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خمصت الدراسة إلي اف االسالـ يحث عمي العمل ويأمر كل إنساف قادر عمي العمل وينبذ البطالة والفاقة كمدعاة لمفقر  
والعوز وتعطيل االنتاج . كما أف العمل والكسب المشروع والسعي لمرزؽ الحالؿ مكرمة لإلنساف ومرضاة لمرب ومنفعة لممجتمع 

شباع لمحاجات المنضبطة باالحكاـ االسالمية وتفضيل االنفاؽ االنتاجي عمي االنفاؽ االستيالكي ومف ثـ اعطي االسالـ  وا 
االفضمية لمعمل المشروع عمي العبادة كما أف االسالـ ديف عمل ومعاممة وانتاج واعمار لالرض واصالح لالوضاع االقتصادية 

 دالة. لممجتمعات ويكفل الحقوؽ والواجبات وتوزيع الثروة لالفراد بع

% مف إجمالي سكاف الوالية مف النوعيف 63كما توصمت الدراسة إلي أىـ النتائج االتية أف نسبة معدالت العمل بالوالية بمغت  
% وبمغت 84% . كما بمغت العطالة عند اإلناث 02% وعند اإلناث 02الذكور واإلناث حيث بمغت نسبة العمل عند الذكور

 %.83لوالية النيل االبيض مقارنة بنسبة معدالت الفقر بالسوداف التي بمغت  % بالنسبة55نسبة معدالت الفقر 

وايضًا خرجت الدراسة بالتوصيات االتية : يجب عمي حكومة الوالية السعي إلقامة المشروعات التي تكفل العمل وتوفر فرص  
يجاد فرص  كافية إلستيعاب أكبر قدر مف العمالة مف واسعة لمعمل كمشروع الخريج المنتج والتمويل االصغر لألسر المنتجة وا 

جتماعية .  أجل القضاء عمي البطالة والفقر والعوز وحث إنساف الوالية عمي العمل كقيمة دينية وا 

Abstract  :  

The study concluded that Islam urges work and ordered everyone is able to work and rejects unemployment 

and poverty Kmadaah of poverty and destitution and disrupt production. The work and earning project and the 

pursuit of livelihood arab honor of man and pleasing to the Lord and for the benefit of the community and to 

satisfy the needs of undisciplined verdicts and Islamic preference productive spending on consumer spending 

and then give Islam a preference for project work to worship as that Islam is a religion of work and treatment, 

production and reconstruction of the land and repairing the economic conditions of communities and ensure the 

rights and duties and the distribution of wealth for individuals fairly. 

The study also found that the most important results the following proportion of the labor rates mandate 

amounted to 36% of the total population of the state of male and female types, where the proportion of the work 

amounted to 20% in males and females at 10%. As unemployment reached 48% in females and the percentage 

of poverty rates of 55% to the mandate of the White Nile, compared with rates of poverty in Sudan, which 
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amounted to 46%. 

And also exited the study recommendations following: should the state seek  

government for the establishment of projects to ensure that the work and provide wide opportunities to work as 

a graduate product and microfinance for families producing and creating enough jobs to absorb as much of the 

labor for the elimination of unemployment, poverty and destitution urged everyone jurisdiction over labor, 

religious and social value, 

منسق االقتصاد والد اسات المصرفيو-أستاذ االقتصاد مساعد–د/ صالح دمحم ابراىيـ   

 كميو النيل االبيض لمعمـو والتكنولوجيا

 مقدمة : 

لحساب ميف والعمل بالوالية يعني العمل النظامي وغير النظامي ويشمل العمل بأجر نقدي أو عيني أو مقايضة وعمل المشتغ 
في مزرعة العائمة ليس لصالح المالؾ فحسب بل أيضًا لمساعدة أفراد العائمة االخريف وكذلؾ العامميف االسرة بدوف اجر كالعمل 

سرة بدوف اجر. كما نجد أف معدؿ المشاركة في القوى العاممة في الوالية تتركز في نسبة االشخاص ألمف خارج ا األخريفلدي 
حثوف عف عمل . وايضًا نسبة االشخاص العاطميف عف العمل الي العامميف والعاطميف عف العمل ولكنيـ جاىزوف لمعمل ويب

 02أعواـ فما فوؽ وكذلؾ المشتغل والعاطل لالشخاص في الفئة العمرية مف  02مجموع القوى العاممة في الفئة العمرية مف 
 أعواـ فما فوؽ .

ثناء ألحد ميما عظمت وعمت مكانتو وحض اإلسالـ عمي العمل كرسالة سماوية شريفة وكل البشر مأموروف بالعمل دوف إست
ولذا أمر الرسل واألنبياء بالعمل وأف يأكموا مف عمل أيدييـ وأف يعتمدوا عمي أنفسيـ في العيش الكريـ دوف تمييز وأف يأكموا 

س أعطوىـ الطعاـ ويمشوا في األسواؽ وأف يكونوا سواء مع البشر ويغرسوا فضيمة العمل ونبذ الكسل والتبطل والتسوؿ وسؤاؿ النا
 أـ منعوىـ واليد العميا خير مف اليد السفمي وجعل العمل أفضل العبادات . 

 -مشكلة الدراسة :

تنبع مشكمة الدراسة في ترؾ فئات عمرية مف الشباب لمعمل وركونيـ إلي الكسل والخموؿ والبطالة وا عتمادىـ عمي غيرىـ في  
لساعات الطواؿ عمي الطرقات دوف عمل وا ىدار لطاقاتيـ بال جدوي وال إطعاميـ وكسوتيـ وميميـ إلي إضاعة الوقت والجموس ا

منفعة واإلستكانة واليأس واإلحباط وتضييع الوقت في الدردشة عمي الفيسبوؾ والواتساب والتويتر واليوتيوب و وسائل التواصل 
إضافة إلي تحجيـ دور المرأة في العمل  االجتماعي المختمفة بال نفع وال تحمل لممسئولية وركنوا الي الضعف والذؿ واليواف .

عمي أف خروجيا لمعمل مزمة وعيب في نظر كثير مف الناس ولكف اإلسالـ يحث المرأة عمي العمل مع إلتزاميا بالزي الشرعي 
 .الي كل األعماؿ الشريفة والشرعية دوف إحتقار أو نظرة دونية أف ننظر وأف ال تخضع بالقوؿ وتصبح فاتنة وتجمب الضرر و 

 أهمية الدراسة : 
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تيتـ الدراسة بتعظيـ قيمة العمل وغرس القيـ النبيمة والحث عمي العمل وترؾ التبطل وـز الكسل والتشاؤـ والقنوط والسفو  
 وغيره مف العادات الذميمة .

