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  الضديد لبٍاْ االقتصادٍا
 اجملتىعصتكزار وأثزه يف ا

مماظؽرؼممطؿابِهميفماظؼائٔلم،ماظعاٌنَيمرٚبمهللمايؿُدمممممم ماَِِّرٔضمٚعَنمَأغَشَلُطممُػَو}:

موغؾٖقـامدٚقَدغامأٖنموَأذفُد،ممَظُهمَذرؼَكمالموحَدُهماهلُلمٔإالَّمإظَهماَلمأِنموَأذفُدم،م{ِصقَفامَواِدَؿِعَؿَرُطِم

م.ممِموردوُظُهمَسؾُدهمحمؿّدا

 :   وبعُد

ممدسائممأػممعناظؼويمماالضؿصادننمصمممممم ماِّدادقة مورطائزػا اظيتمالمتؼومموالماظدوظة

مُت مؾـىمإالمبفا مالحمؾقةماٌؼويماظضؿصادمصاال، مباظؿزاعاتفا لؿؼرمكمؽنماظدولمعنماظوصا 

م،مرضواٌماظػؼرمؼـؿشرضعفماالضؿصادمطركمةمٌوارـقفام،موحنيمؼتوصريمحقاةموواظدوظقةم

تؽونماظػرصةموماىرائمم،موتؽـرماِّخالقموتػلدم،ماِّزعاتموتـشبم،مايقاةمتضطربو

أعامماِّسدا ماٌرتبصنيمباظدولم،ماظعاعؾنيمسؾىمإدؼارفاموإدخاهلاميفمصوضىمموادعة

ـِٖؾٖيمطانمظذا؛مالمتـؿفيم مَوَدؾََّممَسَؾِقِهماهلُلمَصؾَّى)ماظ مَؼؿعوذ( مَصَؾاٍةمُطٚلمُدُبٔرمِصيماظػؼرمعنم

م.(اْظَؼِؾٔرمَوَسَذاِبمَواْظَػْؼٔر،ماْظُؽْػٔر،مِعَنمِبَكمَأُسوُذمٔإٚغيماظؾُفٖم:م)ضائًؾا

اِّعمماظيتمالممتؾكموالمتـؿجمضوتفام،موشذا ػام،موطلا ػام،مودوا ػام،مودالحفام،مإنممممم

:مأحلنمدمضاظواموضالممتؾكمأعرػام،موالمإرادتفام،موالمطؾؿؿفام،موالمسزتفام،موالمطراعؿفام،م

احؿجمإىلمعنمذؽتموم،مؽنمغظريهوادؿغنمسنمعنمذؽتمتم،مإىلمعنمذؽتمتؽنمأعريه

م.تؽنمأدريهم

مايـقفمأنمامممممم مدؼــا مخريمعنماظقدماظلػؾىموضدمسؾَّؿـا مظقدماظعؾقا غؾقـاممؼؼولحقثم،

م م)صؾىماهللمسؾقهمودؾم( ماظُعؾقا): ماظَقِد اظقُد مِعَن موؼؼولم)صؾىماهللمسؾقهمم(اظلُْٓػؾىمَخِقْر ،

ٌُعِطقُةمػيماظُعؾَقودؾم(م:م) مؼـطؾقمسؾىوالمذكمأنمذظكمم(واظٖلاِئؾُةمػيماظٗلػَؾىا،ماظَقُدما
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مو مواِّدر مواٌمدلات معّعااِّعم م اِّصراد مأدرة مأو معمدلة مأو مأعة متـفضمأي مصال إالم،

مبعواعلمحمددةمعـفام:

مموظقس وسيادَ اإلٌتاج :ن العى      ماإلتؼانمععماظزؼادةمبلمزؼادتهمجمرداٌطؾوب

،مماضؿصاد٘ؼاموعردوّدامسائّدامواِّطـرمحقوؼةماِّطـرماجملاالتمواضؿقاممواالبؿؽارمواإلبداع

يفمماظلعيب(موجٓلمسٓز)ماهللمأعرمصؼد،مموواجبمورينمذرسيمعطؾبممواالغؿاجماظعؿلص

متعاىل ماهلل محق مأدا  مماِّرضمسؼب م، مدؾقاغه مؼؼول ماظٖصَؾاُةمُضِضَقِتمَصٔنَذا}م:حقث

