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 |متهيد |

 
القـرن الثالـا الهجـريحي ححـا   ـ   وبـداياتنهايات القرن الثاني  في

النبويــة الشــريفة يد ـــو   والســنةالمســدمد مــي القــررن الكــري   اإلســيميالفكــر 
و عـيم  ،السـيم(  )علـحهالبحـ    هـ على  يدي المفكريي المسلمحي مي  ئمة 

  صــولهانـة، لهـا ، ورجـاتت الدـابعحي ىلـى علـوم مقن   (ي اللـ  عـنه ضـر )الصـ ابة 
 وقواعدها وتفريعاتها المدعددة والمخدلفة.

  علـــ  الفقـــ ، علـــل العلـــ  الـــ ي تنـــاو  العلـــومفـــي علحعـــة هـــ    كـــان
تنظــح  عيقـات اإلنســان  بوظحفـةالشـرعحة الفرعحــة الدـي تقــوم  األحكــامرس بالـد  

ممـا هـو موجـود  معـ وجمحع ما يدفاع   ،مع  الق  تعالى، ومع اإلنسان اآل ر
 في ه ا الكون الرححب.

ويدر ســـون  ويولفــون فحـــ  الرســـائ   يدرســـون العلمـــال المســلمون  فدوجــ 
 .وكبحرةغحرة والكدب المفردة ومي ث  الموسوعات ص

 
 ]التدوين العلمي للفقه اإلسالمي عند أهل السنة[

عنــد  هــ  الســنة فــي نهايــات  اإلســيمي للفقــ الدــدويي العلمــي  وبــد 
 مدأثراً بعاملحي، هما: الهجريحيالقرن الثاني وبدايات القرن الثالا 

انقـرا  ر ـر جحـ  مـي  جحــا  علمـال الصـ ابة، فقـد تـوفي ر ــر  -3
، وقـد  ه 87سـنة  األنصاريالله  جابر بن عبدالص ابة وهو  علمالعال  مي 

 تدريس في المسجد النبوي الشريف. حلقة  يام كان  ل  في  وا ر 
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 )ص(وبلغــ  مروياتــ  عــي النبــي  وغحرهمــا مساال و البخاااريلــ   روى
 ا.حديثً  3411

، بان أممااد بان مبماد بان منباال هعباد اللامسـند وهـو ممــا روا   ولـ 
 .كداني 223انة الرباط برق  وتوجد مخطوعد  في  ز 

الخيفــة   عبااد الع يااعماار باان نشــاط ال ركــة الفكريــة بعــد تــولي  -2
 .ه 99سنة 

علمــال الصـــ ابة، ال ـــافز   جحـــا  انقـــرا ، وهــو األو العامـــ   وكــان
 العلمحة ويدوسع بها. ال ركة ن ينش ط   عبد الع يعمر بن القوي للخلحفة 
مي تيمـ ة الدـابعحي وتـابعي الدـابعحي  المسلمحيجال دور العلمال  وهنا

الكبـــرى فـــي العـــال   المســـاجدمـــي حلقـــات الـــدرس الفقهـــي فـــي  اإلكثـــارفـــي 
ـــــوي الشــــريف وجـــــامعي اإلســــيمي  البصـــــرة: المســـــجد ال ــــرام والمســـــجد النب
 والكوفة.

مــر بمــرحلدحي عنــد الفقهــي، وقــد  الدــألحففــي الدــألحف، ومنــ   وكــ لل
 هما: علمال  ه  السنة

النصـف الثــاني  وشــمل ، التاللف  يااي الفقاه االساتدالليملاة مر  .1
 الثاني الهجري، وتمث  الدألحف فحها بالكدب الدالحة: القرنمي 

 القاضي البنفي إبراهف بن  يعقوبألبي يوس   (المبسوط) كداب
 .ه 372المدوفى سنة 

عباد  هعباد اللاألباي  (نـس مالـل بـي  اإلمـامالمدو نة في فقـ  ) كداب
الفقحــ  المــالكي  بروايــة ه 3939المدــوفى ســنة  باان القاساا  المااال ي نالاارمم

 .سبنون بن سعفد التنوخي
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 الشاااايعي إدريااا مبماااد بااان  هعباااد اللاااأباااي  لإلماااا  (ماأل) كدـــاب
 .ه211المدوفى سنة 
وهـــي مدـــون علمحـــة ت ـــ   مرملااة لاااللف  المختصاااراة الفق فاااة، .2

 مجردة مي الدلح . الفقهالفداوى 
 األو الثالـا والرابـع الهجـريحي والنصـف  القـرنحيه   المرحلة   وغط  

 الدالحة: بالكدبمي القرن الخامس، وتمث  تألحفها 
 ألبااي مفاام مرملااة باان يبفاا  الشااايعفة،يااي ياارو   المختصار 

