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رمضانية
إعداد: ضاري المطيري

ــي الفـقه  ــن ف ــة الدي ــوان »حقيق ــم بعن بحثك
ــا موجزا  ــم لنا تعـريف ــل قدمت ــامي«، فـــه اإلس

للدين؟
للدين معنيان في اصطالح الفقهاء، معنى عام 
ومعنى خاص، فالدين مبعناه العام عند الفقهاء 
يتناول كل ما يشغل ذمة اإلنسان ويكون مطالبا 
بأدائه أو الوفاء به كأداء زكاة وجبت ببلوغ نصاب 
وحوالن حول ولم تؤد، فهي دين في ذمة صاحب 
املال حتى يؤديها أو أداء صالة لم تؤد في وقتها 
فتاركها مدين بها، وهي دين عليه حتى يؤديها، 
وكذل���ك أداء حج وجب علي���ه أو كفارة، وكوفاء 
املش���تري بثمن املبيع أو املستأجر بأجرة الدار، 
والدين بهذا املعنى العام قد جاء على لسان الرسول 
ژ في ع���دة أحاديث منها ما ج���اء في صحيح 
البخاري عن ابن عب���اس رضي اهلل عنهما قال: 
جاء رجل إلى النبي ژ فقال: يا رس���ول اهلل: إن 
أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ قال: 

»نعم« قال: »فدين اهلل أحق أن يقضى«.
أما املعنى اخلاص للدي���ن فقد أطلقه الفقهاء 
عل���ى األموال فقط وقالوا في تعريفه »هو كل ما 
ثبت في الذمة من مال بس���بب يقتضي ثبوته«، 
وبهذا املعنى يدخل في مس���مى الدين كل ما لزم 
في الذمة من أموال سواء كانت بدال عن شيء آخر 
كثمن مبيع وعوض عني مستأجرة وبدل قرض أم 
لم تكن بدال عن ش���يء آخر كما في الزكاة ونفقة 

الزوجة واألقارب.

أسباب ثبوت الدين

لكن ما أسباب ثبوت الدين في الفقه اإلسامي؟
الدين كما سبق في تعريفه هو ثبوت حق مالي 
في ذمة اإلنسان بسبب اقتضى ثبوته، مما يدل على 
أن هنالك أسبابا تؤدي إلى ثبوت الدين في الذمة، 
وأن األصل براءة اإلنسان من كل دين، وبالتتبع 
واالس���تقراء وجدت أن هنالك عدة أسباب تؤدي 

إلى انش���غال الذمة بالدين ملن باشرها وأخذ بها 
وإليكم أهمها: أوال: التصرفات املالية، حيث تعتبر 
التصرفات املالية من أهم وأقوى األسباب املفضية 
إلى ثبوت الدين في ذمة من باشرها وأوجب بها 
حقا على نفسه، سواء أكانت هذه التصرفات عقودا 
تتم بإرادة عاقدين كالبي���ع واإلجارة والقرض، 
أو كان���ت تصرفات تتم ب���إرادة منفردة كالوقف 
واجلعالة وغيرها، ففي عقد البيع مثال يثبت الثمن 
دينا في ذمة املش���تري، ويصب���ح ملتزما بدفعه 

للبائ���ع وفى عقد اإلجارة 
تثبت األجرة دينا في ذمة 
املستأجر ويصبح ملتزما 

بدفعها للمؤجر.
ثانيا: الغصب واإلتالف، 
ويعتبر الغصب وإتالف مال 
الغير من أنواع اجلنايات، 
فقد جاء في بدائع الصنائع 
»اجلناية في األصل نوعان: 
البهائ���م  جناي���ة عل���ى 
واجلمادات، وجناية على 
اآلدمي، أم���ا اجلناية على 
البهائم واجلمادات فنوعان 
أيضا، غصب وإتالف«، لذلك 
كانا من أسباب التعويض 
املالي عن االعتداء على مال 

الغير أو حقه بالغصب أو باإلتالف، ومال التعويض 
يثبت دينا في ذمة الغاصب أو املتلف حتى يؤديه 

إلى من يستحقه.
ثالثا: توافر الشروط في بعض احلقوق املالية، 
فإن من أسباب ثبوت الدين في الذمة توافر شروط 
في بعض احلقوق املالية، كالزكاة والنفقة مثال.