،مم{ُتْػِؾُقوَنمَظَعؾَُّؽِممَطـِرّياماظؾََّهمَواِذُطُرواماظؾَِّهمَصِضٔلمِعِنمَواِبَؿُغواماْظَلِرٔضمِصيمَصاِغَؿِشُروا

ممصقفاماإلغلانمخالصةموتؿقؼقماِّرضمتعؿرمؾاظعؿلص معرو تهماٌر محيػظموباظعؿل،

وضدمسدماظـيبم)صؾىماهللمسؾقهمم،مَؼلللموالموؼـػقمَؼطؾب،موالمُؼعطيمهصصاحؾم،موطراعؿه

م:همودؾم()صؾىماهللمسؾقمَضاَلحقثمم،موطدهمدعقهمعنمطانمعاماظعؾدمأطلمعامأصضلودؾم(م

مصؾى)مَداُوَدماهللمَغيٖبمَوإٖنم،مَؼِدهمَسَؿٔلمِعِنمَؼلُطَلمأِنمِعِنمَخِقّرامَضطُّمَرَعاعًامَأَحْدمأَطَلمَعا)

معنمآثر(مودؾممسؾقهماهللمصؾى)متوسدموضد(م.مَؼِدِهمَسَؿٔلمِعِنمَؼلُطُلمَطاَن(مودؾممسؾقهماهلل

ماْظَؿِلَلظُةمَتَزاُلماَل)م:َضاَلمثحقموسقدمبشرماظـاسمدمالمعنمواضؿاتمواظراحة،مظؽللا

مَظِقٕممُعِزَسُةمَوِجٔفِهميفمَوَظِقَسمَتَعاَظىماهللمَؼْؾَؼىمَحٖؿىمبَلَحِدُطِم ٌُِزَسُةم-(. مما ،مم-ماظِؼْطَعُة:

موطانمدقدغامسؿرم)رضيماهللمسـه(مؼؼولم:مإؼاطممواظراحةمصنغفامشػؾةم.

ماىفادموػوم،ماظعؾادةمعراتبمأسؾىمعنمجعؾهو،مماظعؿلمضقؿةمعناإلدالمممأسؾىظؼدمممممم

مصَعِن،مراسةميفمعوتهمظؽانمدعقهميفمعاتمظوو،مسؾقهمؼمجرمصاظعؾد،م(تعاىل)ماهللمدؾقلميف

مَضاَلم،(سـهماهللمرضي)مُسِفَرَةمبنمَطِعِب ـِٖؾٚيمَسَؾىمَعٖر: مَوَدؾََّممَسَؾِقِهماظؾَُّهمَصؾَّى)ماظ مَرُجْل،(

مَرُدوَلمَؼا:مَصَؼاُظوامَوَغَشاِرِه،مِجْؾِدِهمِعِن(مَوَدؾََّممَسَؾِقِهماظؾَُّهمَصؾَّى)ماظؾَِّهمَرُدؤلمَأِصَقاُبمَصَرَأى

مَطاَنمٔإِن(:)مَوَدؾََّممَسَؾِقِهماظؾَُّهمَصؾَّى)ماظؾَِّهمَرُدوُلمَصَؼاَلماظؾَِّه؟،مَدِؾقٔلمِصيمَػَذامَطاَنمَظِو:مؾَِّهاظ
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مَأَبَوِؼٔنمَسَؾىمَؼِلَعىمَخَرَجمَطاَنمَؤإِنماظؾَِّه،مَدِؾقٔلمِصيمَصُفَومِصَغاّرامَوَظِدِهمَسَؾىمَؼِلَعىمَخَرَج

مَدِؾقٔلمِصيمَصُفَومُؼِعػَُّفامَغْػِلِهمَسَؾىمَؼِلَعىمَطاَنمَؤإِنماظؾَِّه،مَدِؾقٔلمِصيمَصُفَومَطِؾرَيِؼٔنمَذِقَكِقٔن

ماإلغؿاجمإىلماظدسوةمويف،م(ماظٖشِقَطأنمَدِؾقٔلمِصيمَصُفَومَوُعَػاَخَرًةمٔرَؼاّ مَخَرَجمَطاَنمَؤإِنماظؾَِّه،

اظٖلاَسُةمَوِبَقِدمَأَحِدُطِممَصِلقَؾٌة،مَصٔنِنماِدَؿَطاَعمٔإِنمَضاَعِتم)(م:مودؾممسؾقهماهللمصؾى)مغؾقـامؼؼول

