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 النبوي في االقتصاد والتجارة المنهج

 منهجية رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف حل أزمة البطالة

 2019يونيو  1في جريدة أخبار الخليج بتاريخ نشر 

 بقلم: الدكتور زكريا خنجي

 

ليس في اإلسالم بطالة، فمنهجية اهلل تعالى واضحة إذ أنه استخلف 
تعالى  اإلنسان في األرض ليعمرها وينميها حتى تزدهر وتزدان، فقد قال

 الْأَرْضِ فِي جَاعِلٌ إِنِّي لِْلمََلائِكَةِ رَبُّكَ قَالَ وَإِذْ) 30 اآلية –في سورة البقرة 
 نُسَبِّحُ  وَنَْحنُ الدِّمَاءَ وَيَسِْفكُ فِيهَا يُفِْسدُ  مَن فِيهَا أَتَْجَعلُ قَالُوا ،خَلِيفَةً

َتْعلَُمونَ( فمهمة الخليفة أن يعمر  لَا َما أَعْلَمُ  إِنِّي قَالَ  ،َلكَ وَنُقَدِّسُ  بِحَمِْدكَ 
األرض وينميها، ثم جاءت اآليات األخرى لتزيد الوضوح توضيحًا فمثالً في 

 فَاْمشُوا ذَلُولًا الَْأرْضَ لَكُمُ َجعَلَ  الَِّذي ُهوَ) تعالى قال 15 اآلية –سورة الملك 
سافروا حيث شئتم من بمعنى  وَإِلَيْهِ النُّشُورُ( ،رِّزْقِهِ مِن وَكُُلوا مَنَاكِبِهَا فِي

أقطارها، وترددوا في أقاليمها وأرجائها في أنواع المكاسب والتجارات، بل 
 فَإِذَا) تعالى قال حيث 10 اآلية –وأمر بالسعي بوضوح في سورة الجمعة 

هَ كَثِيرًا اللَّ وَاذْكُرُوا اللَّهِ  فَضْلِ مِن وَابْتَغُوا الْأَرْضِ فِي فَانتَشِرُوا الصَّلَاةُ قُضِيَتِ
 لَّعَلَّكُْم تُْفلِحُونَ(.

وآيات كثيرة كلها ال تأمر بالعمل فحسب وإنما تجعل العمل جزء مهم من 
العبادة، بل وتجعلها هي العبادة، فمن غير العمل ال يمكن أن تتم العبادة وال 
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تستكمل، فال يمكن أن تتم الصالة إال بالعمل، وال يمكن أن يتم الحج إال 
حن هنا ال نريد أن نقارن ما بين العمل والعبادة فنحن نؤمن أن بالعمل. ون

أحدهما يكمل الثاني، فال يتم األول إال بالثاني، وال يكتمل الثاني إال باألول، 
ولكن أيهما األول وأيهما الثاني، فهذا أمر ال نعرفه. ولكن الذي نعرفه أنه 

أصحاب رسول أن ناسًا من "جاء في مراسيل أبي داود عن أبي قالبة: 
 رأينا ما: قالوا خيرًا، لهم صاحب على يثنون قدموا وسلم عليه اهلل صلى اهلل

 في كان إال منزالً  نزل وال قراءة، في كان إال مسير في كان ما قط، فالن مثل
 ؟دابته أو جمله يعلف كان من ذكر حتى ضيعته؛ يكفيه كان فمن: قال صالة،

بن رجب الحنبلي جامع العلوم والحكم، ا "منه خير فكلكم: قال نحن،: قالوا
وكلهم خير منه ألنهم كانوا يعملون وهو ال يعمل وإنما اكتفى بالقراءة 

 والصالة وما إلى ذلك.

ليس ذلك فحسب وإنما جعل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم العمل 
والتكسب نوع من أنواع الجهاد في سبيل اهلل تعالى فعن كعب بن عجرة 

مرَّ على النبي صلى اهلل عليه وسلم رجل فرأى الصحابةُ "قال: رضي اهلل عنه 
من قوته ونشاطه، فقالوا: يا رسول اهلل، لو كان هذا في سبيل اهلل، فقال 

إن كان خرج يسعى على ولده صغارًا فهو "رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: 
في سبيل اهلل، وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في 

يل اهلل، وإن كان خرج يسعى على نفسه ُيعفها فهو في سبيل اهلل، وإن سب
رواه الطبراني  "كان خرج يسعى رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان

 وصححه األلباني في صحيح الجامع.
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هكذا فهم الصحابة رضوان اهلل عليهم والتابعين ومن أتى من بعدهم هذه 
البطالة، ففي إحياء علوم الدين  المنظومة التي تحث على العمل وتستقبح

يقول أبي حامد الغزالي: روي أن عمر رأى بعد الصالة قومًا قابعين في 
المسجد بدعوى التوكل على اهلل فعالهم بدرته، وقال: ال يقعدن أحدكم عن 
طلب الرزق، ويقول: اللهم ارزقني، وقد علم أن السماء ال تمطر ذهبًا وال 

بعضهم من بعض، أما سمعتم قول اهلل تعالى  فضة، إنما يرزق اهلل الناس
)فإذا قضيت الصالة فانتشروا في األرض وابتغوا من فضل اهلل(. وفي 
الطبقات البن سعد يروى أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي اهلل عنه 

إني ألري الرجل فيعجبني فأسأل: أله حرفة ؟ فإذا قالوا ال، سقط من "قال: 
 ."عيني

تشربت أرواح الصحابة رضوان اهلل عليهم بهذه المفاهيم لذلك فعندما 
كان من السهل عليه صلى اهلل عليه وسلم أن يضع الحلول الناجعة ألزمة 
البطالة قبل أن تستفحل وتصبح أزمة، فكيف كانت منهجيته صلى اهلل 

 عليه وسلم في إدارة أزمة البطالة قبل أن تصبح أزمة ؟ 

 وهذا ما سنتعرف عليه الحقًا.
 

 


