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آراء فقهية في قانون إسقاط الفوائد وجدولة المديونيات

مالحظات شرعية على االقتراح بقانون في شأن قيام البنوك وشركات االستثمار بإعادة جدولة أرصدة 
القروض االستهالكية والمقسطة المستحقة على المواطنين لديها وتنظيم منح هذه القروض مستقباًل

اطلعت على االقتراح بقانون بشأن إعادة جدولة ارصدة 
القروض االستهالكية واملقس����طة املستحقة على املواطنني، 
ووجدت ان هناك بعض املالحظات الشرعية التي تعيب على 

هذا االقتراح وهي كاآلتي:
1 ـ اإلخالل بنظام العدل بين أفراد المجتمع:

مما الشك فيه ان العدل ميزان اهلل في األرض، وهو قوام 
الدين والدنيا، وس����بب صالح اخللق، وبه قامت الس����موات 
واألرض، قال تعالى: )لقد أرس����لنا رسلنا بالبينات وأنزلنا 
معهم الكتاب وامليزان ليقوم الناس بالقس����ط � احلديد: 25(، 
وم����ن أعظم أم����ور العدل، العدل بني الرعي����ة وعدم تفضيل 
بعضهم على بعض اال مبسوغ شرعي، او امر يحقق مصلحة 
للدولة، وعليه فإن اس����قاط جزء من الدين على بعض افراد 
الرعية دون البعض اآلخر، الشك ان فيه ظلما، ألن هذا املال 
ملك للجميع، وليس للبعض دون البعض، جاء في تعريف 
امل����ال العام بأنه: »كل ما ثبتت عليه اليد في بالد املس����لمني، 
ولم يتعني مالكه، بل هو لهم جميعا، وعليه فإن تصرف ولي 
األمر في هذا األمر يكون كتصرف ولي اليتيم في مال اليتيم، 
كما قال عمر بن اخلطاب ÿ »اني أنزلت نفسي من هذا املال 
مبنزلة ولي اليتيم، إن استغنيت استعففت، وان افتقرت أكلت 

باملعروف، فإذا أيسرت قضيت«.
يعني ذلك ان يتصرف في املال بالذي يرى انه خير للمسلمني 

وأصلح ألمرهم، دون التصرف بالتشهي والهوى واألثرة.
وعدم العدل في قضية اسقاط جزء من الدين واعادة جدولة 

اجلزء اآلخر واضحة من خالل أمرين:
1 � ع����دم مس����اواة من اقترض بآخر ل����م يقترض، فاألول 
استفاد من األموال العامة بينما اآلخر لم يستفد شيئا لكونه 

لم يقترض.
2 � عدم املساواة بني املقترضني أنفسهم، فأحدهم ستسقط 
الدول����ة عنه 20 ألفا وآخر 10 آالف وآخر 100 دينار فال توجد 

مساواة بني املقترضني.
ومما الش����ك فيه ان هذا ظلم ظاهر وواضح وبنينّ ال يجوز 

في دين اهلل.
كما ان الش����ريعة اتت بأح����كام متعددة ملعاجلة موضوع 
الش����خص الغارم س����واء من أموال الزكاة أو من غيرها، فال 
يجوز ان نسوي بني الغارم الذي يجد سدادا لدينه مع الغارم 

الذي ال يجد سدادا لدينه.
2 ـ درء المفاسد وجلب المصالح:

يقول اإلمام ابن القيم � رحمه اهلل � »فإن الشريعة مبناها 
وأساسها على احلكم ومصالح العباد في املعاش واملعاد، وهي 
عدل كلها، ورحمة كلها، فكل مس����ألة خرجت عن العدل الى 
اجلور، وعن الرحمة الى ضدها، وعن املصلحة الى املفسدة وعن 

احلكمة الى العبث، فليست الشريعة، 
وان ادخلت فيها بالتأويل، فالشريعة 
عدل اهلل بني عب����اده، ورحمته بني 
خلقه، وظله في ارضه، وحكمته الدالة 
عليه، وعلى صدق رس����وله ژ أمت 

