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 البطالة ومفهىمها يف الفكر االسالمي

الباحثة مروة جمال العزاوي                      لعزاوي           م.د. رغد جمال ا             
 جامعة بغداد/ كمية المغات    اث العممي العربي              جامعة بغداد/ مركز إحياء التر     

 
 المستخمص

المشكالت االقتصادية كاالجتماعية التي تتفاقـ يكمنا بعد يكـ مف أخطر كاحدة البطالةي تعٌد 
 ةحديثالريره اتقت احدل الفي الدكؿ الفقيرة كالنامية فقد كشف كالسيماعمى المستكل العالمي، 

عف أف ىناؾ ما يزيد عمى مميار شخص متعطؿ عف العمؿ، في  (العكلمة كالبطالة)حكؿ 
 .دكؿ ىذه ال

القتصادم ىى التكقؼي عف العمؿ أك عدـي تكافر العمؿ لشخصو البطالة بالمفيكـ اتعني ك 
بطالة دائمة أك بطالة  أك قادرو عميو كراغب فيو، كقد تككف بطالةن حقيقية أك بطالة مقٌنعة

فى أكقات  كالسيماجزئية كمكسمية كتتضاعؼ تأثيراتييا الضارة إذا استمرت لمدة طكيمة 
دع الًكياف األسرل كتفكؾ العالقات األسرية، تصكمف احدل نتائجيا الكساد االقتصادم، 

شاعة مشاعر البالدة كاالكتئاب.     كا 
مكانة عمى العمؿ فتبكء اإلسالـ كمف اجؿ القضاء عمى البطالة في الفكر االسالمي ، اكد 
قيمة العمؿ كالفرد العامؿ كما ب اىتـال تدانييا مكانة فمـ يحدث أف ديننا مف األدياف السابقة 

صغيرا أك الذم جعؿ العمؿى كاجبان إسالميان مفركضان عمى كؿ إنساف الحنيؼ  ديننافعؿ 
كمف ىنا ربط بيف االيماف في القمب كصدقو العمؿ،  أف اإليماف ك كبيرا غنيا أك فقيرا، 

اًت ًإنَّ "تعالى: كلو قكالعمؿ في العديد مف االيات القرانية ك اًلحى ًمميكا الصَّ نيكا كىعى ا ًإفَّ الًَّذيفى آىمى
ٍف أىٍحسىفى عىمىالن  اًت كىانىٍت " [، َّ]الكيؼ: "  الى نيًضيعي أىٍجرى مى اًلحى ًمميكا الصَّ نيكا كىعى ًإفَّ الًَّذيفى آىمى

نَّاتي اٍلًفٍردىٍكًس نيزيالن  ـٍ جى اًت "  كايضا ذكر [َُٕ]الكيؼ:  " لىيي اًلحى ًمميكا الصَّ نيكا كىعى ًإفَّ الًَّذيفى آىمى
ـٍ بً  بُّيي ـٍ رى اًنًيـٍ يىٍيًديًي بالعمؿ الصالح مف خالؿ الكد كاالجتياد فقرف االيماف [، ٗ]يكنس:  " ًإيمى

عمار األرض.  كالبحث عف الرزؽ كا 
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Abstract 

Unemployment is one of the most serious economic and social 

problems that are worsening day by day globally, especially in poor 

and developing countries. A recent report on globalization and 

unemployment has revealed that more than one billion people are 

unemployed in these countries. 

Unemployment in the economic sense means stopping work or not 

being able to work for a person who is capable and willing. It may 

be real unemployment, convincing unemployment, permanent 

unemployment, partial or seasonal unemployment and double its 

harmful effects if it lasts for a long time, especially in times of 

economic recession. The disintegration of family relations, and the 

spread of feelings of malaise and depression. 

In order to eliminate unemployment in Islamic thought, Islam has 

affirmed the work as a place that is not devoid of status. It did not 

happen that a religion of previous religions cared about the value of 

work and the working individual as did our true religion, which 

made the work an Islamic duty imposed on every young person or 

large rich or poor, And that faith in the heart and honesty work, and 

here link between faith and work in many verses of the Koran as 

saying: "Those who believe and do good deeds, we do not lose the 

reward of the best work" [Cave: 03], "Those who believe and do 

good works was "[9: 9], the faith in good works is passed through 

diligence, diligence, and the search for sustenance and the 

reconstruction of the earth." [Al-Kahf: 731] Also mention: "Those 

who believe and do good works guide them with their faith". 
 

 مفهوم البطالة في المنظور االسالمي :-
اعتمد الديف االسالمي كسائال كاساليب متعددة لمقضاء عمى البطالة  مف خالؿ حث 
المسمميف عمى العمؿ كحضيـ عميو كترغبييـ فيو كفتح اماميـ أبكاب العمؿ الصالح 

صكؿ عمى ليختار كؿ انساف ما يناسب قدراتو كامكانياتو كمياراتو في العمؿ كالسعي لمح
ةي " : في محكـ كتابو  فقاؿ تعالىرزقيـ كىذا ما اكدتو االيات القرانية ،  فىًإذىا قيًضيىًت الصَّالى
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كفى  ـٍ تيٍفًمحي كا المَّوى كىًثيرنا لىعىمَّكي كا ًفي اأٍلىٍرًض كىاٍبتىغيكا ًمٍف فىٍضًؿ المًَّو كىاٍذكيري ، كاالية (ُ) "فىاٍنتىًشري
نَّاتي "   اصةالقرانية اكلت العمؿ اىمية خ ـٍ جى اًت كىانىٍت لىيي اًلحى ًمميكا الصَّ نيكا كىعى ًإفَّ الًَّذيفى آىمى

اًنًيـٍ "  ، كايضا ذكر (ِ)" اٍلًفٍردىٍكًس نيزيالن  ـٍ ًبًإيمى بُّيي ـٍ رى اًت يىٍيًديًي اًلحى ًمميكا الصَّ نيكا كىعى " ًإفَّ الًَّذيفى آىمى
عمار بالعمؿ الصالح مف خالؿ الكد ك فقرف االيماف ، (ّ) االجتياد كالبحث عف الرزؽ كا 