 .ه 211المدوفى سنة 
 ألبااي القاساا  عماار باان  ،البنففااةالطباااوي يااي ياارو   مختصاار

 .ه 111فى سنة المدو  مسفن الخرقي البنبلي الدمشقي
 بـي   عبـد اللـألبـي ال سـي  ،البنففةال رخي يي يرو   مختصر

 ه111ى سنة فال سحي الكر ي المدو 
 ألباي البسان أمماد باان  ،البنففاةالقادوري ياي يارو   مختصار

 .ه 127المدوفى سنة  مبمد القدوري البغدادي البنفي
 الجنادي إسابا الشاف  خلفال بان  ل ـف  الهجـريالقـرن الثـامي  وفي

، وقــد (مخدصـر  لحـ )ب المعـرو الفقحـ  المـالكي مخدصـر  فـي فــرول المالكحـة 
 شرح  كثحرون وترج  ىلى الفرنسحة.

ــــادات،  اســــددتلحةهــــ   الكدــــب  وكانـــ  ــــاً ت دــــوي  حكــــام العب ومدون
 .العامو حكام المعاميت بطابعها الفقهي 
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الفقهي عنـد  هـ  السـنة الممدـدة مـي  للدألحفه   ال قبة الزمنحة  وفي
 ُلفــ  كدـب مفــردة  ،الهجـري الخـامسالقـرن الثـاني الهجــري حدـى نهايـة القــرن 

  مثا : الطابع،دارية ىفي الفق  الخاص، منها اقدصادية الطابع، ومنها 
 المدـوفى سـنة  البنفاي القاضايالخراج ألباي يوسا   كتاب

 .ه 372
 المدــوفى ســنة  باان ساال    عبفااد القاساألباي  األمااوا  كتااب

 .ه 221
 .اتقدصاديفي الفق   وكيهما
 البسان علااي بان مبمااد  ألباايالسالطانفة  األم ااا  كتااب

 .ه 141المدوفى سنة  الماوردي الشايعي
 يعلاي مبماد بان البسافن  ألبيالسلطانفة  األم ا  كتاب

 .ه 147المدوفى سنة  بن الفراء البنبلي
 

 [الشفعة]التدوين العلمي للفقه اإلسالمي عند 
مامحــة فكانـ  فـي بــدايات عنـد الشـحعة اإل الفقهــيبدايـة الدـألحف  و مـا

 ي بــوهـي سـنة وفـاة  ،ه 129 سـنةعهـد الغحبـة الكبـرى علكـ  العهـد الــ ي بـد  
)عج   المهدي لإلمامال سي علي بي م مد السمري ر ر النواب الخاصحي 

فكـان ال ــافز لهــ   باألئمــة، ححـا انقطــع اتلدقـال مــي قبــ  الشـحعة اللـ  فرجــ (
 علل. ىلى

 تألحفه  للمخدصرات الفقهحة. اتسددتليتألحفه  في الفق   وقارن
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فـي الفقـ  العـام حدـى وفـاة الشـحش الطوشـي  مولفـاته شـهر  بـر  و   ومي
 .ه 111سنة 

 :المختصراة
 علااي بااان البسااافن بااان برساااالةالشاااراال المعااارو   كتاااب 

 .ه 129المدوفى سنة  بابويه القمي
 مبمد بان أمماد الجنفاد  بناالممدي ألبي علي  مختصر

 .ه 173المدوفى سنة  البغدادي اإلس ايي
 جعفااار مبماااد بااان علاااي بااان  ألبااايالمقنااال وال داياااة  كتاباااا

 .ه173الملقب بالصدوق المدوفى سنة  بابويه القمي
 مبمد بن النعمان المعارو   هعبد اللالمقنعة ألبي  كتاب

 .ه 131المدوفى سنة  بابن المعل  والملقب بالمففد
 القاسا  علاي بان البسافن  ألبيجمل العل  والعمل  كتاب

 111المدوفى سنة  الموسوي المشت ر بالشري  المرلض 
 .ه

 هعباااد اللااالقاااي الااادين بااان  الصاااال ال اااايي ألباااي  كتااااب 
 .ه 118سنة  البلبي المتوي 

 بااان البسااان الطوساااي  مبمااادالن اياااة ألباااي جعفااار  كتااااب
 .ه 111المدوفى سنة  الش فر بشف  الطاافة

 :االستداللفة ال تب
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 الشااااريعة الباااان الجنفااااد  ألم ااااا ل ااااايب الشاااافعة  كتاااااب
 .ه 173المدوفى سنة  اإلس ايي

 المدـوفى  ألباي جعفار الصادو  الفقفهمن ال يبضره  كتاب
 .ه 173سنة 

 جعفاااااار  ألبااااااي)المبسااااااو ( و( األم ااااااا )ل ااااااايب  كتابااااااا
 .ه 111المدوفى سنة  الطوسي