بوف في والحث و السعي لكسب العيش الكريـ والضرب في األرض واإلبتغاء مف فضل هللا  لقولو تعالي )) وأخروف يضر  
بتغوا مف فضل  02سورة المزمل األية األرض يبتغوف مف فضل هللا (( ذا قضيت الصالة فإنتشروا في األرض وا  وقولو تعالي )) وا 

 . 02سورة الجمعة األية  هللا (( 

 أسباب إختيار الدراسة : 

اإلنتاج واإلنتاجية باالضافة إلي بروز ظواىر إقتصادية سالبة بالوالية تتمثل في البطالة وترؾ العمل مما ادت إلي ضعف  
 دوافعي الواقعية لخبرتي العممية الطويمة بالوالية .

 أهداف الدراسة : 

 معرفة حجـ القوى العاممة واالىتماـ بالعمل لدي انساف الوالية . .0

 معرفة معدالت البطالة وحاالت الفقر بوالية النيل االبيض. .0

 القيـ النبيمة وترؾ العادات الضارة والفاسدة والكسل والخموؿ . حث مواطني الوالية عمي العمل لكل قادر وغرس .6
 حض إنساف الوالية عمي إتقاف وجودة العمل لزيادة اإلنتاج واإلنتاجية. .8

 فروض الدراسة : 

 مدي أىمية العمل كفريضة لدي انساف الوالية . .0

 كيف ينتج إنساف الوالية ولمف ينتج ولماذا ال يعمل لكي يزداد االنتاج . .0
 كل البشر ممزموف بالعمل وترؾ الكسل والبطالة وتجنب إحتقار الميف اليامشية . ىل .6

 وسائل جمع بيانات الدراسة : 

 ترتكز الوسائل عمي المصادر األولية والثانوية والمشاىد الواقعية والتقارير والدوريات. 

 حدود الدراسة : 

 الحدود المكانية : والية النيل األبيض السوداف . 

 ـ .0208 –ـ 0224د الزمانية : مف الحدو  

 منهجية الدراسة : 



 - 32 - 

 تنتيج الدراسة المنيج الوصفي النظري والتحميل والموضوعي . 

 تبويب الدراسة : 

الفصل الثاني : المفاىيـ والضوابط االسالمية لمعمل و تحتوي الدراسة عمي أربعة فصوؿ يتناوؿ الفصل االوؿ أدبيات الدراسة  
ية العمل واالنتاج في االسالـ والفصل الرابع الدراسة التطبيقية والتحميمية والنتائج والتوصيات والخاتمة والفصل الثالث أىم
 والمصادر والمراجع.

 الفصل األول

 أدبيات الدراسة 

درجة شمااًل  06–00.62وتحتل مركزًا وسطًا وتقع بيف خطي عرض  الميمووالية النيل االبيض إحدي واليات السوداف  تعد
درجة كأدني  6368االحواؿ الجوية تتراوح متوسطات درجات الحرارة العظمى ما بيف  . شرقاً  درجة 66- 60.62طي طوؿ وخ

% . وتحدىا مف االتجاه الشمالي والية 84% وأعالىا 0566درجة كأعمي متوسط ومعدالت الرطوبة أدناىا  6565متوسط و 
التجاه الجنوبي الغربي والية جنموب كردفاف ومف االتجاه الجنوبي دولة الخرطوـ واالتجاه الغربي والية شماؿ كردفاف ومف ا

( 0) فداف 568566302كـ أي ما يعادؿ  65.345وتبمغ مساحتيا  جنوب السوداف ومف االتجاه الشرقي واليتي الجزيرة وسنار.
 –شبشة  –الكوة  –كنانة  –تندلتي  –الشواؿ  –القطينة  –الدويـ  –الجزيرة أبا  –ربؾ  –ف أىـ مدف الوالية      ) كوستي م

الصوفي واـ جر (  ومف حيث السطح والتضاريس نجد نوع التربة طينية متشققة شمااًل وجنوبًا ورممية ثابتة ومتحركة  –الجبميف 
غربًا تتخمميا أراضي طينية كما توجد بيا كثباف رممية . والسطح عمومًا منبسط واف كاف ال يخمو مف بعض التعرجات في 
االراضي الطينية ويسود جولوجيا الوالية تكويف روابي الذي يشكل حوضًا جوفيًا وفير المياه إال أف مياىو تتميز بارتفاع معدالت 
المموحة وتنتشر صخور االساس الصمبة في أجزاء واسعة مف الوالية خاصة في الجزء الجنوبي والجنوبي الشرقي وتمثل سيوؿ 

وبيا عدد تسع محميات وتبعد  .وأغمب أراضييا صالحة لمزراعةامًا مف مظاىر السطح كما النيل االبيض الفيضية جزءًا ى
فرعًا  63وبيا عدد . كـ وتشكل ممتقى طرؽ وبيا أنشطة اقتصادية متعددة 602عاصمتيا ربؾ مف العاصمة القومية مسافة 

عدة أسواؽ متخصصة لممحاصيل والماشية في  لمبنوؾ التجارية والمتخصصة وفرع لبنؾ السوداف المركزي . كما توجد بيا أيضاً 
مدف ) كوستي وربؾ وتندلتي واليمبة والشقيق ( وكذلؾ تتفرد الوالية بوجود ميناء ىاـ لمنقل النيري وميناء جاؼ لمبضائع . 

ممـ في  ( 322 – 522ويسودىا مناخ بارد جاؼ شتاءًا وصيفًا حار وخريفًا ممطر رطب وتتراوح نسبة أمطار الوالية ما بيف )
% مف االنتاج الكمي ألسماؾ 32وتنتج الوالية حوالي (0) % مف إجمالي مساحة أراضييا08بات بالوالية نسبة االعاـ . وتحتل الغ

المياه العذبة بالسوداف وقد أدي وجود العديد مف الجزر والخمجاف النيرية بمجري النيل األبيض الي نمو االسماؾ وتكاثرىا وتعدد 
فصيل . أـ في قطاع الثروة الحيوانية تعتبر الوالية مف أكثر الواليات في تربية الماشية  35جد أكثر مف فصائميا حيث يو 
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خصوصًا عمي إمتداد مجري النيل والمناطق الجنوبية لموالية. إلي جانب إمتياف إنساف الوالية لحرفة الزراعة. كما تعتبر الوالية 
 305ا مصادر مياه متعددة حيث مجري النيل االبيض الذي ينتصف الوالية بطوؿ أكبر منطقة لمجير والحجر لوجود الجباؿ وبي

 .  (6) كمـ . وىي والية تتمتع بموارد طبيعية وبشرية وذات موقع استراتيجي متميز
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 : الجياز المركزي لإلحصاء بوالية النيل االبيض المصدر

  

 

 المفاهيم والضوابط اإلسالمية للعمل 

يعد العمل مف األركاف األساسية لإلقتصاد اإلسالمي وواجب عمي كل قادر وأمر هللا بالعمل وحث عميو في عدة آيات مف 
عوذ مف العجز والكسل والفقر . والعمل ينفي الفقر وىو الكتاب الكريـ وحث الرسوؿ الكريـ )صمي هللا عميو وسمـ( عمي العمل وت