، كما اننا نجد أف الديف االسالمي نظر ألى العمؿ نظرة قدسية حتى كاف كاف  األرض
ؿ )صمى اهلل عميو كالو كسمـ( : " ميينا، الميـ اف يككف شريفا كمكسبو حال فقاؿ الرسك 

كجيو خير  ألف يأخذ أحدكـ حبمو فيأتي بحزمة الحطب عمى ظيره فيبيعيا فيكؼ اهلل بيا
"ما أكؿ أحد طعامان قط " ، كفي حديث شريؼ اخر لو مف أف يسأؿ الناس أعطكه أك منعكه

ف نبي اهلل داكد كاف يأكؿ مف عمؿ يده" كقاؿ ايضا   ،خيران مف أف يأكؿ مف عمؿ يده كا 
اهلل: "ما مف مسمـ يزرع زرعان أكيغرس غرسان فيأكؿ منو طير أك إنساف أك بييمة إال رسكؿ 
 (ْ)بو صدقة". كاف لو

مما يمحظ مف الحديث الشريؼ البد لالنساف أف يعمؿ حتى كأف كاف نبيا فيي الطريقة 
 المثمى لمقضاء عمى البطالة.

 
مف أحرص الناس عمى العمؿ إلى ( صمكات اهلل كسالمو عمييـ )كلقد كاف الرسؿي كاألنبياء 

دريس خياطك   نكحه نجاران النبي  جانب الدعكة إلى اهلل فكاف  داكد خكاصان كمكسى أجيران ك ان ا 
كقد اقتدل بو الصحابة ،  عند شعيب، ك نبينا يرعى الغنـ كيعمؿ بالتجارة قبؿ البعثة

في حيف  كالمزارعفكاف منيـ الصانع كالتاجر  فحرىصكا عمى العمؿ كالسعي في طمب الرزؽ
الدعكة  بالغنى كسعة الرزؽ كيمارسكف أعماليـ مع انشغاليـ فيأف البعض منيـ يتمتع 

عمى ،  كالجياد في الغزكات كالحركب كالفتكحات التي كانكا يحققكف فييا النصر كالظفر
كالترغيب فيو بأساليب مختمفة ، فقد باكسع مجاالتو الرغـ مف فرض اإلسالـ العمؿ 

عف العمؿ أك يحتج بعدـ كجكد فرص لمعمؿ، فيمجأ إلى  في بعض االحياف المرء يتكاسؿ
فنجد أف الديف االسالمي أنتبو الى ىذه الظاىرة ا لإلنفاؽ فى حاجتو االستقراض عمى الرب

كمحاكلة معالجتيا مف خالؿ تشغيؿ العاطميف كتكفير فرص العمؿ ليـ ، كفي حديث لمنبي 
اذىبا إلى ىذه الشعكب " فقاؿ :  يسألكنو جاءكا اليو أف رجميف )صمى اهلل كالو كسمـ( 
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ابا طعامان ثـ ذىبا فاحتطبا أيضان فجاءا فمـ يزاال حتى فاحتطبا فبيعاه. ثـ جاءا فباعا  فأص
  ابتاعا كبيف ثـ ابتاعا حماريف فقاال: قد بارؾ اهلل لنا فى أمر الرسكؿ

 (   ٓ) (" . صمى اهلل عميو كسمـ)

أمر الرسكؿ -يبدك لنا مف الحديث النبكم الشريؼ ييدؼ الى أمريف ىاميف :ا          
اد العاطميف الى عمؿ محدد الف التكجيو الى معيف لو أرش-)ص( العاطميف بالعمؿ،ب

ل أنو ال يصمح لعمؿ كال يكجد عمؿ فير العاطؿ          تاثير كبير في               
محدد مالئـ لو ، ظؿ عاطال كالعكس صحيح عندما نكجو العاطؿ الى عمؿ مالئـ لو ، في

ر اعاله عندما ٌدؿ العاطميف كاضح مف خالؿ النص النبكم المذكك سرعاف ما يشتغؿ، كىذا 
 (ٔ)الى عمؿ معيف كىك )االحتطاب(.

وضع االسالم بعض الواجبات واالعمال التي يجب عمى الدولة أو السمطة الحاكمة القيام 
 بها وهي : 

كفتح العديد مف المجاالت لمعمؿ ،  القياـ بتأىيؿ العاطميف تأىيالن نفسيان كماديان لمعمؿ-أ
أف تفتح معاىد كمؤسسات  في عصرنا ىذا لتتفادل خطر البطالة عمى الدكلةكما ينبغي 

تدريبية لتعميـ العاطميف كتدريبيـ عمى ميف مختمفة كتدبر ليـ آالت العمؿ بعد تخرجيـ 
أمر -ب ، مف المؤسسات التدريبية كى يقكمكا بالعمؿ لكسب العيش عمى الكجو المطمكب

مرىـ بالعمؿ أزجر العاطميف ك عندما   عمر بف الخطابكما فعؿ الخميفة  العاطميف بالعمؿ
يا قائال : "  عمر بف الخطابعف  في كتابو تمبيس أبميسالجكزم  ابف المكرخ ، فقد ذكر

فقد كضح الطريؽ فاستبقكا الخيرات كال تككنكا عياالن عمى   معشر الفقراء  ارفعكا رؤكسكـ
    (ٕ)."المسمميف

دراتو كمكاىبو ألنيا تختمؼ فى شخص عف ـ مع قئيتال بما تكجيو كؿ عاطؿ إلى عمؿ-جػ
               ر.شخص آخر كقد يككف الشخص أنسب الناس لعمؿ، كيككف غير الئؽ لعمؿ آخ
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متابعة العاطميف بعد تكجيييـ إلى عمؿ محدد كى تتعرؼ عمى مصير ما دبرت ليـ -د
تالءـ معو فمف تالئـ مع عممو تشجعو عمى المزيد مف العمؿ كمف تكاسؿ تنشطو كمف لـ ي