داللة وأصدقها.
املفاسد  فالش����ريعة جاءت بدرء 
وجل����ب املصالح للن����اس، فإذا جاء 
النص من كتاب أو سنة على مسألة 
معينة فال يس����عنا اال اتباعهما فيما 
نصا عليه، وان لم يوجد النص على 
املس����ألة فإننا ابتداء نستعني بأهل 
االختصاص لتوضيح املس����ألة، ألن 
احلكم على الشيء فرع عن تصوره كما 
قرره العلماء، وفي مسألة اسقاط جزء 
من الدين عن بعض افراد املجتمع دون 
بعض أدلى أهل االختصاص برأيهم 
في املوضوع فها هو البنك املركزي 
أكد على ضرر هذا األمر على االقتصاد 
العام للدولة، وكذا احتاد املصارف بنينّ 

ذلك أكثر من مرة، وها هو احتاد الشركات أوضح في مرات عدة 
عدم صحة هذا األمر، وغرفة التجارة والصناعة ممثلة برئيسها 
في عدة مقابالت بنينّ خطر ذلك، ومركز الشال املتخصص في 
الدراسات االقتصادية بنينّ ان هذا فيه ضرر على اقتصاد البلد، 
فهل يعقل بعد ذلك ان نضرب بعرض احلائط رأي كل هؤالء 
املهتمني بالشأن االقتصادي، فاتفاق هؤالء على الرأي بأن هذا 
األمر فيه مفسدة على االقتصاد له حظه من النظر الشرعي، 
فلو ان مريضا بالسكر سأل شيخا عن صومه في رمضان، فإن 
الشيخ سيوجهه الى سؤال الطبيب، فإن أقر الطبيب بقدرته 
عل����ى الصوم وجب الصوم، وان اخبره الطبيب بعدم قدرته 
على الصوم وان هذا يس����بب له ضررا ل حرم عليه الصوم، 

وكذا في اي شأن، والسيما الشأن االقتصادي.
3 - اإليداع في البنوك التقليدية:

نصت املادة الثانية من القانون املقترح على ان يقوم البنك 
بإسقاط جميع الفوائد والعوائد املستقبلية التي تترتب على 
هذه املديونيات نظير ما مت ايداعه من مبالغ نقدية لدى البنوك 

من قبل املؤسسات احلكومية.
ولنا وقفة في هذه املادة من ناحيتني:

أ - اما ان يكون االيداع في هذه البنوك نظير فائدة ربوية 
حتصلها اجلهات احلكومية، وهذا االمر مما اتفق على حترميه 
بني العلماء املعاصرين وصدرت فتوى مجمع الفقه االسالمي 
بهذا اخلصوص والتي تنص على »ان كل زيادة او فائدة على 

الدين ال����ذي حل اجله وعجز املدين عن 
الوفاء به مقابل تأجيله، وكذلك الزيادة 
او الفائدة على القرض منذ بداية العقد، 

هاتان الصورتان ربا محرم شرعا«.
ب - او ان يكون هذا االيداع من دون 
فائدة، ومبعنى آخر ان يكون قرضا حسنا 
من اجلهات احلكومية للبنوك، وهذا امر 
مخالف للشرع ايضا، الن في هذا اعانة 
واضحة لهذه البنوك على االقراض بفائدة 
وهو مخالف لقول����ه تعالى: )وتعاونوا 
على الب����ر والتق����وى وال تعاونوا على 
اإلثم والعدوان واتقوا اهلل إن اهلل شديد 

العقاب(.
وعليه فإن اس����قاط الفوائد نظير ان 
تودع اجلهات احلكومية مبالغ في البنوك 
امر غير جائز في الش����ريعة االسالمية، 
كما ان اجلهات احلكومية لو اضطرت الى 
االيداع في تلك البنوك فإنه ال يحق لها ان 
تتنازل عن تلك الفوائد بل حتصل هذه 
الفوائد وتصرفها في مصالح املسلمني مما 
يجوز صرف مثل ه����ذه االموال فيه، فال تتركها لكي تتقوى 
تل����ك البنوك بها اكثر فأكثر، وهذا ما نص عليه قرار املجمع 