وسيمة لكسب الماؿ والرزؽ الحالؿ . لذا كاف الماؿ قواـ الحياة والدولة في المجتمع االسالمي فكاف الحث عمي كل أنواع العمل 
روعة واالبتعاد عف المحرمات والكسب المشروع والمقيد بالضوابط الشرعية والرزؽ الحالؿ وتنمية األمواؿ وزيادتيا بالطرؽ المش

ستثمار الماؿ بالطرؽ القويمة كاإلستثمار اإلسالمي في إطار االحاكـ الشرعية واتباع السياسات  والكسب الخبيث غير المشروع وا 
جتياد  في سب يل المالية والنقدية في اإلسالـ . فواجب الفرد المسمـ أف يعمل ويكد ويكابد بجد ورجاحة عقل وحصافة ومثابرة وا 

ستثمار أموالو بكل الوسائل المشروعة مف تجارة وصناعة وحرؼ اخري  وحكمة مشروعة العمل مف الكتاب والسنة قولو  [8]تنمية وا 
وقولو جل شأنو )) ىوالذي جعل لكـ األرض ذلواًل فأمشوا في مناكبيا (8البمد األية ) تعالي )) ولقد خمقنا اإلنساف في كبد (( 

ليو الن ( ولقولو عز وجل )) فإذا قضيت الصالة فإنتشروا في األرض وابتغوا مف 5شور (( سورة الممؾ اآلية )وكموا مف رزقو وا 
( . ولقولو عز مف قائل   )) وقل اعمموا فسيري هللا عممكـ 02فضل هللا وأذكروا هللا كثيرًا لعمكـ تفمحوف (( سورة الجمعة اآلية )

أحاديث عدة تدعو وتحث عمي العمل وتشرفو وتعظمو وتمجده وتدعو الي  كما أف ىناؾ(025التوبة ) ورسولو والمؤمنوف (( 
االخالص واالتقاف في العمل  وأف المسمـ مسؤوؿ أماـ هللا قبل كل شئ عف عممو وتحثو وعمي العمل الجاد المتقف لقوؿ الرسوؿ 

ـ )) اخشوشنو فإف النعـ ال تدوـ (( وقولو )صمي هللا عميو وسمـ(  )) إذا عمل أحدكـ عماًل فميتقنو (( وقولو صمي هللا عميو وسم
وقولو )صمي هللا عميو وسمـ( : )) مف سره  [8])صمي هللا عميو وسمـ( )) ىناؾ ذنوب ال يكفرىا إال السعي في طمب المعيشة (( 

مًا قط خيرًا مف وقاؿ )صمي هللا عميو وسمـ( : )) ما أكل أحد طعا [5]أف يبسط لو في رزقو أو ينسأ لو في أثره فميصل رحمو (( 
ف نبي هللا داؤود عميو السالـ كاف يأكل مف عمل يده ((  وقاؿ النبي )صمي هللا عميو وسمـ( : )) يأتي  [5]أف يأكل مف عمل يده وا 
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. إف العمل بكل أنواعو والسعي في األرض واإلنتشار (8) عمي الناس زماف ال يبالي المرء ما أخذ مف الحالؿ أـ مف الحراـ ((
أكبر وأىـ أسباب الحصوؿ عمي الرزؽ. ولكف ذكر هللا واالستغفار ودعائو واالستعانة بو والتوكل عميو وسؤالو التوفيق  فييا مف

مف أكبر أسباب الرزؽ وذلؾ أنو ىو الفتاح العميـ الرزاؽ الكريـ يبسط الرزؽ لمف يشاء ويقدر وىو الباسط القابض كما أف الدعاء 
فقمت استغفروا ربكـ إنو كاف غفارا يرسل السماء عميكـ مدرارا ويمددكـ بأمواؿ وبنيف تعالي ))واإلستغفار مجمبة لمرزؽ لقولو 

كما أمر المولي عز وجل المؤمنيف بالكدح في سبيل الرزؽ والعمل (4)( 12-10)نوح (( ويجعل لكـ جنات ويجعل لكـ أنيارا
الدؤوب مف أجل ذلؾ وطمبًا مف فضل هللا ونعمتو ورجاءًا في تحقيق العيش الكريـ لقولو تعالي )) يا أييا اإلنساف إنؾ كادح إلي 

 ( .6ربؾ كدحًا فمالقيو (( ) االنشقاؽ االية 

مواؿ وجمعيا وزيادتيا ونموىا فالعمل الطيب المشروع بكل أنواعو ىو الباب االوسع والعمل ىو الوسيمة االوسع في كسب األ 
 . [4]لجمع االمواؿ والثروات 

العمل ىو المجيود االنساني الجسماني والعقمي والفكري إلنتاج السمع والخدمات ورسولنا الكريـ )صمي هللا عميو وسمـ( يدعو  
سائل المشروعة . وكاف عميو الصالة والسالـ يعمل بيده الشريفة وقد قابل )صمي هللا إلي العمل ويحث المسمميف عميو بكل الو 

عميو وسمـ( أحدًا في ميداف العمل وصافحة وعندما وجد يده خشنة المممس مف أثر العمل فقاؿ )صمي هللا عميو وسمـ(: )) ىذه 
وينيي الرسوؿ (5) مف عمل يده أمسي مغفورًا لو (( يد يحبيا هللا (( أو كما قاؿ )صمي هللا عميو وسمـ( : )) مف أمسي كاالً 

)صمي هللا عميو وسمـ( عف التسوؿ ورأي الرسوؿ )صمي هللا عميو وسمـ( فتي مف االنصار يتسوؿ أماـ مسجده فإستدعاه وسألو 
وسمـ( إذىب وآتني  لما تتسوؿ ؟ فقاؿ الفتي ليس عندي شئ إال مف إداف أكل فييا ووسادة أناـ عمييا فقاؿ لو )صمي هللا عميو

بتمؾ األشياء التي عندؾ ولما جاء بيا باعيا الرسوؿ )صمي هللا عميو وسمـ ( لو بديناريف وقاؿ لو ىذا دينار إشتري بو طعامًا 
حتطب . فقاؿ )صمي هللا عميو وسمـ( : )) لئف يأخذ أحدكـ حبمو فيحتطب خيرًا لو مف  ألىمؾ وىذا دينار إشتري بو فأسًا وحباًل وا 

يسأؿ الناس أعطوه أـ منعوه (( وقد كاف الرسوؿ )صمي هللا عميو وسمـ( ال يجد فرصة إال و يحث فييا المسمميف عمي العمل أف 
لذلؾ نجد الكتاب والسنة قد حثا عمي العمل وكسب الرزؽ كما في قولو تعالي : )) فأمشوا في مناكبيا وكموا  [4]والكدح إال وفعل 

ليو النشور (( كما فضل الرسوؿ )ص صمي هللا عميو سمـ( وسمـ العمل عمي اإلنقطاع إلي العبادة  (15ة الممؾ )سور  مف رزقو وا 
وذلؾ عندما وجد رسوؿ هللا )ص صمي هللا عميو سمـ( رجاًل يعتكف في المسجد بعد الصالة فقاؿ )ص صمي هللا عميو سمـ( ما 

