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Abstract
The study aims to demonstrate the impact of poverty and unemployment in the threat of civil peace, through search the

concept of civil peace, poverty and unemployment and causes of and raised by. And follow the guidance is prophetic in addressing the
phenomenon of poverty and unemployment as one of the most important threats to civil peace, and the statement of preventive and
curative solutions for them, and appreciation of those solutions from the perspective of Islamic economics in a manner contributing to
the preservation of civil peace and achieve social safety.

The importance of civil peace has been shown is the need of the five necessities in the purposes of islam, which has to be
secured for each of belonging to a community of individuals, Although the problem of poverty and unemployment from the global
economic problems facing communities which have repercussions In all aspects of life and is at the same time of the most important
threats to civil peace and that the doctrine of the Islamic economic feet holistic treatment of the problem of poverty and unemployment
in a manner contributing to the preservation of civil peace.
This result is due to the excellence Sunnah and unique methodology in the treatment of poverty and unemployment. Research has
recommended that the revival of the financial acts of worship among the Islamic community applications, and the need to embrace the
idea of the state of small and medium enterprises and handicraft all of this to be a mechanism contributing to the treatment of poverty
and In this paper, we describe the formatting guidelines for GJEB Journal Submission.  The entire paper must be in A4 size and
“Moderate” margin. The authors must follow the instructions given in the document for the papers to be published.  You can use this
document as both an instruction set and as a template into which you can type your own text.
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:الملخص
ر والبطالة في تهديد السلم المدني، وذلك من خالل بحث مفهوم السلم المدني والفقر والبطالة وأسبابهما وأثارهما، تهدف الدراسة إلى بيان أثر الفق

تتبع الهدي النبوي في معالجة ظاهرة الفقر والبطالة باعتبارهما إحدى أهم مهددات السلم المدني، وبيان الحلول الوقائية والعالجية لهما، وتقدير تلـك                 و

وقد تبين أهمية السلم المدني وهـو       . وجهة نظر االقتصاد اإلسالمي على نحو يسهم في الحفاظ على السلم المدني ويحقق األمان االجتماعي              الحلول من   

ضرورة من الضرورات الخمس في مقاصد الشريعة والتي البد من تأمينها لكل من ينتمي للمجتمع من أفراد، وإن مشكلة الفقر والبطالة من المشكالت                     

قتصادية العالمية التي تواجه المجتمعات والتي لها انعكاسات على الحياة بكافة مناحيها وتعد في ذات الوقت من أهم مهددات السلم المدني وإن المذهب اال

ا إلى تميز السنة النبوية االقتصادي اإلسالمي قدم عالجا متكامال لمشكلة الفقر والبطالة على نحو يسهم في الحفاظ على السلم المدني، وهذه النتيجة مرده

وقد أوصى البحث بضرورة إعادة إحياء التطبيقات اإلسالمية للعبادات المالية في أوساط المجتمع، وضرورة . ومنهجيتها الفريدة في عالج الفقر والبطالة

لفقر والبطالة والحفاظ على السلم المدني واألمن تبني الدولة لفكرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والحرف اليدوية كل ذلك ليكون آلية تسهم في عالج ا

.االجتماعي

.السلم المدني، الفقر، البطالة، األمن االجتماعي: كلمات مفتاحية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

:المقدمة

الحمد هللا رب العالمين، وأفضل الصالة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، ومن سار 

هللا وحده ال شريك له، ال رب غيره وال معبود بحٍق سواه، وأشهد على هديهم واستن بسنَّتهم إلى يوم الدين، واشهد أن ال إله إال ا

.أن محمداً عبده ورسوله صلوات ربي وسالمه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين



104 | P a g e                                         w w w . s c i e n c e r e f l e c t i o n . c o m

:وبعد

لقد جاءت سيرة النبي صلى اهللا عليه وسلم وسنته ترجمة ألحكام القرآن العظيم وتطبيقاً عملياً لمنهج اهللا سبحانه الذي 

، وال شك أن المعرفة الوافية لمنهجية النبي صلى اهللا عليه ]54النور [ چٿٿٿٺچ:شر، حيث قال سبحانه وتعالىارتضاه للب

وسلم في إرساء قواعد السلم المدني لها أثر كبير في فهم الواقع وتوجيهه وفق منهج النبي صلى اهللا عليه وسلم، حيث أنار 

ب من جوانب الحياة، في الوقت الذي نحن بأمس الحاجة فيه إلى تتبع خطى نبينا الطريق لألمة ووضع حجر األساس في كل جان

صلى اهللا عليه وسلم والعودة إلى قواعد السنَّة المطهرة خاصة فيما يتعلق بالسلم المدني والذي يتعلق بمقصد من مقاصد الشريعة 

. التي جاءت لتحقيقها من خالل نصوص القرآن والسنة

المدني بمجموعة من األخطار الداخلية والخارجية التي تعمل على اختالله، ومن أهم تلك األخطار وقد يتأثر السلم

الداخلية ظاهرتي الفقر والبطالة وهما من أهم المشكالت االقتصادية التي تواجه المجتمعات وتترك أثرا على امن وسلم المجتمع، 

سلم المجتمع، وما يجب علينا إال تتبع الهدي النبوي للوصول إلى الحلول ألجل ذلك كان لزاماً التصدي لهما للمحافظة على أمن و

الوقائية والعالجية لهما، وذلك من خالل التعريف بالتوجيهات النبوية التي تسهم في الحفاظ على  السلم المدني رصيناً بعيداً عن 

.  كل أسباب االختالل وكل ذلك في ضوء تقدير االقتصاد اإلسالمي لها

:الدراسةأهمية

:تنبع أهمية الدراسة من عدة جوانب منها

أن الفقر والبطالة من أهم المشكالت االقتصادية التي تواجه المجتمعات البشرية، ومن المواضيع المهمة في -1

االقتصاد اإلسالمي ألن أثارهما ترتبط بمورد إنتاجي مهم وهو اإلنسان الذي يمثل الدعامة األساسية في تنمية 

.المجتمع

األثر الكبير الذي تتركه ظاهرتي الفقر والبطالة على السلم المدني للمجتمع، من حيث نقض بنيان المجتمع -2

.وأمنه وهذا كله يترك أثرا سلبيا على الحياة االجتماعية واالقتصادية

ها النبي إبراز جانب السبق الحضاري للسنة النبوية في معالجة الفقر والبطالة، وإبراز األساليب التي استخدم-3

.    صلى اله عليه وسلم في ذلك

:مشكلة الدراسة

:تتلخص مشكلة الدراسة في طرح التساؤالت التالية

ما مفهوم السلم المدني؟ وما األلفاظ ذات الصلة بهذا المفهوم؟-1

ما أهمية السلم المدني في السنة النبوية؟ وما أهميته من الناحية االقتصادية؟-2

ة؟ وما هي أسبابهما؟ما مفهوم الفقر والبطال-3

ما هي اآلثار االقتصادية واالجتماعية التي تتركها ظاهرة الفقر والبطالة على الفرد والمجتمع؟-4

ما هي آليات معالجة مشكلة الفقر والبطالة في ضوء الهدي النبوي؟-5

ما هو أثر تفعيل آليات المعالجة على السلم المدني؟-6

:أهدف الدراسة
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: األهداف اآلتيةتسعى الدراسة إلى تحقيق

. التعرف على مفهوم السلم المدني واأللفاظ ذات الصلة-1

.توضيح أهمية السلم المدني في السنة النبوية، وأهميته من الناحية االقتصادية-2

.التعرف على ظاهرة الفقر والبطالة وما تعلق بهما من أسباب وأثار-3

اعتبارهما إحدى أهم مهددات السلم المدني، وبيان الحلول الوقائية تتبع الهدي النبوي في معالجة ظاهرة الفقر والبطالة ب-4

والعالجية لهما، وتقدير تلك الحلول من وجهة نظر االقتصاد اإلسالمي على نحو يسهم في الحفاظ على السلم المدني 

.  ويحقق األمان االجتماعي

:منهجية الدراسة

:تعتمد الدراسة على المنهجين التاليين

ج الوصفي وذلك من خالل استعراض الجوانب المتعلقة بمفهوم السلم المدني وأهميته، وتقديم عرض موجز عن المنه: أوال

.  مفهوم وأسباب وآثار ظاهرة الفقر والبطالة، وتتبع األحاديث النبوية التي أشارت لعالج ظاهرة الفقر والبطالة

هات والقيم النبوية الوقائية والعالجية لظاهرة الفقر والبطالة المنهج االستقرائي وذلك من خالل استخالص أهم التوجي: ثانيا

.  وتقديرها من وجهة نظر االقتصاد اإلسالمي على نحو يسهم في الحفاظ على السلم المدني رصينا بعيدا عن أي اختالل

:الدراسات السابقة

)األمن االجتماعي من منظور االقتصاد اإلسالمي(بعنوان ) 2013(دراسة طشطوش -

تهدف هذه الدراسة إلى توصيف مشكلة األمن االجتماعي الراهنة، وبحث مسبباتها محليا وإقليميا ودوليا، وتقييم السياسات 

وتضمنت . المقترحة التي عرضت لمعالجتها وضعيا، وتجلية دور االقتصاد اإلسالمي في تحقيق األمن االجتماعي وقاية وعالجا

اقعه واتجاهاته، ووضعت تقييما للمعالجات القائمة لتدهور األمن االجتماعي سواء في البلدان الدراسة مفهوم األمن االجتماعي وو

الصناعية أو البلدان النامية، ثم انتهت ببيان موقف االقتصاد اإلسالمي من األمن االجتماعي ودور مؤسساته في تحقيق األمن 

أن األمن االجتماعي من أهم الحاجات األساسية لإلنسان والتي ال :وخلصت الدراسة إلى العديد من النتائج من أهمها. االجتماعي

يستطيع العيش بدونها وانعدام األمن يعني فناء األمة والقضاء على كيانها بسبب ما سوف يصيبها من تفكك وانهيار، كما 

ادي والعسكري، وقدم وتوصلت إلى شمولية مفهوم األمن االجتماعي؛ فهو يشمل األمن الغذائي والصحي والنفسي واالقتص

اإلسالم العديد من اآلليات الكفيلة بتحقيق األمن االجتماعي بمعناه الشامل      

)دور الزكاة في تحقيق األمن االجتماعي(بعنوان ) 2012(دراسة عبابنة -

سالمي العظيم، تهدف هذه الدراسة إلى إبراز دور الزكاة في تحقيق األمن االجتماعي بوصفها ركنا من أركان الدين اإل

. شرعها اإلسالم لتحقيق مقاصد عدة من أبرزها غلق كل منافذ الخوف والعوز الناشئة عن العوز والحاجة في المجتمع المسلم

وتضمنت الدراسة توضيح مفهوم األمن االجتماعي وأهميته، وخصائص الزكاة وطبيعتها ودورها في تحقيق التكافل االجتماعي 

رها في تخفيف تكاليف محاربة الجريمة بما توفره من فرص عمل وتوظيف تحقيقا لكفاية أفراد المجتمع واألمان االجتماعي، ودو

وخلصت . ، وذلك من خالل توضيح الجوانب األمنية في أوعية الزكاة، والجوانب األمنية التي تتحقق من خالل مصارف الزكاة
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القيام بدورها الشامل الذي أراده الشارع سبحانه، وسن الدراسة إلى ضرورة تنظيم الزكاة على شكل مؤسسي حتى تستطيع

.التشريعات الالزمة لتطبيق الفريضة عمليا لتحقيق مقصدا عظيما من مقاصد اإلسالم أال وهو األمن

)شبكات األمان والضمان االجتماعي في اإلسالم(بعنوان ) 2010(دراسة السبهاني -

ان والضمان االجتماعي األصيلة والخالدة والشاملة في اإلسالم مقارنة بتشريعات تهدف هذه الدراسة إلى تقييم شبكات األم

الضمان الحادثة في اقتصاد السوق، وشبكات األمان الطارئة والمرحلية والجزئية التي تعاهدتها المنظمات الدولية المعبرة عن 

واألمان االجتماعي بتأصيله، وبيان األطر توجيهاتها في ظل العولمة، وتضمنت الدراسة بيان موقف اإلسالم من الضمان

تفوق اإلسالم تجاه : وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أبرزها. المؤسسية التي اقرها اإلسالم لتحقيق حد الكفاية إلفراده

والضمان قضية الضمان االجتماعي، وتفوق شبكات األمان االجتماعي الخادمة له على أي موقف أو تشكيل مؤسسي معاصر ، 

االجتماعي في اإلسالم هو لكل أفراد الدولة بغض النظر عن ديانتهم، كما وخلصت الدراسة إلى جملة من السياسات العملية التي 

قد تسهم بالنهوض بالضمان االجتماعي ال سيما في ظل المعوقات الموضعية التي قيدت مظلة الضمان االجتماعي في الدول 

.  العربية اإلسالمية

)األسباب االقتصادية لظاهرة الفقر وطرق معالجتها(بعنوان ) 2010(سة العجلوني درا-

لتفسير المشكلة واقتراح الحلول –األردن –تهدف الدراسة إلى مراجعة األسباب االقتصادية لظاهرة الفقر وخاصة في 

ومقياس الفقر، وبيان األسباب العامة المالئمة لها والسياسات التي قد تسهم في خفض نسبة الفقر، وتضمنت الدراسة مفهوم 

وخلصت الدراسة إلى . لظاهرة الفقر، واألسباب الخاصة بهذه الظاهرة في األردن، واالستراتجيات المقترحة لعالج هذه الظاهرة

إنشاء مؤسسة حكومية متخصصة في تقديم الخدمات الفنية واالقتصادية: جملة من المقترحات والتوصيات لعالج الفقر منها

ايالء األسر الفقيرة الرعاية واالهتمام من خالل دعم تشجيع العمل الخاص وخاصة ألفرادها الشباب، ، وللمشروعات الصغيرة

وذلك بتمليكهم مصلحة خاصة عن طريق أسلوب التمويل التنموي، بعد إكسابهم الخبرات والمهارات الفنية واإلدارية في مجال 

لألسر الفقيرة سواء بدعم أسعارها أو بتخصيص نظام البطاقات التموينية لتلك األسر ما العمل وتخفيض أسعار السلع الغذائية

.أمكن وغيرها

)اآلليات الشرعية لعالج مشكلة البطالة (بعنوان ) 2008(دراسة ذبيح -

البطالة قابل تهدف الدراسة إلى التعرف على ظاهرة البطالة وما تعلق بها من أسباب وآثار، ووضع عالج جذري لمشكلة 

وتضمنت الدراسة . للتطبيق من منظور إسالمي، والتعرف على اآلليات الشرعية لمعالجة مشكلة البطالة وتطبيقاتها المعاصرة

وخلصت الدراسة إلى جملة من . بحث مفهوم البطالة وأسبابها وأثارها، واآلليات الشرعية الوقائية والعملية لعالج مشكلة البطالة

أن عالج مشكلة البطالة يرتكز على جانبين وقائي قبل وقوع الظاهرة وعالجي بعد وقوع الظاهرة وهذه اآللية : زهاالنتائج من أبر

. تترك ميزة لعالج ظاهرة البطالة في المجتمعات المسلمة

الدراسات وتأتي هذه الدراسة في الوقت الذي أغفلت فيه الدراسات السابقة أثر الفقر والبطالة على السلم المدني، فجل 

السابقة إما أنها أفردت الحديث عن األمان االجتماعي وسبل تحقيقه، أو أنها تحدثت عن مشكلة الفقر والبطالة وعالجهما، وبالتالي 
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كما أن هذه الدراسة تتميز بأنها تستقصي آليات المعالجة من . ال يوجد ربط بين آليات معالجتها واثر ذلك على السلم المدني

.الشريف بقراءة اقتصاديةالهدي النبوي 

ويأمل الباحثان أن تكون هذه الدراسة إضافة نوعية للدراسات ذات الصلة خاصة مع عدم وجود دراسات تتناول العنوان 

.  الدقيق للبحث في حدود اطالع الباحثين

المبحث األول

السلم المدني، مفهومه وأهميته

شريعة، حيث يحتاج الفرد إلى األمن على دينه ونفسه وماله يعد السلم المدني من الضرورات الخمس في مقاصد ال

وعرضه، وإن كان هذا المصطلح بهذا اللفظ لم يكن معلوماً في سنة النبي صلى اهللا عليه وسلم، إال أن هناك إشارات في السنة 

وأنه :  ((مدينة حيث جاء فيهاالنبوية تدل عليه، مثل مصطلح األمن الذي ورد في وثيقة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ألهل ال