حكمه اإلباحة

ــريعة  ــتدانة والتداين في الش ــم االس ــا حك م

اإلسامية عموما؟
أباحت الشريعة اإلسالمية التداين بني الناس، 
فقد قال اهلل تعالى )يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم 
بدين(، وقال جل شأنه )من بعد وصية يوصي 
بها أو دين(، مما ي���دل على جواز التداين وأنه 
أمر مباح، بل مس���تحب ومن���دوب إذا كان فيه 
تفريج كربة، وعون لطالبه قول الرسول الكرمي 
ژ »من نفس ع���ن مؤمن كربة من كرب الدنيا 
نفس اهلل عنه كربة من كرب يوم القيامة« رواه 
مسلم، لكن الفقهاء شرطوا 
جلواز التداين شرطني، هما 
األول: أن يك���ون في غير 
سرف وال فساد، والثاني: 
أن ي���رى طالب الدين أن 
ذمته تفي مبا يستدينه، أما 
إذا كان التداين في سرف أو 
فساد أو تداين من يعلم أن 
 ذمته ال تفي مبا تداين به، 
أو كان في هذا الدين خطر 
ف���ي دينه،  وضرر عليه 
ألنه سيؤدي به إلى قصد 
استهالك أموال الناس مع 
العجز عن سدادها والوفاء 
بها، وقد جاء في حديث أبى 
هريرة رضي اهلل عنه عن 
النبي ژ أنه ق���ال »من أخذ أموال الناس يريد 
أداءها أدى اهلل عن���ه، ومن أخذها يريد إتالفها 

أتلفه اهلل« رواه البخاري.

خطر الدين

ــريعة  ــان في الش ــر الدين على اإلنس ــا خط م
اإلسامية؟

قد بني ذلك اخلطر الديني والدنيوي أحاديث 
كثيرة صحت عن املصطفى ژ، وقد قسمتها إلى 

عدة نقاط، أوال: امتناع النبي ژ عن الصالة على 
من مات وعليه دين لم يقضيه، وذلك فيما رواه 
الترمذي عن عبداهلل بن أبى قتادة عن أبيه: أن 
النبي ژ أتي برجل ليصلي عليه فقال: »صلوا 
على صاحبكم فإن عليه دينا«، قال أبو قتادة: هو 
عليَّ )أي الدين( فقال رسول اهلل ژ »بالوفاء« 

قال: بالوفاء، فصلى عليه.
ثانيا: نف���س املؤمن بعد املوت معلقة بدينه 
حتى يقضى عنه، وذل���ك فيما رواه أبو هريرة 
ÿ أن النبي ژ قال: نفس املؤمن معلقة بدينه 
حتى يقضى عنه.رواه الترمذي، وثالثا: الشهيد 
في سبيل اهلل يغفر له كل شيء إال الدين، وذلك 
ما رواه اإلمام مس���لم عن عبداهلل بن عمرو بن 
العاص قال: قال رسول اهلل ژ »يغفر للشهيد 

كل ذنب إال الدين« رواه مسلم.
رابعا: الدين مينع صاحبه من دخول اجلنة 
حتى الشهيد، وذلك فيما رواه النسائي عن محمد 
بن جحش قال »كنا جلوسا عند رسول اهلل ژ 
فرفع رأسه إلى الس���ماء ثم وضع راحته على 
جبهت���ه«، ثم قال: »س���بحان اهلل ماذا نزل من 
التش���ديد؟« فسكتنا وفزعنا، فلما كان من الغد 
سألته: يا رسول اهلل، ما هذا التشديد الذي نزل؟ 
فقال: »والذي نفس���ي بيده، لو أن رجال قتل في 
س���بيل اهلل ثم أحيي ثم قتل ثم أحيي، ثم قتل 
وعليه دين � ما دخ���ل اجلنة حتى يقضى عنه 

دينه« رواه النسائي وحسنه األلباني.
وخامس���ا: كان النبي ژ يستعيذ من ضلع 
الدين، وذلك فيما رواه البخاري عن أنس بن مالك 
رضي اهلل عنه قال: كن���ت أسمع النبي ژ كثيرا 
يق����ول »اللهم إن���ي أعوذ بك من الهم واحلزن 
والعجز والكسل واجلنب والبخل وضلع الدين 
وغلبة الرجال«، واملقصود بضلع الدين هو ثقله 
وشدته، وقال بعض السلف »ما دخل هم الدين 

قلبا إال أذهب من العقل ما ال يعود إليه«.

