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جنالء النقي

ملتقى نجالء النقي يستضيف حاكم 
مصر وشمال أفريقيا ألندية الليونز اليوم

يعقد ملتقى جنالء النقي اليوم مؤمترا صحافيا يس���تضيف 
فيه حاكم مصر وش���مال أفريقيا ألندية الليونز م.مجدي عزب، 
وذلك الستعراض االهداف والسلوكيات واخلدمات التي تقدمها 
هذه املنظمة العاملية، وذلك مس���اء اليوم السبت في سلوى ق 2 

شارع املسجد األقصى.

الشطي: مشاركتنا في قافلة دعم غزة
انطالقًا من شعورنا بالواجب تجاه أهلنا

عّمان � كونا: قال الناشط الكويتي م.حمد الشطي 
)26 عاما( الذي انضم للقافلة يرافقه شقيقه محمد 
)18 عاما( وش����قيقته هيا )28 عاما( ان املشاركة 
الكويتية في قافلة شريان احلياة املتجهة الى غزة 
تأتي اميانا بالواجب حيال الش����عب الفلسطيني 
احملاصر في القطاع وانطالقا من دور الكويتيني 
العادلة.  العربية واالنس����انية  ودعمهم للقضايا 
وزاد قبيل مغادرتهم العاصمة االردنية متوجهني 
الى مصر ومنها الى غزة: انهم ينقلون الى الشعب 
الفلسطيني في القطاع تبرعات كويتية وأممية. 

وأضاف ان التبرع الكويتي يشتمل على مساعدات 
ومواد طبية للتعبير عن تضامن الشعب الكويتي 
مع الشعب الفلسطيني الذي يعيش محنة االحتالل 

واحلصار.
وأث����ن����ى الش��������طي عل����ى دور البع����ث����ة 
الديبلوماس����ية الكويتية لدى األردن وتسهيلها 
مهمتهم ومتابعة اوضاعهم، مشيدا بتواصل سفيرنا 
لدى اململكة الشيخ فيصل احلمود مع الوفد الكويتي 
ومتابعة أحواله منذ وصوله اململكة حتى مغادرته 

لها.

الداعية محمد العصيمي محاضرا

في محاضرة »مكارم األخالق«

العصيمي: سوء خلق بعض الدعاة 
يشوه صورة اإلسالم

ضاري المطيري
أكد الداعية محمد العصيمي ضرورة أن يتحلى الداعية إلى 
اهلل باألخالق الكرمية وبالتعامل احلس���ن، الفتا إلى أن دعوة 
نبينا محمد ژ قامت على األخالق، وأن حسن معشره وصدق 

تعامله مع اآلخرين كانت سببا في قبول ما جاء به.
وأوض���ح في محاضرته التي كانت بعنوان »مكارم األخالق 
ووسائل الثبات عليها«، والتي أقيمت مساء أمس األول ضمن 
األس���بوع الثالث للمخيم الربيعي ال� 18 جلمعية إحياء التراث 
اإلس���المي � فرع اجلهراء، أن كثيرا م���ن الدعاة واملصلحني قد 
ينفرون الناس من االس���تجابة لدعوته���م وتثقيفهم في الدين 

نتيجة سوء أخالقهم وغلظ طباعهم.
وب����ني الع��صيمي في بداية حديث���ه أن احلديث لن ي����دور 
ح����ول م���اهية األخالق بقدر ما س���يكون حول سبل توطني 
النف���س على مالزمة األخالق، مش���يرا إلى أن العلم بالش���يء 
ليس كالعم���ل به، لذلك فالنفس حتتاج إلى مزيد جد واجتهاد 
للتخلق باألخالق الكرمي���ة، وفي احلديث قال النبي ژ »البر 

حسن اخللق«.
 وأشار إلى أنه نشاهد في أحيان كثيرة في ممارساتنا انفصاال 
تاما بني التدين وحس���ن اخللق تتمثل في كثير من املمارسات 
اخلاطئة والسلوكيات املش���ينة التي نتعامل بها مع اآلخرين، 
الفتا إلى أن بعضا من الدعاة واخلطباء وأئمة املس���اجد هداهم 
اهلل ينص���رف عنهم الناس نتيجة جفائهم وغلظتهم وس���وء 