، وبمقتضى هذا الشرط في العهد النبوي، يتحقق األمن لجميع )1())إال من ظلم وأثم.. من خرج آمن، ومن قعد بالمدينة آمن

. المسلمين وغير المسلمين، في خروجهم وبقائهم من غير ظلم وال إثم

هم، وكان هذا األمن حقا أيضا لغير المسلمين من أهل وقد أمن المسلمون على دينهم، وعلى أنفسهم وأعراضهم وأموال

الكتاب على دينهم ودنياهم، ما داموا مسالمين، وكانت أنفسهم وأعراضهم وأموالهم مصونة بذمة اإلسالم، حتى ظهر اإلثم والغدر 

ولم يكن بد من حفظ أمن بالعهود منهم، وهددوا أمن المسلمين في المدينة بمعاونة العدو، ونشروا األكاذيب عن المسلمين،

.المجتمع المسلم بطردهم، وإنفاذ حكم اهللا فيهم طائفة بعد أخرى

وفي المطالب التالية سوف يعرض الباحثان مفهوم السلم المدني وما يتعلق به من ألفاظ ذات صلة، وأهميته في السنة 

. النبوية

:مفهوم السلم المدني واأللفاظ ذات الصلة: المطلب األول

:مفهوم السلم المدني: األولالفرع

مسالمة وسلَاما صالحه، وهو الصلْح وخالف ) سالمه(و، )2(المسالمة والصلْح ِضد الْحرِب والْمحاربِة: السلم في اللغة

"وفي لسان العرب، )3(]٦١: األنفال[چجئییی  ی   چ:الْحرب وِفي القرآن الكريم  :لْمتَقُوُلال: الس ،اِلمسم : نِلم َأنا ِسلْم

لْموس ِسلْم مقَوني، ووا: سالَموتَسالم ،ساِلمونوا: مالَحاَألثير. تَص نا، قَاَل ابضعها بهيج بعضتْ لَا يرتْ تَسايُل ِإذا تَسالَمالْخَيو :

لِْح، وا لُغَتَاِن ِللصمهى بكسر السين وفتحها، وورياِلمَأي س ِليمس قَلْب .المِتسواالس المِة: واِإلسالشَِّريع ِمن المواِإلس ،اداِلانِْقي :

فَعتَدسوي مالد قَنحي ِبذَِلكو ،لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص ،ا َأتى ِبِه النَِّبيم امالِْتزِة ووِع وِإظهار الشَِّريعوقد روي ِإظهار الْخُض ،وهكْرالْم

فَمعنَاه َأنه دخََل ِفي : ، قَاَل اَألزهري)4())المسِلم من سِلم المسلمون ِمن ِلساِنِه ويِدِه((: عِن النَِّبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم َأنه قَاَل

.)5("باِب السالمِة حتَّى يسلَم الْمْؤِمنُون ِمن بوائقه

.503، ص1جالسيرة النبوية، ابن هشام، )(1
.، فصل األلف3، ص6جلسان العرب، ابن منظور، )(2
.، باب السين446، ص1جالمعجم الوسيط، )(3
.11، ص1، ج10سلمون من لسانه ويده، حديث رقم كتاب اإليمان، باب المسلم من سلم المصحيح البخاري، )(4
.، فصل السين293-294، ص12، ابن منظور، جلسان العرب)(5
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قُولُونيو ،نتَ اللَّعيا، وَأباحبص اِحِبِه َأنِْعمقُوَل َأحدهم ِلصبَأن ي ونيحِة ياِهِليِفي الْج بركَانَِت الْعفكَأنه : و ،كُملَيع المس

.)6(ا علَى السلَاِم وَأمروا بِإفْشاِئِهعلَامةُ المسالَمِة وَأنه لَا حرب هنَاِلك، ثُم جاء اللَّه باِإلسالم فَقَصرو

فمن خالل ما سبق من معاني لغوية نجد أن مدارها على تحقيق معنى األمان والبعد عن العنف واإلرهاب والتخويف 

.والقلق واالضطراب

أن هذا المصطلح أما فيما يتعلق بالمعنى االصطالحي فليس هناك تعريفاً محدداً للسلم المدني عند العلماء على اعتبار 

حديث االستعمال، إال أن المعنى اللغوي إضافة إلى ما يرتبط بهذا المصطلح من ألفاظ تعطي الداللة نفسها، وبالتالي فإنه يمكن 

:للباحثين تعريف السلم المدني باآلتي

أموالهم بعيداً عن أن يعيش الناس في حياتهم المدنية واالجتماعية باستقرار وأمان على دينهم وأنفسهم وأعراضهم و"

الخوف والقلق والرعب وكل ما يهدد أمنهم واستقرارهم ويشمل هذا السلم الحياة األسرية واالقتصادية واالجتماعية والسياسية 

".   والغذائية والدينية وكل ما يتعلق بحياة اإلنسان مما يتعذر مع فقدانه استمرار الحياة واستقرارها

:لصلة بمفهوم السلم المدنياأللفاظ ذات ا: الفرع الثاني

ومن األلفاظ التي تتعلق بمصطلح السلم المدني ما يعرف باألمن المجتمعي، فما هو مفهوم األمن المجتمعي؟

: األمن المجتمعي

"قاَل المناِوي، )7(ضد الخوف: واألمن  :لُه طمْأِنينَةُ النَّفِْس وزمِن الْآِتي، وَأصكْروٍه ِفي الزتَوقُِع م ِفعدم8(واُل الخَو( ،

.)9(وأمن أمنا وأمانا وَأمانَة وأمنا اطْمَأن ولم يخف فَهو آمن

، )10(وقد وردت كلمة األمن ومشتقاتها في القرآن الكريم في سبعين موضعا كلها تعني الطمأنينة والثقة وعدم الخوف

ان فردا أو جماعة في سائر ميادين العمران الدنيوي، بل أما األمن االجتماعي فهو الطمأنينة التي تنفي الخوف والفزع عن اإلنس

.)11(وأيضا في المعاد األخروي فيما وراء هذه الحياة الدنيا

والمفهوم العام لألمان االجتماعي يعبر عن الحال التي يشعر فيها الفرد بانتمائه إلى مجتمع يكفل احتياجاته سيما 

تعليم والرعاية الصحية، فهذه المتطلبات تمثل الحدود الدنيا لمستوى المعيشة المقبول األساسية منها، التغذية والسكن واإلعفاف وال

.)12(بحسب المعايير الشرعية والمدنية

مجموعة من اآلليات واألنشطة المترابطة المستخدمة لتحقيق "وقد عرفته لجنة غرب آسيا في األمم المتحدة على أنه 

إلنسان من الحاجة والعوز والحرمان ،والحد من خسائره وحمايته من األخطار الداخلية االستقرار لألفراد والجماعات ،وتحرير ا

.، فصل السين289، ص12، ابن منظور، جلسان العرب)(6

.21ص13، ابن منظور، جلسان العرب)(7

.184،ص34، الزبيدي، جتاج العروس)(8

).أمن(مادة ،28ص1،جالمعجم الوسيط) (9

.11، صمعن القضاة،منهج القران في تحقيق األمن االقتصادي) (10

.12ص محمد عمارة، ، اإلسالم واألمن االجتماعي) (11

.4، عبد الجبار السبهاني، صشبكات األمان والضمان االجتماعي في اإلسالم) (12
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والخارجية غير المالئمة ، والتي قد يتعرض لها ، سواء أكانت من صنع اإلنسان كاألزمات المالية واالنحسار االقتصادي، أو 

.)13("طبيعية كالجفاف والقحط واألوبئة

ر عن طمأنينة األفراد والمجتمع وينفي عنه كل أسباب الخوف والقلق ويسد أبواب ولذلك فإن األمن االجتماعي يعب

.ومنافذ الجريمة التي تتناقض مع أمن الفرد والجماعة

وكما يكون األمن في الضرورات والحاجات المادية، يكون كذلك في األمور المعنوية والنفسية والروحية، وكما يكون 

.)14(العامللفرد يكون لالجتماع اإلنساني 

: أهمية السلم المدني في السنة النبوية: المطلب الثاني

يتم يعتبر السلم المدني ضرورة وفريضة ال يجوز التفريط بها والتنازل عنها وتحقيقها من مقاصد الشريعة وما ال

النسل والمال والعقل، الواجب إال به فهو واجب، فمن مقاصد الشريعة الحفاظ على الضرورات الخمس وهي حفظ الدين والنفس و

.وهذا ال يتحقق إال بوجود السلم واالستقرار

وإن للسلم والسالم نصيب كبير في نصوص القرآن والسنة، ما يدل على أهميته في حياة الناس ومعاشهم، ولقد امتن اهللا 

اعلم أن ما : "قال الماوردي، ]4:قريش[چٿٿٿٺٺٺٺچ :على قريش وذكرهم بالنعم العظيمة ومنها قوله سبحانه

دين متبع وسلطان قاهر : تصلح به الدنيا حتى تصير أحوالها منتظمة وأمورها ملتئمة ستة أشياء، هي قواعدها وان تفرعت، وهي

)15(."وعدل شامل وأمن عام وخصب دائم وأمل فسيح

اهللا على قريش بنعمة األمن التي وال عجب في أن يجعل األمن من أسباب انتظام الدنيا واستقرار المعاش وقد امتن

حباهم إياها في البلد الحرام فكانت سبباً في جلب األرزاق واستقطاب الناس إلى هذا المكان المطمئن من كل بقاع األرض، وقد 

"عد الماوردي أن فوات السلم واألمن في المجتمع المسلم من األسباب التي تصرف الناس عن مصالحهم، فقال هنَُأ اَألمن َأ: 

َألن الْخَوفَ يقِْبض النَّاس عن مصاِلِحِهم، ويحِجزهم عن تَصرِفِهم، ويكُفُّهم عن َأسباِب الْمواد الَِّتي ِبها ِقوام َأوِدِهم وانِْتظَام .. عيٍش

لَِتِهمم16("ج( .

، )17(معافى في بدنه وله قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرهاولعمري من أصبح آمناً في سربه "وقال الغزالي 

وليس بأمن اإلنسان على روحه وبدنه وماله ومسكنه وقوته في جميع األحوال بل في بعضها، فال ينتظم الدين إال بتحقيق األمن 

له األمان على نفسه وماله وعرضه ، فال يهنأ المرء ولو ملك الدنيا بأسرها إن لم يتحقق )18("على هذه المهمات الضرورية

.ومجتمعه 

.3ادية واالجتماعية لغربي آسيا، ص، اللجنة االقتصالضمان وشبكات األمان االجتماعي في إطار السياسات االجتماعية)(13
.5، صمرجع سابق ، اإلسالم واألمن االجتماعي) (14
. 133ص1، الماوردي،جأدب الدنيا والدين) (15
.142، مرجع سابق صأدب الدنيا والدينالماوردي، )(16
.2346م حديث رقرواه الترمذي في سننه هذا النص مقتبس من حديث الرسول صلى اهللا عليه وسلم الذي )(17
.128، ص، أبو حامد الغزالياالقتصاد في االعتقاد) (18
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"قال]8:التكاثر[چھھھھہچ :وقد روي عن ابن مسعود رضي اهللا عنه في تفسير قوله تعالى األمن : 

.، فهو من أعظم النعم)19("والصحة

تنظيمات السلم ولقد حرص النبي صلى اهللا عليه وسلم على تحقيق هذا الغرض في الدولة اإلسالمية األولى حيث بدأت

المدني ألمور المعاش في الدولة اإلسالمية عقب الهجرة النبوية من مكة إلى المدينة بعقد المؤاخاة الذي مثل تعاقدا اجتماعيا 

.)20(واقعيا وحقيقيا بين المهاجرين واألنصار

ما يظهر لنا ذلك بوضوح أن كما ظهر ذلك في حياة النبي صلى اهللا عليه وسلم الدعوية واالجتماعية والسياسية، ولعلَّ

لَما ((: من أوائل الكلمات التي نطق بها النبي صلى اهللا عليه وسلم حين دخل المدينة مهاجراً ما روي عن عبِد اللَِّه بِن سلَاٍم، قَاَل

ِإلَي فََل النَّاسِدينَةَ انْجالم لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهوُل اللَِّه صسر ِقيَلقَِدمفَِجْئتُ ِفي النَّاِس : ِه، و ،لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهوُل اللَِّه صسر قَِدم

شَيٍء تَكَلَّم ِبِه َأن ِلَأنْظُر ِإلَيِه، فَلَما استَبنْتُ وجه رسوِل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم عرفْتُ َأن وجهه لَيس ِبوجِه كَذَّاٍب وكَان َأوُل

فالسالم بهذا المعنى هو . )21())يا َأيها النَّاس، َأفْشُوا السلَام، وَأطِْعموا الطَّعام، وصلُّوا والنَّاس ِنيام تَدخُلُون الجنَّةَ ِبسلَاٍم: قَاَل

.أنها قامت على هذا األساسبمثابة إعالن عام من دولة الرسول صلى اهللا عليه وسلم على اعتبار

ومن حرص الرسول صلى اهللا عليه وسلم على إرساء قواعد هذا المبدأ العظيم من مبادئ الدولة المسلمة أنه كان يطمئن 

الناس ويشيع فيهم روح األمن والسالم ويبعدهم عن كل ما يخيفهم ويقلقهم، حتى لو كان األمر فيه خوف ورعب فعلياً إال أن 

كَان النَِّبي صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم َأحسن النَّاِس، وَأجود ((: هللا عليه وسلم يهون األمر ويطمئن الناس، عن َأنٍَس، قَاَلالنبي صلى ا

َل الصِقب لٍَة، فَانْطَلَقَ النَّاسِدينَِة ذَاتَ لَيُل المَأه فَِزع لَقَدالنَّاِس، و عَأشْجالنَّاِس، و قَد لَّمسِه ولَيلَّى اُهللا عص النَِّبي ملَهتَقْبِت، فَاسو

لَن تُراعوا لَن تُراعوا، وهو علَى فَرٍس ِلَأِبي طَلْحةَ عرٍي ما علَيِه سرج، ِفي عنُِقِه سيفٌ، : سبقَ النَّاس ِإلَى الصوِت، وهو يقُوُل

.)22())ِإنَّه لَبحر: ، َأو)*(وجدتُه بحرالَقَد: " فَقَاَل

لَا يِشير َأحدكُم ِإلَى َأِخيِه ِبالسلَاِح، فَِإنَّه لَا ((: ومن هنا فقد نهى النبي صلى اهللا عليه وسلم أيضاً عن ترويع المسلم، وقال

في الحديث تأكيد على : "، قال اإلمام النووي رحمه اهللا)23())ع ِفي حفْرٍة ِمن النَّاِريدِري َأحدكُم لَعلَّ الشَّيطَان ينِْزع ِفي يِدِه فَيقَ

حرمة المسلم، والنهي الشديد عن ترويعه وتخويفه والتعرض له بما قد يؤذيه، وسواء كان هذا هزالً ولعبا أم ال؛ ألن ترويع 

.)24("المسلم حرام بكل حال، وألنه قد يسبقه السالح

دأ عظيم ومهم في حفظ المسلمين من كل ما يرهبهم ويخيفهم ولو كان على سبيل المزاح، وال شك أن هذه وهذا مب

 ِن النَِّبيا، عمنْهع اللَّه ِضير ،رمِن عِد اللَِّه ببع نالتربية لها دالالتها، فهي توطن نفس المسلم علة عدم التجرؤ على الحرمات، فع

لَيلَّى اُهللا عقَاَلص ،لَّمسِمنَّا((: ِه و سفَلَي الَحنَا السلَيَل عمح ن25())م(.

.582ص24، الطبري، ججامع البيان في تأويل القرآن) (19
.51، مرجع سابق صاإلسالم واألمن االجتماعي) (20
.596، ص1يزي، ج، التبرمشكاة المصابيح: صححه األلباني، انظر. 652، ص4، أبواب صفة القيامة والورع والزهد، جسنن الترمذي) (21
.واسع الجري: أي:  وجدناه بحراً)(*

.13، ص8، ج6033كتاب األدب، باب حسن الخلق والسخاء وما يكره من البخل، حديث رقم صحيح البخاري، ) (22
.1407، ص3، ج1780كتاب الجهاد والسير، باب فتح مكة، حديث رقم صحيح مسلم، ) (23
.170، ص16، النووي، جشرح صحيح مسلم) (24
.4، ص9، ج6874، حديث رقم ..)ومن أحياها(، كتاب الديات، باب قوله تعالىصحيح البخاري)(25
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 هعٍل مبِإلَى ح مهضعفَانْطَلَقَ ب ،مٌل ِمنْهجر فَنَام ،لَّمسِه ولَيلَّى اُهللا عص النَِّبي عم ونِسيركَانُوا ي موقد ورد عن الصحابة َأنَّه

 ،فََأخَذَهلَّمسِه ولَيلَّى اُهللا عوُل اللَِّه صسفَقَاَل ر ،ا((: فَفَِزعِلمسم عوري ِلٍم َأنسِحلُّ ِلم26())لَا ي( .

