
 !الفائدة فيها ظلم للمقرض

 

فإن  لهما، عندما يجري الحديث عن الفائدة والربا لدى الخصوم المعارضين
هؤالء المعارضين يتحدثون عن المقترض المحتاج الذي يلحقه الظلم إذا ما 

 !المقترض المظلومعن إذن فالكالم هنا . اقترض بالفائدة أو الربا

 

، مع أن عالمنا المعاصر يتصف المظلومالمقرض وقلما يجري الحديث عن 
 :بالصفات التالية

فالصغار يخافون من  .المقرض فيه هو الصغير، والمقترض هو الكبير -
خراتهم إلى مون مد  خرون، ويقد  المستقبل ويضغطون على استهالكهم ويد  

ا مقترضون أما الكبار فإنهم دائم  . من يحفظها لهم، ويعطيهم عنها فائدة
، ويؤثرون مال الغير على (الظاهر والخفي) االقتراض وال يشبعون من

من أجل تعظيم ثرواتهم والتنافس على مراكز الثراء األولى  !مال أنفسهم
 !م الذي نعيشهفي هذا العال  مستباح فمال الغير مال مجاني  !في العالم

. الصغير يمنح ماله إلى البنك، والكبير هو الذي يستفيد من هذا المال -
، وال تفتح (اإليداع)تح أبوابها للصغار عند االقتراض منهم فالبنوك تف



البنوك تأخذ من ! راض، ألنهم ال يملكون الضماناتأبوابها لهم عند اإلق
 !تعطي الكبارالصغار ل

ل من أصحاب عالمنا عالم تضخم متزايد، والتضخم فيه مقصود، ومفص   -
، وهم 51ون ويرد   011المصالح الكبار، ألنهم في التضخم يقترضون 

في الظاهر يدفعون فائدة اسمية، ولكنهم في الباطن هم الذين  يقبضون 
منح لهم بالمجان، بل المال ي   !رأس المالالفعلية ومعها  الفائدة

ا بواسطة جزئي  ( رأس ماله)أصله يستطيعون التخلص من فوائده ومن 
 !ا بالتهرب من السداد بواسطة النفوذ والتسلطالتضخم، وكلي  

 

رجال االقتصاد الغربيون عن الفائدة، وعن أن رأس المال له الحق في دافع 
 وا الفائدة، ضمن حزمة أخرى من التصرفات، وصار رب  هذه الفائدة، وأحل  

مثال ، ولكنه إذا % 5ع أو المقرض الصغير يحصل على فائدة المال المود  
 رد  أقرض ماله، وهو مضطر إلى ذلك ضمن لعبة حزمة اإلجراءات، فإنه يست

قرض ي  ! بعد أجل قصير أو متوسط أو طويل، وقد استهلكه التضخم ،ماله
 ! 01 ويسترد   011المسكين 

 



لقد دافعوا عن الفائدة في نظرياتهم، لكن هل وصلت الفائدة إلى ! أجل
 !أصحابها، أم عادت إليهم؟

 

، ألن ظلم للمقترضنح القرض لغرض استهالكي ضروري فيها فالفائدة إذا م  
محتاج، وربما يستحق الصدقة أكثر من القرض، والمقرض قد ال  المقترض

فهو يتحمل ظلم  .بأنه مظلوم معه، ألن المقترض محتاج إلى اإلحسان حس  ي  
 !ألن ظلم غيره أكبر! نفسه للتخفيف من ظلم غيره

 

قرض قد يمتنع عن أما إذا تعلق األمر بغرض استهالكي كمالي، فإن الم  
ولو  .قرضه إال بفائدةيستحق االقتراض، وقد ال ي    اإلقراض، ألن المقترض ال

 ا، ألنه سوف يسترد  ا كما شرحنا آنف  أقرضه بفائدة فإن المقرض سيكون مظلوم  
 !ا بالتضخمرأس ماله مستهلك  

 

لون أننا أمام تمويل ألغراض اإلنتاج والتجارة، فإن التجار يفض  اآلن إذا فرضنا 
شركوا معهم أرباب المال الصغار في ي  لون أن االقتراض بالفائدة، وال يفض  

، ألنهم بواسطة القرض بفائدة (ضاربةم  )راض أرباحهم، على صورة ق  



خلصوا من عبء الفائدة، وربما تيستطيعون أن يعملوا بأموال اآلخرين، وأن ي
ا المن عبء رأس الم  !أيض 

 

يقترضون  ،المتواطئين مع رجال السياسة والحكم ،إن رجال األموال واألعمال
، ثم يشترون بها أراضي وعقارات يربحون %5كبيرة وكثيرة بمعدل فائدة  أمواال  
لون وهم ال يفض   !قرضين الصغار إال الفتات، وال يعطون منها الم  %511فيها 

 !أن يكون هؤالء الممولون الصغار شركاء لهم

 

ات هل هذا هو السبب الذي ج علت معه البنوك اإلسالمية تعزف عن المشارك
، وفي (المرابحة، واإلجارة)إلى المداينات؟ في التمويل خضعت للمداينات 

منح المودعين ل تظاهرت بالمشاركة وحقيقتها المداينة، ألنها ت  التمو  
ا متوقع ا قريب ا من معدل الفائدة ع ظاهره ! والمستثمرين ربح  فالعقد مع المود 

المية تعمل في الحقيقة ومن ثم فإن البنوك اإلس !الق راض، وحقيقته الق رض
 !بالمداينات أخذ ا وعطاء  

 

 م  د  خ   رجال المال واألعمال؟ أم رجال االقتصادأنفسهم رجال االقتصاد هل هم 
حرمون هذا األجر إذا خالفوهم في مقابل أجر، وسي   لدى رجال المال واألعمال



هل في العالم علماء يضح ون ! حوا للناس بالصدق والحق والشفافيةوصر  
 !؟بالمال من أجل الحق؟ أم هم علماء يضح ون بالحق  من أجل المال

 

هل رجال األموال واألعمال، ورجال السياسة والحكم، يحتاجون إلى هيئات 
شرعية تدافع عنهم بالحق والباطل مع ا، أم بالحق فقط؟ هل هذه الهيئات 

وتتكل  مستعدة للتضحية، واالتكال على اهلل؟ أم إنها تضح ي بالدين والخلق
على نفسها؟ هل إذا نطقت هذه الهيئات بالحق يتحملونها أم يستغنون عنها 

 تها في الدنيا؟ة، أم جن  هل هذه الهيئات تريد الجن   ويطردونها؟

 

أم هو علم وضعه الكبار ليرضخ له الصغار،  !هل علم االقتصاد علم صادق؟
 !ويمتثلوا له، ويسل موا به تسليم ا؟

 

بالحقيقة سيحب ني رجال األموال واألعمال والسياسة والحكم هل أنا إذا صدعت  
 ؟وال أبالي ع ايمج تهموأعضاء الهيئات الشرعية؟ أم علي أن أضحي بمحب  
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