كال تقتصر مسئكلية الدكلة اإلسالمية عمى ما ذكرنا  بؿ  العمؿ تبحث لو عف عمؿ آخر
ذكر بعض العمماء بأف ليا حؽ التعزير ، إذا تعطؿ الشخص كتعرض لممسألة مع قدرتو 

  ،الدكلة كالمجتمع القياـ برعاية المتعطميف بعدـ كجكد عمؿ يجب عمىكما  ،كسب لعمى ا
بأف عمى الدكلة القياـ بشئكف فقراء المسمميف مف العجزة كالمقطاء ء لقد صرح الفقيا

ليس ليـ ما ينفؽ عمييـ كال أقارب تمزميـ نفقتيـ فيتحمؿ بيت  يفكالمساجيف الفقراء الذ
كغيرىا مف  الماؿ نفقاتيـ ككسكتيـ كما يصمحيـ مف دكاء كأجرة عالج كتجييز ميت

  (ٖ)االمكر الحياتية.

رشادىـ إلى العمؿ ذككر أعاله مف القكؿ الم يتضح مف  كاحدة أف تشغيؿ العاطميف كا 
، كما اكجبت الشريعة االسالمية عمى الدكلة اك السمطة  كسائؿ معالجة البطالة فى اإلسالـ

الحاكمة تكفير فرص العمؿ المالئـ لمعاطميف حتى كلك دفعت الدكلة مف مكسسة الزكاة 
كؿ كذلؾ مف خالؿ ما فعمو الرسكؿ)ص( عندما لتضمف لمفرد دخال ثابتا يكفيو ىك كمف يع

عمى اكتساب رزقو مف عمؿ يده كذلؾ في مكقفو مع األنصارم ساعد المتعطؿ عف العمؿ 
الذم جاءه يطمب الصدقة فكجيو إلى االحتطاب ككسيمة لمرزؽ الحالؿ كجعمو يعتمد عمى 

بإحضار ما في بيتو إذ أمره  ،  نفسو في تكفير األدكات التي يعتمد عمييا في ىذه الحرفة
صمى اهلل  ) فإذا ىك ًحٍمس )كساء يفرش كيمبس( كقىٍعب يكضع فيو الماء، فأخذىما النبي

كعرضيما لمبيع عمى الصحابة كدفع بثمنيما إلى األنصارم ليشترم طعامان  (عميو كسمـ
كتمكف األنصارم  ( صمى اهلل عميو كسمـ)ألىمو كقىديكمنا لحرفتو كنجحت تكجييات النبي 

 (ٗ).ف اكتساب قكتو بعمؿ يدهم

نستنتج مف الركاية التاريخية أف الرسكؿ) ص( كجد في االنصارم أنو قكم قادر عمى 
العمؿ لكنو اليعرؼ مف ايف يبدا؟ فكاجيو النبي االكـر الى نكعية العمؿ بمايتالئـ مع 

ىذا الرجؿ  قدراتو كيكفر معيشة جيدة لو كلعائمتو كىكذا استطاع رسكلنا بفكره الثاقب تشغيؿ
 االنصارم ليكسب قكتو بيده كيبعده عف البطالة.
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)صمى لقد حارب االسالـ البطالة فنيى عف التسكؿ كالسؤاؿ بغير حاجة كما اكد الرسكؿ   
ما يزاؿ الرجؿ يسأؿ الناس حتى يأتى يـك القيامة كليس فى كجيو مزعة " اهلل عميو كسمـ(: 

مف سأؿ الناس أمكاليـ تكثران " و كسمـ( : ) صمى اهلل عميكفي حديث أخر قاؿ ، " لحـ
عف  ) صمى اهلل عميو كسمـ( كلو قكؿ اخر  ،  (َُ)"فإنما يسأؿ جمران فميستقؿ أك ليستكثر

ؿي سيٍمطىاننا أىٍك ًفي " : المسالة قائال  ؿي كىٍجيىوي ًإالَّ أىٍف يىٍسأىؿى الرَّجي ٍسأىلىةى كىدّّ يىكيدُّ ًبيىا الرَّجي ًإٍف اٍلمى
ألف يأخذ أحدكـ " :  ايضا عف  ) صمى اهلل عميو كسمـ( ، كاكرد النبي (ُُ)" الى بيدَّ ًمٍنوي أىٍمرو 

حبمو ، ثـ يأتى الجبؿ فيأتى بحزمة مف حطب عمى ظيره فيبيعيا فيكؼ اهلل بيا كجيو 
 (ُِ)".خير لو مف أف يسأؿ الناس أعطكه أك منعكه

التسكؿ كالسؤاؿ النيما يحطاف  نتكصؿ مف االحاديث النبكية أف الرسكؿ)ص( نيانا عف
مف قيمة االنساف كتجعمو عاطال عف العمؿ فيتجو الى امكرا اخرل كاالنتقاـ مف المجتمع 

 كافراده. 
مما يمحظ أف لالسالـ رؤية كفكرٌا في الحد مف مشكمة البطالة، تتمثؿ في أمريف كىما :  

معيشة لكل أنسان قادر وضمان ال ،تهيئة العمل المناسب لكل عاطل قادر عمى العمل
ا ىك كاجب الدكلة نحك ابنائيا أيجاد عمؿ لكؿ عاجز عف اكتساب ما كىذ عمى العمل

اإلسالـ أف أفراد المجتمع الفقراء إذا تعكدكا نيؿ حقكقيـ فى أمكاؿ  يكفيو ،كلـ يغفؿ
كتشؿ جميع قكاىـ العممية  حتى يشكمكا طبقة الشاحذيف   األغنياء فربما يتكمكف عمى ذلؾ