كما أشار عليه الصالة والسالم إلى ضرورة الكف عن إشاعة الخوف بين صفوف المسلمين بالتركيز على المساوئ 

إصالحها، وإنما فقط لمجرد ذكرها مما يشيع بين الناس الخوف والرعب واليأس من والسلبيات في المجتمع دون العمل على

: قَاَل َأبو ِإسحاقَ، ))هلَك النَّاس فَهو َأهلَكُهم : ِإذَا قَاَل الرجُل((: الواقع، فعن َأِبي هريرةَ َأن رسوَل اِهللا صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم، قَاَل

.)27(َأدِري، َأهلَكَهم ِبالنَّصِب، َأو َأهلَكُهم ِبالرفِْعلَا 

من َأخَافَ مْؤِمنًا ِبغَيِر حقٍّ كَان حقا علَى اللَِّه َأن لَا يَؤمنَه ِمن ((: وروي أن رسوَل اللَِّه صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم يقُوُل

.)28())َأفْزاِع يوِم الِْقيامِة

وعندما قام بنو قريظة بنقض العهد مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، واشتد الكرب على رسول اهللا، بعثَ رسوُل اللَِّه 

طَِلقُوا حتَّى تَنْظُروا، َأحقٌّ ما بلَغَنَا انْ((: صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم سعد بن معاِذ، وسعد ابن عبادةَ، ومعهما عبد اللَِّه بن رواحةَ، فَقَاَل

عن هُؤلَاِء الْقَوِم َأم لَا؟ فَِإن كَان حقا فَالْحنُوا ِلي لَحنًا َأعِرفُه، ولَا تَفُتُّوا ِفي َأعضاِد النَّاِس وِإن كَانُوا علَى الْوفَاِء ِفيما بينَنَا 

فقد حرص النبي صلى اهللا . )29())فَخَرجوا حتَّى َأتَوهم، فَوجدوهم علَى َأخْبِث ما بلَغَهم عنْهم: قَاَل. ِه ِللنَّاِسوبينَهم فَاجهروا ِب

.عليه وسلم على أمن الناس وسلمهم واالبتعاد عن كل ما من شأنه أن يهدد أمنهم وسلمهم

ه وسلم لينتقم وال ليريق الدماء، بل كان حريصاً أشد الحرص على حفظ ولما كان فتح مكة لم يكن النبي صلى اهللا علي

لَّمسِه ولَيلَّى اُهللا عَأغْلَقَ ((: أمن مكة وسلمها، فقد قَاَل ص نمو ،آِمن وفَه لَاحَألْقَى الس نمو ،آِمن وفَه انفْيَأِبي س ارخََل دد نم

آِمن وفَه ابه30())ب(.

اليوم يوم الملحمة، اليوم ((: ولما قال سعد بن عبادة رضي اهللا عنه وهو حامل راية األنصار في جيش المسلمين

، وأخذ الراية منه ودفعها إلى )31())ولكن هذا يوم يعظم اهللا فيه الكعبة... كذب سعد: تستحل الكعبة، قال صلى اهللا عليه وسلّم

.)32()لعوامدفعها إلى الزبير بن ا: وِقيل(ابنه قيس 

وحين تم النصر والفتح عفا الرسول صلى اهللا عليه وسلّم عن أهل مكة عندما اجتمعوا إليه قرب الكعبة ينتظرون حكمه 

خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم، فقال الرسول صلى : ما تظنون أني فاعل بكم؟ فقالوا((: فيهم، فقال الرسول صلى اهللا عليه وسلّم

.)33())وا فأنتم الطلقاءاذهب: اهللا عليه وسلّم

، 3صحيح الترغيب والترهيب، ج: أنظر. ، صححه األلباني301، ص4، ج5004، باب من يأخذ الشيء على المزاح، حديث رقمسنن أبي داود) (26

.42ص
. 2024، ص4، ج2623لنهي عن قول هلك الناس، حديث رقم ، كتاب البر والصلة واآلداب، باب اصحيح مسلم)(27
.774، ص1األلباني، ضعيف الجامع الصغير، ج: والحديث ضعيف، أنظر. 24، ص3، ج2350، الطبراني، حديث رقم المعجم األوسط) (28
.222، ص2ابن هشام، جالسيرة النبوية،) (29
.2020، ص4، ج2617اإلشارة بالسالح إلى مسلم، حديث رقم كتاب البر والصلة واآلداب، باب النهي عنصحيح مسلم، ) (30
.146، ص5، ج4280كتاب المغازي، باب أين ركز النبي صلى اهللا عليه وسلم الراية يوم الفتح، حديث رقم صحيح البخاري، ) (31
.9، ص8ابن حجر، جفتح الباري، ) (32
، 3سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها، محمد ناصر الدين األلباني، ج: ضعفه األلباني، أنظر. 199، ص9، البيهقي، جالسنن الكبرى) (33

.307ص
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وذكّر الرسول صلى اهللا عليه وسلّم المسلمين المنتصرين بحرمة مكة، وحرم القتل والسبي فيها، وأبقى على الناس 

.أموالهم، وحفظ حقوقهم، حتى أدى مفاتيح البيت الحرام إلى من تحملوا شرف الحفاظ عليها

بي صلى اهللا عليه وسلم بالسلم المدني في منهجيته حيث أرسى فمن خالل ما سبق يظهر لنا بجالء مدى اهتمام الن

.قواعدها وربى أصحابه عليها حتى غدت نموذجاً فريداً سبقت جميع األنظمة والمواثيق التي تدعو إليه

:أهمية السلم المدني من الناحية االقتصادية: المطلب الثالث

دني واالقتصاد، وهذه العالقة تظهر من خالل بعض اآليات القرآنية يمكن القول بأن هنالك عالقة تالزمية بين السلم الم

وضرب اللَّه مثَلًا قَريةً كَانَتْ آِمنَةً مطْمِئنَّةً يْأِتيها ِرزقُها رغَدا ِمن كُلِّ مكَاٍن فَكَفَرتْ ِبَأنْعِم اللَِّه فََأذَاقَها اللَّه ِلباس {:قوله تعالى: منها

ونالْجنَعصا كَانُوا يِف ِبمالْخَوذَا {: وقوله تعالى]112: النحل}[وِع وه بوا ردبعِف فَلْييالصلَةَ الشِّتَاِء وِرح ٍش ِإيلَاِفِهميِلِإيلَاِف قُر

]4-1:قرش[}الْبيِت الَِّذي َأطْعمهم ِمن جوٍع وآمنَهم ِمن خَوٍف

تبرزان العالقة بين السلم المدني واالقتصاد وتظهران التالزم المتصل بين األمن والرغد الذي هو كناية فهاتان اآليتان 

يمثل كما أن السلم المدني ، )34(عن االقتصاد، والخوف والجوع فال يتحقق لإلنسان وللمجتمع طيب الحياة في غياب أي منهما

امله مع غيرها من المرتكزات األخرى، االجتماعية والسياسية والثقافية أبرز مرتكزات التنمية االقتصادية وترتبط فعالية تك

إلى تهيئة بيئة مناسبة تعمل إضافة بقدرتها على تحقيق إنجازات ملموسة، تتمثل في إقامة المزيد من المشروعات االقتصادية، 

وهجرتها حيث البعد موال المحليةعلى جذب المدخرات واستثمارها، وتراجع السلم المدني يعمل على تشجيع هروب رؤوس األ

.عن الخطر والمخاطرة حفاظا على رؤوس األموال وسعياً وراء مكسب آمن

تقليل النفقات التي قد تجيرها الدولة ومن جهة أخرى فإن السلم المدني يعود على الدولة بمكاسب اقتصادية ومن أهمها 

لشرطة والقضاء والسجون واإلنفاق على المستشفيات أحياناً في حال وما يتبع ذلك من إنفاق على افي سبيل الحفاظ على األمن

.وجود جرائم متعلقة بالضرر الصحي واإلدمان كالمخدرات وغيرها

. 4، الكيالني، صاألمن االجتماعي في التصور اإلسالمي) (34
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المبحث الثاني

الفقر والبطالة، المفهوم، األسباب والنتائج

اقتصادية، وانعكاسات سياسية متعددة األشكال يعد كال من الفقر والبطالة مشكلة عالمية وظاهرة اجتماعية ذات امتدادات 

ومع واألبعاد، وال يكاد يخلو مجتمع من المجتمعات من تلك الظاهرتين مع التفاوت الكبير في حجمهما والفئات المتضررة منهما، 

بال الحكومات تطور المجتمعات وتزايد عدد السكان أصبح الفقر والبطالة من أهم القضايا االجتماعية المتالزمة التي تشغل

وقد تبنت . والمنظمات الدولية المتخصصة في التنمية االجتماعية، وذلك ألهميتها وتأثيرها على نسبة كبيرة من أفراد المجتمع

الدول النامية العديد من السياسات والبرامج التي تهدف إلى زيادة مستوى معيشة أفرادها، والتي يتم اختيارها طبقا للظروف 

.القتصادية لكل دولةاالجتماعية وا

ومما ال شك فيه أن مشكلتي الفقر والبطالة أصبحتا من أهم المهددات الحقيقية لالستقرار االقتصادي، والسلم المدني 

وتطرق النظام اإلسالمي إلى عالج هذه المشاكل وإيجاد الحلول لها،  وقد أوضح الهدي النبوي العديد من االجتماعي في العالم، 

ولذلك سوف يشتمل هذا المبحث على بيان مفهوم كل من الفقر . اسات التي تسهم في معالجة هاتين الظاهرتيناآلليات والسي

.    والبطالة وأسبابهما ونتائجهما

:مفهوم الفقر والبطالة: المطلب األول

:مفهوم الفقر: الفرع األول

المكسور : الذي ال شيء له، والفقير: الفقير: ر، ويقالالحاجة وفعله االفتقا: الفَقر والفُقر ضد الغنى، والفقر: "في اللغة

.)35("الفقار يضرب مثال لكل ضعيف ال ينفذ في األمور

.)36("فَِقر يفْقَر من باب تعب إذا قل ماله: يقال. الفقير فعيل بمعنى فاعل: "وقال صاحب المصباح المنير

. لحاجةومن خالل ما سبق يتضح أن الفقر في اللغة بمعنى الضعف وا

أما الفقر في كالم الفقهاء فهو متباين ويفهم منه أن الفقير هو الذي ليس لديه ما يغطى احتياجاته، مما يظهر أن هناك 

مستويات أو درجات للفقر، هذا مع مراعاة أن تقدير هذه الحاجة لدى الفقهاء يختلف من زمن آلخر وبحسب أعبائه، ولذا قال 

، حيث أن مقياس الفقر إنما )37("له بخرجه، والمعتبر في ذلك ما يليق بالحال بال إسراف وال تقتيرهو الذي ال يفي دخ: "الغزالي

.هو راجع لحجم الدخل ومستوى المعيشة الالئقة بحال اإلنسان

:أما من حيث التعريف االصطالحي فيمكننا اإلشارة إليه كاآلتي

:الفقر من منظور االقتصاد الوضعي: أوالً

.، فصل الفاء62-60، ص5، جلسان العرب) 35(

.478، ص2، الحموي الفيومي، جالمصباح المنير) 36(

.221، ص1، الغزالي، جإحياء علوم الدين) 37(
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عدم القدرة على تحقيق حد أدنى : "الفقر بأنه1990في تقريره الثالث عشر لسنة " ي لإلنشاء والتعميردولالبنك ال"عرف 

عدم القدرة على تحقيق مستوى معين من المعيشة المادية "الفقر بأنه وعرفت بعض التقارير االقتصادية، )38("من مستوى المعيشة

.)39("من المجتمعات في فترة زمنية محددةيمثل الحد األدنى المعقول والمقبول في مجتمع ما

، كما )40("انخفاض مستوى المعيشة عن مستوى معين ضمن معايير اقتصادية واجتماعية"ومن التعريفات العامة للفقر 

وهنالك من فرق بين مفهوم , )41("عن الوفاء بحاجاته االقتصادية–أو للمجتمع أيضا –عجز الموارد المالية للفرد "وعرف بأنه 

.الفقر المطلق والنسبي بحيث يرتبط تحديد الفقر بحدود دخل األسرة نفسها، أو بمتوسط الدخل في البلد

ويبقى مفهوم الفقر من المفاهيم التي يعتمد تفسيرها على مؤشرات ومعايير عدة لذلك نالحظ تعدد التفسيرات الخاصة 

تحديد ماهية الحد األدنى من الرفاهية، وكيفية التيقن من : الثالثبمفهوم الفقر ولكن يجب لتعريف الفقر اإلجابة على التساؤالت 

.)42(صحة فقر الفرد، وتجميع مؤشرات الرفاهية وقياس الفقر على أساسها

:الفقر من منظور االقتصاد اإلسالمي: ثانياً

، وهذا )43(ت المعيشةنسبي، ويعني التفاوت الشديد في مستويا: األول: تعرض الباحثون في االقتصاد اإلسالمي لمعنيين

.التفاوت سنة من سنن الكون، فالشيء األقل يعد فقيرا بالنسبة لألكثر في مختلف المجاالت

مطلق، ويعني مدى إمكانية الفرد إشباع حاجاته بغض النظر عن موقف الغير، وبمعنى آخر هو عدم تحقيق : والثاني

.)44(حد الكفاية

للفرد من السلع والخدمات وفقا لألرقام القياسية السائدة إشباع حد الكفايةأو هو مستوى الدخل النقدي الذي يعجز عن

.)45(في المجتمع لتكاليف المعيشة

:مفهوم البطالة: الفرع الثاني

تعطّل فهو : البطالة لغة التعطل ونقيض العمالة والقعود عن السعي لمنفعة الدنيا أو اآلخرة، وبطل العامل ِبطالة

بطََل األجير من العمل فهو بطّال بيِّن البطالة بالفتح، وربما قيل بطالة بالضم حمالً على "مصباح المنير ال، وفي)46(بطّال

.)48(، ويقال للمستقل عما يعود بنفع دنيوي أو أخروي بطّال، وهو ذو ِبطالة بالكسر)47("نقيضهـا وهي العمالة

:واصطالحاً نشير إلى اآلتي

:االقتصاد الوضعيالبطالة من منظور : أوالً

.26هايل طشطوش، صاألمن االجتماعي من منظور االقتصاد اإلسالمي،) (38
. 21، عبد الرزاق الفارس، صالفقر وتوزيع الدخل في الوطن العربي) (39

.26طشطوش، صاألمن االجتماعي من منظور االقتصاد اإلسالمي،) 40(
.234المركز العالمي ألبحاث االقتصاد اإلسالمي، صقتصاد اإلسالمي، االقتصاد اإلسالمي، بحوث مختارة من المؤتمر العالمي األول لال) (41
.27طشطوش، صاألمن االجتماعي من منظور االقتصاد اإلسالمي،) (42
.201، الخطيب، عبد الكريم، صالسياسة المالية في اإلسالم) (43
.201، الخطيب، صالسياسة المالية في اإلسالم) (44
.28طشطوش، صاالقتصاد اإلسالمي،األمن االجتماعي من منظور) (45

.، باب الباء61، ص1ج،المعجم الوسيط) 46(

.51، ص1، الحموي الفيومي، جالمصباح المنير) 47(

.129، ص1، األصفهاني، جالمفردات) 48(
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مصطلح يدل على : "وردت على ألسنة الباحثين في االقتصاد الوضعي العديد من التعريفات لمصطلح البطالة نذكر منها

ومن التعريفات الشائعة للبطالة تعريف منظمة العمل الدولية والمستخدمة في معظم الدول أن ، )49("تعطل العمال عن العمل

الذين تزيد أعمارهم عن سن معين، وكانوا من دون عمل، وهم مستعدون للعمل، وباحثين عنه، تشمل كل األشخاص" البطالة 

وبسبب تعدد المفاهيم الخاصة بالبطالة يمكن . )50("واتخذوا خطوات محددة، بحثا عن العمل باجر، أو عمل للحساب الخاص