معاشرتهم.
 وأض�������اف أن ال���له ع����ز وجل ق���ال في وص���ف أخالق 
نب���يه ژ وح�س���ن معش���ره: )فبما رحمة من اهلل لنت لهم 
ولو كنت فظا غليظ القلب النفضوا من حولك(، محذرا من أن 
يكون الداعية إلى اهلل سببا في صد الناس عن الدين وقبولهم 

احلق.
وشدد العصيمي على أن املسلم عليه أال يعرف فقط مكارم 
األخالق بل عليه أيضا أن يتلمس وس���ائل الثبات عليها حتى 
تصبح س���جيته التي ال تتأثر مبوق���ف أو تصرف، ومنها أن 
يستشعر النصوص التي تدعو للتمسك باألخالق، مشيرا إلى 
أن السيرة النبوية مليئة بذلك، منها قول النبي ژ »إن املؤمن 
ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم«، وكذلك على املسلم 
أيضا أن يستش���عر النصوص التي تدل على ذم سوء اخللق، 
كقصة املرأة التي كانت قوامة صوامة وصاحبة عبادة ولكنها 
تؤذي جيرانها بلس���انها، فقال عنها النبي ژ »هي في النار«، 
مبين���ا أن عبادتها لم تنفعها عندما لم تتجنب س���وء األخالق 

مع الناس.
وأنكر العصيمي تصرف الكثير من الناس حينما يحاولون 
مراعاة ومداراة صاحب اخللق الس���يئ، موضحا أن فعلهم هذا 
ومجاملته���م له فيه تكريس لس���وء اخللق، حيث ومن واجب 

املسلم أن ينكره ويبينه.
واختت���م العصيمي محاضرته بضرورة أن يلجأ اإلنس���ان 
إلى اهلل ويدعوه للثبات على حس���ن اخلل���ق، الفتا إلى أن أن 
النبي ژ رغم أنه أكمل الناس أخالقا إال أنه كان في اس���تفتاح 
كل صالة يدعو ويقول: »اللهم اهدني ألحسن األخالق ال يهدي 

ألحسنها إال أنت«.

الدعاة انقسموا بين مؤيد ومعارض لشراء فوائد القروض

ليلى الشافعي
انقس���م الدع���اة ب���ني مؤيد 
أو  القروض  ومعارض السقاط 
ش���رائها أو ش���راء فوائدها من 
املال العام وفي هذا الصدد قال 
د.عجيل النش���مي اطلعت على 
مواد القانون )اخلاص بش���راء 
فوائد القروض املقدم من مجلس 
األمة( وخاص���ة املادتني الثالثة 
والثانية، وقد نصت املادة الثانية 
على أن تقوم اجله���ات الدائنة 
بإعادة جدولة مديونية العمالء 
املقترضني لديها حتى 2009/9/30 
بعد اسقاط جميع الفوائد والعوائد 
التي تترتب على  املس���تقبلية 
هذه املديونيات ويقسط رصيد 
القرض عل���ى العميل املقترض 
على أقساط شهرية متساوية، 
وبقس���ط ال يتج���اوز 35% من 
الدخل الشهري للعميل، ومن دون 
فوائ���د وذلك نظير ما مت ايداعه 
من مبالغ نقدية لدى البنوك من 
قبل املؤسسات احلكومية حيثما 
كان ذلك ممكنا وعلى احلكومة 
ضمان وج���ود البديل في حال 
عدم كفاية ه���ذه الودائع أو في 
حال ع���دم وجودها، وذلك وفقا 
للقوانني واللوائح املرعية، وأيضا 
وفقا ملا تقرره مبادئ الشريعة 

االسالمية.
وتوج����د على هذه املادة عدة 
مالحظ����ات ش����رعية: األولى ان 
اسقاط الفوائد والعوائد املستقبلية 
وجدولة القروض من قبل البنوك 
الدائنة مطلب شرعي وهام، ولكن 
الواقع ان البن����وك هي الرابحة 
ولن تغرم شيئا ولن تساهم في 
حل مش����كلة املقترضني، ذلك أن 
الدولة تقابل ما ستقوم به البنوك 
وتكافئها باعتبار أن ما مت ايداعه 
من مبالغ نقدي����ة لديها من قبل 
املؤسسات احلكومية وهذا حتميل 
املؤسسات احلكومية ما ال شأن لها 
به، وخاصة أن من هذه املؤسسات 
شؤون القصر واألوقاف فالبنك 
يستفيد من هذه األموال املودعة 
على حساب اصحابها من االيتام 