رقم 13 )3/1(.
كما ان القاعدة الفقهي����ة »احلاجة تقدر بقدرها« فلم يبني 
االقتراح مدة بقاء هذه االموال لدى البنوك هل هي لس����نة ام 
لعشر سنني ام لعشرين سنة، فتجاوز مدة احلاجة التي استثني 

احلكم الجلها مخالف الحكام الشريعة االسالمية.
4 - إلحاق ضرر بالمؤسسات المالية االسالمية:

اعتقد ان االقتراح بقانون مت االس����تعجال بإخراجه، ولم 
يلح����ظ االقتراح بعض املصطلحات التي لها اثر من الناحية 
الش����رعية، فمثال جاء في نص املادة االولى تعريف للعميل 
املقترض واملديونية وكالهما قصر العالقة التعاقدية بني العميل 
والبن����ك على عقد القرض كما هو واضح من نص التعريف، 
وأغفل بهذا عمل البنوك واملؤسسات املالية االسالمية، النها ال 
تتعاقد مع عمالئها على هذا االساس، فال يوجد في الشريعة 
االسالمية اال القرض احلس����ن، وهو ما ال تقدمه املؤسسات 
املالية االس����المية لعمالئها، وبهذا حرم االقتراح املؤسسات 
املالية االس����المية من االستفادة � لو كان فيه فائدة � من هذا 
املقترح، النه ال ينطبق عليه����ا التعريف الذي صدر في هذا 

االقتراح، النها باختصار ال تقدم قروضا لعمالئها.
كما ان املادة ذاتها جعلت احلكم وجوبيا على البنوك التقليدية 
وجوازيا بالنسبة للبنوك واملؤسسات املالية االسالمية فيما 

يتعلق بتقسيط اصل الدين وهذا فيه تفرقة بني متماثلني.
5 - حكم الفوائض المالية في الدولة:

اذا فاض املال في خزينة الدولة بعد اداء احلقوق التي عليها 
فإن الفقهاء اختلفوا ما الذي يصنع بهذا الفائض، فمنهم من قال 
ال يدخر ويتم توزيعه كله، وهذا فيه اضرار باقتصاد البلد، 
ومنهم من قال انها تدخر ملواجهة الصعاب التي تواجه الدولة، 
ومنهم من قال ان ولي االمر مفوض بالتصرف بهذا الفائض، 
اال ان صاحب جواه����ر االكليل نقل عن مدونة االمام مالك ما 
يلي: »يبدأ في الفيء بفقراء املسلمني، فما بقي يقسم بني الناس 

بالسوية، اال ان يرى االمام حبسه لنوائب املسلمني«.
فإيجاد طريقة تفرز الناس احملتاجة عمن ال يحتاج افضل 
من اعطاء البعض دون البعض اآلخر، الن املال كما في النص 
السابق يقسم بالس����وية دون تفضيل مجموعة على اخرى، 
وهذا هو مقتضى العدل، فقد ذكر االمام ابن تيمية � رحمه اهلل 
� ان جماع السياسة العادلة والوالية الصاحلة، اداء االمانات 
الى اهلها، واحلكم بينهم بالعدل فمن اقترض لشراء مسكن 
يسكن فيه يختلف عمن اقترض للسياحة مثال، ومن اقترض 
ملعاجلة ابنه يختلف عمن اقترض لشراء سيارة فارهة وهكذا، 
فاملساواة بني هؤالء في اسقاط شيء من الدين عنهم يخالف 

مقتضى العدالة.
6 - ال يتوصل بالحرام الى الحالل:

اعلم ان بعض االخ����وة القائمني على هذا االقتراح هدفهم 
مساعدة الناس، والتخفيف من اعبائهم املالية، وايضا بعضهم 
يرى أنها فرصة لتعديل بعض القوانني مبا يتوافق مع احكام 
الشريعة االسالمية، اال انه ومما هو معلوم، ال يتوصل باحلرام 
ال����ى احلالل، مبعنى تعديل القوانني مب����ا يتوافق مع احكام 
الش����ريعة االس����المية ال يتأتى عن طريق ظلم شريحة من 
املجتمع ليست بالقليلة، وكالم الفقهاء بأنه يدرأ الضرر العام 
بارتكاب الضرر اخل����اص ليس على اطالقه بل مع تعويض 
ه����ذا املتضرر ال ان يترك همال، فلو احتاجت الدولة الى هدم 
بي����ت من الناس لعمل طريق مع ان هذا الهدم فيه ضرر على 
هذا االنسان اال ان ضيق الطريق فيه ضرر اكبر فإن الفقهاء 
يقولون انه يهدم هذا البيت مع تعويض صاحب البيت عن 
الضرر الذي حلق به، وعليه فإن الغاية ال تبرر الوسيلة، بل 
البد ان تكون الغاية مشروعة والوسيلة ايضا مشروعة، فال 
يتوصل الى تعديل القوانني مبا يتوافق مع احكام الشريعة 

بارتكاب ظلم يلحق الناس او ضرر يلحق اقتصاد البلد.
)ربنا ال تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا وال حتمل علينا 
إص����را كما حملته على الذين من قبلنا ربنا وال حتملنا ما ال 
طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت موالنا فانصرنا 

على القوم الكافرين(.

بقلم: د.عصام خلف
عضو هيئة التدريس جامعة الكويت - كلية الشريعة 

والدراسات اإلسالمية - قسم الفقه املقارن

أوضح أن الغموض مازال يكتنف القانون

الكردي: القانون يعطل تثمير األموال العامة بطرق شرعية 
وال يجوز وفاء الفوائد الربوية بمدخرات إسالمية

بعض اموالها في هذه البنوك 
بدون فوائد مق���ابل اسقاط هذه 
التق��ليدية فوائ���دها  البنوك 
الالحقة عن املدينني بعد جدولة 

ديونهم.
 وهو نوع من املس���اعدة 
للبن���وك الربوية، وهو حرام 
شرعا، لقول الصحابي الكرمي 
جابر ب���ن عبداهلل رضي اهلل 
تعالى عنه، »لعن رسول اهلل 
ژ آكل الربا ومؤكله وكاتبه 
وشاهديه وقال هم سواء« رواه 

مسلم في صحيحه.
ثم ان في���ه تعطيل تثمير 
االموال العامة بالطرق الشرعية، 
التي  وهو مخالف للمصلحة 
يج���ب عل���ى اولي���اء االمور 
مراعاتها، كم���ا ال يجوز وفاء 
الفوائ���د الربوي���ة مبدخرات 

اسالمية او غيرها.
4- املادة السادس���ة اكدت 
ما جاء في املشروع املعدل من 
املدين بالطرق  عدم مالحق��ة 
القانوني���ة املتاح���ة، وفي���ه 
الدائنني  الفرص على  تفويت 
من استطاعة حتصيل ديونهم 
من الظاملني غير املعس���رين، 
ول���و قص���ر املش���روع ذلك 
عل���ى املعس���رين فق���ط بعد 
ثبوت اعسارهم قضاء، لكان 

مقبوال.
5- لقد احسن املشروع جدا 
عندما نص في املادة التاسعة 
منه على منع البنوك من اقراض 
املواطنني بالفائدة بعد اليوم، 
وندبه���م ال���ى التعامل معهم 

بالطرق االسالمية.

ينبغي ملن راتبه عال ويستطيع 
وفاء ديونه منه ولو تقسيطا 
ان يطلب املساعدة، وعلى كل 
حال فهو تعديل جيد واستدراك 

مناسب.
3- امل���ادة الثانية من هذا 
املش������روع ابق���ت الفوائ���د 
السابقة على املدين، وجدولتها 
له، واعفته م���ن الفوائد التي 
ستستحق عليه مؤخرا فقط، 
وهو على ما فيه من حس���ن 
في اس���قاط الفوائد الالحقة، 
الفوائد  ابقاء  فيه مخالفة في 
املس���ت���حقة س������ابقا، وهو 
الذي  مخالف للحكم الشرعي 
يوج���ب اس���قاط كل الفوائد 