:)51(اعتماد شرطان أساسيان في تحديد مفهوم البطالة هما

.قادرا على العمل بأجر، أو لحسابه الخاصأن يكون الفرد -1

. أن يكون الفرد باحثاً عن العمل بأجر، أو لحسابه الخاص-2

:البطالة من منظور االقتصاد اإلسالمي: ثانياً

هي العجز عن الكسب، وهذا العجز إما أن يكون ذاتيا، كالصغر واألنوثة والعته والشيخوخة والمرض، أو غير ذاتي، "

ل العلم، وكذلك العامل القوي الذي ال يستطيع تدبير أمور معيشته بالوسائل المشروعة المعتادة، أو الغني الذي كاالشتغال بتحصي

يملك ماال وال يستطيع تشغيله، بينما ال يعتبر التفرغ للعبادة مع القدرة على العمل من العجز، بل عد الفقهاء مثل هذا التفرغ 

.)52("حرام

موعة من الناس عاطلة عن العمل تحمل رسالة اجتماعية في فترة زمنية معينة قد تطول مج"وهنالك من عرفها بأنها 

ونهاية القول أن البطالة مرتبطة بانعدام فرص العمل وفقدانه، وليس بوجود العمل مع انعدام الرغبة، فمتى وجد . )53("وقد تقصر

.العمل ولم توجد الرغبة فهذا تخلف حضاري وليس بطالة

االقتصادي اإلسالمي نسيجاً ال مثيل له بين النظم االقتصادية الحاضرة، له مقوماته، ومثاليته الخاصة، ويمثل النظام

ومع هذا اإليمان يتوافر عنصر الرقابة الغيبية، عالوة على خضوعه للحالل . حيث يقوم على العقيدة واإليمان باهللا عز وجل

هوم أساسي أال وهو تنمية الباعِث والحافِز على العمِل، بصرِف النظر عن ويقوم المنهج االقتصادي اإلسالمي على مفوالحرام،

).54(التأهيِل العلمي والوضع االجتماعي؛ باعتبار أن العمَل عبادةٌ

وللبطالة نوعان جبرية واختيارية، والجبرية ال اختيار لإلنسان فيها ولكن تفرض عليه ويبتلى فيها ابتالء، وسببها عدم 

الصغر، أو تعلم مهنة إال أن سوقها قد كسد بسبب تغير الظروف والبيئات، أو له مهنة لكنه ال يملك ماال لشراء تعلم مهنة في 

.اآلالت مهنته بمعنى انه يفقد رأس المال، ومثل هذه الفئة قدم لها االقتصاد اإلسالمي العالج الناجع

للعمل ويؤثرون الراحة، ويأخذون من الحياة وال واالختيارية تمثل بطالة من يقدرون على العمل، ولكنهم يجنحون 

.)55(يعطون، ومثل هؤالء قاومهم اإلسالم، ولم يرضى عن مسلكهم حتى لو تخلو عن العمل ألجل العبادة

.52حسين عمر، صموسوعة المصطلحات االقتصادية،) (49
.48، جمال حسن المراحنة، صمشكلة البطالة وعالجها دراسة مقارنة بين الفقه والقانون) (50
.15رمزي زكي، صتحليل ألخطر مشكالت الرأسمالية المعاصرة،"االقتصاد السياسي للبطالة ) (51
.  101-100، ص8، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، جالموسوعة الكويتية) (52
.230-227المركز العالمي ألبحاث االقتصاد اإلسالمي، صالمي، االقتصاد اإلسالمي، بحوث مختارة من المؤتمر العالمي األول لالقتصاد اإلس) (53
.30، يوسف إبراهيم يوسف، صالنظام االقتصادي اإلسالمي)(54
االقتصاد اإلسالمي، بحوث مختارة من المؤتمر العالمي األول ؛ 52، المراحنة، صمشكلة البطالة وعالجها دراسة مقارنة بين الفقه والقانون) (55

.230-227المركز العالمي ألبحاث االقتصاد اإلسالمي، صمي، لالقتصاد اإلسال
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:المطلب الثاني أسباب ونتائج الفقر والبطالة

:أسباب الفقر والبطالة: الفرع األول

منها الضعف والعجز : وللفقر أسباب كثيرة: "يقول اإلمام محمد عبده، تنوعت وتعددت األسباب المؤدية للفقر والبطالة

ومنها ما تسوقه األقدار من نحو حركات , ومنها الجهل بالطرق الموصلة, ومنها البطالة والكسل, ومنها إخفاق السعي, عن الكسب

متمكنون من إزالة بعض هذه األسباب الرياح واضطراب البحار واحتباس األمطار وكساد التجارة وِرخَص األسعار، واألغنياء

وإزالة الجهل باإلنفاق على التعليم والتربية , كإزالة البطالة بإحداث أعمال ومصالح للفقراء, أو تدارك ضررها وإضعاف أثره

.)56("وتعليم طرق الكسب والتربية على العمل واالستقامة والصدق

لمؤدية لهما ألن البطالة ستؤدي حتماً للفقر، وزيادة الفقر سيزيد من ونظراً للعالقة بينهما فهنالك تشابه في األسباب ا

نسبة البطالة، وقد يكون خصوصية لكل منهما سنشير لها في موضعها، وتباينت تقسيمات الباحثين لها فمنهم من قسمها ألسباب 

:)57(يلي عرضا مجمالً ألهم تلك األسبابذاتية وخارجية، ومنهم من قسمها ألسباب اقتصادية واجتماعية وسياسية ومكانية، وفيما 

:ارتفاع معدالت النمو السكاني: أوالً

وهذه ظاهرة تعاني منها معظم الدول، وال تعد مشكلة إذا رافقها معدالت نمو اقتصادية مرتفعة، لكن إذا ترافق ارتفاع 

ة على تأمين فرص عمل كافية الستيعاب معدالت النمو السكاني مع انخفاض معدالت نمو االقتصادي فان ذلك يعني عدم المقدر

.الداخلين الجدد لسوق العمل

:سوء التدبير واإلنفاق غير الرشيد: ثانياً

وعده البعض من األسباب الذاتية التي تعود للفرد نفسه والناتجة عن ممارسة عادات وسياسات سيئة في طريقة اإلنفاق 

.يترتب عليها إنفاق المال في غير مكانه الصحيح

:النظرة الدونية لبعض المهن كالعمل في القطاع الزراعي: الثاًث

وهذا السبب من أهم أسباب البطالة والفقر ألنه ناتج عن قيم اجتماعية، وعادات وتقاليد خاطئة ولكنها طاغية على أفكار 

نتيجة لهذه النظرة الدونية فإن العديد من مجمعتنا التي تفضل العمل الحكومي على العمل المهني، والعمل في القطاع الزراعي، و

الشباب يفضلون البطالة على ممارسة مثل هذه المهن، أو الهجرة للمدن بحثاً عن العمل مما يترتب على ذلك ضغطاً على عرض 

.العمل وبالتالي زيادة نسبة البطالة في المدن

:سوء استثمار الموارد: رابعاً

لمالية، والناظر لحال اإلنسان مع هذه الموارد يجد أن هنالك تقصيراً في سواء في ذلك الموارد البشرية، والطبيعية، وا

وقد يكون ناتجاً عن مجاوزة الحد في استغاللها وفي كال الحالتين , استغاللها، وهذا التقصير قد يكون ناتجاً عن تكاسل وتقاعس

. 368، ص2، لإلمام محمد عبده،جتفسير المنار) 56(
مشكلة الفقر ؛ 28-23صعبد الهادي الفضلي،مشكلة الفقر، ؛ 97-54، المراحنة، صمشكلة البطالة وعالجها دراسة مقارنة بين الفقه والقانون) (57

االقتصاد اإلسالمي بحوث مختارة من المؤتمر ؛ 287-183، رمزي زكي، صاالقتصاد السياسي للبطالة؛ 12-7رضاوي، ص، القوكيف عالجها اإلسالم

؛ وانظر مقاالت الدكتور عبد ..40، حسين شحاتة، صمشكلة الجوع والخوف وكيف عالجها اإلسالم؛ 255-230، صالعالمي األول لالقتصاد اإلسالمي

/.http://al-sabhany.comمشكلة االقتصادية ال...الجبار السبهاني التوزيع
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مار الموارد من أهم أسباب البطالة والفقر، حذر اإلسالم من ذلك لما له من انعكاسات على الفرد والمجتمع، ويعد سوء استث

.  وسوف يتضح األمر أكثر عند البحث عن سبل عالجهما في الهدي النبوي حيث أولى الشرع أهمية كبيرة لهذا الموضوع

:التوزيع غير العادل للدخل والثروات: خامساً

لة اإلنسانية، ويرفض اعتبار المال القيمة يرى اإلسالم أن العدل المطلق يعني تفاوت األرزاق مع ضرورة تحقيق العدا

األساسية الكبرى وبنفس الوقت يجب توفير حد الكفاية للفرد ويفضل أن يكون ذلك عن طريق الملكية الفردية والذي يسمى 

الكفاية، ، ويقر اإلسالم المساواة المطلقة في توفير حد )التوزيع الوظيفي(أو العمل المنتج والذي يسمى ) التوزيع االبتدائي(

وبالتالي إذا عجز اإلنسان عن توفيره لموجب الحاجة الناتجة عن الفقر أو المرض أو غيرها فيتعين على الدولة حينئذ توفير ذلك 

وبهذه الطريقة يضمن النظام االقتصادي اإلسالمي . لهم من بيت المال، أو من خالل منافذ أخرى متضمنة ضمن إعادة التوزيع

. والثرواتتوزيعا عادال للدخل 

:االمتناع عن إخراج الزكاة المفروضة: سادساً

فالزكاة من العبادات المالية التي لو طبقت بالطريقة الصحيحة ألسهمت في حل العديد من المشكالت االقتصادية ألنها 

هي من أهم آليات إعادة تمثل تدفق نقدي وعيني لألموال بين الفئة الواجبة عليها الزكاة والفئة المستحقة للزكاة بشكل دوري، و

.التوزيع، واالمتناع عن إخراجها يترتب عليه إحداث خلل في المجتمع من حيث زيادة حدة الفقر والبطالة

:كنز األموال والتعامل بالربا: سابعاً

تاج ، وباختصار هو حبسه عن االستثمار واإلن)58(وكنز المال هو حبس المال وتعطيله عن رسالته في الحياة االقتصادية

.  األمر الذي يعني قلة فرص العمل التي قد تتاح بسبب استثمار المال وتشغيله

أما التعامل بالربا وما أفرز من نظام سعر الفائدة يعد من أهم أسباب تفشي البطالة والفقر، حيث يؤدي سعر الفائدة إلى 

ن العاملين، فالفائدة تؤدي إلى زيادة التكاليف األمر إعاقة النمو والتطور وإنشاء المشروعات االستثمارية التي تستوعب عدداً م

الذي يؤدي إلى زيادة األسعار وبالتالي قلة الطلب على إنتاج المشروعات، ثم توقفها واالستغناء عن العمالة الموجودة فيها، 

.  ستثمارية بدايةويزداد األمر سوءاً إذا كان سعر الفائدة أعلى من الربحية المتوقعة فعندها لن تنفذ المشاريع اال

:إخفاق برامج التصحيح االقتصادي وضعف التشجيع والتحفيز على اإلنتاج والصناعة: ثامناً

فشلت أغلب برامج التصحيح االقتصادي التي طبقت في معظم الدول بالتعاون مع صندوق النقد الدولي في إحداث أي 

عكس من ذلك وسعت تلك البرامج الفجوة، وزادت عدد العاطلين نمو اقتصادي حقيقي يساعد على الحد من البطالة، بل على ال

.عن العمل وزادت البطالة

كما ضعف التشجيع على اإلنتاج والصناعة، فال يوجد إجراءات ضريبية، وإعانات مالية تشجع وتحفز اإلنتاج 

. واإلنتاجية، وعدم وجود مثل ذلك يقلل من فرص العمل الجديدة وبالتالي يزيد من البطالة

:دخول التكنولوجيا الحديثة إلى سوق العمل: تاسعاً

كان لدخول التكنولوجيا الحديثة لبعض المجاالت كالزراعة والصناعة سببا في زيادة البطالة، ذلك أن التكنولوجيا تعتمد 

.على إحالل رأس المال محل العامل بنسب غير متكافئة فترتب على ذلك وجود فائض من  العمالة

.269، القرضاوي، صالحالل والحرام) (58



118 | P a g e                                         w w w . s c i e n c e r e f l e c t i o n . c o m

:فاق خطط التنمية االقتصادية وتفاقم أزمة المديونية الخارجيةإخ: عاشراً

فالمالحظ على معظم الدول السيما النامية منها تراجع النمو االقتصادي، وفشل خطط التنمية، حيث جاءت مخيبة 

دة ليس هنا مجال الذي يعزى ألسباب ع-لآلمال، ولم تتحقق المنتظر منها، ونتيجة لذلك التباطؤ وفشل سياساتها االقتصادية 

أزمة : تفاقمت أزمة المديونية الخارجية ووقعت أغلب الدول في مأزق المديونية الذي أفرز العديد من المشكالت ومنها–بحثها 

.  البطالة والفقر

:نتائج الفقر والبطالة وأثرهما في تهديد السلم المدني: الفرع الثاني

ية التي ال حصر لها على المجتمعات، فهما ال شك  الداء األعظم، واآلفة إن للفقر والبطالة العديد من النتائج السلب

الكبرى التي تعاني منها معظم المجتمعات؛ وتلك النتائج ال تقتصر على ناحية واحدة، أو محدودة في إطار معين؛ وإنما تمتد 

ما على الحالة االقتصادية أو الحالة نتائجهما إلى كل ما يمكن أن تتقدم المجتمعات من خالله وتزدهر، فال تقتصر نتائجه

االجتماعية؛ وإنما تكون مجموعة متشابكة من النتائج، قد تكون كافية لتدمير المجتمع بالكامل، ويعد الفقر والبطالة العائقَ األكبر 

ومواكبة التطورات أمام تنمية اإلنسان؛ حيث يقف اإلنسان بسببهما عاجزاً أمام الكثير من األمور، فال يتمكن من تطوير نفسه،

الهائلة في العصر الحديث، ويحرمانه من الرفاهية التي يتمتع بها غيره، األمر الذي يجعله ينعزل عن المجتمع بشكل كبير، وهذا 

. كله ينعكس بشكل سلبي على السلم المدني للمجتمع

خالق، وعلى سالمة التفكير، وعلى حتى النظام اإلسالمي نظر للفقر والبطالة على أنهما خطر على العقيدة، وعلى األ

.)59())كاد الفقر أن يكون كفراً:((األسرة والمجتمع، وقد ورد عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال

:االقتصادية واالجتماعيةالنتائجوفيما يلي عرض مجمل ألهم

:)60(نتائج الفقر والبطالة االقتصادية: أوال

لثروة بيد فئة قليلة من الناس، وهذه النتيجة يترتب عليه مزيدا من الفقر والبطالة؛ ذلك يؤدي الفقر والبطالة إلى تركز ا-1

الن تركز الثروة يؤدي إلى نقص االستهالك وقصور الطلب الفعلي األمر الذي يدعو المؤسسات اإلنتاجية لتسريح العديد من 

.العمال

هم في اإلنتاج، ويمثل ذلك خسارة اقتصادية في القوى تؤدي البطالة إلى إهدار إلمكانيات وطاقات كان يمكن أن تسا-2

.القادرة على اإلنتاج ناهيك عن األثر المباشر على العاطل وهو فقدان دخله الضروري الالزم إلدامة معيشته

.تؤدي البطالة إلى بتر الحياة في بعض القطاعات اإلنتاجية بسبب لجوء العمال أحياناً إلى اإلضرابات والمظاهرات-3

يؤدي الفقر والبطالة إلى انخفاض مستوى اإلنتاج، وبالتالي انخفاض الدخل واالستثمار، واالدخار، ألن قدرات الفقير -4

وبخاصة الفقير المدقع ، يكون نصيبه أقل من غيره في الصناعة والزراعة واستغالل األرض، بسبب عدم قدرته على شراء 

نتاج ، فالفقير في الغالب يعتمد على الوسائل البدائية ، وبالتالي فيكون إنتاجه قليالً في التقنيات الحديثة المتطورة التي تزيد في اإل

.مختلف المجاالت

.12، ص9، البيهقي، جشعب اإليمان) (59
الخصخصة ؛ 12صعبد الهادي الفضلي،مشكلة الفقر، ؛ 186-159، المراحنة، صمشكلة البطالة وعالجها دراسة مقارنة بين الفقه والقانون) (60

