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البٍاْ االقتصادٍ الضديد
وأثزه يف اصتكزار اجملتىع

ممممممايؿدُ مهلل مرب ٚماظعاٌنيَ م ،ماظؼائلٔ ميف مطؿابهِ ماظؽرؼم م :م{ػُوَ مأَغشَ َلطُم معٚنَ ماَِّرِضٔم
المإظهَمإٔالَّماهللُموحدَهُمالمذَرؼكَمظَهُم،موأَذفدُمأنٖمدقٚدَغاموغؾقٖـام
وَادِؿَعِؿَ َرطُمِمصِقفَا}م،موأَذفدُمأنِم َ
حمؿدّامسَؾدُهموردوظُهُِمم.م م
وبعدُ :

ممممممصنن ماالضؿصاد ماظؼوي معن مأػم مدسائم ماظدوظة مورطائزػا ماِّدادقة ماظيت مال متؼوم موالم

تُؾـى مإال مبفا م ،مصاالضؿصاد ماظؼوي ماٌلؿؼر مكمؽن ماظدول معن ماظوصا مباظؿزاعاتفا مالحمؾقةم
واظدوظقةموتوصريمحقاةمطركمةمٌوارـقفام،موحنيمؼضعفماالضؿصادمؼـؿشر ماظػؼر مواٌرض م،م
وتضطرب مايقاة م ،موتـشب ماِّزعات م ،موتػلد ماِّخالق م،موتؽـر ماىرائم موتؽونماظػرصةم
وادعة مأعامماِّسدا ماٌرتبصنيمباظدولم،ماظعاعؾنيمسؾىمإدؼارفاموإدخاهلاميفمصوضىم
المتـؿفيم؛مظذا مطان ماظـٖؾِيٖ م(صَؾَّى ماهللُ مسَؾَقِهِ موَدَؾَّمَ)مؼَؿعوذ ممعن ماظػؼر مصِي مدُبُرٔ مطُل ٚمصَؾَاةٍم
ضائؾًا:م(اظؾفُمٖمإٔغٚيمأَسُوذُمبِكَمعِنَماْظؽُػْرٔ،موَاظْػَؼْرٔ،موَسَذَابِماظْؼَؾِرٔ) .م
ممممإنماِّعمماظيتمالممتؾكموالمتـؿجمضوتفام،موشذا ػام،موطلا ػام،مودوا ػام،مودالحفام،م
الممتؾكمأعرػام،موالمإرادتفام،موالمطؾؿؿفام،موالمسزتفام،موالمطراعؿفام،موضدمضاظوام:مأحلنم
إىلمعنمذؽتمتؽنمأعريه م ،موادؿغنمسنمعنمذؽتمتؽنمغظريه م ،مواحؿجمإىلمعنمذؽتم
تؽنمأدريهم .م
مممممموضد مسؾَّؿـا مدؼــا مايـقف مأن ماظقد ماظعؾقا مخري معن ماظقد ماظلػؾى م ،محقث مؼؼول مغؾقـام
(صؾى ماهلل مسؾقه مودؾم) م :م(اظقدُ ماظعُؾقا خَقِرْ معِنَ ماظقَدِ ماظلُٓػْؾى) م ،موؼؼول م(صؾى ماهلل مسؾقهم
ودؾم)م:م(اظقَدُماٌُعطِقةُمػيماظعُؾقَا،مواظلٖائِؾةُمػيماظلٗػؾَى)موالمذكمأنمذظكمؼـطؾقمسؾىم
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اِّعم مواٌمدلات مواِّدر مواِّصراد مععّا  ،مصال متـفض مأي مأعة مأو معمدلة مأو مأدرة مإالم
بعواعلمحمددةمعـفام :م
العىن وسيادَ اإلٌتاج  :وظقس ماٌطؾوب مجمرد مزؼادته مبل ماظزؼادة معع ماإلتؼانم
واإلبداعمواالبؿؽارمواضؿقام ماجملاالتماِّطـرمحقوؼةمواِّطـر مسائدّاموعردودّاماضؿصادؼ٘ام،م
صاظعؿل مواالغؿاج م معطؾب مذرسي موواجبمورين م،مصؼد مأعر ماهلل م(سزٓ موجلٓ)مباظلعي ميفم
اِّرض مسؼب مأدا محق ماهلل متعاىل م ،محقث مؼؼول مدؾقاغه م :م{صَنٔذَا مضُضِقَتِ ماظصٖؾَاةُم