السابقة والالحقة.
قال تعالى: )فإن لم تف���علوا 
ف����أذن���وا بح���رب م���ن اهلل 
ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس 
اموالكم ال تظلمون وال تظلمون 
� البقرة: 279(، كما نصت هذه 
الدولة ستودع  ان  املادة على 

اصدر عضو جلنة الفتوى 
في ادارة االوقاف والش���ؤون 
اإلس���المية د.احم���د احلجي 
الكردي بيانا حول مش���روع 
القانون قال فيه: اطلعت على 
النسخة الثانية ملشروع قانون 
املديونيات التي بعثتم بها الي 
ومت فيها تعديل بعض ما جاء 
النس���خة االولى من هذا  في 
املش���روع، ورأيت ان في هذه 
النس���خة بع���ض التعديالت 
اجلي���دة ال���ى جان���ب بعض 
امللحوظات الش���رعية اضافة 
الى امللحوظات الشرعية التي 
الحظتها على النسخة االولى، 

وهي:
1- مازال الغموض يكتنف 
صيغة املشروع كما كان االمر 
عليه في النسخة االولى، وهو 
مما اش���رت اليه سابقا وبينت 
انه مخالف للمألوف في صيغ 
القوانني واملراسيم ملا يتسبب 
عنه من صعوبة واخطاء في 

التطبيق.
2- مت في املادة االولى من 
ه���ذا املش���روع تعديل صفة 
املدين الذي يستحق املساعدة، 
واش���ترط فيه اال يكون مالكا 
من امل���ال ودائ���ع مال���ية او 
او امالك غ����ير  اس���تثمارية 
الس���كن اخلاص او اصول ذات 
دخل مادي تفوق فيه التزاماته 

املالية.
وارى ان الواجب اضافة )اي 
رواتب( الن الراتب في الكويت 
غالب���ا هو الدخ���ل االهم، الن 
بعض الرواتب عالية جدا، وال 

فالعدالة ف���ي توزيع االموال 
تتحقق اما مبس���اعدة املعسر او 
اعطاء صاحب احلاجة حاجته او 
مبساعدة اجلموع بالتساوي، لذا 
فإن تخصيص – املدينني بجميع 
اقسامهم ولو كان غنيا – باملساعدة 
من املال الع���ام للدولة ال يحقق 

العدالة.

خامسا: تضرر المتعاملين مع 
المؤسسات المالية اإلسالمية

ان املشروع املقدم ليس في 
البنوك  املتعاملني م���ع  صالح 
االسالمية، وذلك الن املادة الثانية 
من املش���روع اج���ازت للبنوك 
االسالمية التنازل عن ارباحها، 
ولم تلزمه���ا بذلك، فقد تطالب 
البنوك االسالمية باملبالغ التي 
تطالب فيه���ا عمالءها من غير 
حس���م اي مبلغ، وعلى العميل 
سداد كل املبالغ التي عليه جتاه 
البنك االسالمي، في حني ان املادة 
ذاتها اسقطت عن املتعاملني مع 
البنوك الربوية الفائدة الربوية، 
وفي ذلك اجحاف ال يجوز شرعا 

ومعاقبة للمحسن.
فال���ذي اراه هو وضع قانون 

يشتمل على املبادئ التالية:
- عدم اقرار الفوائد الربوية 

واسقاطها.
ب���ني  العدال���ة  - حتقي���ق 

املواطنني.
- مساعدة املدينني املعسرين 

فحسب.
فان تع���ذر ذلك فيمكن تقدمي 
مساعدات عامة تشمل جميع افراد 
املجتمع وحتقق اكبر قدر ممكن 
من العدالة الواجبة التطبيق في 
التعامل مع اف���راد املجتمع، وال 
تتضمن اقرار الربا، او تعويضا 
للمراب���ني. واهلل تعال���ى اعل���ى 

واعلم.

تطبيق البنوك التقليدية للمشروع 
وفق احكام الش���ريعة االسالمية 
يتعذر تنفيذه واقعيا، الن اصل 
عمل البنوك هو االس���تفادة من 
فرق النس���بة الدائن���ة واملدينة 
الرب���ا احملرم ش���رعا، فال  وهو 
التواف���ق مع احكام  يصور فيه 
الشريعة االس���المية القائم على 

الغاء الفائدة.

