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تناولت ىذه الدراسة في خمس فصول اساسية انتاج الذىب وتعدينو يسبقيا تعريف الذىب في المغة والقران 
توزيع الجغرافي لمناجم الذىب في العالم الكريم والحديث والفقو، ثم جاء الفصل الثاني ليبحث عن ال

االسالمي وتجارتو في الشرق والغرب والجنوب والشمال ،وتطرق الفصل الثالث الى طرق الحصول عمى 
الذىب وىي متنوعة من الغنائم والصمح والجزية والخراج والتركات والمواريث والمصادرات، والدفائن 

دانا لسبر اغوار صناعة الذىب في االسالم، من الحمي واالثاث والسرقات وغيرىا، ثم كان الفصل الرابع مي
والمالبس ،ثم صناعة النقد والصناعة الطبية التجميمية والعالجية، ودخول الذىب في تتزين المساجد 
وبالكتابة الذىبية، واخير الفصل الخامس، تناول اثر نقص الذىب عمى الدولة االسالمية، من حيث 

رتبة عمى ىذا النقص ،ناىيك عن طرق معالجة ىذا النقص من خالل مجموعة االسباب واالثار المت
واعتمدت االطروحة عمى مصادر ميمة من .م120ىـ/642خطوات اتخذت في تمك الفترة حتى عام

مخطوطات قديمة واخرى كتب محققة ومراجع حديثة اغنت الدراسة بمادة وفيرة حاولت قدر االمكان 
بأسموب اكاديمي بحت. توظيفيا بطريقة عممية صحيحة  
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The second chapter deals with the geographical distribution of the gold 

mines in the Islamic world and its trade in the East, West, South and 

North. The third chapter deals with the methods of obtaining gold, 

which is diverse. The fourth chapter was a field for exploring the 

spheres of the gold industry in Islam, such as jewelery, furniture and 

clothing, then the cash industry, the medical and cosmetic medical 

industry, and the entry of gold in Tazzi In addition to the ways of 

dealing with this shortage through a series of steps taken in that period 

until 247 AH / 861 AD. The thesis relied on important sources From 

ancient manuscripts and other books and verified modern references 

enriched the study material abundant tried as much as possible to 

employ them in a scientific manner in a purely academic manner. 