َؾؽُمِ متُػْؾِقُونَ} م،م
صَاغِؿَشِرُوا مصِي ماظْلَرِضٔ موَابِؿَغُوا معِنِ مصَضِلٔ ماظؾَّهِ موَا ِذطُرُوا ماظؾَّهَ مطَـِريّا مظَع َّ
صؾاظعؿل متعؿر ماِّرض موتؿقؼق مخالصة ماإلغلان مصقفا م ،موباظعؿل محيػظ ماٌر معرو تهم
وطراعؿه م ،مصصاحؾه مؼُعطي موال مؼَطؾب ،موؼـػق موال مؼَللل م ،موضدمسدماظـيبم(صؾىماهللمسؾقهم
ودؾم)مأصضلمعامأطلماظعؾدمعامطانمعنمدعقهموطدهم،محقثمضَالَم(صؾىماهللمسؾقهمودؾم):م
(عَا مأطَلَ مأَحَدْ مرَعَاعاً مضَطُّ مخَقِرّا معِنِ مأنِ مؼَلطُلَ معِنِ مسَؿَلٔ مؼَدِه م ،موَإنٖ مغَيبٖ ماهلل مدَاوُدَ م(صؾىم
اهلل مسؾقه مودؾم)مطَانَ مؼَلطُلُ معِنِ مسَؿَلٔ مؼَدِهِ)م.موضد متوسد م(صؾى ماهلل مسؾقه مودؾم)معنمآثرم
ال متَزَالُ ماظْؿَلِلَظةُم
اظؽلل مواظراحة ،مواضؿات معن مدمال ماظـاس مبشر موسقد محقث مضَالَ :م( َ
دطُمِ محَؿٖى مؼَؾْؼَى ماهلل متَعَاظَى موَظَقِسَ ميف موَجِفٔهِ معُزِسَةُ مظَقِمٕ) .م -ماٌُزِسَةُ م:ماظؼِطْعَةُ م -م،م
بلَحَ ِ
وطانمدقدغامسؿرم(رضيماهللمسـه)مؼؼولم:مإؼاطممواظراحةمصنغفامشػؾةم .م
مممممظؼدمأسؾى ماإلدالممعن مضقؿة ماظعؿل م،موجعؾه معن مأسؾى معراتب ماظعؾادة م ،موػو ماىفادم
يفمدؾقلماهللم(تعاىل)،مصاظعؾدمؼمجرمسؾقه،موظومعاتميفمدعقهمظؽانمعوتهميفمراسة،مصعَنِم
طَعِبِ مبن مسُفِرَةَ م(رضي ماهلل مسـه) ،مضَالَ :معَرٖ مسَؾَى ماظـٖؾِي ٚم(صَؾَّى ماظؾَّهُ مسَؾَقِهِ موَدَؾَّمَ) مرَجُلْ،م
صَرَأَى مأَصِقَابُ مرَدُولٔ ماظؾَّهِ م(صَؾَّى ماظؾَّهُ مسَؾَقِهِ موَدَؾَّمَ)معِنِ مجِؾْدِهِ موَغَشَارِهِ ،مصَؼَاظُوا:مؼَا مرَدُولَم
اظؾَّهِ:مظَوِ مطَانَ مػَذَا مصِي مدَؾِقلٔ ماظؾَّهِ؟ ،مصَؼَالَ مرَدُولُ ماظؾَّهِ م(صَؾَّى ماظؾَّهُ مسَؾَقِهِ موَدَؾَّمَ)(:مإٔنِ مطَانَم
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خَرَجَ مؼَلِعَى مسَؾَى موَظَدِهِ مصِغَارّا مصَفُوَ مصِي مدَؾِقلٔ ماظؾَّهِ ،موَإٔنِ مطَانَ مخَرَجَ مؼَلِعَى مسَؾَى مأَبَ َوؼِنٔم
ذَقِكَقِنٔ مطَؾِريَؼِنٔ مصَفُوَ مصِي مدَؾِقلٔ ماظؾَّهِ ،موَإٔنِ مطَانَ مؼَلِعَى مسَؾَى مغَػْلِهِ مؼُعِػُّفَا مصَفُوَ مصِي مدَؾِقلٔم
اظؾَّهِ،موَإٔنِ مطَانَ مخَرَجَ مرٔؼَا ّموَعُػَاخَرَةًمصَفُوَمصِيمدَؾِقلٔ ماظشٖ ِقطَانٔ)م،مويفماظدسوةمإىلماإلغؿاجم
دطُمِمصَلِقؾَةٌ،مصَنٔنِمادِؿَطَاعَم
ؼؼولمغؾقـام(صؾىماهللمسؾقهمودؾم)م:م(إٔنِمضَاعَتِماظلٖاسَةُموَبِقَدِمأَحَ ِ
أَنِمظَامؼَؼُومَمحَؿٖىمؼَغِرٔدَفَامصَؾقَغِردِفَا)م.