 (م.َأِنمَظامَؼُؼوَممَحٖؿىمَؼِغٔرَدَفامَصؾَقِغرِدَفا

موطانممممممممم ؼضعمايؾولمإلجيادمصرصماظعؿلمواالدؿػادةمعنم)صؾىماهللمسؾقهمودؾم(

مصؾى)ماظـيبمأتىماِّغصارمعنمرجًؾامأنم،م(سـهماهللمرضي)معاظكمبنمأغسمصعناظطاضاتم،م

م)أيمطلا (محؾْسم،مبؾى:ممضالم،م(َذِيْ ؟مَبِقِؿَكمِصيمَأَعا:م)مصؼالم،مؼللظه(مودؾممسؾقهماهلل

مصلتاه:ممضالم،م(ِبٔفَؿاماِئِؿـِي:م)مضالم،ماٌا معنمصقهمغشربإغا موم،مبعضهموغؾلطمبعضهمغؾؾس

م،(َػَذِؼٔن؟مَؼِشَؿٔريمَعِن:م)موضالم،مبقده(مودؾممسؾقهماهللمصؾى)ماهللمردولمصلخذػؿام،مبفؿا

مضالم،مثالّثامأوم،معرتني(مِدِرَػٕممَسَؾىمَؼٔزؼُدمَعِن:م)مضالم،مبدرػممآخذػؿام،مأغا:ممرجلمضال

ممبدرػؿنيمآخذػؿامأغام:مرجل موأسطاػؿاماظدرػؿنيموأخذم،مإؼاهمصلسطاػؿا،

مَصْلِتـِيمَضُدوّعامِباْظكَخٔرمَواِذَؿٔرم،مَأِػِؾَكمٔإَظىمَصاِغِؾِذُهمَرَعاّعامِبَلَحِدِػَؿاماِذَؿٔر:م)موضالماِّغصاري،

مودؾممسؾقهماهللمصؾى)ماهللمردولمصقهمصشٓدم،مبهمصلتاهم،م(ِبِه :ممظهمضالمثمم،مبقدهمسوّدا(

ـَٖكمَوَظام،مَوِبِعمَصاِحَؿِطِبماِذَػِب) م،موؼؾقعمحيؿطبماظرجلمصذػبم،م(َؼِوّعامَسَشَرمَخِؿَلَةمَأَرَؼ

ماهللمردولمصؼالم،مرعاّعاموبؾعضفام،مثوّبامبؾعضفامصاذرتىم،مدراػممسشرةمأصابموضدمصفا 

م)ودؾممسؾقهماهللمصؾى) مَؼِوَممَوِجٔفَكمِصيمُغْؽَؿًةماْظَؿِلَلَظُةمَتِفيَ مَأِنمِعِنمَظَكمَخِقْرمَػَذا(:

مِظِذيمَأِوم،مُعْػِظٕعمُشِرٕممِظِذيمَأِوم،مُعِدِضٕعمَصْؼٕرمِظِذي:ممِظـََؾاَثٍةمٔإظَّامَتِصُؾُّّمَظاماْظَؿِلَلَظَةمٔإٖنم،ماْظِؼَقاَعِة

ممم.م(ُعوِجٕعمَدٕم

،م اِّعموهؼققمغفضةمعنمعؼوعاتمإسؿارماِّرضم،مرتذقدمصاظ : تزشًد االصتهالكممممم

مإىلماظرتذقدموسدمماإلدرافميفمادؿكداممغعممو مأتؾاسفا ماإلدالعقة ضدمدستماظشرؼعة
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َوَظامُتَؾذِِٓرمَتِؾِذؼّرام}دؾقاغهم:مايقمؼؼولمحقثم،مماهللم)سزموجل(ميفمذؿىمعـاحيمايقاة

مَطُػوّرا مِظَربِِٓه ماظٖشِقَطاُن ماظٖشَقاِرنٔيمَوَطاَن مٔإِخَواَن مَطاُغوا ماْظُؿَؾذِٓٔرؼَن :مموؼؼولمدؾقاغهم، {ٔإٖن

ماْظُؿِلٔرِصنَي} مُؼِقبُٓ ماَل مٔإغَُٓه مُتِلٔرُصوْا مَواَل مَواِذَرُبوْا مم{وُطُؾوْا مترذقدمإىلماظدسوةمويف،