والقصر ونحوهم.
والثاني����ة اقحام عب����ارة ما 
تقرره مبادئ الشريعة االسالمية، 
فاحلكومة تضمن وجود البديل 
حال عدم كفاية هذه الودائع أو 
في حال ع����دم وجودها بطريق 
التعام����ل مع البن����وك والبنوك 
االسالمية والشركات االسالمية 
فالشريعة االسالمية ومبادئها ال 

ربا، واموال معطلة في الشريعة 
لذلك فاسقاط الفوائد امر طيب. 
اما بالنس����بة للقروض فالبد ان 
تكون هناك عدالة في التعامل مع 
املواطنني والتسوية الوضاعهم 
هي الصحيحة عن طريق التقسيط 

امليسر.

يجوز

وب����دوره اوض����ح الباح����ث 
االسالمي صالح الغامن ان الرسول 
ژ قال »م����ن ترك ماال فلورثته 
ومن ترك دين����ا فعلّي«، فيجوز 
لبيت املال ان يقوم بسداد مديونية 
املتوفى وهذا يدل على جواز سداد 
مديونية االحياء من املسلمني فاذا 
كان اصل الس����داد من بيت املال 
جائزا فيجوز واهلل اعلم س����داد 
الفوائد على ان هناك امورا يجب 
مراعاته����ا اوال وهي العمل على 
حتقيق العدالة لقوله تعالى: )إن 
اهلل يأمر بالعدل واالحس����ان(، 
ثانيا العمل عل����ى الغاء الفوائد 
الربوية من اعمال وانشطة الدولة 
ومؤسساتها وكذلك القطاع اخلاص 
الن الربا قال عن����ه اهلل تعالى: 
)فأذنوا بحرب من اهلل ورسوله(، 
فياحبذا لو ان همة النواب الذين 
صوتوا على اسقاط الفوائد تكون 
ايضا على الغاء الربا من اصله 
وهذا ما تدعو اليه احكام الشريعة 
االس����المية، علما بأن بيت املال 
يجب ان ينتفع منه كل املواطنني 
على درجة املساواة والعدل فافراد 

الشعب سواسية.

التي كان اساسها الربا، قد اصابت 
املجتم����ع بوي����الت وآالم ومآٍس 
الكثيرين  اثقلت كاهل  اقتصادية 
من ابناء املجتمع ممن عانوا االمرين 
من القروض ولذلك نقول ان البيع 
احل����الل واضح والرب����ا بأنواعه 
محرم وايضا واضح، فعلى الدول 
االسالمية واملصارف واملؤسسات 
االقتصادية االسالمية ان تتعامل 
باالقتصاد االس����المي، وما حدث 
في العالم من انهيار مؤسس����ات 
مالية واقتصادية كبيرة في العالم 
واثرت عل����ى دولها امنا كان ذلك 

بسبب الربا.
واكد ان اسقاط الفوائد امر طيب 
ولكن ال يكفي بل علينا ان مننع 
نهائي����ا اي قرض جر فائدة حتى 
نبتعد عن احلرام ومننع التعامل 
بالربا بصفة عام����ة، اما اجلانب 
الس����لبي فقال عنه د.العنزي إن 
القروض تختلف من شخص آلخر 
وعدم التساوي بني الناس في اسقاط 
القروض يؤدي الى ضرر الشخاص 
وانتفاع الشخاص آخرين، كما ان 
اس����قاط القروض ليس فيه عدل 
بهذه الصورة الن هناك من يدان 
مباليني الدنانير وهناك من يدان 
ببضعة آالف فهل يستويان؟ لذلك 
ارى ان حتل هذه املسألة بطريق 
آخر وبأس����لوب آخر، ونحن مع 
تسوية اوضاع املتضررين ولكن 
تكون بشيء من العدالة في اطار 
الشريعة االس����المية فمن املمكن 
تسوية اوضاع املقترضني بإسقاط 
الفوائد وأنا مع ذلك ألن هذه الفوائد 