مممممممموطان م(صؾى ماهلل مسؾقه مودؾم) مؼضع مايؾول مإلجياد مصرص ماظعؿل مواالدؿػادة معنم
اظطاضاتم،مصعنمأغسمبنمعاظكم(رضيماهللمسـه)م،مأنمرجؾًامعنماِّغصارمأتىماظـيبم(صؾىم
اهلل مسؾقه مودؾم)مؼللظه م ،مصؼال م:م(أَعَا مصِي مبَقِؿِكَ مذَيِ ْ؟) م ،مضال م:مبؾى م ،محؾسْ م(أيمطلا )م
غؾؾسمبعضهموغؾلطمبعضهم،موإغا مغشربمصقهمعنماٌا م،مضالم:م(ائِؿِـِيمبِفٔؿَا)م،مضالم:مصلتاهم
بفؿام،مصلخذػؿامردولماهللم(صؾىماهللمسؾقهمودؾم)مبقدهم،موضالم:م(عَنِمؼَشِؿَرٔيمػَذَؼِنٔ؟)،م
ضالمرجلم:مأغا م،مآخذػؿامبدرػمم،مضال م:م(عَنِمؼَزٔؼدُ مسَؾَى مدِرِػَمٕ)معرتني م،مأومثالثّام،مضالم
رجل م :مأغا مآخذػؿا مبدرػؿني م ،مصلسطاػؿا مإؼاه م ،موأخذ ماظدرػؿني موأسطاػؿام
اِّغصاري،موضالم:م(اذِؿَرٔمبِلَحَدِػِؿَامرَعَاعّامصَاغِؾِذِهُمإٔظَىمأَػِؾِكَم،موَاذِؿَرٔمبِاظْكخَرٔمضَدُوعّامصَلْتِـِيم
بِهِ) م ،مصلتاه مبه م ،مصشدٓ مصقه مردول ماهلل م(صؾى ماهلل مسؾقه مودؾم)مسودّا مبقده م ،مثم مضال مظه م:م
(اذِػَبِ مصَاحِؿَطِبِ موَبِعِ م ،موَظَا مأَرَؼَـٖكَ مخَؿِلَةَ مسَشَرَ مؼَوِعّا) م ،مصذػب ماظرجل محيؿطب موؼؾقع م،م
صفا موضدمأصابمسشرةمدراػمم،مصاذرتىمبؾعضفامثوبّام،موبؾعضفامرعاعّام،مصؼالمردولماهللم
(صؾى ماهلل مسؾقه مودؾم) :م(ػَذَا مخَقِرْ مظَكَ معِنِ مأَنِ متَفِي َ ماظْؿَلِلَظَةُ مغُؽْؿَةً مصِي موَجِفٔكَ مؼَوِمَم
اظْؼِقَاعَةِ م ،مإٔنٖ ماظْؿَلِلَظَةَ مظَا متَصِؾُُّّ مإٔظَّا مظِـَؾَاثَةٍ م:مظِذِي مصَؼْرٕ معُدِضِعٕ م ،مأَوِ مظِذِي مشُرِمٕ معُػْظِعٕ م ،مأَوِ مظِذِيم
دَمٕمعُوجِعٕ)م.مم م
مممممتزشًد االصتهالك  :صاظرتذقدمعنمعؼوعاتمإسؿارماِّرضم،موهؼققمغفضةماِّعم ،م
و ضد مدست ماظشرؼعة ماإلدالعقة مأتؾاسفا مإىل ماظرتذقد موسدم ماإلدراف ميف مادؿكدام مغعمم
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اهللم(سزموجل)ميفمذؿىمعـاحيمايقاةم،محقثمؼؼولمايقمدؾقاغهم:م{وَظَامتُؾَذِٓرِمتَؾِذِؼرّام
إٔنٖماظْؿُؾَذِٓرٔؼنَمطَاغُوامإٔخِوَانَماظشٖقَارِنئم َوطَانَماظشٖقِطَانُمظِرَبِٓهِمطَػُورّا}  ،موؼؼولمدؾقاغه م:م
{وطُؾُواْ موَاذِرَبُواْ موَالَ متُلِرٔصُواْ مإٔغَٓهُ مالَ مؼُقِبُٓ ماظْؿُلِرٔصِنيَ} م ،مويف ماظدسوة مإىل مترذقدم
االدؿفالك مؼؼول مغؾقـا م(صؾى ماهلل مسؾقه مودؾم) م :م(عَا معَؾَلَ مآدَعِي ٙمؤسَا ّ مذَر٘ا معِنِ مبَطْنٕ،م