اعلموا أيها اإلخوة الكرام أن املؤمن 
يجتمع له في شهر رمضان جهادان جهاد 
بالنهار على الصيام، وجهاد بالليل على 
القيام فم����ن جمع بني اجلهادين وصبر 
عليهم����ا ُوّفي أجره بغير حس����اب، قال 
كعب: »ينادي يوم القيامة مناد: إن كل 
ح����ارث يعطى بحرثه وي����زاد غير أهل 
القرآن والصيام يعطون أجورهم بغير 

حساب«.
بل ويشفعان له عند اهلل عز وجل. 
قال رسول اهلل ژ: »الصيام والقرآن 
يش���فعان للعبد ي���وم القيامة، يقول 
الصيام أي رب منعته الطعام والشراب 
بالنهار فشفعني فيه، ويقول القرآن: أي 
رب منعته النوم بالليل فشفعني فيه 
فيشفعان«، وهذا ملن حفظ صيامه ومنعه 
من شهواته، وأما من ضيع صيامه ولم 
مينعه من ارتكاب اآلثام فإن هذا الصيام 
يضرب وجه صاحبه ويقول له: ضيعك 

اهلل كما ضيعتني. 
قال بعض السلف: إذا احتضر املؤمن 
يقال للملك: شم رأسه فيقول: أجد في 
رأس���ه القرآن فيقال: شم قلبه فيقول: 
أجد في قلبه الصيام فيقال: شم قدميه 
فيقول: أجد في قدمي���ه القيام فيقال: 
حفظ نفسه حفظه اهلل عز وجل، وعن 
عبداهلل ب���ن عمرو ÿ عن النبي ژ 
قال: »من قام بعشر آيات لم يكتب من 
الغافل���ني، ومن قام مبائة آية كتب 
من القانتني، ومن قام بألف آية 

كتب من املقنطرين«.
وإليك���م نتف���ا من 
أخبارهم وطرفا من 
أحوالهم مع كتاب 
اهلل تعالى في 
رمضان، كان 
الس���ل��ف 

الصالح رضوان اهلل عليهم منهم من 
يختم القرآن في كل ثالث ليال وبعضهم 
في كل سبع وبعضهم في كل عشر، وكان 
اإلمام مالك إذا دخل رمضان يفر من قراءة 
احلديث ومجالسة أهل العلم ويقبل على 

تالوة القرآن من املصحف. 
إن هلل عب���ادا فطنا

الفتنا الدنيا وعافوا  طلقوا 
علموا فلم���ا  فيها  نظ���روا 

أنها ليست حلي سكنا
واتخذوا جل���ة  جعلوه���ا 

صالح األعمال فيها س���فنا
)من عمل صاحلا فلنفسه ومن أساء 
فعليها وما ربك بظالم للعبيد(، جاء في 
حديث بريدة ع���ن النبي ژ قال: »إن 
القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حني 
ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب فيقول: 
هل تعرفني؟ أنا صاحبك الذي أظمأتك 
في الهواجر، وأسهرت ليلك، وكل تاجر 
من وراء جتارته، فيعطى امللك بيمينه 
واخللد بش���ماله، ويوضع على رأسه 
تاج الوقار ثم يقال ل���ه: اقرأ واصعد 
في درج اجلنة وغرفها فهو في صعود 

مادام يقرأ هّذًا كان أو ترتيال«.
أحباب دين����ي، هذا ش����هر عمارة 
احملراب، هذا شهر تالوة الكتاب، هذا 
شهر تخلع فيه خلع الغفران وتتوفر 
لها األسباب، هذا شهر يسمع فيه الدعاء 
ويستجاب شهر اإلفاضات والنفحات 
وعتق الرقاب، عباد اهلل مصاب احلرمان 
ال يشبهه مصاب فالبدار البدار قبل غلق 
الباب وإسبال احلجاب فسبحان من 
مّن على األحباب ويسر لهم األسباب 
وأشهدهم ما خفي عن غيرهم وغاب، 
أولئك الذي����ن هداهم اهلل وأولئك هم 

أولوا األلباب.

د. علي الجعفري 

»حقيبة المسلم«شهر القرآن الكريم

حذر أستاذ كلية الشريعة والدراسات اإلسامية بجامعة الكويت د.عبداهلل بداح العجمي من خطر الدَّين الديني والدنيوي، وبني أن النبي ژ كان يستعيذ 
ــيء إال الدين، بل إنه امتنع عن الصاة على من مات  ــبيل اهلل يغفر له كل ش ــهيد في س ــيرا إلى أن النبي ژ صرح بأن الش باهلل من ضلع الدَّين كثيرا، مش

وعليه دين لم يقضه.
ــامية أباحت التداين بني الناس، بل قد يكون مستحبا إذا كان فيه تفريج كربة مصداقا لقول املصطفى ژ »من نفس  ــريعة اإلس وأوضح العجمي أن الش
ــتدانة في غير سرف وال فساد،  ــار إلى أهمية أن تكون االس ــه أش عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس اهلل عنه كربة من كرب يوم القيامة«، وفي الوقت نفس
وفيما يرى طالب الدين أن ذمته تفي مبا يستدينه، ملا جاء في حديث أبى هريرة رضي اهلل عنه عن النبي ژ أنه قال »من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى 