من قبل البنوك فحسب مساهمة 
من هذه البنوك في حل مش����كلة 
القروض ألنها اصيلة في سبب هذه 
املشكلة وهي الفوائد، واهلل املوفق 

والهادي إلى سواء السبيل.
وبدوره اكد رئيس جلنة الفتوى 
التراث االسالمي  بجمعية احياء 
الداعية ناظم املسباح انه ال يجوز 
شرعا اسقاط القروض او شراؤها 
او دفع فوائدها م����ن املال العام، 
مؤك����دا ان فوائد القروض ربوية 
ويجب اس����قاطها من الدائن فقط 
وهو البنك ولي����س لنا ان نقوم 
بس����دادها من خزائن املال العام، 
مشيرا الى ان ذلك يخالف اآليات 

القرآنية التي تنهى عن الربا.
وطالب الداعية املسباح مبعاجلة 
سداد قروض املتعثرين بعيدا عن 
املال العام، كم����ا دعا الى توزيع 
الثروة وفق اصول الشريعة بعيدا 
عن انتفاع فئة على حس����اب فئة 

اخرى.

شيء طيب ومطلوب

وق����ال رئيس مركز اش����راقة 
أمل لالستشارات احملامي د.سعد 
العنزي: املس����ألة فيه����ا تفصيل 
منها جانب ايجابي وآخر سلبي، 
بالنسبة للجانب االيجابي الكثير 
من اف����راد املجتم����ع واملتنفذين 
وخبراء االقتصاد والعالم بأسره 
يعلم ان الربا ال يثمر بزيادة وال 
بأرباح وليس فيه تنمية اقتصادية 
حقيقي����ة الن اهلل عز وجل احل 
البيع وحرم الربا، وتلك القروض 

جتيز اتخاذها وسائل ولو بواسطة 
معامالت مالية مشروعة الغرض 
منها االيداع في البنوك، فاألمور 
مبقاصدها فإذا شرف املقصد جاز 

وإال فال.
أما املادة الثالثة والتي تنص 
على أن تتحمل الدولة جميع الفوائد 
والعوائد املستقبلية املترتبة على 
مديونيات املواطنني املشار إليها في 
املادة الثانية، فإن هذه املادة حتمل 
ميزانية الدولة م����ا ال ينبغي أن 
تتحمله فالدولة شخصية اعتبارية 
تنوب عن مواطنيها فال متلك هي 
بذاتها وإمنا هي تنفق في هذه احلال 
من االحتياطي العام للدولة، وهو 
ملك املواطنني واألجيال الالحقة فمن 
بالربا يتحمل مسؤولية  اقترض 
تصرفه في الدنيا واآلخرة فبدال 
من ان تطل����ب الدولة من البنوك 
التنازل عن الفوائد الربوية يطلب 
ممن ليس طرف����ا ان يتحمل هذه 
التبعية واملسؤولية وهذا مما ال 
تقره الش����ريعة ومبادئها وألنها 
تق����وم على مب����دأ العدالة والتي 
يلزم بها الشرع ولي األمر والناس 
سواسية � كما نص الدستور � فال 
مساواة بني من اقترض فينعم بهذا 
القانون ومن لم يقترض فيغرم، 
ومن اقترض قبل 2009/9/3 ينعم 
إزاء ذلك نناش����د اعضاء مجلس 
األمة املؤمتنني على أموال الدولة 
وتوجيهها الوجهة الش����رعية أن 
يتحملوا مس����ؤوليتهم الشرعية 
أمام هذا القانون وان يكون مطلبهم 
اسقاط فوائد القروض وجدولتها 

النش�مي: من اقت�رض بالرب�ا يتحمل مس�ؤوليته والش�ريعة تقوم عل�ى العدالة

العنزي: أمر طيب وعلين�ا أن نمنع أي قرض يجّر فائدة لنبتعد عن الحرام

المس�باح: ال يجوز شرعًا إسقاط القروض أو ش�راؤها أو دفع فوائدها من المال العام

الغانم: يجوز لبيت المال سداد مديونية المقترض وعلينا إلغاء الربا من أصله

صالح الغامن د. سعد العنزي ناظم املسباح د. عجيل النشمي