عمى األمة كميا  كنظران إلى إمكاف تنامى ىذا  عبئاكالمستجديف كالمتسكليف التى تككف 
ال يحؽ ألل إنساف صحيح البنية   الخطر كضعت الشريعة اإلسالمية تشريعان خاصان بيذا

"  يا القراف الكريـ في سكرة البقرة كالقكة أف يمد يد السؤاؿ إال فى أحكاؿ خاصة  كقد كصف
افان  ال يىٍسأىلكفى     (ُّ)" .النَّاسى ًإٍلحى

 وسائل مكافحة التسول والسؤال في االسالم:-
ا حسبميعتبر السؤاؿ ذلة  ، والسؤاؿ عمى مف عنده كفاؼ يكمالديف االسالمي  حـر

الصدقة عمى مف يممؾ مقدار النصاب مف الماؿ كلك  ة ، تحريـصرحت بو السنة الشريف
كيف عمى أف يعتبركا العزة فى الجيد كالعمؿ الفقراء كالمسااالسالـ ، حث  بدكف سؤاؿ

بإيصاؿ الصدقات إلى  االثرياء كاالغنياء ننا ديننا الحنيؼيأمر ،  كيفركا مف طمب الصدقات
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إلى مف  انما ايصالو مستحقييا مف الفقراء كالمساكيف إذ ال يكفى إخراج الماؿ فقط
ريعة االسالمية نجحت في مما يبدك أف الشحدان لمتسكؿ كاالستجداء عف  ، كضع يستحقكنو

جعؿ المجتمع اإلسالمى األكؿ غنيان  مما لفئاتلتكزيع الثركة عمى ىذه اأقامة نظاـ عادؿ 
 (ُْ).مترفان لـ يكجد فيو مف يقبؿ الصدقات

كفي احدل الركايات التاريخية اكردت أف الخميفة عمر بف الخطاب اثناء تكديعو الحد نكابو 
قاؿ : أقطع يده. قاؿ عمر: ؟  ألو ماذا تفعؿ اذا جاءؾ سارؽالمكفد لبعض أقاليـ الدكلة فس

ذف  فإف جاءنى منيـ جائع أك عاطؿ فسكؼ يقطع عمر يدؾ إف اهلل استخمفنا عمى  كا 
عباده لنسد جكعتيـ كنستر عكرتيـ كنكفر ليـ حرفتيـ فإذا أعطيناىـ ىذه النعـ تقاضيناىـ 

تجد فى الطاعة عمالن التمست فى  يا ىذا إف اهلل خمؽ األيدل لتعمؿ فإذا لـ ،شكرىا
 ( ُٓ).ة المعصية أعماالن فاشغميا بالطاعة قبؿ أف تشغمؾ بالمعصي

بعض النقاط  نستنتج مف قكؿ الخميفة عمر بف الخطاب لنكائبو ،البد لمدكلة مف أف تيتـ 
، كاالمر االخر ىدؼ ؿ جائع أك عائ م أذ اليبقى بتحقيؽ التقدـ االقتصاد اف تيتـ منيا
قد استخمفنا عمى عباده لنسد جكعتيـ  تعالى  أف اهلللة تحقيؽ التنمية مف خالؿ قكلو الدك 

)األمف الغذائى( كنستر عكرتيـ )األمف النفسى كالبدنى( كنكفر ليـ حرفتيـ )األمف 
 ( االقتصادل

ك كـ أحقية كؿ فرد فى العمؿ كفى إشباع احتياجاتو األساسية كفى سبيميا يذىب لمحاك 
ىذا ىك اإلسالـ ديف العمؿ ،  ؿ(مشاكؿ البطالة )إف اهلل قد خمؽ األيدل لتعمكعى الدكلة ب

 (ُٔ)ط.كالنشا

كاليخفى عمى القارلء ما تركو االماـ عمي )عميو السالـ( في ىذا المجاؿ االقتصادم مف 
افعاؿ لكي يحد مف حجـ البطالة في المجتمع ، فقد اكصى  كالتو كحكامو عمى االقاليـ  

خطبو في نيج البالغة قائال : " أسبغ أم أكسع عمييـ االرزاؽ باعطائيـ كىذا كاضح في 
مقدار حاجاتيـ في رفاه فأف ذلؾ اإلسباغ قكة ليـ عمى استصالح انفسيـ فمف صمح حالو 
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اليفكر  إال في عممو كغنى ليـ عف تناكؿ ما تحت ايدييـ فال يظممكف الناس باخذ أمكاليـ 
سحبا لمذرائع أف خالفكا امرؾ أك ثممكا ام خانكا أمانتؾ"  كال الماؿ العاـ  كحجة عمييـ أم

.(ُٕ) 

مما يبدك مف كالـ االماـ عمي أف الرفاه المناسب مع الحاجة يساعد عمى إصالح الفرد 
نما يكتى خراب األرض مف اعكاز اىميا" ، كفي نص  كتفعيؿ أدائو ، كيضيؼ ايضا "كا 

كىذا ىك ما اكد امير شتر قائال : " اخر مف خالؿ عيده لكاليو عمى مصر مالؾ بف اال
المكمنيف لمالؾ االشتر ضركرة اصالح االرض قبؿ اخذ الخراج منيا حيث قاؿ لو: " ٍليكيف 
نىظىريؾى في عمارًة األٍرًض أٍبمىغى مف نظًرؾى في اٍسًتٍجالًب الخراًج، ألفَّ ذلؾى ال ييٍدرؾي اال 

 (ُٖ).بى البالد، كأٍىمىؾى العباد"بالعمارًة كمف طىمىبى الخراجى بغيًر عمارةو أٍخرى 

مما يمحظ مف النص أف تكقفت التنمية تتدنى كتنعدـ االرباح كتيبط فرص العمؿ كترتفع 
البطالة، فيستمر الفقر ثـ يبدا الناس بالتذمر ، كمف ىذا المنطمؽ حاكؿ االماـ عمي )سالـ 