اهلل عنه، ومن أخذها يريد إتافها أتلفه اهلل« رواه البخاري.
ــامي«، وفيما يلي تفاصيل  ــرعي الذي كان بعنوان »حقيقة الدين في الفقه اإلس »األنباء« التقت العجمي لتحاوره عن أهم ما جاء في بحثه العلمي والش

احلوار:

العجمي: التداين مباح ويستحب إذا ُقصد به تفريج كربة 
شرط أن يكون المُستدين قادراً على الوفاء

برجميات إسالمية ذكرى للمؤمنني

http://www.soft4islam.com/22/bag_download.htm

ين أوضح أن النبي ژ كان ال يصلي على من مات ولم يقض َدينه.. ويستعيذ باهلل من َضَلع الدَّ

شهر رمضان شهر القرآن وزيادة 
اإلميان، شهر تصفد فيه مردة الشياطني 
وتغلق فيه أب�واب النيران وتفتح فيه 
أبواب اجلنان، شهر يرجو فيه كل مسلم 
أن ُيختم له فيه بالتوبة والغفران والعتق 
من النيران، وأن يدخل اجلنة من باب 

الصائمني باب الريان.
»األنباء« كما عودتكم في كل عام 
تعرض اجلديد واملفيد في شهر رمضان 
شهر القرآن، من خالل تقدمي سلسلة 
لقاءات »رس�ائل ومؤلفات ش�رعية« 
تس�تعرض موضوع الكتاب ومحتواه 
وسبب تأليفه وأهم ما جاء فيه، باإلضافة 
الى سلسلة مقاالت »ذكرى للمؤمنني« 
التي خطتها أقالم دعاة وطلبة علم، كما 
لن ننسى تسليط الضوء على اجلانب 
التقني واإللكتروني عبر عرض أهم وأنفع 
البرامج اإلسالمية ألجهزة الكمبيوتر 

والهاتف النقال وغيره.

رسائل 
ومؤلفات 

شرعية

نقدم لكم اليوم برنامجا إسالميا شامال ومميزا، 
برنامج »حقيبة املس���لم« اإلص���دار األول، هذا 
البرنامج الذي يجعل لك االنترنت مبثابة هارد 
إسالمي، فما عليك سوى أن تفتح البرنامج وتختار 
القسم الذي تريده، واملادة املراد رؤيتها أو سماعها، 
لتقوم بتشغيلها مباشرة من االنترنت، واألجمل 

من ذلك أن حجمه 9.4 ميغا بايت فقط.
ه���ذا البرنامج عبارة ع���ن اختصار لروابط 
إس���المية ألغلب ما يحتويه اإلنترنت من مواد 
إسالمية نافعة سواء أكانت قرآنا كرميا بصوت 
كثير من القراء أو دروس���ا صوتية أو مرئية أو 

فالشات أو أناشيد أو كتبا أو برامج إسالمية.

والبرنام���ج يوفر إمكانية حتميل أي مادة 
على جهازك، وكذلك إمكانية حتميل مصحف 
كامل حتميال متتاليا ألي شيخ أو ألي سلسلة 
دروس كامل���ة حملاضر معني بضغطة واحدة 
عل���ى »زر التحميل« فقط، ويوجد به قس���م 
للبحث عن الفتاوى على الشبكة مباشرة لكبار 
أهل العلم من املشايخ، ابن باز وابن عثيمني، 
وفتاوى اللجنة الدائمة، وللشيخ محمد صالح 

املنجد.
وكذلك يوف���ر إمكانية عرض بعض القنوات 
اإلسالمية مباشرة من البرنامج مثل قناة املجد 
والرحمة والعفاسي للقرآن الكرمي والناس واملجد 

للحديث، كما يوجد أعلى البرنامج شريط رسائل 
تذكيرية مبواسم األعمال الفاضلة كالتذكير بصيام 
األي���ام الفاضلة القريبة مثل يوم عاش���وراء أو 
العشر األوائل من ذي احلجة وغيرها من رسائل 
التذكير، وغير ذلك من اخلصائص وامليز التي 

يطول شرحها.
لتنزيل البرنامج عليك بزي���ارة الرابط التالي 

.»http://www.soft4islam.com/22/bag_download.htm«
مالحظة هامة جدا، وهي أنه البد من تثبيت 
برنامج »كوداك الريال بالير« و»مشغل الفالش« 
لضمان تشغيل البرنامج وجميع ملفاته بصورة 

صحيحة.

لتعليق  س�بب  ين  الدَّ
بعد  المؤم�ن  نف�س 
الموت ولمنع الشهيد 
م�ن دخ�ول الجن�ة 
حت�ى ُيقض�ى عنهما