مامحــة بالدـألحف الفقهـي عنــد  هـ  الســنة عنـد اإل الفقهـيتـأثر الدــألحف  وقـد
فحـ  اســددتلحاً ومخدصـرات علــى  فاقدصــروامـي ححــا الدبويـب وعريقــة العـر ، 

 . ي اً الفق  العام 
 يعباااد العااااالأبااااو البسااان علاااي بااان  ل ـــف  الهجـــريالقـــرن العاشـــر  وفـــي

، فـي الفقـ  ه 911سـنة  المدـوفى العاملي ال ركاي المعارو  باالمبقل اليااني
الم قـ   ا دحـارمامحـة لـ لل بسـبب اتقدصادي ححا مس  ال اجة لدى اإل

 .لهامرشداً عاماً  ـ وهي دولة شحعحةـ  ولة الصفويةالثاني مي قب  الد  
 .األراضيالموالفة يي لقسف   والرسالةسالة الخراجفة الر   :  ل ف
عنــدما قامــ  ال ركــة السحاســحة المعروفــة  الهجــريالقــرن الرابــع عشــر  وفــي

والدـــي تعنـــي  ،ييعلمـــال الـــد    بقحـــادة ىيـــرانفـــي  (ب ركـــة المشـــروعة والمســـدبدة)
الدي كان  ت ك   القاجاريةولة عين ال حاة الدسدورية مي قب  الد  ىعوة ىلى الد   

للمرجعحــة  الــدينيشــر  المركــز رنــ ا ، وامدــدت ال ركــة ىلــى النجــف األ ىيــران
  مبماادالشااف  فــي العــال ، واشــدر  فحهــا كــ  مــي المــرجعحي  اإلمامحــةالشــحعحة 

عـين ال حــاة الدســدورية، داعحــاً إل ؛ه 3129المدـوفى ســنة  كاام  الخراساااني
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اااااو ـــــوفى ســـــنة  كاااااام  الفااااا دي  مبمااااادفد الس  معارضـــــاً الـــــدعوة  ه 3118المد
 الدسدورية.

المدـوفى سـنة  المفاراا مبماد مسافن النااافني الشاف ه   الفدرة  ل ـف  في
داعحــة ال حــاة الدســدورية  الخراســانيبــر  تيمــ ة الشــحش  وهــو مــي  ،ه 3144

الفقـ  السحاسـي، وضـعها باللغـة  فـي)تنبح  اتُم ة وتنزي  الملة( برسالد  الموسومة 
 الفارسحة وترجم  للغة العربحة.
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 | النظرية االقتصادية اإلسالميةاستكشاف  |

 
م العســكري فــي العــراق الــ ي اندهــى بــ   3947تمــو   31انقــيب  وبعــد

ـــــ ي  ال كــــ  الجمهـــــوري، وحـــــ  م ل ـــــ ،ال كــــ  الملكـــــي   ا  ال ـــــواجز  وال
ــــــة الثقافحـــــة   بفكــــــره تنطـــــيق الشـــــحوعححي وســــــحطرته  علـــــى الســـــاحة العراقح

اتشدراكي و اصة في مجا  اتقدصاد، وفح  ما يدعـار  مـع العقحـدة والدشـريع 
المدــوفى ســنة  الشاا فد الساافد مبمااد باااقر الصاادر ل ــف الفقحــ   ،اإلســيمححي

الهجـوم اتشـدراكي ولوضـع   مـامللوقـو   ،)اقدصـادنا( الشهحركداب    ه 3111
بغحة  ن ت يدـأثروا  ،بحي يدي المفكريي المسلمحي اإلسيمحةالنظرية اتقدصادية 

بنـال ال  ـارة اإلسـيمحة  في منطل  العودة ىلى ولحكونواباتقدصاد اتشدراكي، 
اإلســيم بعحــداً عــي مشــكيت اتشـــدراكحة  بعدالـــةوالعــحف فــي ظلهــا مدمدعــحي 

 والر سمالحة.
الصــدر مـي  ــي  كدابــ  المــ كور،  لإلمــام اتقدصـاديةتبحــان النظريــة  وقبـ 

 ىبداعاتـ علـى  الشا فد الصادرسـاعدت  الدـيشحر ىلـى العوامـ   مي المفحد  ن 
الفقهـي العـام ىلـى الدـألحف  الدـألحفب، و روج  مي دائـرة العلمحة في ه ا الكدا

 في الفق  اتقدصادي وهي:
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 :المتمف  ا اجت اده 1
كـــان فقحهـــاً مجدهـــداً علـــى مســـدوى   الصااادر اإلماااا بـــ لل  ن   و عنــي