ثالثا: المشروع غير مانع من دخول 
من ال يستحق

ان مشروع القانون لم يفرق بني 
املدين املعسر، واملدين القادر على 
السداد ولكنه مماطل واملدين القادر 
الباذل، فاملدينون ثالثة اقس���ام، 
اولها موسر باذل، والثاني موسر 
مماطل، واالخير معس���ر، والذي 
يستحق العناية هو املعسر فقط، 
اما املدين الق���ادر على البذل، او 
القادر املماطل فال معنى لشموله 

في هذا املشروع.
التعمي���م للمدينني  وفي هذا 
جلهات معينة، والى تاريخ محدد، 
دون تفريق بني احملتاج وغيره، 
فيه ظل���م ملن اخذ امل���ال لثالثة 
اصناف، وهم: م���ن اقترض ماال 
من غير اجلهات املذكورة، او بعد 
التاريخ املشار اليه في املشروع، او 
لم يأخذ قرضا اصال، ووجه الظلم 
انه ال يناله شيء من هذه االموال 
العامة، وان اختيار تاريخ محدد 
من غير اعتبار االعس���ار، حتكم 
ال مبرر ل���ه، بخالف ما لو اعطى 

املستحق منهم او اسقط عنه.

رابعا: عدم العدالة:

كما ان االش���كال الذي يرد ان 
في السداد عن جميع الدائنني الى 
تاريخ محدد، دون من يأتي بعدهم، 
ال يحقق العدالة واهلل تعالى قال: 

)ان اهلل يأمر بالعدل(.

باعطائها له مباشرة، او بتعويضه 
بأي طريقة، ولو كان اليداع اموال 
عامة في مؤسسات مالية ربوية، 
كما تضمنه هذا القانون في املادة 

الثانية.
لذا كان من الواجب شرعا النص 
على اسقاط الربا دون التعويض 
للبن���وك التقليدية بايداع اموال 
العام���ة لدى البن���وك التقليدية 
والتنازل عن الفوائد، او تعويض 
الفائدة بتعامالت مالية، ولو كان 
تعوي���ض الفائدة عل���ى العمالء 

بارباح تعامالت اسالمية.

ثانيا: اقرار المؤسسات المالية 
الحكومية باإليداع لدى البنوك 

الربوية

ان امل���ادة الثانية تنص على 
الزام الدولة بالتعامل مع البنوك 
التقليدية الربوي���ة، وهو أمر ال 
يجوز اقراره، ملا فيه من اعانتها 
على الربا، السيما من املعلوم انها 
ستوظف االموال بحسب قوانينها 
في تعام���الت مخالف���ة الحكام 
الش���ريعة االسالمية، قال تعالى 
)وتعاونوا على البر والتقوى وال 

تعاونوا على اإلثم والعدوان(.
وما ورد في املادة الثانية من 

للم���ادة الثانية: كما يالحظ بهذا 
اخلص���وص من الن���ص الوارد 
بالدستور، وقد قرر ان الشريعة 
االسالمية مصدر رئيسي للتشريع، 
امانة االخذ  امنا يحمل املش���رع 
الش���ريعة االسالمية ما  باحكام 
وسعه ذلك، ويدعوه الى هذا النهج 

دعوة صريحة واضحة.
والشريعة تسع اجلميع، كيف 
ال وهي الشريعة السمحة التي اتت 
لرفع احلرج، وجلب املصلحة ودفع 
الضرر وقد اطلعت على مشروع 
القانون املذكور في السؤال ووجدت 
عليه املالحظات الشرعية اآلتية:

أوال: مخــالف للمنــهج النـبوي 
في إبطال الربا

قال اهلل تبارك تعالى: )واحل 
اهلل البيع وحرم الربا فمن جاءه 
موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف 
وامره الى اهلل ومن عاد فاولئك 
اصحاب النار هم فيها خالدون(، 
وق���ال: )يا أيها الذين آمنوا اتقوا 
اهلل وذروا ما بقي من الربا ان كنتم 
مؤمنني فان لم تفعلوا فأذنوا بحرب 
من اهلل وورس���وله وان تبتكم 
فلكم رؤوس اموالكم ال تظلمون 
وال تظلمون وان كان ذو عس���رة 
فنظرة الى ميسرة وان تصدقوا 
خير لكم ان كنتم تعلمون(، وقد 
قال الرسول الكرمي ژ يوم فتح 
مكة: »أال إن ربا اجلاهلية موضوع 
كله، واول ربا يوضع ربا العباس 

بن عبداملطلب«.
وملا كانت الزيادة الناشئة عن 
رأس���مال القرض، هي ربا محرم 
ش���رعا، فوجب ابطالها، والبنك 
ليس له اال رأسماله فحسب، وال 

يعوض عنه.
الربا  فاملنهج االسالمي عالج 
باسقاطه، ال بتعويض املرابي من 
بيت املال، بأي صورة كانت سواء 

رد عميد كلية الشريعة السابق 
د.محمد الطبطبائي على س���ؤال 
حول احلكم الشرعي في املشروع 
املقدم من بعض ن���واب مجلس 
 ، الفوائد وجدولة  االمة إلسقاط 

بالقول:
أمرت الش���ريعة االس���المية 
املباركة باالحسان الى الناس عموما 
واملدينني املعسرين خصوصا ومن 
املبادئ التي قامت عليها الشريعة 
االسالمية محاربة الرباء ملا فيه من 
الظلم، واكل اموال الناس بالباطل 
وقطع س���بيل اخلير واالحسان 
الش���ريعة  الناس، والتفتت  بني 
الى املعسرين، وحثت  بعنايتها 
على التحمل عنهم والبذل لهم من 

الصدقة والزكاة وإنظارهم.
وكذلك امرت الشريعة االسالمية 
بالعدل وعدم الظل���م في جميع 
ش���ؤون احلي���اة، خصوصا في 
االنفاق والب���ذل وأال ُيحرم احد 
ويعطي اآلخر من غير وجه حق، 
وقد قال رسول اهلل ژ »اني ألرجو 
ان ألقى اهلل عز وجل وليس احد 
منكم يطلبني مبظلمة في دم وال 

مال«.
وان اعض���اء مجلس االمة هم 
امناء على امن البالد، وثرواته ال 
يحق لهم املوافقة على مش���روع 
من املش���اريع ما لم يتوافر فيها 
امران، االول: عدم مخالفته الحكام 
انه  الشريعة االسالمية والثاني 
للب���الد، وهم  يحق���ق املصلحة 
مأجورون عل���ى اجتهادهم طاملا 
هم حتت ظل هذه القاعدة العامة 
ف���ي تعامله���م مع م���ا يقدم من 

مشاريع.
ومن الواجب على كل مس���لم 
االلتزام بأحكام الشريعة االسالمية 
املبارك���ة وهي ش���ريعة ال تأمر 
اال بخي���ر، وق���د اوردت املذكرة 
الكويتي  التفسيرية للدس���تور 

د.محمد الطبطبائي

د.احمد احلجي الكردي

طالب بوضع قانون ُيسقط الفوائد الربوية ويساعد المدينين المعسرين فقط

الطبطبائي: »إسقاط الفوائد« يخالف المنهج النبوي بتحريم الربا
إيداع الدولة بعض أموالها في البنوك دون فوائد مقابل إس�قاط البنوك ويفتقد العدالة ويضر المتعاملين مع المؤسسات المالية اإلسالمية

التقليدية فوائده�ا الالحقة عن المدينين بعد جدولة مديونياتهم حرام ش�رعًا

ع�دم مالحق�ة المدي�ن بالط�رق القانونية في�ه تفوي�ت الفرص
على الدائنين من استطاعة تحصيل ديونهم من الظالمين غير المعسرين

يمكن تقديم مس�اعدات عامة تشمل جميع أفراد المجتمع وتحقق أكبر قدر ممكن من العدالة الواجبة التطبيق