 يخرج لمعمل فقاؿ )ص صمي هللا عميو سمـ( : ومف يطعمو يفعل صاحبكـ ؟ فردوا عميو فقالوا : يعتكف في المسجد لمعبادة فال
ويسقيو ؟ فقالوا : كمنا يا رسوؿ هللا قاؿ كمكـ أفضل منو . كل ذلؾ ألف الرسوؿ الكريـ )ص صمي هللا عميو( يريد أف يكوف 

ال مف عوائد الشرؼ فالتسوؿ المؤمف عاماًل كادحًا ، ألف العمل قواـ الحياة وألف العجز والكسل والتبطل ليس مف شيـ المؤمنيف و 
وسؤاؿ الناس مذلة وىواف لمف يستطيع العمل والكسب . وقد جعل هللا آية النيار مبصرًة ليسعي الناس في طمب األرزاؽ بالنيار 

يل والنيار لقولو تعالي : )) وجعمنا الم [4]بينما جعل آية الميل ممحوة مظممًة   لييدأ الناس ويسكنوا بالميل ويخمدوا لمنوـ والراحة 
أيتيف فمحونا أية الميل وجعمنا أية النيار مبصرة لتبتغوا فضاًل مف ربكـ ولتعمموا عدد السنيف والحساب وكل شئ فصمناه 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3593&idto=3593&bk_no=48&ID=3062#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3593&idto=3593&bk_no=48&ID=3062#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3593&idto=3593&bk_no=48&ID=3062#docu
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( . وندب هللا عز وجل المؤمنيف حتي في أوقات العبادة األساسية كموسـ الحج ندبيـ لمعمل والكدح 12تفصيال(( االسراء االية )
خصيص االوقات المخصصة لتالوة القرآف الكريـ حتي يتمكنوا مف السعي وراء أرزاقيـ والقياـ بواجبيـ الديني وأعطاىـ إذنًا في ت

. وكل االيات تعطي األولوية لمعمل عمي العبادة لقولو تعالي : )) ليس عميكـ جناح أف  [4]مف كفالة أبنائيـ وأسرىـ ومف يعولوف 
. وقولو تعالي : )) فأقرءوا ما تيسر مف القرآف عمـ أف سيكوف  198ات (( البقرة االية تبتغوا فضاًل مف ربكـ فإذا أفضتـ مف عرف

( والعمل 20منكـ مرضي وآخروف يضربوف في األرض يبتغوف مف فضل هللا واخروف يقاتموف في سبيل هللا (( المزمل االية )
ياكـ إ ( . وكل 31االية ) األسراءف قتميـ كاف خطًأ كبيرًا (( ضرورة لكفالة العياؿ وال تقتموا اوالدكـ مف إمالؽ نحف نرزقيـ وا 

مسمـ عميو أف يعوؿ أبناءه ويطعميـ ويسقييـ وال يفرط في إعاشتيـ أو يقصر في إعالتيـ لقوؿ الرسوؿ )صمي هللا عميو سمـ( 
لتزاماتو المالية كبيرة جدًا فمف أيف ل و الوفاء بتمؾ االلتزامات إف لـ كفي المرء إثمًا أف يضيع مف يعوؿ (( . و واجبات المؤمف وا 

يعمل ويكسب الماؿ الحالؿ فعمي المؤمف كفالة نفسو ومف يعوؿ . وايضًا عمي المسمـ أف يطمب الرزؽ بكل الوسائل المشروعة 
واف يكدح في ذلؾ ويسمؾ كل طريقة مثمي . إال انو ال يجدر بو أف يجزع أو أف يغمق أو يحزف ومف كاف رزقو عمي هللا فال 

وال يسعي الي اكتساب الماؿ بالطرؽ غير المشروعة والتي ال تميق بكرامة االنساف أو بعزة المؤمف وقولو تعالي : )) وما  يحزف 
( . وقولو تعالي : )) 6مف دابة في األرض إال عمي هللا رزقيا ويعمـ مستقرىا ومستودعيا كل في كتاب مبيف (( ىود االية )

ياكـ (( العنكبوت االية ) وكأيف مف دابة ال تحمل رزقيا هللا ( . فعمي المسمـ أف ال يمجأ إلي أساليب غير مشروعة 60يرزقيا وا 
في طمب الرزؽ والعمل ال تناسب كرامتو وعزتو كمسمـ يعمـ اف الرزؽ بيد هللا واف كل خزائف السموات واالرض بيد هللا واف عميو 

 روع . اف يعمل ويبتغي الرزؽ الحالؿ والعمل الشريف المبرور المش

يمثل األفراد أو عارضو خدمة العمل الوحدة االساسية في سوؽ العمل فبدوف عمالة ترغب وتستطيع اف تعمل ال يوجد سوؽ 
عمل ويختار االفراد بيف مشاركتيـ بالعمل في سوؽ العمل اإللتحاؽ بالمجاؿ التعميمي أو بالدراسات التدريبية ويختار االفراد عدد 

يا في عمميـ ويختاروف أيضا نوعية المينة التي يمارسونيا فجميع ىذه االختيارات المتاحة لالفراد ساعات العمل التي يقضون
 (3ر )تتحدد عمي ضوء حجـ أو مقدار المنافع التي يحصموف عمييا مف قبوليـ االختيار المعيف دوف أخ

والقمار والرباواكل أمواؿ الناس بالباطل  ويحـر االسالـ الكسب باالساليب غير العادلة ومف ىذه االساليب الكسب باالحتكار
ستغالؿ الضعفاء وعمومًا الكسب بغير الحق فيعتبر إستغالؿ لمضعفاء ويمثل طريقًا اخر ألكل أمواؿ الناس دوف عمل مشروع  وا 

و اليو بل عف طريق إستضعاؼ االخريف وكمؾ فقد حـر االسالـ أف يدفع السيد امتو لتسمؾ طريق البغاء لتجمع لو الماؿ تدفع
لتحصل عمي حريتيا وحـر االسالـ منع المرأة مف ميراثيا باعتبارىا مف عادات الجاىمية التي حاربيا االسالـ وايضًا نيي االسالـ 

وكذلؾ حـر االسالـ الربا لكي ال تعيش   [9]عف عضل أي مضايقتيا بشتي الصور حمال عمييا اف تتنازؿ عف بعض ميرىا 
 المجتمع وبالتالي يحـر المجتمع مف مقدرتيـ عمي العمل واإلنتاج . طبقة عمي كسب طبقة اخري مف

وايضًا ال تعمل آليات التوزيع االسالمية عمي تحقيق فرصة متكافئة لمعمل فقط بل ايضًا لالستثمار فيما معًا ركيزة لالعمار 
ايضًا ويقع التكميف الشرعي بإيجاد والعدؿ فضال عف اف توفير الفرص االستثمارية امر ذو عالقة وثيقة بتوفير فرص لمعمل 
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فرصة لمعمل في النظاـ االسالمي عمي كل مف الفرد نفسو والمجتمع والدولة الفرد في االقتصاد االسالمي مكمف بأف يسعي في 
 . [9]االرض الكتساب رزقو بعممو والفرد ليس حرًا اال اف يعمل دوف عذر شرعي واال كاف مقصرًا ومتعطاًل 