 النظرية والدطبح .
  كان يمدلل وسائ  اتجدهاد ويدمدع  ن   يعنيال ي  :النظرية مستوى

 اتسدنباط.بالقدرة على 
ــــ ي  :التطبفاااال ومسااااتوى ــــاة المعاصــــرة،  يعنــــيال انفداحــــ  علــــى ال ح

 علمحة، وغحر علمحة. وتطورات  حداثوم اولة تعر ف  لك  ما يجري فحها مي 
 وعــي معرفـة واقعحــة ىيمانـ مـي  ــي   الممحــزةىلـى هــ   النظـرة  وتوصـ 

 حع شوونها.بك   بعادها وجم لل حاة، اإلسيمي  النظام بأن   اإلسيميللفق  
مـا هـو  وسـع مـي هـ ا ن  ىالمدون الفقهحـة، و  فيهو الفق  المدو ن  فلحس

 لش.ى والسحاسةوابعد، بما يشم  اتجدمال واتقدصاد 
 اليقايفة: موسوعفتها 2

فر يدـ  قارئـاً مـدمي القـرالة،  ،الثقافحـة ححاتـ تحظـ  ـ عـي قـرب ـ  فقد
الكدــب الجديــدة وتــابع الــدوريات  مــيقــر  الكثحــر مــي الكدــب القديمــة والكثحــر 

المعرفــة الدـــي  حقــو الدــي صــدرت والدــي تصـــدر، منوعــاً فــي قرالتــ  لمخدلـــف 
 ترتبط، مباشراً وغحر مباشر، بدخصص  كفقح  مجدهد.

وتعـــر    ،فـــي فكرهـــا العقحـــدي والدنظحمـــي الماركســـحةاتشـــدراكحة  فقــر 
 .والعملحةالسحاسحة العلمحة   يديولوجحدها
و طــاً سحاســحاً يهــد  ىلــى الهحمنــة  ،اقدصــادياة مــ هباً الر ســمالح وقــر 

 .العال على ك  مصادر الثروة في 
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الدــي ســاعدت  تلــلالعلـوم اإلنســانح ة   وبخاصــةالعلــوم ال ديثــة،  وقـر 
 ــي  دراســدها ومــا تبديــ  مــي مرئحــات وتقدمــ  مــي مقدرحــات وت ــع  مــي  مــي

ــي لهــا الســحطرة السحاســحة الغربحــة، بمــ األيديولوجحــةلدوســحع ونشــر  ، طــط ا مك 
 في العال  الثالا. الطبحعحةعلى مصادر ومعابر الثروات 

 :للبفاةا نظرله 3
من دــ  الموســوعحة الدــي  شــرت  ،ثقافحــة ثــروة  ىلحــ  مــي مــا وف  ــ وندحجــة

  بعادها وشوونها. بك لدشملها  توسع  نظرت  لل حاة المعاصرة ىلحها
 الدطبح . بمسدوىهنا كان الفقح   ومي

 :اإلسالميالفقه  لواقلا ي مه 4
 ك  شوون ححاة اإلنسان فردياً واجدماعحاً.  لدنظح ل  مي شمولحة  بما

بالدشـريعات  اإلسـيميمقارنـة الدشـريع  مـيالفهـ  الـ ي اسـدمد   علـل
، اجدماعحــة لإلنســان اتجدماعحــةالقانونحــة ال ديثــة الدــي غطــ  كــ  الجوانــب 

 .لشىو ارية وعسكرية دىبمعناها الخاص واقدصادية وسحاسحة و 
القـدرة علـى هـ   الشـمولحة،  اإلسـيمي الفقـ فـي  هـدا  ىلـى  ن   وال ي

 .واأل يقيومدمحزاً بالجانبحي العبادي 
النظريـة والدطبحـ  فـي مـا  عطـا  مـي فكــر  بـحيمـا  عانـ   ن يـوا ن  وهـ ا

 فقهي.
ن ا  )كدابـ  )اقدصـادنا( ححـا نـل  علـى   مقدمـةعب ـر عـي هـ ا فـي  وقد

 (.الدربحة والدفكحر فيومنهج  اص  ،عقحدة ونظام كام  لل حاة اإلسيم
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 الصرا  الف ري العالمي: إليراااةا متابعته 5
بالخيفــات الفكريــة بــحي اتشــدراكحة  اقدصــادياً الصــرال المدمثــ   علــل

 علــــى الســـاحة العالمحـــة تأ مــــاً  وانعكاســـاتهاوالدـــي تركــــ  رثارهـــا  ،والر ســـمالحة
ضـــغوط هـــ ا الصـــرال  مـــيالعصـــر  ىنســانتقدصـــاد ر ـــر ينقـــ   ، وتطلعـــاً نفســحاً 

 وندائج  المريرة في   طارها.
عناصــر فــي تركحــب شخصــحة الشــهحد  تمثلــ هــ   العوامــ  الدــي  كــ 