-47، ذبيح، محمد دمان، صاآلليات الشرعية لعالج مشكلة البطالة؛ 414، عبد الجبار السبهاني، ص يرية من منطلقات إسالميةوالتشريكية نظرة تقد

.43-42، رمزي زكي، صاالقتصاد السياسي للبطالة؛ 48
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وكذلك الحال بالنسبة للبطالة فإنها تؤدي البطالة إلى انخفاض في إجمالي التكوين الرأسمالي والناتج المحلي وهذا ما يؤدي 

.ناتج المحلي اإلجماليبمرور الزمن إلى انخفاض نصيب الفرد من ال

تؤدي البطالة إلى خفض األجور الحقيقية حيث يقبل العاطل العمل بأي اجر، وهذا بدوره يؤدي إلى عدم التوازن بين -5

. األجور واألسعار وتكاليف الحياة والمعيشة مما يقود إلى الفساد االقتصادي وعدم اإلنتاجية ويقضي على روح التنافس

تامين الحاجات االستهالكية  بدال ذهابه إلى التنمية، واالستثمار، وبالتالي فلن تتحقق التنمية ذهاب الدخل القومي إلى-6

.المنشودة في ظل الفقر المدقع، والبطالة

زيادة الديون والقروض الفردية لسد الضروريات والحاجيات االستهالكية بدالً من العمل على خطط النهضة والبناء -7

.والتعمير

.التضخم حيث أثبتت العديد من الدراسات وجود عالقة طردية بين التضخم والبطالةارتفاع معدالت-8

:)61(نتائج الفقر والبطالة االجتماعية: ثانيا

يؤدي الفقر إلى تفشي األمية والجهل من خالل تسرب األطفال من المدرسة للعمل، وهذا ينعكس على زيادة ظاهرة -1

.لى المستوى التعليميعمالة األطفال، األمر الذي ينعكس سلبا ع

يؤدي الفقر والبطالة إلى انتشار العنف والتطرف والجرائم، مثل القتل والسرقات واالختالس و غيرها من االنحرافات -2

.الناتجة من انخفاض الدخل ومستوى المعيشة والرغبة في الثراء أو الحصول على المال لسد احتياجات األسرة

.األسري الناتج عن عدم قدرة رب األسرة على تحمل المسؤولية لباقي أفراد األسرةيؤدي الفقر والبطالة إلى التفكك -3

تؤدي البطالة إلى خلق اختالالت كبيرة في مفهوم المواطنة واالرتباط بالوطن حيث يسود الفهم الخاطئ إذا لم يكن -4

.الوطن قادراً على إعالة أو حماية أفراده

.الخمور والمخدرات واإلصابة باالكتئابيدفع الفقر والبطالة األفراد إلى تعاطي-5

يؤثر الفقر والبطالة على سياسات الدول، األمر الذي يترك أثراً  كبيراً على مسألة األمن واألمان، فانتشار البطالة -6

.والفقر قد يترتب عليه سقوط بعض الحكومات، أو النزول عند رغبات هذه الشريحة الكبيرة من المجتمع وتنفيذ مطالبهم

.فشي االضطرابات النفسية لدى فئة الفقراء والعاطلين عن العمل، وهذا يزيد من نفقات الدولة في هذا المجالت-7

يؤدي الفقر والبطالة إلى اختالل السلم المدني الن فئة الفقراء والعاطلين عن العمل هم أكثر الفئات خروجا على القوانين -8

.  واألنظمة القائمة في المجتمع

من نتائج وأثار يبقى الواقع أبرز دليل على سلبية مثل تلك الظواهر على المجتمعات، وهذه النتائج وغيرها ومهما ذكرنا 

.مما لم نذكره يترك انعكاسات سلبية على السلم المدني االجتماعي وتجعل الفقر والبطالة من أبرز مهددات السلم المدني

االقتصاد ؛ 12صلهادي الفضلي،عبد امشكلة الفقر، ؛ 186-159، المراحنة، صمشكلة البطالة وعالجها دراسة مقارنة بين الفقه والقانون) (61

.50-49، ذبيح، محمد دمان، صاآلليات الشرعية لعالج مشكلة البطالة؛ 43-42، رمزي زكي، صالسياسي للبطالة
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:المبحث الثالث

ي ضوء الهدي النبوي ودورها في حفظ السلم المدنيآليات معالجة الفقر والبطالة ف

لقد تميز الهدي النبوي في عالجه للمشكالت سواء أكانت اجتماعية أو اقتصادية أو سياسة وغيرها بالنظر إلى األسباب 

ول والرضا ألنه المؤدية إليها، ومن ثم تربية األمة وتوجيهها نحو العالج المناسب لها، وخاصة أن الهدي النبوي له طابع القب

تشريع يدفعنا اإليمان لالستجابة إليه وتنفيذه دون أدنى جدال، ولقد حرص النبي صلى اهللا عليه وسلم على عالج المشكالت قبل 

وقوعها بإجراءات وقائية من شانها أن تقلل من وقوع المشكلة، حتى إذا حدثت وضع النبي صلى اهللا عليه وسلم إجراء عالجياً 

أن يزيلها أو يخفف من وقعها وأثرها، ومن هنا نستعرض اإلجراءات الوقائية والعالجية في حماية ووقاية من شانه أيضاً

المجتمع المسلم من الفقر والبطالة وآثارهما الخطيرة على اعتبار أنهما من مهددات السلم المدني، وذلك في المطلبين التاليين على 

:  النحو اآلتي

:وقائي في حماية المجتمع من الفقر والبطالةالمنهج ال: المطلب األول

:تربية المجتمع وتوجيهه على األخذ باألسباب والتوكل على اهللا والدعاء والتعلق باهللا: أوالً

ومن خالل هذا المنهج يعمل النبي صلى اهللا عليه وسلم على محاربة التواكل، كما يربي األمة على وجوب التوكل على 

لَو َأنَّكُم (: (قَاَل رسوُل اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم: اب فقد روي عن عمر بِن الخَطَّاِب رضي اهللا عنه أنه قالاهللا بعد األخذ باألسب

ا أشار الرسول صلى اهللا عليه ، كم)62())كُنْتُم تَوكَّلُون علَى اللَِّه حقَّ تَوكُِّلِه لَرِزقْتُم كَما يرزقُ الطَّير تَغْدو ِخماصا وتَروح ِبطَانًا

إن : ((وسلم إلى أن المقسوم لك من الرزق فإنه آتيك ال محالة، فعن أبي الدرداء عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال

.)63())الرزق ليطلب العبد أكثر مما يطلبه أجله

لرزق ما هو مظنة استجابة الدعاء كما في و قد علمنا النبي صلى اهللا عليه وسلم أن نتحرى األوقات المباركة في طلب ا

من يدعوني فأستجيب له، ومن يسألني فأعطيه، ومن ((: الثلث األخير من الليل حيث ينزل ربنا إلى السماء الدنيا فيقول

. )64())يستغفرني فأغفر له

ثور عن رسول اهللا وإضافة إلى ما سبق فإن التعلق باهللا عز وجل في طلب الرزق يقتضي أن يتعلم المسلم ما هو مأ

: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: صلى اهللا عليه وسلم في اإللحاح في الطلب، فقد روي عن ابن مسعود رضي اهللا عنه قال

ي حكْمك، عدٌل ِفي اللهم ِإنِّي عبدك، وابن عبِدك، ابن َأمِتك، نَاِصيِتي ِبيِدك، ماٍض ِف: ما أصاب أحداً قط هم وال حزن فقال((

قَضاُؤك، َأسَألُك ِبكُلِّ اسٍم هو لَك، سميتَ ِبِه نَفْسك، َأو َأنْزلْتَه ِفي ِكتَاِبك، َأو علَّمتَه َأحدا ِمن خَلِْقك، َأِو استَْأثَرتَ ِبِه ِفي ِعلِْم 

، 932، ص2صحيح الجامع، ج: الحديث صححه األلباني، أنظر. 2344، رقم 573، ص4أبواب الزهد، باب في التوكل على اهللا، جسنن الترمذي،)(62

.5254رقم 
.1336، رقم 336، ص1، جصحيح الجامع: ، والحديث حسنه األلباني، أنظر3238، حديث رقم 31، ص8، جصحيح ابن حبان)(63
.53، ص2، ج1145، كتاب الجمعة، باب الدعاء في الصالة آخر الليل، رقم صحيح البخاري)(64
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يع قَلِْبي، ونُور صدِري، وِجلَاء حزِني، وذَهاب همي، ِإلَّا َأذْهب اُهللا عز وجلَّ همه، وَأبدلَه مكَان الْغَيِب ِعنْدك، َأن تَجعَل الْقُرآن رِب

.)65())ِغي ِلمن سِمعهن َأن يتَعلَّمهنَأجْل، ينْب: يا رسوَل اِهللا ينْبِغي لَنَا َأن نَتَعلَّم هُؤلَاِء الْكَِلماِت؟ قَاَل: حزِنِه فَرحا، قَالُوا

وقد علمنا النبي صلى اهللا عليه وسلم أن ال نستسلم للفقر والحاجة ويدخل اليأس في قلوبنا ومن ذلك أنه كان يقول فيما 

، ومن فتنة النار، اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم، ومن فتنة القبر((: روي عن عائشة رضي اهللا عنها

.)66())وعذاب النار، ومن شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال

كما دعا النبي صلى اهللا عليه وسلم إلى العفة واالستغناء عما في أيدي اآلخرين وعدم النظر إلى ما هو فوق الحاجة 

ريرق آل محمد قُوتًا((: ةواالكتفاء بما قسم اهللا سبحانه فكان يقول فيما روي عن أبي هل ِرزعاج موقَاَل أيضاً صلى )67())اللَّه ،

.)68())قَد َأفْلَح من َأسلَم ورِزقَ كَفَافًا وقَنَّعه اللَّه ِبما آتَاه((: اهللا عليه وسلم

حابه صلى اهللا عليه وسلم، وإذا قَدر اهللا عليك في الرزق فمن الواجب الصبر والتحمل والرضا، وهذا ما كان يعلمه ألص

َأرسلَِني َأهِلي ِإلَى رسوِل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم َأسَألُه طَعاما، فََأتَيتُ النَِّبي صلى اهللا عليه ((:فعن َأِبي سِعيٍد الْخُدِري قَاَل

يصبره اللَّه، ومن يستَغِْن يغِْنِه اللَّه، ومن يستَِعفَّ يِعفُّه اللَّه، وما رِزقَ الْعبد ِرزقًا من يصِبر:(وسلم وهو يخْطُب فَسِمعتُه يقُوُل

.)69())َأوسع لَه ِمن الصبِر

ته ساعياً وبعد كل هذا فإن من الواجب األخذ باألسباب الصحيحة التي تعين المسلم على قضاء حوائجه، فيخرج من بي

بسم - أي إذا خرج من بيته -من قال((: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: متوكالً على اهللا، فعن أنس رضي اهللا عنه قال

، وكان سفيان )70())هِديتَ، وكُِفيتَ، ووِقيتَ، وتنحى عنه الشيطان: اهللا توكلت على اهللا، وال حول وال قوة إال باهللا، يقال له

اطلبوا من فضل :فما نصنع؟ قال: ما يجلسكم؟ قالوا: "ه اهللا يمر ببعض الناس وهم جلوس بالمسجد الحرام، فيقولالثوري رحم

.)71("اهللا، وال تكونوا عياالً على المسلمين

:الحث على العمل والكسب: ثانياً

لى الكسب الطيب والحالل، فقد أقام الرسول صلى اهللا عليه وسلم من خالل سنته منظومة قيمية تمجد العمل وتحث ع

فقد امتدح الرسول صلى اهللا عليه وسلم العمل اليدوي وعده من أفضل الكسب، مهما كان نوع العمل وطبيعته وعده أفضل من 

ِضي اللَّه وعن أبي هريرةَ ر، )72())عمُل الرجِل بيِده وكُل بيٍع مبروٍر(: (قيَل يا رسوَل اِهللا أيّ الكسِب أطيب؟ قاَلالمسألة، حيث 

.1822، رقم 171، ص2، جرغيب والترهيبصحيح الت: ، صححه األلباني، أنظر4318، رقم 341، ص7، جمسند أحمد)(65
.79، ص8، ج6368، كتاب الدعوات، باب التعوذ من المأثم والمغرم، رقم صحيح البخاري)(66
.730، ص2، ج1055، كتاب الكسوف، باب في الكفاف والقناعة، رقم صحيح مسلم)(67
.730، ص2، ج1054، كتاب الكسوف، باب في الكفاف والقناعة، رقم صحيح مسلم)(68
.11435، رقم 27، ص18، جمسند أحمد)(69
، 2، جصحيح الجامع: ، صححه األلباني، أنظر490، ص5، ج3426، أبواب الدعوات، باب ما يقول إذا خرج من بيته، رقم سنن الترمذي)(70

.2173، رقم 1096ص
.51، ص1، الخالل، جلحجة عليهم في ذلكالحث على التجارة والصناعة والعمل واإلنكار على من يدعي التوكل في ترك العمل وا)(71
.236، ص1، جصحيح الجامع الصغير: صححه األلباني، أنظر. 502، ص28، جمسند أحمد)(72
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((عنْه قَاَل رسوُل اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم  : َأو هِطيعا، فَيدَأَل َأحسي َأن ِمن لَه رِرِه، خَيلَى ظَهةً عمزح كُمدَأح تَِطبحي لََأن

هنَعم73())ي(.

الرجل هو بمثابة الجهاد في سبيل اهللا، فقد روي كما علَّم النبي صلى اهللا عليه وسلم أصحابه أن الكسب الطيب من عمل

صلى اهللا عليه وسلم ، فرأى أصحاب رسوِل اِهللا صلى اهللا عليه النبي مرّ رجٌل على ((:عن كعب بن عجرٍة رضي اهللا عنه قال

إن كان : وُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلميا رسوَل اِهللا لو كان هذا في سبيِل اِهللا؟ فقاَل رس: وسلم من جلَِدِه ونشاِطه ما رأوا، فقالوا

 يسعى على أبويِن شيخيِن كبيريِن فهو في سبيِل اِهللا، وإن كان خرج يسعى على ولِده صغاراً فهو في سبيِل اِهللا، وإن كان خرج

.)74())شيطانالخرج يسعى على نفِسه يعفّها فهو في سبيِل اِهللا، وإن كان خرج يسعى رياء ومفاخرةً فهو في سبيِل

وكان النبي صلى اهللا عليه وسلم قدوة ألصحابه في ذلك، فقد عمل في رعي الغنم وكان يكسب من عمل يده وكذلك 

وأنتَ؟ : ما بعثَ اُهللا نبياً إال رعى الغنم، فقاَل أصحابه((: قال صلى اهللا عليه وسلمكان األنبياء من قبل فهم القدوات ألقوامهم، 

.)75())أرعاها على قراريطَ ألهِل مكةَنعم، كنتُ : فقاَل

ومن حرص الرسول صلى اهللا عليه وسلم على تربية الناس وتوجيههم نحو االيجابية والعمل حثّ عليه في أشد األوقات 

إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة، فإن استطاع أن ال تقوم حتى يغرسها(: (وأحلكها وأقساها، فقد قال صلى اهللا عليه وسلم

.)76())فليغرسها

فقد وهكذا كان أصحاب النبي صلى اهللا عليه وسلم، وال عجب فإنهم تربوا على منهجه وهديه صلى اهللا عليه وسلم، 

قَِدم عبد الرّحمِن بن عوٍف، فَآخَى النبي  صلى اهللا عليه وسلم((: أخرج البخاري في صحيحه عن َأنٍَس رضي اهللا عنه  قَاَل

نَهيِنبمحّالر دبفَقَاَل ع ،الَهمو لَهَأه نَاِصفَهي ِه َأنلَيع ضرِبيِع األنصاري، فَعِّن الرِد بعس نيبو : ،اِلكمو ِلكِفي َأه لَك اللَّه كارب

. ، دلني على السوق هي منهجية كل مسلم يطلب الرزق بكسب يده)77())دلَِّني علَى السّوق

فتلك األحاديث الشريفة تؤكد أن األصل أن يأكل الرجل من عمل منتج حالل ليشبع حاجاته باستغالل طاقته وإمكاناته 

