
1 

 

 النبوي في االقتصاد والتجارة المنهج

 (2/2ما األضرار اليت تلحق بالفرد عند التعامل بالربا ؟ )

 2019مايو  26نشر في جريدة أخبار الخليج بتاريخ 

 بقلم: الدكتور زكريا خنجي

 

 وهذا تتحجر ؟ أن يمكن فكيف تحجرت وإن القلوب ؟ تتحجر أن يمكن هل قلنا
 .اليوم موضوعنا

 

 اعتبارها يمكن التي األسباب تلك من الكثير إلى الدراسات من العديد تشير
 وإنما كلها، تهمنا ال هنا وربما القلوب، قسوة إلى تؤدي أن يمكن وسائل
 .الموت وكراهية الدنيا وحب الحرام، المال أكل: هما أمرين، على سنركز

كما  – يُعد الذي الربا عن نتحدث هنا فإننا الحرام المال أكل عن نتكلم وعندما
 بغير اإلنسان يأكلها أن يمكن التي الحرام األموال من أهم –سابقًا  أشرنا

 تجاه العاطفة من نوع بأي يشعر أن غير من ويستزيد يأخذ فهو حق،
 النظر بغضّ وزيادتها أمواله نمو وفي نفسه، في فقط يفكر فهو المدين،

 أحد يهمه ال هلك، من وهلك عاش من عاش وشعاره أخرى، اعتبارات أي عن
 آخر مرض ينمو وهنا حجمها، ويكبر أمواله تزيد أن المهم أحد، في يفكر وال
 أن إال الحقًا، هذا عن نتحدث وسوف األنانية، وهو أال اإلنسان هذا نفس في

 .القلوب لقسوة ممهدا طريقا ُتعد األنانية



2 

 

 على فالمال المال، حب من أيضًا تنبع فهي الموت وكراهية الدنيا حب أما
 المعقول الحد على المال حب زيادة فإن اإلنسان، فطرة من جزء أنه من الرغم
 النفس، في المتحكم هو يصبح المال إن إذ والقسوة، التبلد النفس في تولد
 في وكنزه وجمعه المال فيصبح تصرفاته، ويوجه اإلنسان يدير الذي وهو
 ال إذ أهمية، واألكثر واألهم واألخيرة، األولى الرغبة هي اإلنسان هذا قلب

 في وينمو يتولد عندئذ االمتالك، في الرغبة أو الحب في شيء يضاهيها
 ألنها الدنيا حب إلى يؤدي الذي بالجشع يعرف سرطاني مرض اإلنسان هذا

 فالمال المال، جمع طريق عن شهواته كل وتشبع يحب، ما المال من تعطيه
 .القلب قسوة إلى تؤدي أريحية بكل والدنيا الدنيا، يعني له بالنسبة

 

 المدين ؟ عن فماذا بالدائن، يتعلق ما هذا

 لحاجة ربما المرابي، من المال يستدين الذي الشخص هو المدين؛: ثانيًا
 هذا تأثر كيفية على فلنتعرف والترفيه، المتعة لمجرد أو ومهمة ضرورية
 .نفسه تكتنف أن يمكن التي األمراض وأي الشخص

 المال، هذا فيها المدين يستلم التي اللحظة في المال؛ وإهدار اإلسراف
 لم جدًا، سهل مال فإنه بنك، من أو شخص من قرض طريق عن جاء سواء

 وجهده، وعرقه بتعبه يجنه لم فهو بأهميته، وال المال هذا بقيمة يشعر
 المال استلم حتى والتعهدات األوراق وبعض ودقائق سويعات فكلها
 البنوك من القروض تلك يأخذون البشر من كبيرًا جزءًا فإن ولألسف بيده،
 فهذا تافهة، تكون وربما بسيطة ألمور وإنما الضروريات أجل من ليس
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 العالمة تحمل شنطة تشتري أن تريد وتلك إجازة، في يسافر أن يريد
 يجد المال ينتهي أن بعد أنه المالحظ ومن.. وهكذا الفالنية، التجارية
 آخر بعد قرض أخذ فيعاود المال من أخرى كمية إلى بحاجة نفسه الشخص

 الربوية الفوائد ذات القروض من مستنقع في الزمن من فترة بعد يغرق حتى
 هذه تتحول ولألسف حاول، مهما سدادها على قادرًا أنه نفسه يجد وال

 .إدمان إلى العادة

 الديون تتراكم آخر، إلى قرض ومن آخر، إلى دين ومن والمهانة؛ الذل
 الذي الواقع هذا أمام قوة وال له حول ال نفسه اإلنسان ويجد والقروض،

 الذهاب يعاود عندما وخاصة والمذلة، بالعزلة يشعر عندئذ فيه، يعيش
 فيشعر بالربا، مدين ألنه جديدًا قرضًا يمنحه أن فيرفض المال مصدر إلى

 اهلل رضي مالك بن أنس عن. رفضه تم طلبه ألن والمهانة بالمذلة عندها
 من بك أعوذ إني اللهم: يقول وسلم عليه اهلل صلى النبي كان»: قال عنه

. «الرجال وغلبة الدين وضلع والبخل، والجبن والكسل، والعجز والحزن، الهم
 بصاحبه يميل الذي وشدّته، الدين ِثقل أي الدين بضلع والمراد. البخاري رواه
 يتعوذ كان وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول أن المالحظ ومن. االستواء عن
 بالنا فما أخذه، تم الذي المال رأس بنفس يعاد الذي الدين العادي، الدين من

 سنوية بصورة ثابتة بنسب يزيد الذي الدين الربا، عن نتحدث هنا ونحن
 أصل سداد قبل الفوائد سداد عن عاجزًا ما لحظة في نفسه فيجد دائمة،

 .الدين



4 

 

 المدين، على تقع التي والمتقدمة الثالثة المرحلة يكون بما والفقر الفقر؛
 اللجوء إلى يضطره ما وهذا اإلنسان، كاهل تثقل بالربا المقرون الدين فكثرة

 وخاصة الدين، ذلك يسدد حتى يملك ما وكل وسيارته منزله بيع إلى ربما
 أشخاص. بالفوائد القروض يقدمون الذين األفراد وكذلك ترحم ال البنوك أن

 تدخل التي المالية المبالغ إال تلك –سابقًا  كما أشرنا – يهمهم ال بشعون
 أن العظمى والكارثة. ومصدرها سدادها طريقة عن النظر بغضّ جيوبهم

 مقبالن وهما البنت أو الولد فتجد وآبائهم، والديهم ديون األبناء يتوارث
 هذا يعرف فال أحدهما، أو والديهما ديون والسبب مكسور بشق الدنيا على

  والديه ؟ أخطاء ضريبة يدفع أو حياته يعيش هل البنت أو الولد

 

 وهذا المجتمع ؟ عن فماذا الفرد، يلحق الذي بالـضرر يتعلق ما هذا حسنٌ،
 .آخر حديث

 