ألن يعمـــــ  علـــــى  دفعدـــــ  ،وفقحهـــــاً مجدهـــــداً  ىســـــيمحاً الصـــــدر بصـــــفد  مفكـــــراً 
يقـارن  ثـ ، اإلسـيمياسدخيص النظرية اتقدصـادية اإلسـيمحة مـي واقـع الفقـ  

 الفكــريلح ـعها فـي مركزهـا  ؛بحنهـا وبـحي النظريـة الر سـمالحة والنظريـة اتشـدراكحة
 منها.  ساسعلى  اإلسيميقامة النظام اتقدصاد إلومي ث  العملي 

المـ هب اتقدصـادي  اتقدصـادية، فـي  ن   اإلسـيمحةالنظريـة  ويلخـل
حنهــا لدولــف النظريــة تدكامــ  فحمــا ب  ساسـحة مبــاد يقــوم علــى ثيثــة  اإلسـيمي

 :وهياتقدصادية اإلسيمحة  
 المل فة الم دوجة التي لتلل  من: مبدأ: األو 

 الفردية. الملكحةالخاصة  و  الملكحة 
 اتُم ة ملكحةالعامة  و  الملكحة 
 الدولة ملكحة. 

مجدمعــــة مبــــد  الملكحــــة فــــي اتقدصــــاد  فتول ـ ـــالملكحــــات الــــثيث  هــــ  
 .اإلسيمي
 البرية االقتصادية يي نطا  مبدود: مبدأ: الياني
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لألفـراد بممارســة العمـ  اتقدصـادي، ولكــي  السـما ـ هنـا ـ تعنـي  وال ريـة
 يومي بها اإلسيم. الدي واأل يقحةفي حدود القح  المعنوية 

 هما: جانبحيه   ال رية مي  وت دد
ويسدمد قوت  ورصـحد   ينبل من أعما  النف ، الايا التبديد الاالي  أ

 .اإلسيمحةمي الم دوى الروحي والفكري للشخصحة 
 الخاصة. الدربحةه ا عي عري   ويدأتى
والاانف   الاااةيعب اار عان قاو ة خااارج   الاايا التبدياد الموضااوعي  ب
، وتلـــل القـــوة هـــي القـــانون فـــي بضااابت ولبدياااد السااالوي االجتمااااعي لقاااو 

ســواق، وفــي تشــريعات  واتحدكــار والديعــب باأل الربــاتشــريعات  الخاصــة كمنــع 
مـي صـيححة الدـد   فـي ضـبط حركـة  الدولـةالعامة بما يعطحـ  لـولي األمـر،  و 

 ولة.م ة والد  واأل لألفرادالما  مي  ي  الدوا ن بحي المصالح المشدركة 
 العدالة االجتماعفة: مبدأ: اليالث
يي،  الـ ي يقـوم علـى مبـد ،لحـةتو يع الثروة الما نظامه ا المبد  في  ويدمث 

 هما:
 .العا ا مبدأ الت ايل  أ

 .االجتماعيا مبدأ التواان  ب
اتقدصــــادية اإلســـيمحة  و قـــ : المــــ هب  النظريـــةمــــي  ن تلدـــزم  تبـــد ثـــ 

 األ يقحــــاتوفــــي هــــدي  الواقــــع ــــر  فــــي عــــال  ، الد  اإلســــيمياتقدصــــادي 
 اإلسيمحة
الشا فد اإلسـيمحة الدـي اسدخلصـها  اتقدصـاديةهي  يصـة النظريـة  ه  
 .اإلسيميمي واقع وعبحعة الفق   الصدر
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ــــ دلدهــــا الشــــرعحة ومقارناتهــــا مــــع اتشــــدراكحة  و  وتفريعاتهــــاتفصــــحيتها  ا م 
 .(اقدصادنا)كداب  القح     علح والر سمالحة ف لل ما اشدم  

 :تطبحـ  اإلسـيم فـي واقعنـا كمسـلمحي هـو مجـا نفحد  عملحاً وفي  وال ي
مي ه     ساسالمقننة على  الشرعحةبمواد   اإلسيميالنظام اتقدصادي  ىقامة

والمقصــد الشــرعي  الشــرعي،لــ  ن تكــون هــ   النظريــة المنط  أوعلــل بــ ،النظريــة
 .اإلسيميفي وضع النظام اتقدصادي 

اإلســـيمحة فـــي مفهومهـــا الشـــرعي ومجمـــ   اتقدصـــاديةهـــي النظريـــة  هـــ  
 وسماتها.  بعادها
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حتديد املشكلة االقتصادية يف اجملتمع  |

 | الراهن اإلسالمي

 
الصدر فددمثـ  فـي بعـديي  اإلمام  سداعنار ي  فيالمشكلة اتقدصادية   ما

 :همايعحشان ححاة المسلمحي الراهنة، 
 .اإلسالميسوء لوايل اليروة الموجودة يي الوطن  -1
 .الطبفعةالمسلمفن الستيمار الموارد المالفة يي  -2

المعدنحة المدوفرة في البلدان اإلسيمحة )عدا  بالثروةيدينا اآلن كشف  بحي
غــة الفارســحة وتــرج  للغــة المعاصــريي بالل   البــاحثحيبعــ   بإعــداد قــام  ،الــنفط(
 العربحة.