يحاوؿ الفرد ايجاد عمل لنفسو واف يسعي قدر استطاعتو فاذا ما كاف الزمًا لمسعي ميارات وتعميـ وتدريب كاف االصل اذًا اف 
ذلؾ واجبًا عمي الفرد في اطار مقدرتو النو مف المعموـ اف ما ال يتـ الواجب اال بو فيو واجب واف مناط التكميف االستطاعة 

 اطار مجتمع ونظاـ اسالمي والمقدرة والفرد في سعيو ىذا انما يسعي في 

المعمومات عف فرص العمل المتاحة أو الممكنة وعف أسواؽ العمل واحتياجاتيا مف خالؿ نظاـ يوزع التمويل توزيعًا عادال الي 
غير ذلؾ . فنجد دور القطاع الخاص مثمو في ذلؾ مثل كافة خاليا النظاـ االسالمي يحرؾ سموكو االقتصادي عائداف عائد 

وعائد المنفعة المعتبرة ويمكف اف يطبق عائد االلتزاـ في ىذا الصدد في تبني تقنيات تمنح فرصًا اكبر لمعمل اماـ االلتزاـ 
القادريف عميو كما يمكف اف يطبق عائد االلتزاـ مف خالؿ المساىمة في اتاحة فرص التدريب لمعمالة واعادة تأىيميا حاؿ تغير 

راء كما أف مف واجبات الدولة التي اناطيا بيا االسالـ اف تساعد عمي ايجاد فرص عمل التقنيات وكذا االسياـ في تعميـ الفق
لالفراد وتؤكد مبادئ االسالـ عمي حق الراغب في العمل في اف يمجأ الي ولي االمر ليوفر لو عماًل او يدبر لو مااًل كما تؤكد 

أكد أجيزتيا مف نجاحو . وكذلؾ مف واجب الدولة في ىذه المبادئ عمي واجب الدولة في متابعة الراغب في العمل حتي تت
االسالـ رعاية القوي العاممة وتنميتيا وتأىيل القادريف عمي العمل جميعًا رجااًل ونساءًا كل حسب قدراتو ومواىبو ولمدولة في سبيل 

مويل االصغر لممنتجيف واالسر ايجاد فرص عمل لالفراد اف باقامة مشروعات مفيدة لتشغيميـ كمشروع الخريج المنتج ومشروع الت
المنتجة وذلؾ بإقراضيـ مف مؤسسات الدولة المالية كما أف لمدولة اف تستخدـ جانبًا مف الزكاة في تزويد المستحقيف ليا مف 
الفقراء والمساكيف والغارميف بألة الحرفة أو برأس ماؿ لمتجارة او حتي اقامة مشروعات الصحاب المصارؼ التي تكوف االمواؿ 
ليـ عمي سبيل التممؾ الدائـ مثل مشروع تمميؾ االنعاـ السر الفقراء واآلليات البسيطة ليـ كما في السوداف وعمي الدولة اف 
تعمل عمي اقامة المؤسسات القومية واالقميمية التي مف شأنيا توفير المعمومات الكافية عف فرص العمل والتعميـ والتأىيل المتاحة 

ف الناس واتاحة الحصوؿ عمييا مع ربط ما قد تقدمو مف اعانات لمتعطل لموقف االفراد مف فرص العمل ونشر ىذه المعمومات بي
 [ 9]المتاحة وجديتيـ لاللتحاؽ بالعمل 

 أىمية العمل واالنتاج في االسالـ

الرسوؿ )ملسو هيلع هللا ىلص( تعوذ مف اإلسالـ ديف عمل ومعاممة ويدعو كل البشر الي العمل والكد ونبذ الكسل والبطالة والعطالة كما نعمـ اف 
( . 5وقد أمر هللا تعالي اإلنساف بالعمل لقولو : )) فإذا فرغت فانصب والي ربؾ فأرغب (( االنشراح االية ) فقرالكسل والبخل وال

رج الي االرض ولذلؾ نجد اف االنساف عندما يكوف في رحـ أمو طفاًل منطويًا اي يضع رجميو بالقرب مف يديو وعندما يولد ويخ
يحرؾ رجميو ويقبض ويبسط يديو وذلؾ داللة عمي الضرب في االرض وقبض يديو وبسطيا داللة عمي التمسؾ بالحياة 
واالستيالؿ صارخًا داللة عمي بداية الحياة والصرخة تدؿ عمي أنو موجود ومأمور بالسعي والكد والتعب لقولو تعالي : )) ولقد 
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وعندما ال يطمق الصرخة االولي صرخة الحياة والوجود ال يكتب لو البقاء عل قيد  (4ة البمد األية )سور  خمقنا االنساف في كبد ((
 الحياة وىي حكمة ربانية تدؿ عمي الحركة والبطش في الدنيا والعمل واالسترزاؽ والتحرؾ إلطعاـ نفسو مف ثدي أمو .

واثبات ذات وجوده . فمكانة العمل في االسالـ مكانة ذات أىمية وحكمة العمل أنو مف أسباب الحياة والديمومة واالستمرار فييا 
منيا احدًا إال العاجز أو غير العاقل أو القاصر أو فاقد العقل واالسالـ يدعو جميع البشر والمخموقات الي  ىكبيرة ولذا لـ يستثن

وقات مأموروف بالعمل . واف االفراد يقضوف العمل دوف عذر الحد ميما كانت مكانتو عند هللا أو عند الناس فجميع الناس والمخم
أوقاتًا طويمة يوميًا في العمل ويمضوف مدة طويمة في االستعداد لمعمل أي يييئوف أنفسيـ ويؤىمونيا مف خالؿ التعمـ والتدريب 

سل لـ . ولذلؾ نجد أف االنبياء والر (3)لدخوؿ سوؽ العمل والحصوؿ عمي وظائف تالئـ طموحاتيـ وكل مسخر لما خمق لو
يعذروا مف العمل رغـ رسالتيـ السامية بتبميغ الرسالة الي قوميـ ولكف ىذا التكميف لـ يسقط عنيـ العمل لمكانتو وألنو شرؼ ال 
يدانيو شرؼ وعزة ال تدانييا عزة وأف ال يمف عمييـ احد بإطعاميـ مما جعل المولي عز وجل يأمرىـ بالعمل والضرب في 

ؽ يبتغوف مف فضل هللا عمي الرغـ مف رسالتيـ الربانية السماوية فال عذر ليـ مف العمل لقولو االرض وأف يمشوا في االسوا
( . ومع عظمة الرسالة وأنيا 51تعالي : )) يا أييا الرسل كموا مف الطيبات واعمموا صالحًا أني بما تعمموف خبير (( المؤمنيف )