.مهما كانت متواضعة

:توفير فرص عمل للقادرين عليه، ودعم المشاريع الصغيرة: ثالثاً

عليه وسلم قدمت إلى جانب الحث تميزت تشريعاتنا بمراعاة التنظير والتطبيق، بمعنى أن سنة نبينا محمد صلى اهللا

أنشأ النبي صلى والدعوة إلى العمل فرص عمل حقيقة، فقد شجعت، وفي ذات الوقت أوجدت بيئة وفرص مناسبة للعمل، حيث 

لتكون رمزا وعالمة يتجمع حولها –أي خيمة كبيرة – اهللا عليه وسلم سوقًا جديدة قريبة من سوق بني قينقاع، فضربت قبة

فنظر )*(أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذهب إلى سوق النبيط(: (مون للبيع والشراء، كما روى ابن ماجة عن أبي أسيدالمسل

.57، ص3، ج2074، كتاب البيوع، باب كسب الرجل وعمله بيده، حديث رقم صحيح البخاري)(73
.301، ص1، جصحيح الجامع الصغير: باني، أنظرصححه األل. 56، ص7، ج6835، الطبراني، حديث رقم المعجم األوسط)(74
.88، ص3، ج2262، كتاب اإلجارة، باب األجرة على رعي الغنم، حديث رقم صحيح البخاري)(75
.300، ص1، جصحيح الجامع الصغير: صححه األلباني، انظر. 17، ص14، ج7408، حديث رقم مسند البزار)(76
.69، ص5، ج3937آخى النبي صلى اهللا عليه وسلم بين أصحابه، حديث رقم ، كتاب المناقب، باب كيفصحيح البخاري)(77
، 1، السيوطي، جمصباح الزجاجة شرح سنن ابن ماجة: انظر. اسم موضع بالمدينة، وهم في األصل صنف من الناس نسب هذا السوق إليهم: النبيط)(*

.161ص
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ليس هذا لكم بسوق، ثم رجع إلى هذا السوق فطاف فيه : ليس هذا لكم بسوق، ثم ذهب إلى سوق فنظر إليه فقال: إليه، فقال

.)78())ن عليه خراجوال يضرب)*(هذا سوقكم فال ينقصن: ثم قال

وكان النبي صلى اهللا عليه وسلم يدعم المشاريع الصغيرة ويحثُّ عليها، فهي النواة لكل عمل، كما أنها تُبعد الناس عن 

: أن رجالً من األنصار أتى النبي صلى اهللا عليه وسلم يسأله، فقال صلى اهللا عليه وسلم: ، فعن أنس رضي اهللا عنه)*(التسول

ائتني بهما، : ، قال صلى اهللا عليه وسلم)*(نلبس بعضه، ونبسط بعضه، وقعب)*(بلى، حلس: ك شيء؟ قال الرجلَأما في بيت((

أنا آخذهما بدرهم، قال صلى : من يشتري هذين؟ فقال رجل: فأتاه بهما، فأخذهما رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بيده، وقال

أنا آخذهما بدرهمين، فأعطاهما إياه وأخذ الدرهمين، : ثًا، قال رجلمن يزيد على درهم؟ مرتين أو ثال: اهللا عليه وسلم

اشتِر بأحدهما طعاما، فانبذه إلى أهلك، واشتِر باآلخر قدوما فأتني به، فأتاه به، فشد فيه رسول : وأعطاهما األنصاري، وقال

سةَ عشر يوما، فذهب الرجل يحتطب ويبيع، اذهب فاحتطب وِبع، وال أرينَّك خم: صلى اهللا عليه وسلم عودا بيده، ثم قال له

هذا خير لك من : فجاء وقد أصاب عشرة دراهم، فاشترى ببعضها ثوبا، وببعضها طعاما، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

أو لذي دم لذي فقر مدقع، أو لذي غرم مفظع، : أن تجيء المسألة نكتة في وجهك يوم القيامة؛ إن المسألة ال تصلح إال لثالثة

.)79())موجع

مثالً، وهو ما )*(كما شجع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم المشاريع االقتصادية بين المسلمين، وحثَّهم عليها كالمزارعة

قالت األنصار :فعله بين األنصار وإخوانهم المهاجرين الفقراء، الذين قدموا على المدينة بال أدنى مال، فعن أبي هريرة أنه قال

: تكفونا المؤونة، ونشرككم في الثمرة، قالوا: ال، فقالوا: اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل، فقال((: بي صلى اهللا عليه وسلمللن

.، وهذا ما يعرف بالمزارعة)80())سمعنا وأطعنا

لطبيعية، وهذه النصوص إن دلت فإنها تدل على أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم قد اهتم بتعبئة الموارد البشرية وا

.ودعا إلى ضرورة توظيفها توظيفا منضبطا بالقدر الذي يؤمن كفاية اإلنسان

:محاربة التسول: رابعاً

: وكمرحلة تالية لما سبق ومتممة البد أن يرتبط العمل الطيب والمنتج باالبتعاد عن سؤال الناس، فعن عطَاِء بِن يساٍر

ِلم (: (َأرسَل ِإلَى عمر بِن الْخَطَّاِب ِبعطَاٍء فَرده عمر، فَقَاَل لَه رسوُل اللَِّه صلى اهللا عليه وسلمَأن رسوَل اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم

زن، ولَا يضربن علَيِه خراج ِلَأن الَْأسواق ِفي الِْبلَاد حق الْعامة فَلَيس لألمير ان يضرب علَيِهم خراجا فَلَا ينتقصن بالبخس ِفي الْكَيل والْو: فال ينتقصن)(*

.161، ص1، السيوطي، جمصباح الزجاجة شرح سنن ابن ماجة: انظر. ِبالْبيِع والشِّراء ِفيِه بأن يقال كل من يبيع ويشتري فيه فعليه كذا
.ضعفه األلباني: قال المحقق. 751، ص2، ج2233، كتاب الجارات، باب األسواق ودخولها، حديث رقم ن ماجةسنن اب)(78
نهى (، وفي الحديث أنه ،)وال يسألكم أموالكم: (بمعنى استعطيته إياه، قال عز وجل: من السؤال وهو االستعطاء واالستخبار، وسألته الشيء: التسول)(*

.319، ص11، جلسان العرب، ابن منظور: أنظر. هو سؤال الناس أموالهم من غير حاجة: يل، ق..)عن كثرة السؤال 
.78، ص1، جمختار الصحاح: أنظر. كساء يلبس، ويفرش على األرض، ويجلس عليه: الحلس)(*
.63، ص4، جتاج العروس: أنظر. نشرب فيه من الماءالغليظ من خشب مقعراإلناء: القعب)(*

، باب ما األم- ضعيف أبي داوود: ضعفه األلباني، أنظر. 120، ص2، ج1641، كتاب الزكاة، باب ما تجوز فيه المسألة، حدي رقم وودسنن أبي دا) (79

.126، ص2تجوز فيه المسألة، ج
بدائع الكاساني، : أنظر. في اللغة من الزراعة، وقد عرفها الفقهاء بأنها عقد على الزرع ببعض الخارج بشرائطه الموضوعة له شرعاً: المزارعة)(*

.74، ص3ابن مودود الموصلي، جاالختيار لتعليل المختار،:وأنظر. 175، ص6، الكاساني، جالصنائع
.104، ص3، ج2325، كتاب المزارعة، باب إذا قال اكفني مؤونة النخل وغيره وتشركني في الثمر، حديث رقم صحيح البخاري)(80
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: اَل رسوُل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم، فَقَ"يا رسوَل اللَِّه، َألَيس َأخْبرتَنَا َأن خَيرا َألحِدنَا َأن ال يْأخُذَ ِمن َأحٍد شَيًئا: "رددتَه، فَقَاَل

َأما والَِّذي نَفِْسي ِبيِدِه : ِإنَّما ذَِلك عِن الْمسَألَِة، فََأما ما كَان ِمن غَيِر مسَألٍَة فَِإنَّما هو ِرزقٌ، يرزقُكَه اللَّه، فَقَاَل عمر بن الْخَطَّاِب

.)81())َأحدا شَيًئا، ولَا يْأِتيِني شَيء ِمن غَيِر مسَألٍَة ِإالَّ َأخَذْتُهال َأسَأُل

السؤاُل حرام في األصِل، وإنما يباح بضرورٍة أو حاجٍة مهمٍة قريبٍة من الضرورِة، : "قاَل أبو حامِد الغزالِي رحمه اهللا

نفكألنه ال ي األوُل:من ثالثِة أموٍر محرمٍةوإنما قُلنا إن األصَل فيه التحريم : الشكوى من اِهللا تعالى، إذ السؤاُل إظهار إظهار

أن فيه إذالُل السائِل نفسه لغيِر اِهللا تعالى، وليس للمؤمِن أن يذِل نفسه لغيِر اِهللا : للفقِر، وذكر لقصوِر نعمِة اِهللا تعالى عنه، والثاني

.)82("فك عن إيذاِء المسئول غالباًأنه ال ين: إال لضرورٍة، والثالثُ

وألن التسول يقود الناس إلى التكاسل والتواكل وعدم األخذ باألسباب واستمراء الحرام، وكل ذلك يقود إلى مفاسد 

كبيرة، كما أن التسول يؤدي إلى قلة العمل واإلنتاج وبالتالي تعطيل عنصر من عناصر اإلنتاج وهو العنصر البشري الذي هو 

إلنتاج، ومن هنا فقد حذَر النبي صلى اهللا عليه وسلم من هذا الداء الخطير في المجتمع المسلم وحاربه بكل الوسائل، فقد أساس ا

ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في ((: روى البخاري عن ابن عمر رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا قال

.)83())وجهه مزعةُ لحم

ا النبي صلى اهللا عليه وسلم أن المتسول الذي يسأل الناس وال يعمل وهو قادر على ذلك أنه ال يقنع أبداً وبالتالي وبين لن

ال (: (سوف يجعل اهللا فقره بين عينيه عقوبة له على هذا العمل، روى اإلمام أحمد عن عبد الرحمن بن عوف أن رسول اهللا قال

.)84())ه باب فقريفتح عبد باب مسألة إال فتح اهللا علي

. )85())اليد العليا خير من اليد السفلى(: (كما علمنا النبي صلى اهللا عليه وسلم أن المعطي أفضل عند اهللا من اآلخذ فقال

.  فالنهي عن المسألة والتنفير منها فيه تحفيز وتشجيع على العمل مهما كان بسيطا

:إعانة العمال و حفظ حقوقهم: خامساً

:ومن ذلك

ِإخْوانُكُم (: (ليفهم ما ال يطيقون من األعمال، فقد قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن أبي ذر رضي اهللا عنهعدم تك·

لُكُمخَو)*(سلْبا يِّمم هلِْبسلْيْأكُُل، وا يِّمم هطِْعمِدِه فَلْيتَ يتَح َأخُوه كَان نفَم ،ِديكُمتَ َأيتَح اللَّه ملَهعج فَِإن ،مهغِْلبا يم مالَ تُكَلِّفُوهو ،

مفََأِعينُوه موه86())كَلَّفْتُم(.

عن عبد اهللا بن عمر قال رسول اهللا ضرورة تعجيل أجر العامل وحفظ حقوقهم المالية من الغبن والظلم واالستغالل، ف·

حذَّر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من ظلمهم وأكل كما، )87())ِجفَّ عرقُهَأعطُوا اَألِجير َأجره قَبَل َأن ي((:صلى اهللا عليه وسلم

صحيح : صححه األلباني، أنظر. 998، ص2فؤاد عبد الباقي، كتاب الصدقة، باب ما جاء في التعفف عن المسألة، ج، تحقيق محمد موطأ اإلمام مالك) (81

.206، ص1، جالترغيب والترهيب
.210، ص4، الغزالي، جإحياء علوم الدين) (82
.123، ص2، ج1474، كتاب الزكاة، باب من سأل الناس تكثراً، حديث رقم صحيح البخاري) (83
.199، ص1، جصحيح الترغيب والترهيب: صححه األلباني، أنظر. 246، ص15، جد أحمدمسن) (84
.112، ص2، ج1427، كتاب الزكاة، باب ال صدقة إال عن ظهر غنى، حديث رقم صحيح البخاري) (85
.115ص،1، ابن حجر العسقالني، جفتح الباري: انظر. خدمكم: خولكم)(*

.15، ص1، ج30، حديث رقم ب المعاصي من أمر الجاهلية، وال يكفر صاحبها بارتكابها إال بالشرككتاب اإليمان، با،البخاريصحيح) (86
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فقال مِن اقْتَطَع حقَّ امِرٍئ مسِلٍم ِبيِميِنِه فَقَد َأوجب اللَّه لَه النَّار، وحرّم علَيِه الْجنَّة،((:حقوقهم، فقال فيما روي عن أبي أمامة

روي عن أبي هريرة قال رسول اهللا صلى اهللا و،)88()))*(وِإن قَِضيبا ِمن َأراٍك:يسيرا يا رسول اهللا؟ فقالوإن كان شيًئا : رجل

استَوفَى ورجٌل استَْأجر َأِجيرا فَ...ثَالَثَةٌ َأنَا خَصمهم يوم الِْقيامِة: ((عليه وسلم في الحديث القدسي عن ربِّ العزّة قَاَل اللَّه تَعالَى

هرِط َأجعي لَمو 89())ِمنْه(.

: عدم إرهاق العامل إرهاقًا يضرّ بصحّته ويجعله عاجزا عن العمل، فقد قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم في ذلك·

))اِزيِنكوا ِفي مرَأج لَك ِلِه، كَانمع ِمن خَاِدِمك نا خَفَّفْتَ ع90())م(.

التي تُعتبر عالمة مضيئة في الشريعة اإلسالميّة حقُّ الخادم في التواضع معه، وفي ذلك يرغِّب الرسول ومن الحقوق ·

وألن ، )91())ما استَكْبر من َأكََل معه خَاِدمه، ورِكب الِْحمار ِباَألسواِق، واعتَقََل الشَّاةَ فَحلَبها((: صلى اهللا عليه وسلم ُأمّته قائالً

ما ضرب رسوُل ((: حياة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كانت تطبيقًا لكل أقواله، فإن السيدة عائشة رضي اهللا عنها تروي فتقول

.)92())اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم شَيًئا قَطُّ ِبيِدِه والَ امرَأةً والَ خَاِدما

النبي صلى اهللا عليه وسلم وتشريعاته تعطي العامل اطمئناناً نفسياً والشك أن مثل هذه المنهجية العظيمة في حياة

ورضى بعمله مهما كان متواضعاً، كما أنها تدفع العامل لألمانة واإلخالص في عمله وعدم التهرب من إنجاز ما وكل إليه من 

ركه هرباً من الظلم حينها نقلل من الفقر أعمال، وبالتالي فإن هذا االستقرار لدى العامل يدفعه لالستمرار بهذا العمل وعدم ت

.والبطالة بدل أن نكون سبباً في ازديادها

:المنهج العالجي للفقر والبطالة في الهدي النبوي: المطلب الثاني

لقد تبين لنا أن المنهجية التربوية النبوية في وقاية أفراد المجتمع من الوقوع فيما يشق عليهم تدل على حرص الرسول 

عليه وسلم على قيام مجتمع آمن مستقر من جميع جوانب الحياة، فال يقلق وال يضطرب وال يتصرف بعنف كردود صلى اهللا

.أفعال لمشقة أصابته أو فاقة حلت به، وإنما يلزم المنهج النبوي فيعيش آمناً مطمئناً في مجتمع آمن ومطمئن أيضاً

قة ما في الدنيا من كبد كما وصفها اهللا سبحانه، فكان من منهج وألن البشر معرضون للوقوع في البالء واالبتالء، ومش

النبي صلى اهللا عليه وسلم أن يوجد إجراءات عالجية في حال وقوع المشكلة، وهذا من تمام وكمال الهدي النبوي في توجيه 

.2987، حديث رقم900، ص2، جمشكاة المصابيح: انظر. صحيح: وقال األلباني،817، ص2ج،2443، كتاب الرهون، باب أجر األجراء، حديث رقمابن ماجهسنن ) (87

، 1، جالمصباح المنير: انظر. شَجر ِمن الْحمِض يستَاك ِبقُضباِنِه الْواِحدةُ َأراكَةٌ ويقَاُل ِهي شَجرةٌ طَِويلَةٌ نَاِعمةٌ كَِثيرةُ الْورِقعود السواك، وهو : األراك) (*

.12ص
.122، ص1، ج137، كتاب اإليمان، باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار ، حديث رقم صحيح مسلم) (88
.82، ص3ج،2227حديث رقم، كتاب البيوع، باب إثم من باع حرّا ،صحيح البخاري) (89