 اإلسيمحةالمعدنحة المدوفرة في البلدان  بالثروة كشف
 عهب، ماس، يورانحوم.تشاد : 
 ن اس، ياقوت، كبري .لمنحوم : صخور بنال، عهب، حديد، مصر ، 
 ماس، عهب، ن اس يورانحوم.غابون : 
 حديـــد، رصـــاص، منغنحـــز، يورانحـــوم، ف ـــ  حجـــري،  ئبـــ ، الجزائـــر :

 ن اس.
 فوسفات. لمنحومبحساو: عهب، ف ة، ماس،  غحنحا ، 
 بوتاسحوم، كبري .لحبحا : 
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 عهب، ماس بكمحات قلحلة.مالي : 
 حديد، ن اس، ف   حجري.موريدانحا : 
 رصاص، ف   حجري، فوسفات، منغنحز، ن اس.المغرب : 
 حديد، حجر المرمر.لبنان : 
 ف   حجري،  ئب ، الكرومات، منغنحز.باكسدان : 
 كبري ، ملح.قطر : 
 ،عهب، ف ة، حديد. السعودية 
 ف   حجري، ن اس، كروم، بوتاسحوم، حديـد، ف ـة، كبريـ ، تركحا :

 .منغنحزصخور، 
 صخور، رصاص.مالحزيا : 
 حديـــد، ف ـــ  حجـــري، ن ـــاس، كرومـــات، رصـــاص، منغنحـــز، : ىيـــران

 احمر. ترابكريمة،    حجارف ة، عهب، كبري ، 
 عهب، حديد، ف   حجري، ماس.النحجر : 
 ف   حجري.نحجحريا : 
  ماس بكمحات قلحلة. لمنحوم: عهب،ف ة، فوسفات، السنغا ، 
  ف   حجري، ن اس.الصوما : 
 ماس، عهب.بنحي : 
 ملح.: ن اس، عهب، حديدالسودان ، 
 ماس، عهب، ف   حجري.تنزانحا : 
 حديد، رصاص، منغنحز، فوسفات.تونس : 
 ن اس، كوبال ، حديد، ف   حجري. وغندا : 
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 العلحا: عهب، ماس، حديد، حديد، ف   حجري. فولدا 
 ن اس، رصاص، حديد، ف ة، كرومات. فغانسدان : 
 األحمر: الدراب الب ريي. 
 منغنحز، ملح، يورانحوم.: ف   حجري، صخور، نحك ، ىندونحسحا 
 كبري ، فوسفات، ف   حجري، حديد، ف ة، ن اس.لعراقا : 
 بوتاسحوم، ملح، فوسفات.األردن : 
 صخور حديدية،  ئب ، ن اس، حديد، منغنحز.فلسطحي : 
 عهب، ف ة، رصاص.الكامحرون : 
ي د ـي فـي  اإلسيميعالمنا   ن  وضو   بك الكشف الساب ، يدبحي  مي
مــي م دوديــة الدراســات  الــرغ مدعــددة مــي المعــادن علــى   نواعــاً   رضــ بــاعي 

 لـ اإلسـيمحة   البلـدان  راضىت ال  مساحات شاسعة مي  ىعالمدوفرة حالحاً، 
عـر  بشـك  جحـد مـا ام  والـدقح ، ولـ  يُ الش   الجحولوجيتصلها عملحة المسح 

بعـ  المنـاع  الدـي ت دمـ  وجـود  عدامي معادن  األراضيأ  جو  ه   يخب  
 فط فحها.الن

اآلن كلهـا تشــحر  ل ـد    جريــ الدـي  الدراسـاتندـائج  ن  إفــ ،كـ  علـل  ومـع
يبشـر بخحــر عمـح  ونعمــة  اإلســيميالمدــا  مـي هــ   الثـروة فــي عالمنـا   ن  ىلـى 

مـي  %81تسدأثر علـى  العربحةالبيد  ىن   :وفحرة، فعلى سبح  المثا  ت ال صر
 .(3)للكبري  %31اتحدحاعي العالمي للفوسفات، و

                                           

 .42، ص 3971في رعار  131ة المسدقب  العدد مجل  ( 3)
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 ىع ؛له   الثروة في  ا  دون مسـدوى الطمـو  الفعليبشأن اتسدغي   ا م  
ىلــى بقــال العديــد  باإلضــافة م ــدود،المســدخرل لــبع  المعــادن بمســدوى  ىن  