العمل والتفرغ الي تبميغ الرسالة العظيمة بل أمرىـ بالعمل واف يكونوا مع  تكميف مف رب العزة إال أف هللا لـ يجد ليـ العذر بترؾ
الناس وبيف الناس ويعمموف كسائر البشر مف غير تميز وىذا األمر الرباني بالعمل جعل المشركيف والكفار يعترضوف ويحتجوف 

ف غير عمل أو يجعميـ يعيشوف بيف الناس ال عمي ذلؾ بقوليـ اذا كانوا رسل هللا ومأموريف بتبميغ رسالتو فمما لـ يطعميـ م
يأكموف الطعاـ وال يمشوف في االسواؽ ويجعميـ يختمفوا عف سائر البشر والمخموقات ويميزىـ بعدـ االكل والشرب والعمل 

وقالوا ماؿ ىذا الرسوؿ والضرب والمشي في االسواؽ وترسـ االيات الكريمة ىذا المشيد مف الحجج والبراىيف في قولو تعالي : ))
أو يمقى إليو كنز أو تكوف لو جنة يأكل منيا وقاؿ الظالموف يأكل الطعاـ ويمشي في األسواقموال أنزؿ إليو ممؾ فيكوف معو نذيرا

تبارؾ الذي إف شاء جعل لؾ خيرا مف ذلؾ انظر كيف ضربوا لؾ األمثاؿ فضموا فال يستطيعوف سبيالإف تتبعوف إال رجال مسحورا
( وىذه االيات الكريمات تعزز مكانة العمل 10-7ورة الفرقاف االيات )(( سجنات تجري مف تحتيا األنيار ويجعل لؾ قصورا

وأىميتو في االسالـ حتي أنو أصبح بمنزلة واحدة مع تبميغ الرسالة ويسير جنبًا الي جنب مع تبميغ الرسالة لعظمة العمل وأىميتو 
مف رزؽ هللا والمولي عز وجل يرزؽ الطير  في االسالـ . وايضًا االسالـ حث جميع المخموقات االخري بالعمل الدؤوب واالكل

تغدو خماصًا وتعود بطانة بعد تحركيا لكسب الرزؽ والطعاـ وكذلؾ يرزؽ الدود في الحجر عندما تتحرؾ وتدب في االرض كما 
ْزَؽ ِلَمْف َيَشاُء ِمْف ِعَباِدِه َوَيْقِدُر َلُو ۚ ِإفه َّللاهَ ِبُكلِّ َشْيٍء َعِميـٌ (( العنكبوت االية  أمرىا جل شأنو عند قولو تعالي : ))َّللاهُ َيْبُسُط الرِّ

( وأيضًا أمر العنكبوت أف تعمل جادة في بناء مأواىا وبيتيا وال تكسل حتي لو كاف البيت ضعيف أو واىف وذلؾ لقولو 62)
ِ َأْوِلَياَء َكَمَثاِلْلَعْنَكُبوتِ  فه َأْوَىَف اْلُبُيوِت َلَبْيُتاْلَعْنَكُبوِت ۖ َلْو َكاُنوا َيْعَمُموَف ((  تعالي : ))مَثُل الهِذيَف اتهَخُذوا ِمْف ُدوِف َّللاه اتهَخَذْت َبْيًتا ۖ َواِ 

( وىو بيت واىف ضعيف ولكنو وسيمة لكسب رزقيا وسكنيا . وهلل في خمقو شؤوف يصرفيا كيف يشاء 41سورة العنكبوت االية )
ثـ كمي مف كل الثمرات وأوحى ربؾ إلى النحل أف اتخذي مف الجباؿ بيوتا ومف الشجر ومما يعرشونوأف يشاء . وقولو تعالي : ))
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إف فيذلؾ آلية لقوـ يتفكروف (( سورة النحل االيات فاسمكي سبل ربؾ ذلال يخرج مف بطونيا شراب مختمف ألوانو فيو شفاء لمناس 
ا ممكت أيمانيـ فيـ وهللا فضل بعضكـ عمى بعض في الرزؽ فما الذيف فضموا برادي رزقيمعمى م( . وقولو تعالي : ))68-69)

( وايضًا حركة النمل الدؤوبة والسير المنتظـ لمعمل وسير جيش سيدنا 71(( سورة النمل االية )فيو سواء أفبنعمة هللا يجحدوف 
حتى إذا أتوا عمى وادي النمل قالت نممة يا ييا النمل ادخموا مساكنكـ ال يحطمنكـ سميماف سميماف بجنوده لقولو تعالي : ))

( ولغة التخاطب المصحوبة بالمعذرة المطيفة وىـ ال يشعروف وىذا خمق هللا 18(( سورة النمل االية )وجنوده وىمال يشعروف 
اة كميا عمل وضنؾ وتعب ومشقة ونصب في سبيل إكتساب األرزاؽ وال عذر ألحد بترؾ فأروني ماذا خمق المبطموف .فالحي

العمل واالستكانة والمذلة وأف تأكل رزقؾ بعمل يدؾ ال بيد غيرؾ والحث عمي السعي والضرب في ابتغاء الرزؽ مف غير تواكل 
كل مف يجده عاطاًل كسواًل يعتمد في رزقو  وكسل ولذلؾ نجد الخميفة عمر بف الخطاب رضي هللا عنو يضرب بالدرة أي السوط

وطعامو عمي االخريف ويقوؿ رضي هللا عنو لكل كسوؿ قولتو الشييرة ) اف السماء ال تمطر ذىبًا وال فضة ( ويحث عمي العمل 
ومف بالضرب ويعاقب كل مف ال يعمل وىذا ىو ديف االسالـ ديف كد وكدح ال ديف خموؿ وكسل اف الديف عند هللا االسالـ )

يبتغي غير االسالـ دينًا فمف يقبل منو وىو في االخرة لمف الخاسريف (. وعندما دعا عيسي عميو السالـ قومو إلي عبادة هللا و 
يشركوا بو شيئًا قاؿ الحواريوف )ىل يستطيع ربؾ أف ينزؿ عمينا مائدة مف السماء فقاؿ ليـ عيسي اتقوا هللا اف كنتـ مؤمنيف قالوا 

نيا وتطمئف قموبنا( ولكف وعد هللا حق بإنزاؿ المائدة وعاقبيـ عقابًا شديدًا وانو معذبيـ عذابًا ال نظير لو في نريد أف نأكل م
العالميف وأمرىـ جل شأنو بالعمل وطمب الرزؽ كحجة ويمكف اف نقوؿ أف العمل واجب عمي كل قادر إال عمي أصحاب االعذار 

. 