إسناده صحيح على شرط مسلم إلى عمرو بن حريث، وعمرو بن حريث تابعي : ، قال المحقق4314، حديث رقم 153، ص10، جصحيح ابن حبان) (90

هو أبو عبد : هو حميد بن هانئ، وعبد اهللا بن زيد: ين وغيرهما، فالحديث مرسل، أبو هانئثقة ليست له رؤية كما جزم بذلك البخاري ويحيى بن مع

عن أحمد بن الدورقي، عن عبد اهللا بن يزيد المقرئ، به، وأورده الهيثمي " 1472"، وأخرجه أبو يعلى "1472" "مسند أبي يعلى"وهو في . الرحمن المقرئ

لم ير النبي صلى اهللا عليه وسلم، فإن كان كذلك فالحديث مرسل، ورجاله : يعلى، وعمرو هذا، قال ابن معينرواه أبو: وقال4/239" مجمع الزوائد"في 

.رجال الصحيح
.5527،  حديث رقم 970، ص2، جصحيح الجامع: انظر. حسن: ، وقال األلباني194، ص1، البخاري جاألدب المفرد) (91
.2328، حديث رقم 1814، ص4اهللا عليه وسلم لآلثام،ج، كتاب الفضائل، باب مباعدته صلىصحيح مسلم)(92
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ث عليها لعالج مشكلتي الفقر األمة وتربيتها، ومن هنا فسوف نشير إلى جملة من األمور شرعها النبي صلى اهللا عليه وسلم، وح

: والبطالة حال حدوثهما تحقيقاً لمقصد السلم المدني

:التشجيع على العمل والتملك من خالل نظام اإلحياء واإلقطاع: أوالً

وتفترق هذه النقطة عما تم عرضه في المنهج الوقائي عند الحديث عن الحث على العمل وتوفير فرص عمل للقادرين، 

.ما يفي بتلك الحاجات)*(واإلقطاع)*(لفقير عمالً ولكن مردوده ال يكفيه وال يفي بحاجاته األساسية فيجد في اإلحياءفقد يمتلك ا

، وأخرج )93())من أحيا أرضا ميتة فهي له((: فقد روي عن سعيد بن زيد رضي اهللا عنه قال، قال صلى اهللا عليه وسلم

(عن النبي صلى اهللا عليه وسلم قالالبخاري في صحيحه عن عائشة رضي اهللا عنها، من أعمر أرضا ليست ألحٍد فهو (: 

(وعن جاِبِر بِن عبِد اِهللا يقول صلى اهللا عليه وسلم، )94())أحقُّ وما أكلت -أجرا : يعني- من أحيا أرضا ميتة فله منها(: 

ما من ((: عن َأنَِس بِن ماِلٍك رِضي اللَّه عنْهفيما رويوقال أيضا ، )95())فهو له صدقة-الطير والسباع : يعني-العوافي منها 

.)96())مسلم يغرس غرسا، أو يزرع زرعا، فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إال كان له به صدقة

نهر، واإلحياء أن يأتي شخص إلى ارض لم يتقدم عليها ملك أحد فيستصلحها بالزرع، أو بالغرس، أو بالبناء، أو إجراء 

فتصير بذلك ملكه، ويكون اإلحياء بقلع ما في األرض من عشب، أو شجر، أو نبات بنية اإلحياء، ال بنية أخذ العشب واالحتطاب 

.فقط، وكذلك جلب ماء إليها من النهر، أو تمهيده، أو نقل تراب إليها، أو قلع حجارة، أو جرد تراب، أو ملح عن وجهها

نجد أن هذا الحديث يحقق عدالة إنتاجية، وإرضاء ))من أحيا أرضا ميتة فهي له((: وإذا نظرنا إلى الحديث الشريف

للطموحات الشخصية لألفراد، وفيه تحفيز للهمم، وتشجيع على العمل، وبذل للجهد، ونهي عن الكسل والعجز واإلتكال، فالذي ال 

ا، ويصبح حر التصرف فيها، وبدل أن يكون مستهلكاً يجد عمالً فهذا الباب مفتوح له أن يستصلح من األرض فيعمل بها، ويملكه

فقط فقد أصبح باإلحياء واإلقطاع منتجاً، يخدم نفسه، ثم إن إحياء الموات يجذب القوة العاملة إلى الدخول في ميدان اإلنتاج وبذلك 

.يتم معالجة البطالة

:وأثر ذلك على العدالة التوزيعية) الوقفالزكاة والميراث والصدقات الطوعية و(إعادة التوزيع من خالل : ثانياً

تميز نظامنا االقتصادي عن باقي األنظمة االقتصادية في كل شيء؛ ومن أبرز نقاط التميز ما يسمى بإعادة التوزيع وما 

، وإعادة يتركه من أثر ايجابي على العدالة التوزيعية التي تمثل أهم األهداف االقتصادية التي تسعى كافة األنظمة إلى تحقيقها

.التوزيع يسهم في عالج العديد من المشكالت التي تواجه المجتمعات وأبرزها مجال بحثنا وهو مشكلة الفقر والبطالة

: أنظر.هو التسبب باستصالح األراضي الموات وجعلها صالحة للزراعة: واصطالحا، ما ال روح فيه، أو األرض التي ال مالك لها، أو األرض الخراب الدارسة غير العامرة: جعل الشيء حيا، والموات: في اللغة: اإلحياء) (*

.231، ص3، جحاشية البجيرمي على الخطيب: وأنظر. 583، ص2، جصباح المنيرالم
. 393، ص4، جحاشية ابن عابدين: أنظر.اإلقطاع هو ما يقطعه اإلمام أي يعطيه من األراضي رقبة، أو منفعة لمن له حق في بيت المال: اإلقطاع) (*

218، ص 1، ابن جعفر، قدامة، جالخراج وصناعة الكتابة: وأنظر
صحيح األلباني، : صححه األلباني، انظر. 178، ص3، ج3073، كتاب الخراج واإلمارة والفيء، باب في إحياء الموات، حديث رقم سنن أبي داوود)(93

.1036، ص2، جالجامع الصغير
.106، ص3، ج2335، كتاب المزارعة، باب من أحيا أرضاً مواتاً، حديث رقم صحيح البخاري)(94
.11، ص2، جسلسلة األحاديث الصحيحة: صححه األلباني، أنظر. 170، ص22ج، مسند أحمد)(95
.103، ص3، ج2320، كتاب المزارعة، باب فضل الزرع والغرس، حديث رقم صحيح البخاري)(96
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ومن خالل ما سبق عرضه في المنهج الوقائي من تشجيع على الكسب والعمل المنتج الحالل وما قد يترتب على ذلك 

كية والعمل ابتداء، وبالتالي فان عالج الفقر والبطالة يأتي بالمقام األول من خالل من تملك نالحظ اعتماد توزيع الدخل على المل

السعي إلى العمل المنتج الذي قد يفرز الملكية، لكن قد يستعصي على الفقير والعاطل عن العمل الحصول على العمل المناسب 

وهل ندعي بأن هذا هو التوزيع الفعلي للدخل وال مجال فهل نقف تجاههم مكتوفي األيدي كما فعلت األنظمة االقتصادية األخرى؟

لتوزيع آخر؟ وهل تقف العدالة التوزيعية عند الحدود الفعلية لتوزيع الدخل والمرتبطة بالملكية والعمل فقط؟

بإعادة التوزيع، حيث-والذي تميز به-اإلجابة عن هذه التساؤالت ترتبط بما يسمى في النظام االقتصادي اإلسالمي

التي تثبت حق الفقير والعاطل عن العمل في مال الغني، والغني الذي يعطي ماله للفقير )97(ارتبط بأساس حقوقي وهو الحاجة

-24: المعارج[ چڱڱڳڳڳڳگ  گ   گ  چ :على اعتبار أنه حق له فرضه اهللا عليه ال منَّة منه لقوله تعالى

منها نظام اإلرث والصدقات التطوعية واألوقاف، لكن فاعليته في تحقيق العدالة وإعادة التوزيع يرتبط بقنوات عدة، ]25

. التوزيعية وعالج الفقر والبطالة يرتبط أكثر بالزكاة لما فيها من صفة الدورية من جهة، ووعائها المتسع من جهة أخرى

تسعت قاعدة الملكية اتسع نطاق العدالة وعندما نتحدث عن عدالة التوزيع فإننا نقصد عالقة الدخل بالسكان فكلما ا

وكلما تركزت الثروة وضاقت قاعدة الملكية ضاق نطاق العدالة وكلما ضاق نطاق العدالة كلما ارتفعت نسب الفقر والبطالة في 

ثل خط طبيعة هذه العالقة، فالمنحنى األزرق يمثل خط التوزيع المتساوي، والمنحنى األحمر يم) 1(المجتمعات، ويوضح الشكل 

.التوزيع الفعلي وكلما اقترب خط التوزيع الفعلي من المتساوي كلما كنا اقرب إلى العدالة وهذا الوضع تطمح له كافة األنظمة

وإذا أردنا الوصول إلى العدالة البد وأن تكون هنالك آلية دائمة ومستمرة تقرب بين الخطين غير الملكية والعمل وهذه 

وإعادة التوزيع من خالل الزكاة يضيق . نا أن إعادة التوزيع والعدالة التوزيعية أكثر ارتباطا بالزكاةاآللية هي الزكاة، لذلك قل

الفجوة بين الخط المتساوي والخط الفعلي وهذا يعني أننا البد أن ننظر إلى منحنى لورنس باحتوائه على خط وسط بين الخطين 

.)98(يمكن أن يطلق عليه خط إعادة التوزيع أو خط الزكاة

)99(منحنى لورنس)  1(الشكل 

:وقد وردت قنوات إعادة التوزيع في الهدي النبوي بشكل واضح في العديد من األحاديث النبوية، ومن ذلك

:لنبوية الواردة في الزكاة والصدقاتاألحاديث ا·

.227، عبد الجبار السبهاني، صعدالة التوزيع والكفاءة االقتصادية في النظم الوضعية واإلسالم)(97
. 203-201، عبد الجبار السبهاني، صاالقتصادي الوضعي واإلسالميالوجيز في الفكر)(98
م21/8/2012بتاريخ http://al-sabhany.com، عبد الجبار السبهاني، عنوان الموقع االقتصاد اإلسالمي التوزيع)(99
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فعِن ابِن عباٍس رِضي اللَّه فقد أثبت النبي صلى اهللا عليه وسلم حق الفقير في مال الغني من خالل فريضة الزكاة، 

فََأخِْبرهم َأن اللَّه قَد فَرض علَيِهم 000((: مِنقَاَل رسوُل اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم ِلمعاِذ بِن جبٍل ِحين بعثَه ِإلَى الي: عنْهما، قَاَل

اِئِهملَى فُقَرع دفَتُر اِئِهمَأغِْني قَةً تُْؤخَذُ ِمند100())ص(.

وأكد النبي صلى اهللا عليه وسلم على حق الفقير وغير القادر عن العمل في الصدقات، وأما المتبطل والكسول فال حق 

فعن َأِبي هريرةَ َأن رسوَل اللَِّه صلى اهللا . دفع القادرين على العمل إلى العمل والكسبقات األمر الذي يترتب عليهله في الصد

اِهللا صلى اهللا عليه قَاَل رسوُل : وعن َأِبي هريرةَ، قَاَل,)101())ِإن الصدقَةَ لَا تَِحلُّ ِلغَِني، ولَا ِلِذي ِمرٍة سوي((: عليه وسلم قَاَل

ِدينَار َأنْفَقْتَه ِفي سِبيِل اِهللا وِدينَار َأنْفَقْتَه ِفي رقَبٍة، وِدينَار تَصدقْتَ ِبِه علَى ِمسِكيٍن، وِدينَار َأنْفَقْتَه علَى َأهِلك، َأعظَمها (: (وسلم

ِلكلَى َأهع ا الَِّذي َأنْفَقْتَهر102())َأج( .

قَاَلوع ،خَاِرٍق الِْهلَاِليِن مةَ بقَِبيص ا، فَقَاَل: نِفيه َألُهوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َأسستُ رالَةً، فََأتَيملْتُ حمتَّى : تَحح َأِقم

َألَةَ لَا تَِحلُّ ِإلَّا ِلَأحِد ثَلَاثٍَة رجٍل، تَحمَل حمالَةً، فَحلَّتْ لَه الْمسَألَةُ يا قَِبيصةُ ِإن الْمس(: (ثُم قَاَل: تَْأِتينَا الصدقَةُ، فَنَْأمر لَك ِبها، قَاَل

َأو قَاَل ِسدادا - حتَّى يِصيبها، ثُم يمِسك، ورجٌل َأصابتْه جاِئحةٌ اجتَاحتْ مالَه، فَحلَّتْ لَه الْمسَألَةُ حتَّى يِصيب ِقواما ِمن عيٍش 

لَقَد َأصابتْ فُلَانًا فَاقَةٌ، فَحلَّتْ لَه الْمسَألَةُ حتَّى : ورجٌل َأصابتْه فَاقَةٌ حتَّى يقُوم ثَلَاثَةٌ ِمن ذَِوي الِْحجا ِمن قَوِمِه-ِمن عيٍش 

.)103())فَما ِسواهن ِمن الْمسَألَِة يا قَِبيصةُ سحتًا يْأكُلُها صاِحبها سحتًا-َأو قَاَل ِسدادا ِمن عيٍش-يِصيب ِقواما ِمن عيٍش 

وتعد الزكاة من التشريعات االقتصادية المهمة في النظام اإلسالمي، ويتمثل األثر المباشر للزكاة في حل مشكلة الفقر 

خالل دعم وتشجيع وتنمية القدرات الذهنية والمهنية لتلك الطاقات وتحويلها في تحريك الطاقات البشرية المعطلة في المجتمع من 

إلى طاقات فاعلة منتجة في مجتمعها، إذ إن موارد الزكاة ال تتجه فقط نحو تلبية المتطلبات االستهالكية لألفراد الذين يشملهم 

مية المهارات والقدرات للفقراء، بما يشعرهم وصف الفقراء، وإنما األصل الذي يتناسب مع المقاصد الكبرى للتشريع هو تن

بمسؤولياتهم تجاه مجتمعهم ويقضي فيهم على الروح االتكالية، ويساعد على استنهاض طاقاتهم وقدراتهم اإلنتاجية وتوجيهها 

.)104(واستثمارها، بما يحقق النفع لهم على المستوى الشخصي ولمجتمعاتهم

:األحاديث النبوية الواردة في الميراث·

عادِني رسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِفي حجِة الْوداِع ِمن وجٍع َأشْفَيتُ ِمنْه ((: فعن عاِمِر بِن سعٍد، عن َأِبيِه، قَاَل

ِرثُِني ِإلَّا ابنَةٌ ِلي واِحدةٌ، َأفََأتَصدقُ ِبثُلُثَي ماِلي؟ يا رسوَل اِهللا، بلَغَِني ما تَرى ِمن الْوجِع، وَأنَا ذُو ماٍل، ولَا ي: علَى الْموِت، فَقُلْتُ

(قَاَل لَا، الثُّلُثُ، والثُّلُثُ كَِثير، ِإنَّك َأن تَذَر ورثَتَك َأغِْنياء، خَير ِمن َأن تَذَرهم عالَةً : َأفََأتَصدقُ ِبشَطِْرِه؟ قَاَل: قُلْتُ: ، قَاَل) لَا: 

يَأِتكرا ِفي ِفي املُهعةُ تَجتَّى اللُّقْما، حتَ ِبهاِهللا، ِإلَّا ُأِجر هجا وتَِغي ِبهتَ تُنِْفقُ نَفَقَةً تَبلَسو ،النَّاس 105())تَكَفَّفُون(.