  عمى التنمية. اهلل عميو( معالجة ىذا الكضع االقتصادم مف خالؿ العمؿ كالتشجيع

 أضرار البطالة: -
 هناك جممة من االضرار تسببها البطالة وهي كاالتي:

لكسؿ كالبطالة كالقعكد عف العمؿ أضراران كأمراضان خطيرة تيدد المجتمعى بالخراب ا يكدم
بطالة كييضرب عف العمؿ مع تكفر فرصو يضيع نفسو كالدمار، فاإلنساف الذم يركف إلى ال

كيضيع ذكيو، كيصبح عالة عمى غيره كعضكان مشمكال يعكؽ حركة المجتمع كتقدمو ثـ 
نجده ييعٌرض نفسىو كمف يعكؿ لمذؿ كاليكاف كال يمقى مف الناس إال االحتقارى كالسخرية 

عف العمؿ قد يدفعو  كىذا العاطؿ،  كيجني مف كؿ ذلؾ ضياع الديف كالخمؽ كالكرامة
ما أف يتجو إلى ارتكاب  تعطميو كبطالتيو إلى أحد أمريف: إما أف يتكفؼ الناس كيتسكؿ كا 

فأما التسكؿ فيك مف أخطر األمراض التي   الجرائـ كالمنكرات لمحصكؿ عمى األمكاؿ
إذا كاف مف  كالسيما كالمتسكؿ  كتشكه صكرتوكما ذكرناىا قبؿ قميؿ  تضر المجتمع 

إنساف حقر نفسو كأراؽ ماء كجيو كخمع حياءه ككرامتو كفقد ، يف عمى العمؿ القادر 
إنسانيتو كبدأ يمد يده لمناس أعطكه أك منعكه أما غيري القادر عمى العمؿ فيذا لو عذريه في 
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كلكف  الحاجة إلى غيره كمف أجمو كانت فريضة الزكاة التي تغنيو عف الحاجة كالمسألة
كانتشر في بعض الدكؿ ، أصبح اليكـ مينة لبعض الناس الشيء الغريب أف التسكؿ 

مدمرنا حتى إف بعض القادريف عمى العمؿ مف الكسالى قد استسيمكا  اإلسالمية انتشارا 
، في حيف التسكؿ كانطمقكا في الشكارع كالمركبات العامة يمدكف أيدييـ لمناس بغير حياء

 عف فقد ركل  ، عف مسألة الناس لنييكاالعادةى السيئة  أف الشريعة االسالمية قد حاربت
رسكؿ اهلل قاؿ: "ما يزاؿ الرجؿ يسأؿ الناس حتى يأتي يكـ القيامة كليس في كجيو مزعة 

أف رسكؿ اهلل قاؿ: "ال يفتح عبده بابى مسألة إال فتحى اهلل عميو بابى ، كفي حديث اخر لحـ"
ة أف رسكؿ اهلل قاؿ: "اليد كركل البخارم عف أبي ىرير  ، كقاؿ الرسكؿ االكـر ايضا  فقر"

 (ُٗ)العميا خير مف اليد السفمى".

كمف االثار السمبية لمبطالة )الجريمة( عند عدـ مزاكلة العمؿ كاالتجاه الى التسكؿ كمف ثـ 
طمبنا لمماؿ كىذا األثر أخطري بكثير مف التسكؿ ألنو إف كاف يتجو االنساف الى الجريمة 

محض إرادتو كبطيب نفس منو، فإف السارؽ يأخذي الماؿى المتسكؿي يأخذ مف ماؿ اإلنساف ب
كيرتكب جريمة أخرل  عىنكة كقد يعتدم عمى صاحب الماؿ إذا ما اعترضو كىك يسرؽ

، كمف ىنا تنتشر الجرائـ كتصبح حياةي اإلنساف كمالو كعرضو ( القتؿ )غير السرقة كىي
كالبحكث أف أكثر الذيف  في خطر مف ىؤالء المجرميف المتعطميف، كقد أثبتت الدراساتي 

يرتكبكف الجرائـ في ىذه األياـ ىـ مف العاطميف الذيف أخفقكا في عمميـ أك في دراستيـ 
 (َِ)كعجزكا عف أف يشغمكا أنفسيـ بالحؽ فشغمتيـ ىي بالباطؿ.

نتكصؿ الى أف الفكر االسالمي كاف مصيبا عندما أكد عمى اىمية العمؿ كقرنو كمف ىنا 
 كجعؿ بعض األعماؿ تصؿ إلى منزلة الجياد في سبيؿ اهلل. اس فيوبالعبادة كرغب الن

 بكاعث التعطؿ:• 
البكاعث النفسية كالمعكقات العممية التي تثبط  دعى ديننا االسالمي ألى العمؿ النو يعالج

الناس عف العمؿ كالسعي كالمشي في مناكب األرض كتقكدىـ إلى البطالة فمف الناس مف 
ي بدعكل التككؿ عمى اهلل كانتظار الرزؽ مف السماء كاإلسالـ قد يعرض عف العمؿ كالسع

ألف التككؿ عمى اهلل ال ينافي العمؿ كاتخاذ األسباب فالطير نفسو قد فقو  خٌطأ ىؤالء
كىذا ما اكد عميو رسكلنا في احد مفيكـ التككؿ عمى اهلل فنجده يغدك كيركح طمبا لمرزؽ، 
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ا لك أنكـ تتككمكف عم"  احاديثو قائال ى اهلل حؽَّ تككمو لرزقكـ كما يرزؽ الطير تغدك ًخماصن
كيميكا ًمٍف ًرٍزًقوً " ، كاستنادا الى االية القرانية  (ُِ)"كتركح ًبطاننا نىاًكًبيىا كى ،   (ِِ) "فىاٍمشيكا ًفي مى

كمف الناس مف  كمف كاف قادران عمى المشي كلـ يمش كاف جديران أال يأكؿ  فمف مشى أكؿ
جة التبتؿ كاالنقطاع لمعبادة، كىذه نظرة غير صحيحة لإلسالـ الذم يعد يدىعي العمؿ بح