وذلؾ ضمف المسئولية االجتماعية والعمل الطوعي أساسًا ىو مبادرة عممية فردية  فالعمل ركف ميـ مف مبادئ االسالـ وقواعده
نحو قضايا مجتمعية لكف ليس لو االستدامة النو ينتيي بإنتياء الحافز أو إنتياء الفرد ومطموب مف القطاع الخاص في ضوء 

ع بالبحث عف أرضية مشتركة لنشاط مشترؾ أىمية تعاممو مع مجتمعو ومراجعة سياساتو وبرامجو وتنظيـ عالقاتو مع المجتم
لـ تجد اإلنسانية، دينًا اىتـ غاية االىمية بالجيد االنساني، سواء كاف جيدًا ذىنيًا أو  [6]الحتياجات المجتمع االقتصادية والبيئية 

ساسي لحركة التقدـ بدنيًا كالديف االسالمي فالديف االسالمي ينظر إلى اإلنساف نظرة كونّية خاصة، باعتباره المرتكز اال
 واالزدىار في المجتمع، ماداـ متمسكًا بالقيـ االسالمية والرسالة السماوية .

ّنما اإلسالـ يقدس نظرتو لالنساف،   فالديف االسالمي ينظر الى اإلنساف ليس مجرد كائنًا حيًا ، تنتيي غايتو بانتياء حياتو، وا 
 باعتباره خميفة هللا تعالى في األرض .

اإلنساف كرامتو عموية مقدسة، فيذه القدسية المطبوعة عمى اإلنساف، تترتب عمييا آثارًا إضافية أخرى، فكرامة اإلنساف  وبما أفّ  
تشكل نقطة معظمة ال يجوز امتيانيا، وحرية التعبير عف رأيو في نطاؽ حدود الشريعة االسالمية، وغيرىا مف الحقوؽ الممحقة 

 بو بالتبعّية، ومنيا العمل. 
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( مرة، والعمل وفق المنظور اإلسالمي، ىو مجيود 172وردت كممة العمل، وبعض مشتقاتيا الرئيسة في القرآف الكريـ ) لقد
انساني ينظر هللا تعالى ورسولو)صمي هللا عميو وسمـ( إليو ويعممو ويحاسب عميو ولذا جاء العمل ومسبوقًا بنّية القياـ بو، والنّية 

آلّية ىذا التصور، يكوف العمل تبعًا إلرادة اإلنساف. واف النوايا سميمة وحسنة فاالنساف عندما ىي القصد بالعمل، فعمى أساس 
يعمل يحصل عمي اجريف اجر عاجل دنيوي مثل االجرة المادية مف رب العمل واالجر االخروي وىو الجزاء والثواب مف هللا 

تمع. و نري مردود نتائج السموؾ اإلسالمي وتأثيره الروحي والنفسي، تعالي ليذا العامل نظير سموكو طريقًا  مستقيمًا ونافعًا لممج
عمى العامل المستخدـ وفق الديف االسالمي  فيشعر العامل بأّف العمل ىو سبيل مف سبل عبادة هللا تعالى، فقد جاء في الحديث 

ثق منو عدة إضاءات ميمة، منيا الشريف )الكاد عمى عيالو مف حالؿ كالمجاىد في سبيل هللا(. وىذا البعد الروحي  تنب
اإلخالص في العمل، واتقانو وجودتو ، وىو ما يحث عميو اإلسالـ ، كما في الحديث الشريف )رحـ هللا امرءًا عمل عماًل 

 فأتقنو(.
ث ومف اخالقيات اإلسالـ المجيد ، حث العامل عمى عدـ إىدار الوقت واالستفادة منو الفائدة القصوي وترؾ التبذير والعب 

بمقومات العمل ، حسب القاعدة الفقيية )ال ضرر وال ضرار(، ومنيا أيضًا النيي عف الغش والتدليس والكذب واالحتياؿ وكل 
الصفات الذميمة إّف الديف االسالمي  قد سبق جميع التشريعات المدنية الحديثة، في احترامو لمعامل والعمل، وفق االحكاـ 

جـ العمل ورتبت العالقة بيف العامل ورب العمل، فالديف اإلسالمي أرسي  فيمًا حضاريًا في التشريعية المتعددة، التي حددت ح
لزامو بواجبات ال يمكف تركيا  تاريخ البشرية، عبر احكامو الواضحة  التي تؤكد عمى حرمة اإلنساف وتعظيمو  وحفظ حقوقو وا 

ساف في الشريعة اإلسالمية، تفوؽ في اتساعيا وشموليا ما وعدـ التعدي عمي حقوقو ، وال جداؿ البتة لو قمنا أّف حقوؽ اإلن
فاإلسالـ لو  ، واعمنتو كيـو عالمي لحقوؽ االنساف . 1948شرعتو لجاف حقوؽ االنساف التي وضعتيا ىيئة األمـ المتحدة العاـ 

ومكونات الكوف المادّية، ىما نظرة  شمولّية تيتـ بالعمل والعامل وفق عالقة وطيدة والى كل مقوماتو وموارده، دوف استثناء، 
اإلنساف والبيئة. لقد القت اإلنسانّية في فترات العبودّية األولى، التي مّرت بيا العصورالقديمة، حيث بدأ اإلنساف القوي، يستعبد 
الضعيف، ويسخره لمصالحو، فاصبحت القّوة ىي مصدر السطوة والسيادة في المجتمع آنذاؾ، واسترقاؽ البشر وسادة روح 
الفوضي وغاب القانوف الذي يسود في العالـ المتقدـ االف وايدلوجية اإلسالـ تتبمور في احتراـ اليد العاممة، وتنطمق مف كوف 
العامل ىو المصدر الرئيسي في تحويل موارد الطبيعة األولّية  التي ىي اليبة االليية لالنساف، كما ورد في قولو تعالى )َوَلَقْد 

ـْ ِفي ا نهاُك ـْ ِفيَيا َمَعاِيَش َقِمياًل َما َتْشُكُروَف(، لتصبح ىذه الموارد الطبيعية منتجات ذات منفعة، تمبي رغبَمكه ات أْلَْرِض َوَجَعْمَنا َلُك
االفراد والجماعات ، فال بّد أْف يكوف عمل االنساف وجيده البدني ونشاطو الفكري مقيمًا ومقدرًا، بشريطة أف يكونا وفق تعاليـ 

فيذا االنساف ينبغي عدـ  ابتزازه واستغالؿ حاجتو الحياتية، وفقره في جانب معيف، فالرسوؿ الكريـ عميو الصالة  االسالـ .
والسالـ حث إلعطاء حق العامل االجير أجره وذلؾ لقولو : )) أعطي االجير أجره قبل اف يجف عرقو (( وقولو صمي هللا عميو 

اجره (( بمعني إعطاء كل ذي حق حقو وااليفاء بالحقوؽ وااللتزامات المادية اًي كاف وسمـ أيضًا : )) مف أجر أجيرًا فاليعممو 
نوعيا اجرة أو كرية أو دينًا أو امانًة إف اإلسالـ يعظـ اليد المنتجة، فيصفيا بالشرؼ والكرامة ويعطييا الحق في امتالؾ الماؿ 

