 في بو يعتبر فإنو عقيل، بن محمد بن اهلل عبد أجل من حسن إسناده: المسند محققو وقال ،(14536: )رقم أحمد، خرجوأ - 4

 أحاديث تخريج في الغميل إرواء في األلباني وحسنو الصحيح، رجال ثقات اإلسناد رجال وباقي حديثو، فيحسن والشواىد المتابعات
 (.1416، رقم: )(248/ 5) :السبيل منار



ذا كانت البطاقة بطريقة محرمة فإن ذلك يعني ،وال يبالي يشتري وزيادة المبمغ كمما تأخر في  ،الدينتراكم  :وا 
 .أقضي لو بقيت أجمع وأعمل طول حياتي ما أستطيع أن :حتى إن بعضيم يقول ،السداد

 يراىم الناس نيذوال ،أصحاب المصانع ،الكبارالتجار أكثر  ،وال غير التاجر ،ىذا لم يسمم منو التاجر ،ولألسف
كل  ،التمويل من البنوك بمئات الماليين ،البنكيإنما تقوم تجارتيم في الغالب عمى التمويل أغنياء، ويظنون أنيم 

نما  ،إنسان يعمل بالديون فكل ،وىذه ال تعد تجارة حقيقية ،وىذه مشكمة ،تجارتيم وأعماليم تقوم عمى ىذا وا 
 ،ليس الغنى المزيف ،وىذا ىو الغنى الحقيقي ،ويتوقى أموال الناس ،الصحيح أن اإلنسان يعمل بما تحت يده

افتح  ،اافتح مشروعً  ،افتح مجااًل  ،اخمسين مميونً  ،خمسة ماليين ؟نعطيكأن  تريدكم  :ل لوو قي ،البنك يسيل لو
ذا مات اإلنسان يكون قد  ،ثم بعد ذلك يضعون حبل المشنقة عمى رقبتو ،ونحن نمول ،اافتح مصنعً  ،عماًل  وا 
  .ويعجز ورثتو عن الوفاء ،ترك بما ال يستطيع الوفاء بياالتي  ،ل عمى ظيره ىذه الديون العظيمةحم  
ذا اضطر فبطرق  ،ال يتساىل فينبغي لإلنسان أنالنبي عميو،  لم يصل  كان أييا األحبة في دينارين  فإذا وا 

 .وال بالربا ،ال بالحيل ،صحيحة مباحة
 اتدين من أجل أن يبني مسكنً سيو  ،يذا خطأفباألقساط تدين من أجل أنو يشتري سيارة جديدة سوأما أن اإلنسان ي

 ،اتدين من أجل أن يشتري أثاثً سيو  ،ال تقربيا ،وأموال الناس ،ودع عنك الديون ،تستأجر أن تستطيع ،يذا خطأف
 :ويقول لك ،فيذا في غاية السوء في التدبير ،لمسياحةو جازة ستدين من أجل أن يسافر لألأن يوأقبح من ىذا كمو 

 .من أجل األوالد
فأتاه  ،مرض -رضي اهلل عنو-أن طمحة بن البراء  :-رضي اهلل تعالى عنو-صين بن وحوح ثم ذكر حديث ح  

 ،وعجموا بو ،فآذنوني ،إني ال أرى طمحة إال قد حدث فيو الموت)) :فقال ،يعوده -صمى اهلل عميو وسمم-النبي 
ىذا الحديث ال حاجة لالشتغال  ،رواه أبو داود ،(5)((فإنو ال ينبغي لجيفة مسمم أن تحبس بين ظيراني أىمو

وصمى اهلل  ،عمى كل حال في ىذا الباب غير ىذين الحديثين ولم يذكر ،ألنو ضعيف ؛ومعناه ،بالكالم عميو
 .وصحبو ،وآلو ،عمى نبينا محمد

                                                           

 الجامع ضعيف في األلباني وضعفو ،(3159: )رقم حبسيا، وكراىية بالجنازة التعجيل باب الجنائز، كتاب داود، أبو خرجوأ - 5
 .(2799، رقم: )(377: ص) :وزيادتو الصغير