العمؿ الصالح عبادة مف العبادات كيدعك إلى العمؿ كالكسب كيقرر أنو ال رىبانية في 
كأف سعي اإلنساف عمى معاشو ليعؼ نفسو أك يعكؿ أىمو أك يحسف إلى أرحامو   اإلسالـ

،  في سبيؿ اهلل  كالجياد  يعٌد ذلؾالحؽ إنما  كجيرانو أك يعاكف في عمؿ الخير كنصرة
ا آىتىاؾى " كقد دعا القرآف الكريـ إلى الجمع بيف نصيبي الدنيا كاآلخرة فقاؿ تعالى:  كىاٍبتىًغ ًفيمى

كمف الناس مف يدعي العمؿى استيانةن بو ، (ِّ)" المَّوي الدَّارى اآٍلىًخرىةى كىالى تىٍنسى نىًصيبىؾى ًمفى الدٍُّنيىا
تقاران لو كما كاف الحاؿي عند كثير مف العرب الذيف يحتقركف الحرؼ كالعمؿ اليدكم، كاح
بٌدؿ اإلسالـ ىذه المفاىيـ المغمكطة كرفع مف قيمة العمؿ أيان كاف نكعي كحقر مف شأف ف

 البطالة كجعؿ النبيُّ جمعى الحطب كبيعىو خيران لممرء مف أف يسأؿ الناس أعطكه أك منعكه
دع العمؿ ألنو لـ يتيسر لو في بمده كمسقط رأسو كمكطف أىمو كعشيرتو كمف الناس مف ي

 ،  كيرضى بالبطالة كالفقر بدالن مف اليجرة كالضرب في األرض كالسفر مع السعة كالغنى
فإف ىؤالء قد حثيـ اإلسالـ عمى اليجرة كشجعيـ عمى الغربة كبيف ليـ أف أرض اهلل 

ٍف يييىاًجٍر ًفي " قاؿ تعالى:   محصكر في جيةكاسعة كأف رزؽ اهلل غير محدد بمكاف كال مى كى
سىعىةن  كفى يىٍضًربيكفى " : كذكر اهلل تعالى ،  (ِْ)"سىًبيًؿ المًَّو يىًجٍد ًفي اأٍلىٍرًض ميرىاغىمنا كىًثيرنا كى ري كىآىخى

لمدينة كعف عبد اهلل بف عمرك قاؿ: تكفى رجؿ با،  (ِٓ)"ًفي اأٍلىٍرًض يىٍبتىغيكفى ًمٍف فىٍضًؿ المَّوً 
ـى  ممف كلدكا فييا فصمى عميو رسكؿ اهلل كقاؿ: " ليتو مات في غير مكًلًده"، فقاؿ رجؿ: كًل

يا رسكؿ اهلل ؟ قاؿ: "إف الرجؿى إذا مات غريبان ًقيسى لو مف مكلده إلى منقىطىًع أثًره في 
األرض ينشركف  بقاعكقد انطمؽ المسممكف األكائؿي عمى ىدل ىذه األحاديث في  الجنة"

كمف الناس مف يركف إلى  لديفى كيمتمسكف الرزؽى كيطمبكف العمـ، كيجاىدكف في سبيؿ اهللا
البطالة اعتمادنا عمى أخذه مف الزكاة أك غيرىا مف الصدقات كالتبرعات التي تجيء إليو 
مف اآلخريف بغير تعب كال عناء كفي سبيؿ ذلؾ يستبيحي المسألةى مع قكة بنيتو كسالمة 

مى الكسب، فاإلسالـ يحارب ىذه الفئة، كال يقرر ليا أم حؽ في الزكاة أعضائو كقدرتو ع
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كال في غيرىا مف الصدقات ما دامكا أقكياء مكتسبيف أك مستطيعيف لمكسب، كلذلؾ قاؿ 
: "ال تحؿ ايضا  كقاؿ،  أم في الزكاة لغني كال لقكم مكتسب" النبي: "ال حظ فييا 

كبيذا لـ يجعؿ الرسكؿ لمتبطؿ كسكؿ ) السميـ(  ٌم"سك  ) القكة(  الصدقة لغني كال لذم ًمٌرة
حقِّا في صدقات المسمميف كذلؾ ليدفع القادريف إلى العمؿ كالكسب الحالؿ كال يدع ليـ 

 (ِٔ)فرصة لمقعكد كترؾ العمؿ كالسعي.

كقد كشفت احدل التقارير االقتصادية الحديثة مشيرة ألى االثار السمبية لمبطالة ، ضعؼ 
المكدية الى  عمى التغمب عمى النتائج االجتماعية السمبية لمفقرالنامية  دكؿ قدرة الكتقمص 
بكجكد حمكؿ  كأضاؼ التقرير أنو يجبي عمى منظمة العمؿ الدكلية أف تضطمعى البطالة  

اآلثار االجتماعية كاالقتصادية لألزمة المالية عمى اقتصاديات الدكؿ التى  لمتقميؿ مف 
لى إعداد دراسات حكؿ أثر األزمة عمى األسكاؽ المالية مع تأثرت باألزمة باإلضافة إ

كعمى المستكل   التركيز بصكرة خاصة عمى تخفيؼ حدة الفقر كالبطالة فى ىذه الدكؿ
كاإلسالمي نجد تقاريرى منظمة العمؿ العربية التابعة لجامعة الدكؿ العربية تؤكد أف  العربي

 (%ُْ )مميكف شخص كيمثمكف( ُّ )حكعدد الشباف العرب العاطميف عف العمؿ يبمغ ن
 ،مميكف شخص(  ٖٗ )مف القكة العربية العاممة التي تبمغ في الكقت الحاضر نحك