مودؾممسؾقهماهللمصؾى)مغؾقـامؼؼولمكاالدؿفال م: مَبْطٕن،مِعِنمَذ٘رامٔوَساّ مآَدِعٙيمَعَؾَلمَعا)(

ـُُؾْثمَعَقاَظَةمَظامَطاَنمَصٔنِنمُصْؾَؾُه،مُؼِؼِؿَنمُأُطَؾاْتمآَدَمماِبٔنمِبَقِلِب مِظَشَراِبِهمَوُثُؾْثمِظَطَعاِعِهمَص

مواظشرابماظطعاممجمالميفمظقس،ممدؿفالكاالمترذقد،مسؾىمأغـامغمطدمأنمم(ِظـََػِلِهمَوُثُؾْث

ممصقلب مماٌقاهميفم:ماالضؿصادؼةماظعؿؾقةمجواغبمطلمبلميف، مماظؽفربا و، ،مماظغازو،

اِّدؼانم،موػومعاممتدسومإظقهعاممذا،موػمحقات٘قاماٌلؿكدعةمواِّدوؼةماًاعاتمطلميفو

َضاَلمَتِزَرُسوَنم}ندهميفمضولمايقمدؾقاغهمسؾىمظلانمدقدغامؼودفم)سؾقهماظلالم(م:م

مإىلمدسوةمصفيم،م{َدِؾَعمِدـِنَيمَدَأّبامَصَؿامَحَصدٗتِممَصَذُروُهمِصيمُدـُؾِؾِهمٔإظَّامَضِؾقًؾامٚعٖؿامَتْلُطُؾوَن

مأضصىمإىلماالدؿفالكمترذقدموإىلماظد وبماىادماظعؿلمخاللمعنماإلغؿاجمزؼادة

ممممؽـةمدرجة ممدؾقاغهمايقمضالمحقث، معامإالمؼؼلموملم{َتْلُطُؾوَنمِعٖؿامَضِؾقًؾامٔإظَّا}:

م.متلطؾون

 . ولُكِي ِلٌ اهلَل وأصتغفُز ، هَذا قىِلٌ أقىُه
* * * 

مسؾىمخامتماظـؾقنيمواٌردؾنيمدقدغامم،ماظعاٌنَيمرٚبمهلِلمايؿُدمممممم مواظلالم واظصالة

م.ماظٚدِؼنمؼؤممٔإىَلمبنحلإنمَتؾَعُفِممَوعنمحمؿدم،موسؾىمآظهموصقؾهم،

  :اإلسالم   إخوة  

مممممممممممم ماظلدؼد ماالضؿصادي ماظؾـا  موأدس مسواعل مأػم معن  األفزاد مجًع وفاْإن

مسؾىمايصولمحماوظةمعنماالتؽاظقةماظروحمعنمواظؿكؾص،م وطٍهي جتاه بالتشاواتهي

،مصؿنممايؼقؼقةمضقؿؿفامدونمسؾقفامايصولمحماوظةمأو،ممؼؼابؾفامعامأدا مدونماًدعات
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مُؼمديم موال ماًدعات مسؾى موحيصل م، مؼعؿل موال مراتّؾا موؼؿؼاضى م، مؼـؿج موال ؼلؿفؾك

عؼابؾفامإمنامؼلفمميفمترديمأوضاعمبؾدهمأومإدؼارفاماضؿصاد٘ؼام،مصؿفؿلماضؿصادماظؾالدم

م،مصؼدمعرتمبـامصرتاتمعـالمباظؽفربا ماأمنوذّجمضربـاموظوػومجمؿلمتصرصاتمأصرادػام،م

معػاصلمسؾىماظلؾؾقةمذدؼدمأثرمظهمطانممماماًدعةموتدػورماظؽفربا ماغؼطاعمعنمصعؾة

ممأخرىمجفةمعنماٌوارـنيموغػوسمجفةمعنماالضؿصادؼةماظدوظة موزارةمأنمشري،

موصا مسدممزلميفمهلقـفامسنماصضًؾماًدعةمتوصريمسؾىمضادرةمأبّدامتؽنمملماظؽفربا 

ممعؼابؾفامبلدادماٌوارـني ،مماظؿقؿقةمبـقؿفامتطوؼرمعنموذرطاتفاماظوزارةمكمؽنمومبا،

ممالحمطاتموودؼدماظؿشغقلموعؿطؾؾاتمعصروصاتمسنمغاػقك محمطاتموإضاصة،

مصننمظؾكدعةماظعادظةماظؼقؿةمددادمحاظةميفمأعا،ممظؿشغقؾفاماظالزمماظوضودموتوصريمجدؼدة