بِقَلِبِ مابِنٔ مآدَمَ م ُأطُؾَاتْ مؼُؼِؿِنَ مصُؾْؾَهُ ،مصَنٔنِ مطَانَ مظَا معَقَاظَةَ مصَـُؾُثْ مظِطَعَاعِهِ موَثُؾُثْ مظِشَرَابِهِم
وَثُؾُثْ مظِـَػَلِهِ) م،مسؾىمأغـامغمطدمأنمترذقد ماالدؿفالك م،مظقس ميف مجمال ماظطعام مواظشرابم
صقلب م ،مبل ميف مطل مجواغب ماظعؿؾقة ماالضؿصادؼة م :ميف ماٌقاه م ،مواظؽفربا م ،مواظغاز م،م
ويف مطل ماًاعات مواِّدوؼة ماٌلؿكدعة محقاتق٘ا م،موػذا معامتدسومإظقه ماِّدؼانم،موػومعام
ندهميفمضولمايقمدؾقاغهمسؾىمظلانمدقدغامؼودفم(سؾقهماظلالم)م:م{ضَالَمتَزِرَسُونَم
دَؾِعَمدِـِنيَمدَأَبّامصَؿَامحَصَدتٗمِمصَذَرُوهُمصِيمدُـؾُؾِهِمإٔظَّامضَؾِقؾًامعٚؿٖامتَ ْلطُؾُونَ} م ،مصفي مدسوة مإىلم
زؼادة ماإلغؿاج معن مخالل ماظعؿل ماىاد ماظد وب موإىل مترذقد ماالدؿفالك مإىل مأضصىم
درجة مممؽـة م ،محقث مضال مايق مدؾقاغه م :م{إٔظَّا مضَؾِقؾًا معِؿٖا متَ ْلطُؾُونَ} مومل مؼؼل مإال معام
تلطؾون.م م
أقىهُ قىلٌِ هذَا  ،وأصتغفزُ اهللَ لٌِ ولكُيِ .
***

ممممممايؿدُ مهللِ مرب ٚماظعاٌنيَ م ،مواظصالة مواظلالم مسؾى مخامت ماظـؾقني مواٌردؾني مدقدغام
حمؿدم،موسؾىمآظهموصقؾهم،موَعنمتَؾعَفُمِمبنحلانٕمإٔىلَمؼومٔماظدٚؼِنم .م
إخوة اإلسالم:
مممممممممممإن معن مأػم مسواعل موأدس ماظؾـا ماالضؿصادي ماظلدؼد موفاْ مجًع األفزاد
بالتشاواتهي جتاه وطٍهي ،مواظؿكؾص معن ماظروح ماالتؽاظقة معن محماوظة مايصول مسؾىم
اًدعات مدون مأدا معا مؼؼابؾفا م،مأو محماوظة مايصول مسؾقفا مدون مضقؿؿفا مايؼقؼقة م،مصؿنم
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ؼلؿفؾك موال مؼـؿج م ،موؼؿؼاضى مراتؾّا موال مؼعؿل م ،موحيصل مسؾى ماًدعات موال مؼُمديم
عؼابؾفامإمنامؼلفمميفمترديمأوضاعمبؾدهمأومإدؼارفاماضؿصادؼ٘ام،مصؿفؿلماضؿصادماظؾالدم
ػومجمؿلمتصرصاتمأصرادػام،موظو مضربـا مأمنوذجّا مباظؽفربا معـال م،مصؼدمعرتمبـامصرتاتم
صعؾة معن ماغؼطاع ماظؽفربا موتدػور ماًدعة ممما مطان مظه مأثر مذدؼد ماظلؾؾقة مسؾى معػاصلم
اظدوظة ماالضؿصادؼة معن مجفة موغػوس ماٌوارـني معن مجفة مأخرى م ،مشري مأن موزارةم
اظؽفربا ممل متؽن مأبدّا مضادرة مسؾى متوصري ماًدعة مصضؾًا مسن مهلقـفا ميف مزل مسدم موصا م
اٌوارـني مبلداد معؼابؾفا م ،مومبا مكمؽن ماظوزارة موذرطاتفا معن متطوؼر مبـقؿفا ماظؿقؿقة م،م
غاػقك مسن معصروصات موعؿطؾؾات ماظؿشغقل موودؼد مالحمطات م ،موإضاصة محمطاتم