 )أف يصؿ عددي الباحثيف عف فرص عمؿ في المنطقة العربية سنة التقارير ايضا كتكقعت
كما تؤكد تقاريري المنظمة أف الكطف العربي  مميكف شخص(  ِّ )إلى أكثر مف (ََُِ

مالييف أجنبي إلى جانب كجكد أكثر (  ٔ )ترتفع فيو نسبة البطالة بيف أبنائو يعمؿ فيو
يستثمريىا العربي خارجى األقطار العربية فمك استيثًمرت ىذه األمكاؿي  (مميار دكالر ََٖ )مف

في الكطف العربي لتمكٌنا مف تشغيؿ نسبة كبيرة مف اليد العاممة كالحد مف الخسائر السنكية 
 (ِٕ)تتحمميا الدكؿ العربية. التي

ما كانت األسبابي المؤدية إلى البطالة كأف كختاما البد مف االشارة أك التكضيح ، أيا 
أك نتيجة لمتخصص  تككف أثرنا لما يكجد فى المجتمع مف تناقضات فى بناء فرص العمؿ

بإتاحة فرص  المتزايد كالتنافس الشديد في اإلنتاج الرأسمالى فال سبيؿ إلى مكافحتيا إال
العمؿ التى تصكنيا الضكابطي العادلة مف شرع اهلل، كالتى تيتـ بالحاجات العامة لإلنساف 

كمف أجؿ  ،  فالديف كالعمؿ ىما طكؽ النجاة مف شركر البطالة كاألزمات االقتصادية
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القضاء عمى البطالة تكفير عمالة فنية ماىرة، كتقديـ الدعـ الصناعي الفني لالفراد كخمؽ 
 فرص لمتاىيؿ كالتدريب المستمر لمعمالة.ال
 

 الهوامش
 . َُسكرة الجمعة، أية -ُ
 . َُٕسكرة الكيؼ، أية -ِ
 . ٗسكرة يكنس، أية -ّ
أبك  :تح،  األحكاـ الشرعية الكبرل( ،قُٖٓ، )ت أبك محمد عبد الحؽاالشبيمي ، -ْ

؛ المتقي ّْٖ، صّ، جََُِ، السعكدية ، مكتبة الرشد ، عبد اهلل حسيف بف عكاشة
كنز ،  ىػ(ٕٓٗ تعالء الديف عمي بف حساـ الديف المتقي اليندم البرىاف فكرم )اليندم، 

، ُُٖٗ، مؤسسة الرسالة، ٓ، طبكرم حياني  ، تح: العماؿ في سنف األقكاؿ كاألفعاؿ
 . ٖ، صْج
الييثمي، عمي بف ابي بكر بف سميماف نكر الديف ، مجمع الزكائد كمنبع الفكائد ، تح: -ٓ
 . ٗ، صّ، جََُِ، دار الكتب العممية ، بيركت، ُمد عبد القادر احمد عطا ، طمح
ـ( ، -، )دُمشيكر ،اميرة عبد المطيؼ، االستثمار في االقتصاد االسالمي ، ط -ٔ

 . ّْ-ّٕ، صَََِ
ق( ، تمبيس ابميس، دار ٕٗٓابف الجكزم، جماؿ الديف ابك الفرج عبد الرحمف، )ت-ٕ

 .  ِّٖق، صَُّْالقمـ ، بيركت، 

ـ( ، -العريب، مصطفى ، البطالة كاثرىا عمى التنمية مقالة في جريدة ايالؼ، )د-ٖ
 .ٓ-ّ، صََِٓ

الطريقي ، عبد اهلل بف عبد المحسف ، االقتصاد االسالمي أسس كمبادلء كاىداؼ ،  -ٗ
 . ّٓ-ْٓص،ََِٗـ( ،-، )دُُط
رح كتعميؽ: ابك عبد اهلل محمد بف اسماعيؿ، صحيح البخارم، شالبخارم ،  -َُ

 . ُّٖكتاب الزكاة، رقـ ىػ ،َُْٕ، دار ابف كثير، بيركت،ُمصطفى ديب، ط
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الترمذم، ابك عيسى ، سنف الترمذم)الجامع الكبير( ،تح: بشار عكاد معركؼ ، -ُُ
 . ُٕٔ، كتاب الزكاة رقـ ُٔٗٗت( ،-، دار الغرب االسالمي ، )دُط
، دار المامكف ِيف سميـ اسد، طالمكصمي، ابك يعمى ، مسند ابي يعمى ، تح: حس -ُِ

 . ُٕٔ، كتاب الزبير، رقـ ُٖٗٗـ( ،-لمتراث،)د
 . ِٕسكرة البقرة، أية -ُّ
بسيكني، سعيد ابك الفتكح محمد ، الحرية االقتصادية في االسالـ كاثرىا عمى التنمية  -ُْ
 . ّالعريب، البطالة ، ص؛  ّٕ-ِْ،صُٖٖٗ، دار الكفاء ، مصر،ػ ُ، ط
 .  ْٕ-ّْالقتصاد االسالمي ، صالطريفي ، ا-ُٓ
،  َُِالعدد  ،مجمة الجندم المسمـ  ،مكانة العمؿ في اإلسالـ  ،أحمد أبك زيد ،  -ُٔ

 . ٓ-ّ، صََُِ
ابف ابك طالب، عمي، نيج البالغة، شرح كضبط نصكصو ، تبكيب صبحي الصالح، -ُٕ

 .ُِٔ، صُ ، جالدار االسالمية، بيركت، )د=ت(
؛ جرادؽ، ِْٕ، صُينظر: ابف ابك طالب، نيج البالغة ،ج لممزيد مف التفاصيؿ -ُٖ

، ُٕٗٗـ(، -، مركز الغدير لمدراسات االسالمية،)دِجكرج، ركائع نيج البالغة، ط
 . ُّٔص
، ىػ(ِٖٓ تأبك الفضؿ أحمد بف عمي بف محمد بف أحمد بف حجر )العسقالني ، -ُٗ