.128، ص2ج،1496كتاب الزكاة، باب اخذ الصدقة من األغنياء وترد في الفقراء ، حديث رقم صحيح البخاري،)(100

وقال الحاكم هذا الحديث على شرط الشيخين ولم يخرجاه، .84، ص8، ج3290، كتاب الزكاة، باب مصارف الزكاة، حديث رقم، صحيح ابن حبان)(101

. 565، ص1، ج1477كتاب الزكاة، باب أحاديث محمد بن أبي حفصة، حديث رقم المستدرك، : ووافقه الذهبي، انظر
.692، ص 2، ج595فضل النفقة على العيال والمملوك، حيث رقم الكسوف، باب كتابصحيح مسلم،)(102
.722، ص2، ج1044كتاب الكسوف، باب من تحل له المسالة، حديث رقم صحيح مسلم،)(103
.203-199، نجاح أبو الفتوح، صاالقتصاد اإلسالمي النظام والنظرية)(104
. 1250، ص3، ج1628، حديث رقم كتاب الهبات، باب الوصية بالثلثصحيح مسلم،)(105
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همية اإلرث وفي هذا الحديث إشارة إلى أهمية الصدقة ولكن بشرط عدم اإلضرار بالورثة، كما في الحديث إشارة إلى أ

الذي يعمل على إعادة توزيع الدخول والثروات من خالل دورة الحياة على أساس القرابة وصلة الرحم وبالتالي يترك أثراً مباشرا 

.على عالج الفقر والبطالة

:األحاديث الواردة في الوقف·

اب َأرضا ِبخَيبر، فََأتَى النَِّبي صلى اهللا عليه وسلم يستَْأِمره َأن عمر بن الخَطَّاِب َأص: وعِن ابِن عمر رِضي اللَّه عنْهما

ِإن ِشْئتَ حبستَ : يا رسوَل اللَِّه، ِإنِّي َأصبتُ َأرضا ِبخَيبر لَم ُأِصب مالًا قَطُّ َأنْفَس ِعنِْدي ِمنْه، فَما تَْأمر ِبِه؟ قَاَل((: ِفيها، فَقَاَل

اَأصقْتَ ِبهدتَصا، و106()لَه(.

ةُ: "وقَاَل َأنَسِذِه اآليا ُأنِْزلَتْ هفَلَم :}ونا تُِحبتَّى تُنِْفقُوا ِممح تَنَالُوا الِبر وِل اللّه صلى اهللا عليه }لَنسةَ ِإلَى رو طَلْحَأب قَام

وِإن َأحب َأمواِلي ِإلَي بيرحاء، } لَن تَنَالُوا الِبر حتَّى تُنِْفقُوا ِمما تُِحبون{: وتَعالَى يقُوُليا رسوَل اللَِّه، ِإن اللَّه تَبارك: وسلم فَقَاَل

اللَّه اكثُ َأريوَل اللَِّه حسا را يهعاللَِّه، فَض ا ِعنْدهذُخْرا وهو ِبرجقَةٌ ِللَِّه، َأردا صِإنَّهوُل اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم: ، قَاَلوسفَقَاَل ر :

))ِبينا ِفي اَألقْرلَهعتَج ى َأنِإنِّي َأرا قُلْتَ، وتُ مِمعس قَدو ،اِبحاٌل رم ذَِلك ،اِبحاٌل رم ٍخ، ذَِلك107())ب(.

أحد مصادر تحقيق كفاية الفقراء والمساكين فقد بينت هذه األحاديث أهمية الوقف على اختالف أنواعه فيعتبر الوقف 

، وذلك عن طريق تمويل القرض الحسن بوقف النقود بقصد تسليفها )108(وذلك من خالل المنافع التي قد تؤول إليهم من األوقاف

.  )109(للمحتاجين الذين يردون مثلها لصندوق الوقف، وتمويل مرافق الخدمة االجتماعية، وبناء المدارس والكتاتيب وغيرها

:التكافل االجتماعي: ثالثاً

خطبنا رسول اهللا فحثنا على الصدقة، فأبطؤوا حتى رِئي في وجهه الغضب، ثم إن (: (فعن جرير بن عبد اهللا أنه قال

من سن سنة حسنة : رجالً من األنصار جاء بصرة، فأعطاها له، فتتابع الناس حتى رئي في وجهه السرور، فقال رسول اهللا

جرها، ومثل أجر من عمل بها، من غير أن ينتقص من أجورهم شيء، ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها، ومثل كان له أ

.)110())وزر من عمل بها، من غير أن ينتقص من أوزارهم شيء

.)111())ا يِحب ِلنَفِْسِهالَ يْؤِمن َأحدكُم، حتَّى يِحب ِلَأِخيِه م(: (وعن َأنٍَس عِن النبي صلى اهللا عليه وسلم قَاَل

، وقَاَل )112())الْمْؤِمن ِللْمْؤِمِن كَالْبنْياِن يشُد بعضه بعضا(: (قَاَل رسوُل اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وعن َأِبي موسى، قَاَل

ادِهم وتَعاطُِفِهم، كَمثَِل الجسِد، ِإذَا اشْتَكَى عضوا تَداعى لَه تَرى المْؤِمِنين ِفي تَراحِمِهم وتَو((: رسوُل اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم

.)113())ساِئر جسِدِه ِبالسهِر والحمى

كتاب الهبات، باب الوقف، حديث رقم صحيح مسلم،؛ 198، ص3، ج2737كتاب الشروط، باب الشروط في الوقف، حديث رقم صحيح بخاري،)(106

.  1255، ص3، ج 1632
كتاب ومسلم في صحيحه، ؛ 199، ص2، ج1461كتاب الزكاة، باب الزكاة على األقارب، حديث رقم أخرجه البخاري في صحيحه،، متفق عليه)(107

.  694، ص2، ج 998الكسوف باب فضل النفقة والصدقة على األقربين والزوج، حديث رقم 
. 145نجاح عبد العليم أبو الفتوح، صاالقتصاد اإلسالمي النظام والنظرية،)(108
. 173-172، السبهاني، صالوجيز في اقتصاديات الزكاة والوقف)(109
.1017، حديث رقم 2059، ص4، كتاب العلم، باب من سن سنة حسنة أو سيئة،جسلمصحيح م)(110
.   12، ص1، ج13كتاب اإليمان، باب من اإليمان أن يحب ألخيه ما يحب لنفسه، حديث رقم صحيح البخاري،)(111
.1999،ص4، ج2585باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتوادهم، حديث رقمكتاب البر والصلة واآلداب، صحيح مسلم،)(112
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فهذه التوجيهات النبوية التي تحث على التواد والتراحم والتعاون تدل داللة واضحة على حرص النبي صلى اهللا عليه 

ماسك متكافل يحمل أفراده بعضهم بعضا ويعين القادر فيهم الضعيف ويعطف القوي على المسكين، وسلم على إيجاد مجتمع مت

وأحاط اإلسالم تلك التوجيهات بتشريعات تكفل تحقق التكافل االجتماعي بين افراد المجتمع على اوسع نطاق نظم مسؤولية 

اء بحاجات الضعفاء والمساكين والفقراء من إخوانهم القادرين التكافل االجتماعي بين أفراد المجتمع ، فكفلت تلك التشريعات الوف

الموسرين، حيث يعيش الفرد في كفالة الجماعة وتعيش الجماعة بمؤازرة الفرد حيث يتعاون الجميع إليجاد المجتمع 

.)114(األفضل

يترك أثرا في عالج ومن التشريعات واألطر التي اقرها اإلسالم والتي تسهم في تحقيق التكافل االجتماعي على نحو

نظام النفقات : مشكلة البطالة والفقر على سبيل اإليجاز حيث تعرض الباحثان لتفاصيل بعضها أثناء الحديث عن إعادة التوزيع

.)115(الواجبة ونظام اإلرث ونظام العاقلة وكفالة اليتامى ونظام المؤاخاة ونظام الجوار والعمل الخيري والزكاة وبيت المال

:حقيق كفاية العمالت: رابعاً

لقد حرص النبي صلى اهللا عليه وسلم على تأمين حاجيات العامل لما له من أثر في إغنائه وإخراجه من دائرة الفقر، 

حتى تعف نفسه عن الحرام ويتفرغ لعمله ويبدع فيه وتزداد إنتاجيته، فقد حدد عليه الصالة والسالم عناصر الكفاية للموظف 

كان لنا عامالً فليكتسب زوجة، فإن لم يكن له خادم فليكتسب خادما، فإن لم يكن له مسكن فليكتسب من ((: العمومي بقوله

(قال أبو بكر: مسكنا، قال من اتخذ غير ذلك فهو غال، أو : أخبرت أن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال) يعني المعافى: 

. )116())سارق

"وفي رواية أبي عبيد فليتخذ ... فليتخذ مسكناً، ... شيئاً فلم تكن له امرأة فليتزوج، ) للدولة المسلمة(من ولي لنا : 

.)117("كنزاً أو إبالً، جاء اهللا يوم القيامة غالّاً أو سارقا: فليتخذ خادماً، فمن اتخذ سوى ذلك... مركباً، 

"ثم إن الفقهاء نصوا على أن تقدير مرتبات الجند يعتمد الكفاية معياراً، قال الماوردي تقدير العطاء فمعتبر وأما: 

والثاني عدد ما يرتبطه ) ... األعباء األسرية للجندي(أحدها عدد من يعوله : والكفاية معتبرة من ثالثة أوجه: "، ثم قال"بالكفاية

.)118()"المستوى العام لألسعار(، والثالث الموضع الذي يحله في الغالء والرخص )أعباء اإلعداد للجهاد(من الخيل والظهر 

ويعرف قدر حاجتهم، يعني أهل العطاء وكفايتهم ويزداد ذو الولد من : "السياق ذاته يورد ابن قدامة قول القاضيوفي

، وينظر في أسعارهم في بلدانهم ألن أسعار البلدان تختلف والغرض الكفاية، ولهذا ...أجل ولده، وذو الفرس من أجل فرسه، 

.)119(..."وإن كانوا سواء في الكفاية. ذلكتعتبر الذرية والولد فيختلف عطاؤهم الختالف

.10، ص8، ج6011كتاب اآلداب، باب رحمة الناس والبهائم، حديث رقم صحيح البخاري،)(113
.61عبد اهللا ناصح علوان، صالتكافل االجتماعي في اإلسالم،)(114
.10-5السبهاني، صشبكات األمان والضمان االجتماعي في اإلسالم دراسة تقديرية، )(115
األلباني، : أنظر. صححه األلباني. 134، ص3، ج2945اب الخراج واإلمارة والفيء، باب في أرزاق العمال، حديث رقم ، كتسنن أبي داوود)(116

.1107، ص2، جمشكاة المصابيح
.328، ص1، أبو عبيد، جاألموال)(117
.305، ص1، الماوردي، جاألحكام السلطانية)(118
.466، ص6، ابن قدامة، جالمغني)(119
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إعطاء المقاتلة كفايتهم وكفاية : "...: وقال السرخسي محدِّثاً عن مصارف بيت المال العام ومؤصالً لقواعد توزيعه

ة وكل من فرغ نفسه لعمل من أعمال المسلمين على وجه الحسب... فيعطون الكفاية ... عيالهم ألنهم فرغوا أنفسهم للجهاد 

.)120("فكفايته في هذا النوع من المال

يجب للمرأة من النفقة، قدر كفايتها بالمعروف، لقول النبي صلى : "حتى إن نفقة الزوجية تحددت بالكفاية، قال ابن قدامة

: لبقرةا[ چۈٷۈۆۆۇۇچ :، وألن اهللا سبحانه وتعالى قال)121()خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف(: اهللا عليه وسلم لهند

، فإذا ثبت أنها غير مقدرة، فإنه يرجع في ...قدر الكفاية، وألنها نفقة واجبة، لدفع الحاجة، فتقدرت بالكفاية، : ، والمعروف]233

. )122("تقديرها إلى الحاكم

اباً على وال شك أن إعطاء العامل كفايته لهو السبيل إلى استقراره وطمأنينته وزيادة كفاءته اإلنتاجية، مما ينعكس إيج

.أمن المجتمع واستقراره

ومن خالل ما سبق يتبين لنا بوضوح مدى االهتمام النبوي في محاربة الفقر والبطالة لما فيهما من خطر على المجتمع 

في أخالقه حيث الشرور والجرائم، كما هو الخطر على تماسك المجتمع لما فيه من إثارة فئة تشعر بالضياع ضد الفئات 

،  ولذلك استحق هذا الجانب جهداً كبيراً )123(هو خطر على االقتصاد لما فيه من تعطيل طاقات قادرة على اإلنتاجاألخرى، كما 

.بالتوجيه والتشريع لحماية المجتمع من هذه الشرور تحقيقاً للسلم المدني الذي من خالله هناء العيش

النتائج والتوصيات

:التاليةالنتائجتوصل الباحثان من خالل ما سبق إلى 

أن السلم المدني من المصطلحات حديثة االستعمال ويفيد عموماً شعور الناس في جميع مناحي حياتهم باألمان على دينهم .1

.وأنفسهم وأموالهم

.أن السلم المدني من الضرورات الخمس في مقاصد الشريعة والتي ال بد من تأمينها لكل من ينتمي للمجتمع من أفراد.2

.وية الشريفة نموذجاً فريداً للسلم المدني مبينة منهجيته، وقواعده، وسبل تأمينهقدمت السنة النب.3

أن مشكلة الفقر والبطالة من المشكالت االقتصادية العالمية التي تواجه المجتمعات، وتعد في ذات الوقت من أهم مهددات .4

. السلم المدني

ته على الحياة بكافة مناحيها، األمر الذي يحتم علينا المسارعة ظهور الفقر والبطالة له أسبابه ومبرراته، كما له انعكاسا.5

.لعالجهما

.18، ص3سرخسي، ج، الالمبسوط)(120
.65، ص7، ج5364، كتاب النفقات، باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه، حديث رقم صحيح البخاري)(121
.232-231، ص3، ابن قدامة، جالكافي)(122
.617، منذر قحف، صاقتصاديات الزكاة)(123
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قدمت السنة النبوية الشريفة منهجية فريدة من نوعها لعالج الفقر والبطالة جامعة بين الوقاية والعالج على نحو يسهم في .6

.الحفاظ على السلم المدني ويحقق األمن االجتماعي

:ان بما يليأما التوصيات، فيوصي الباحث

تبني الدولة لفكرة المشروعات الصغيرة و المتوسطة والحرف اليدوية والتي تعتبر أحد أبرز اآلليات الجيدة لمواجهة مشكلة .1

.البطالة والفقر، من خالل ما توفره من فرص عمل جديدة للشباب

والوقف وذلك من خالل التأكيد على واجب إعادة إحياء التطبيقات اإلسالمية للعبادات المالية في أوساط المجتمع، كالزكاة.2

.الدولة بضرورة تنظيم تلك التطبيقات مؤسسيا حتى تكون أكثر فعالية في عالج الفقر والبطالة

قيام العلماء واألئمة وخطباء المساجد بواجبهم في هذا الميدان والمتمثل بتربية المجتمع وال سيما فئة الشباب على األخذ .3

ى اهللا، والحث على العمل والكسب مهما كان ذاك العمل، وربط ذلك بأفعال النبي صلى اهللا عليه وسلم باألسباب والتوكل عل

.وأقواله في هذا المجال

.ضرورة قيام الجهات المعنية بربط البرامج التعليمية والتدريبية باحتياجات سوق العمل بها.4

ة باالستجابة الفورية للحد من البطالة وتحسين مستوى معيشة تشجيع االستثمار وتحقيق اإلنعاش االقتصادي للمشاريع الكفيل.5

.األفراد، وفق خطة مدروسة من قبل الدولة 

لمصادر والمراجعا

.الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب، دار الحديث، القاهرةاألحكام السلطانية، -

.ار المعرفة، بيروت، الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد، دإحياء علوم الدين-

.م1937/هــ1356ابن مودود الموصلي، عبد اهللا بن محمود، مطبعة الحلبي، القاهرة، االختيار لتعليل المختار، -

. م1986، الماوردي، علي بن محمد بن محمد بن حبيب،  دار مكتبة الحياة، بدون طبعة، نشر أدب الدنيا والدين-

يل بن إبراهيم، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار البشائر اإلسالمية، بيروت، ، البخاري، محمد بن إسماعاألدب المفرد-

. م1989-ه1409، 3ط

العجلوني، محمد، محمود، بحث مقدم لألسبوع العلمي لمدينة األسباب االقتصادية لظاهرة الفقر وطرق معالجتها، -

.م2010، 12/5-10الحسن العلمية، جامعة األميرة سمية، 

.م1998هـ 1418، 1، عمارة، محمد، دار الشروق، طن االجتماعياإلسالم واألم-

المركز العالمي ألبحاث االقتصاد االقتصاد اإلسالمي، بحوث مختارة من المؤتمر العالمي األول لالقتصاد اإلسالمي، -

.م1980/هـ1400اإلسالمي، جامعة الملك عبد العزيز، مكة المكرمة، الطبعة  األولى، 

م21/8/2012بتاريخ / http://al-sabhany.com: ، عبد الجبار السبهاني، عنوان الموقعالتوزيعاالقتصاد اإلسالمي-
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