جدؼدة موتوصري ماظوضود ماظالزم مظؿشغقؾفا م،مأعا ميف محاظة مدداد ماظؼقؿة ماظعادظة مظؾكدعة مصننم
اظوزارة مبال مذك مدؿؿؿؽن معن مادؿؿرار ماًدعة مبل موتطوؼرػا م،موػؽذا ماِّعر ميف ماظلؽةم
ايدؼدم،موعرتوماِّغػاقم،مودائرماًدعاتم.م م
ممممممأعا متفرب ماظؾعض معن مدداد معلؿقؼات ماًدعات مأو محرصه ماظشدؼد مسؾى ماظـػعم
اًاص موظو مسؾى محلاب ماظـػع ماظعام مصلعر مؼؿـاصى معع مطل ماظؼقم ماظدؼـقة مواٌؾادئم
واظـظم ماالضؿصادؼة ماظعادظة م ،موؼمدي مإىل متدػور ماِّحوال ماالضؿصادؼة مظؾدول مورمبامم
دؼورفاماضؿصادؼاممبعـىمؼمديمإىلماظلؼوطماظعاممهلام.م م
مممممموعنمثمٖمصنغهمجيبمذرسّامددادممجقعمعامسؾقـامعنماظؿزعاتميفمعوسدػام،مِّنمذظكم
ػو معؼؿضى ماظعؼد ماظؼائم مبني ماٌزودؼن مهلذه ماًدعات مطشرطة ماظؽفربا مواىفةم
اٌزودةمباٌا موبنيماٌشرتكميفمػذهماًدعات م،موال مجيوزماظؿفربمعنماظلدادم،مصؼدم
أعرماهللمسزموجلمباظوصا مباظعؼودميفمضوظهمتعاىل:م{ؼَامأَؼُٓفَاماظَٓذِؼنَم َاعَـُوامأَوِصُوامبِاظْعُؼُودِ}م
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صفذه ماآلؼة ماظؽركمة مساعة متشؿل مطل ماظعؼود مواظعفود مواالظؿزاعات ماظيت مؼؾؿزم مبفام
اظشكصمععمشريه .م
ممممممويف مايدؼث ماظشرؼف مؼؼول مغؾقـا م(صؾى ماظؾَّه مسؾقه مودؾم) م :م(اظْؿُلِؾِؿُونَ مسِـِدَم
ذُرُورِفٔمِ مإٔالَّ مذَرِرًا محَرٖمَ محَالَالً مأَوِ مذَرِرًا مأَحَلٖ محَرَاعّا) م ،مو ميف مرواؼة م(اظْؿُلِؾِؿُونَ مسَؾَىم
ذُرُورِفٔمِ)م،م صفمال ماظذؼنمؼؿفربونمعنمدصعمذي متعاضدوامسؾقه،موؼلخذونمأذقا مهلم،م
وكمؿـعون معن مأدا ماظؿزاعاتفم مأدا وا معن موجفني :ماِّول م ،مسدم ماظوصا مباظعؼود م،م
واظـاغيم،مأغفممؼلخذونمحؼوضًامظقلتمهلمموؼؿفربونمعنمدصعمحؼوقمسؾقفمم .م
مممممموسؾقهمصننماالعؿـاعمسنمددادمعؼابلماًدعاتمأومحماوظةماظؿفربمعـفامحمرممذرساًم؛م
ِّنمذظكمؼعؿ رمإخالظًامباظشرطمواظعؼدم،موتضققعّامظؾقؼوقموإضعاصًامظؾؿمدلاتمواظدول.م م
مممممموععمأغـامغمطدمسؾىمأػؿقةمتؽـقفمبراعجمايؿاؼةماالجؿؿاسقةمصنغـامغمطدمأؼضّامسؾىم
أػؿقة مأن متذػب مإىل معلؿقؼقفا مايؼقؼقني معن ماظػؽات ماِّوىل مباظرساؼة م،موأن مؼؿقؾىم
اىؿقع مباظؼقم ماظدؼـقة مواِّخالضقة مواإلغلاغقة مبؿعػف معن مال مؼلؿقق محؿى متذػبم
خمصصاتمبراعجمايؿاؼةمٌنمؼلؿقق .م
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المهي أعٍا عمِ الكًاً بىاجبٍا جتاه وطٍٍا
واحفظ وصزٌا وصآز بالد العاملني م