ماظلؽةميفماِّعرموػؽذا،مموتطوؼرػامبلماًدعةمادؿؿرارمعنمدؿؿؿؽنمذكمبالماظوزارة

م.مماًدعاتم،مودائرماِّغػاقم،موعرتومايدؼد

ماظـػعمسؾىماظشدؼدمحرصهمأوماًدعاتمعلؿقؼاتمددادمعنماظؾعضمتفربمأعامممممم

محلابموظوماًاص مواٌؾادئماظدؼـقةماظؼقممطلمععمؼؿـاصىمصلعرماظعامماظـػعمسؾى

مماظعادظةماالضؿصادؼةمواظـظم ممورمبامظؾدولماالضؿصادؼةماِّحوالمتدػورمإىلموؼمدي،

م.ممهلاماظعامماظلؼوطمإىلمؼمديممبعـىماضؿصادؼامدؼورفا

،مِّنمذظكمميفمعوسدػاممجقعمعامسؾقـامعنماظؿزعاتجيبمذرّسامددادموعنمثٖممصنغهممممممم

مواىفةم ماظؽفربا  مطشرطة ماًدعات مهلذه ماٌزودؼن مبني ماظؼائم ماظعؼد معؼؿضى ػو

ؼدمص،ممجيوزماظؿفربمعنماظلدادم،موالماٌزودةمباٌا موبنيماٌشرتكميفمػذهماًدعات

م{َؼامَأؼَُٓفاماظَِٓذؼَنمَ اَعـُوامَأِوُصوامِباْظُعُؼوِد}:مأعرماهللمسزموجلمباظوصا مباظعؼودميفمضوظهمتعاىل



م(6)

مبفام مؼؾؿزم ماظيت مواالظؿزاعات مواظعفود ماظعؼود مطل متشؿل مساعة ماظؽركمة ماآلؼة صفذه

ماظشكصمععمشريه.

مؼؼومممممم ماظشرؼف مايدؼث مودؾم(ماظؾَّهم)صؾىمغؾقـاملويف ـَِدم)م:مسؾقه مِس اْظُؿِلِؾُؿوَن

مَحَراّعا مَأَحٖل مَذِرًرا مَأِو مَحاَلاًل مَحٖرَم مَذِرًرا مٔإالَّ مُذُروِرٔفِم م( م)، مَسَؾىموميفمرواؼة اْظُؿِلِؾُؿوَن

صفمال ماظذؼنمؼؿفربونمعنمدصعمذي متعاضدوامسؾقه،موؼلخذونمأذقا مهلم،م،م(مُذُروِرٔفِم

م معن موكمؿـعون موجفني:دا أماظؿزاعاتفمأدا  معن مباظعؼم،ماِّولموا ماظوصا  م،مسدم ود

م.مظقلتمهلمموؼؿفربونمعنمدصعمحؼوقمسؾقفمماأغفممؼلخذونمحؼوًضم،مواظـاغي

ذرسًام؛محمرمممعؼابلماًدعاتمأومحماوظةماظؿفربمعـفاصننماالعؿـاعمسنمددادممسؾقهومممممم

مم.ظؾؿمدلاتمواظدولمًصاوإضعاواظعؼدم،موتضققّعامظؾقؼوقممنمذظكمؼعؿ رمإخالًظامباظشرطِّ

غمطدمأؼّضامسؾىمماـصنغماالجؿؿاسقةمايؿاؼةمبراعجمتؽـقفمأػؿقةمسؾىمغمطدموععمأغـامممممم

ممباظرساؼةماِّوىلماظػؽاتمعنمايؼقؼقنيمعلؿقؼقفامإىلمتذػبمأنمأػؿقة مؼؿقؾىموأن،

متذػبمحؿىمؼلؿققمالمعنمبؿعػفمواإلغلاغقةمواِّخالضقةماظدؼـقةمباظؼقمماىؿقع

م.ؼلؿققمٌنمايؿاؼةمبراعجمخمصصات

 المهي أعٍا عمِ الكًاً بىاجبٍا جتاه وطٍٍا 
مواحفظ وصزٌا وصآز بالد العاملني
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