ينــدج  اإلسـيميالعـال   ىن   :منهـا بعحـداً عـي دائــرة النشـاط اتسـدخراجي، فمــثيً 
 المنغنحـز، ىندـالمي  %21و ،العالمي اإلندالمي  %34مي ال ديد ما يعاد  

 ىندــالمـي  %24، واأللمنحـوم ىندـالمــي  %21و ،القصـدير ىندـالمـي  %41و
 .(2) 3الن اس ىندالمي  %1والفوسفات، 

   ســارة ماديــة كانــ  تمث  ــ  ىعاهــ   الثــروة  اســدغي حالـة القصــور فــي  ىن  
فهـي مـي الناححـة  ،   القـوميالـد   مصـدرتعطح    ساسعلى  اإلسيميلعالمنا 

ــ ــالش  للمـــوارد  واتســدغي صــر  د حالــة بـــار ة مــي حــاتت ســـول الد  رعحة تجس  
الشــريعة اإلســـيمحة   حكـــاماتبدعـــاد عــي  وتعكــس، اتقدصــادية لبنــي اإلنســـان

 .المجا م ة في ه ا الس  
ضـــ  لهـــ ا الجانـــب مـــي فـــي تعر   الصااادر اللاااهآياااة الشـــهحد الســـعحد  يقـــو 

 اتسدثمار اتقدصادي:
بعـ  مصـادر الطبحعـة  و ثرواتهــا  ىهمــا اإلسـيم فكـرة الدعطحـ   و  اعدبـر)

 .(2)(عباد مي الج ود وكفراناً بالنعمة الدي  نع  الل  تعالى بها على  لوناً 
وتأكحـد بـح ي علـى وجـوب اتهدمـام بهـ    واضـح القررن ال كح  حا   وفي

ه  َوالط ف  َبااة   قُْل َمْن َمر َ  ا يَنةَ ﴿بقول  تعالى:  ،الخحرات والنع  الل ه  ال ت ي َأْخَرَج ل ع َبااد 

                                           

 .3972نحسان  34في  11: العدد عهرانمجلة صوت الوحدة اإلسيمحة  ( 3)

 .141اقدصادنا ( 2)
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ااُل  يَن آَمنُاوا ي ااي اْلَبَفااة  الاِدنْاَفا َخال َصااِة يَااْوَ  الْق َفاَمااة  َكاَال َ  نُاَفص   اَي ل ل ااا  اْن الار  ْا   قُااْل ه  م 
 .(3)﴾اآلَياة  ل َقْوٍ  يَاْعَلُمونَ 

المسدخرجة، وه  تسـاه  بـدور فاعـ  ومباشـر  المعادنيدعل  بمآ   وفحما
الدطــوير الصــناعي لبلــدان العــال   مجــاتتوبالد ديــد فــي  ،فــي عملحــة الدنمحــة

المــوارد اتقدصــادية فــي  مــيفــالواقع ال ــالي تســدخدام هــ ا النــول  ؛اإلســيمي
ـــــة البلـــــدان اإلســـــيمحة ت يقـــــد    جـــــادة  ممارســـــة و  ىيجـــــابيمظهـــــر  م  ي  غالبح

 ن  ىالخـدمات المسـدخرجة حالحـاً فـي مجـا  الصـناعة الوعنحــة، و ليسـدفادة مـي 
 ،ت  ا  يصــدر علــى هحوــة مــواد نهائحــة قابلــة ليســدهي   و اتســدعما  هــاُجل  

  رقاماً والمسد عفة لح ق  ب لل  اإلسيمحةىلى البلدان  تصديرهاومي ث  يعحد 
احدكاراتــ   هــ   الــنع  والخحــرات لصــال   وصــالح راً مســخ    األربــا  حالحــة مــي 

 العالمحة.
 اإلســـيميالمعـــدني فــي العـــال   اإلندــال معظـــ  ىن   ،الشــديد األســـف فمــع

مـي  %91 ن  إعلـى هـ ا الوضـع فـ وكمثـا  ؛يوج  ىلى الدصدير والدجارة الدولحـة
  ىلـى كل ـ  (القصـدير) ىندـالجـ  العالمحة، ويد   األسواقىلى  ي ش   (المنغنحز) ىندال

 .(2)(الرصاص)و (ال ديد) ىندالولحة، وك لل ال ا  بالنسبة ىلى الدجارة الد  
ها )اتت ـاد العـام لغـر  ة  عـد  تشحر دراسة مفصـل   ،وفي ه ا السحاق  ي اً 

فقـط مـي المعـادن المندجـة فـي  %24 ىن  ) :والصناعة والزراعة العربحـة( الدجارة

                                           