، ِت( ،ج-، )دبيركت، ابف كثير  دار ، اطراؼ الميٍسًند المعتىًمي بأطراؼ المسنىد الحنبمي
 . َِٖص
 ،القاىرة، مكتبة كىبو  ، العمؿ كالعماؿ كالميف في اإلسالـ ، زيداف ،  عبد الباقي-02

 .ّٕ،ص ُٖٕٗ
، مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ،  أحمد بف حنبؿ أبك عبداهلل الشيباني ابف حنبؿ ،  -ُِ

 . َّ، صُت( ، ج-)دَ، القاىرة ،مؤسسة قرطبة ، شعيب األرنؤكط  تذيؿ:
 . ُٓسكرة الممؾ ، أية -ِِ
 . ٕٕسكرة القصص، أية-ِّ
 . ََُسكرة النساء، أية -ِْ
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 . َِسكرة المزمؿ، أية -ِٓ
: باسـ فيصؿ  ، تحاآلحاد كالمثاني ،أحمد بف عمرك بف الضحاؾ أبك بكرالشيباني،  -ِٔ

 . ّٕٓ، صُ، جُُٗٗ،الرياض ،دار الراية ، ُ، طأحمد الجكابرة
كاستغالؿ الطاقات  لمكاجية البطالة رؤية إسالميةزيد احمد محمكد ، مقالة عف أبك  -ِٕ

 . ٕ-ْ، صََِٕ، مصر،المعطمة في المجتمع اإلسالمي
 

 قائمة المصادر  والمراجع                    
 القراف الكريـ.-ُ
ابك عبد اهلل محمد بف اسماعيؿ، صحيح البخارم، شرح كتعميؽ: مصطفى البخارم ،  -ِ

 . ىػَُْٕ، دار ابف كثير، بيركت،ُديب، ط
، ُالترمذم، ابك عيسى ، سنف الترمذم)الجامع الكبير( ،تح: بشار عكاد معركؼ ، ط-ّ

 .ُٕٔ، كتاب الزكاة رقـ ُٔٗٗت( ،-دار الغرب االسالمي ، )د
ق( ، تمبيس ابميس، دار ٕٗٓابف الجكزم، جماؿ الديف ابك الفرج عبد الرحمف، )ت-ْ

 ق. َُّْ، القمـ ، بيركت
، مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ،  اهلل الشيباني أحمد بف حنبؿ أبك عبد ابف حنبؿ ، -ٓ

 ت( . -)دَ، القاىرة ،مؤسسة قرطبة ، شعيب األرنؤكط  تذيؿ:
أبك  :تح،  األحكاـ الشرعية الكبرل( ،قُٖٓ، )ت أبك محمد عبد الحؽاالشبيمي ، -ٔ

 . ََُِلسعكدية ، ، امكتبة الرشد ، عبد اهلل حسيف بف عكاشة
: باسـ فيصؿ  ، تحاآلحاد كالمثاني ،أحمد بف عمرك بف الضحاؾ أبك بكرالشيباني،  -ٕ

 . ُُٗٗ،الرياض ،دار الراية ، ُ، طأحمد الجكابرة
ابف ابك طالب، عمي، نيج البالغة، شرح كضبط نصكصو ، تبكيب صبحي الصالح،  -ٖ

 . الدار االسالمية، بيركت، )د=ت(
، ىػ(ِٖٓ تأبك الفضؿ أحمد بف عمي بف محمد بف أحمد بف حجر )، العسقالني  -ٗ

 ت(. -، )دبيركت، دار ابف كثير  ، اطراؼ الميٍسًند المعتىًمي بأطراؼ المسنىد الحنبمي
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 تعالء الديف عمي بف حساـ الديف المتقي اليندم البرىاف فكرم )المتقي اليندم،  -َُ
مؤسسة ، ٓ، طبكرم حياني  ، تح: فعاؿكنز العماؿ في سنف األقكاؿ كاأل،  ىػ(ٕٓٗ
 . ُُٖٗ، الرسالة
، دار المامكف ِالمكصمي، ابك يعمى ، مسند ابي يعمى ، تح: حسيف سميـ اسد، ط -ُُ
 .  ُٖٗٗـ( ،-متراث،)دئ

الييثمي، عمي بف ابي بكر بف سميماف نكر الديف ، مجمع الزكائد كمنبع الفكائد ، تح: -ُِ
 . ََُِ، دار الكتب العممية ، بيركت، ُط محمد عبد القادر احمد عطا ،

 قائمة المراجع
بسيكني، سعيد ابك الفتكح محمد ، الحرية االقتصادية في االسالـ كاثرىا عمى التنمية ، -ُ
 . ُٖٖٗ، دار الكفاء ، مصر،ػ ُط
ـ(، -، مركز الغدير لمدراسات االسالمية،)دِجرادؽ، جكرج، ركائع نيج البالغة، ط -ِ

ُٕٗٗ . 
كاستغالؿ الطاقات  لمكاجية البطالة رؤية إسالميةك زيد احمد محمكد ، مقالة عف أب -ّ

 . ََِٕ، مصر،المعطمة في المجتمع اإلسالمي
 . ََُِ،  َُِالعدد  ،مجمة الجندم المسمـ  ،مكانة العمؿ في اإلسالـ -أ
 الطريقي ، عبد اهلل بف عبد المحسف ، االقتصاد االسالمي أسس كمبادلء كاىداؼ ،-ْ
 . ََِٗـ( ،-، )دُُط
 ،القاىرة، مكتبة كىبو  ، العمؿ كالعماؿ كالميف في اإلسالـ ، زيداف ،  عبد الباقي-ٓ

ُٕٖٗ . 
ـ( ، -العريب، مصطفى ، البطالة كاثرىا عمى التنمية مقالة في جريدة ايالؼ، )د-6

ََِٓ. 
ـ( ، -، )دُمشيكر ، اميرة عبد المطيؼ، االستثمار في االقتصاد االسالمي ، ط-ٕ

َََِ . 
 

 
 