 .12: رية األعرا سورة ( 3)

 .3972نحسان  34في  11: العدد عهرانمجلة صوت الوحدة اإلسيمحة  ( 2)
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 األسـواقر البـاقي ىلـى يخ ـع لعملحـات صـناعحة م ـدودة، ويصـد   العربحةالبيد 
 .(3)(العالمحة

المهــدورة مــي الغــا  الطبحعــي فــي الــبيد  حــةالكم    ن  ىلحــ    ضــحف وىعا هــ ا،
 .(2)دوتر ملحارات عشرةم ب والي 3971رت لعام اإلسيمحة قد   

هنا   ن   و  ،ىهماتً ـ مي جانبنا ـ ن ي المسلمحي  هنا  ن  يد   ه ا على   ت
 .اسدغيتً  اإلمبريالحةمي جانب الدو  

عــي هــ ا اإلهمــا  وجهـــاً  مســوولحدها مــام  اإلســيمحةم ــة ي ــع هــ ا األ  ت
 لوج .

 النفطحة. غحرفي الثروة المعدنحة  ه ا
اتحدحــاعي للبدــرو  فـــي   ن  كــر فقــد عُ  ،البدرولحـــة  وفــي الثــروة النفطحــة   م ــا
المي للـنفط اتحدحـاعي العـ مجمـولمـي  %11يقـدر ب ـوالى  اإلسـيميالعال  
 .(1)الخام

 834العـالمي فـي السـبعحنات ب ـدود  اتحدحـاعيالخبرال العـالمحون  روقد  
ملحار  141اإلسيمحة يقارب  األراضيوما هو موجود من  في  ،(1)ملحار برمح 

                                           

 اإلمبريالي، وانظر: النهب 42، ص 3971في رعار  131مجلة المسدقب  العدد ( 3)
 شاملوتي، وجغرافحاي كام  جهان، حبحب 17ـ  18ص  و رقام: حقائ  اإلسيميللعال  

 )بالفارسحة(.

 .28ص  3973تشريي الثاني  23في  411مجلة الهد  العدد ( 2)

(1)Islamic Council of Europe, op, cit, p. 381.  
(1)Abaas Amirie, The Persian Gulf and Indian Ocean in 

International Polites ( Tehran: 3984) p. 284.  
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العربحة السعودية مو راً  المملكةاتحدحاعات الجديدة لبدرو   (3)رتبرمح ، وقد   
 ( ملحار برمح .381)ب

 علحنا الدساؤتت الدالحة: تفر العالحة  األرقامه    ىن  
 !الموارد؟يت  استيمار هاه  كف  -
 !لصر ؟ وأين -
 ويي مصالب  ؟! المسلمفن: كف  لوا  عل  وأخفراِ  -
ثــ  الم اســـبة  ،المراقبـــة ر ن يقومـــوا بــدو  المســلمحيهــ ا يفــر  علـــى  ىن  

حة الدي تمث  الشعوب المجالس النحاب ىقامةمي  ؛وبالطرق المدعار  علحها اآلن
 .قبله منه  ومي   ع ائهاعي عري  اندخاب 

المجــالس اتسدشــارية الدــي تعــح ي   شــكا كــ    يرف ــوا  نعلــحه    ن   كمــا
 للشعب. ممثلحده مي قب  ال كومات بدعوى   ع اؤها
 :وبعد

لبديااد المشاا لة )، و(اإلسااالمفة االقتصاااديةاستشاا ا  النظريااة ) ن  إفـ
يكشـف  ،الصـدر اإلمـام ب ق  مي  (الراهن اإلسالمياالقتصادية يي المجتمل 

قائـد  كفقحـ ىلى مسـدوى مسـوولحد    فد الصدرالس  لنا وبوضو  عي مدى ارتفال 
ــــحمـــ  همــــوم األ ــــى م ـــة وت س  س رتمهــــا، وشـــاركها فــــي رمالهـــا وتطلعاتهــــا ىل

 .األف   المسدقب 

                                           

 .83ـ  81، حقائ  و رقام ص اإلسيميللعال   اإلمبرياليراجع: النهب ( 3)
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 الفقهـــي  الدـــألحفقـــة فـــي تطـــوير قلـــة الموف  الن   كـــان (اقدصـــادنا)كدابـــ    ن  ىو 
 الدـي ،األ رىمي اتقدصار على الفق  العام ىلى تناو  الموضوعات  اإلسيمي

 .يكونوااعة الدي ت ع المسلمحي بحي  ن يكونوا  و ت مي ق ايا الس   تعد  
و سكن  في فراديس جنات  مع الشـهدال  ،العاملحيالل  رحمة العلمال  رحم 

 .رفحقاً   ولولوحسي  ،يقحيوالصد
 .العالمحيلل  رب  وال مد

 

 