ألولّية وتستخدميا كموارد ذات نفع وفائدة ولميد التي عمرت ممكية فردية مقيدة وىي اليد التي تنمي وتسخر موارد الطبيعة ا
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االرض وافمحتيا الحق في استثمارىا وامتالكيا واستصالح االرض الميتة غير المستغمة دوف أْف يستغل جيد ىذه اليد أحد، كما 
رضى هللا تعالى عنو(، عف رجل ىو الحاؿ في النظـ الرأسمالية أو االقطاعية. فيروى أف سائال سأؿ اإلماـ عمي بف ابي طالب )

جاء صاحب األرض فقاؿ : )زرعَت بغير إذني، فزرعؾ لي، ولؾ عمّي   زرع أرض رجل آخر بغير إذنو، حتى إذا نضج الزرع،
 . ))لمزارع زرعو ولصاحب األرض كرى أرضو((ما أنفقت(، ألو ذلؾ أـ ال ؟ فقاؿ عمي رضي هللا عنو : 

الـ في استثمار اليد العاممو، ىذه اليد التي مجدتيا التعاليـ اإلسالمية في العديد مف االحكاـ نظرية اإلس  ىذا المشيد يوضح لنا
. كما أف الديف االسالمي يرمي الي التقدـ والنمو واالزدىار في الحياة الدنيا مناديًا بمبدأ تحقيق الفوائد لمعامة وجمب المصالح 

د ىدفًا مركزيًا لو دوف المساس يحقوؽ االخريف . ومف جانب تعرؼ الخطط التنموّية فالعامة تعد ىدفا مركزيًا لالسالـ كما اف الفر 
والتعميرية ، التي يتبناىا اإلسالـ في بناء ركائز واركاف دولتو،و روي أّف اإلماـ عمي بف أبي طالب)رضي هللا عنو(، يستحث 

برامج اإلعمار وتنمية البالد اقتصاديًا، وأّف اىماؿ عاممو عمى مصر مالؾ بف الحارث األشتر)رحمو هللا(، عمى االنفتاح عمى 
ْرضِ  ََ ََ  اإلعمار في البالد يؤدي الى دمارىا واضمحالؿ اقتصادىا، فيقوؿ )عمي كـر هللا وجيو( : )َوْلَيُكْف َنَظُرَؾ ِفي ِعَماَرِة ااْل

فه ذِلَؾ اَل ُيْدَرؾُ  ََ ََ ِإاله َباْلِعَماَرِة، َوَمْف َطَمَب اْلَخَراَج ِبَغْيِر ِعَماَرٍة َأْخَرَب اْلِباَلَد، َوأَْىَمَؾ  َأْبَمَغ ِمْف َنَظِرَؾ ِفي اْسِتْجاَلِب اْلَخَراِج، اِل
ـْ َأْمُرُه ِإاله َقِمياًل(.  ـْ َيْسَتِق  اْلِعَباَد، َوَل

ف اجل خمق  مف ىذه ىي نظرة اإلسالـ العميقة في بناء المجتمعات المتقدمة ، فالحياة في اإلسالـ ىي ميداف العمل والكد م
أجل صنع مستقبل زاىر لمشعوب. فالديف االسالمّي  ييتـ بالبناء واإلعمار، كظاىرة مدنية لمشعوب وبذلؾ يرسي االسالـ  نظرية 
نشوء الحضارات، قبل أف ينّظر ليا الفيمسوؼ صاحب المدينة الفاضمة )ابف خمدوف( قبل قروف، وينبير بنظرّية ابف خمودوف نجد 

د الفكر والفالسفة والمفكريف ، في شرؽ وغرب العالـ العربي، فضاًل عف الباحثيف الغربييف،  يعجبوف بيذه النظرية الكثير مف روا
الحضارية وبأف العمراف يحدث وفق خطة مدروسة تتماشي مع امكانية الدولة المادية . واالعمار ىو اتباع سياسة العمل في 

قادة ومسؤولوف يتبعوف سياسة التبطل واالفقار االقتصادي لممجتمع وذلؾ في ظل  المجتمع التي حث عمييا االسالـ ولكف ىنالؾ
تفشي الفساد المالي واالداري في مفاصل كثير مف الدوؿ التي يتولي امرىا مسؤولوف منحرفوف . فإف العمراف محتمل ما حممتو 

عمي الجمع والجباية وسوء ظنيـ بالبقاء وقمة وانما يؤتي خراب االرض مف عوذ اىميا وانما يعوذ اىميا لتولي انفس الوالء 
انتفاعيـ بالعبر . ىذا ىو االسالـ ديف عمـ وعمل وبناء وتقدـ ونماء ال ديف ذبح وقتل وتدمير وخراب وارىاب انو ديف يحفظ 

ف مف الحياة كما الحقوؽ وال يضيعيا وال ييدر الموارد الطبيعية ويعمر االرض ويسخرىا لمعباد وال يخربيا وال ييمؾ نسل االنسا
يفعل االرىاب البغيض واالسالـ يدعو الي العمل واالصالح وجمب المنفعة . ولكف االرىاب العالمي اليوـ يسعي في ابادة 
االنساف واحتقاره وتعذيبو وبالتالي ابادة العمل وضعف االنتاج واالنتاجية واحداث شح في السيولة وأزمة في القوت واىدار الموارد 

امة االنساف وعزتو وتدمير ممتمكاتو وعمرانو وموارده . فاالسالـ ديف سالـ واعمار وعمل ال ديف ظمـ وخراب وطحف والعبث بكر 
وابادة وانتياؾ وعذاب فاالسالـ يدعو الي العمل والي الفضيمة وترؾ الرذيمة واعطاء كل ذي حق حقو وييتـ بالعمل كرسالة 

تل او يياف ويزؿ لقولو تعالي : )) ومف قتل نفسًا فكأنما قتل الناس جميعا ومف عظيمة تحفظ وتمجد كرامة االنساف بحيث ال يق
 أحياىا فكأنما احي الناس جميعًا (( سورة المائده  فاالسالـ حياة وحيواف ال قير وطغياف وازالؿ وامتياف .

خاء والتعاوف والتكافل والتراحـ فالديف االسالمي يقدس عالقة العامل ورب العمل ويجعميا عالقة وثيقة مرتبطة بروابط اإل  
بعيدا عف االستعباد والظمـ واالحتقار واالىانة واالسترقاؽ وتحطيـ كرامة االنساف الذي كرمو الخالق عز وجل لقولو تعالي : )) 
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)) متي  ولقد كرمنا بني ادـ وحممناىـ فى البر والبحر (( وايضًا قوؿ الخميفة العادؿ سيدنا عمر بف الخطاب رضي هللا عنو :
استعبدتـ الناس وقد ولدتيـ امياتيـ احرارا (( والذي كاف دومًا حاثًا عمي العمل ويضرب الذي ال يعمموف وذلؾ عقابًا لكل مف 
يترؾ العمل . فالعمل كرامة وصوف لحقوؽ االنساف وتركو مذلة واىانة لو . فعالقة العامل بالعمل مقدسة ومعظمة في االسالـ 

ابط واالخالؽ والمثل واالحكاـ الشرعية االمرة والناىية والمرتبطة بالعروة الوثقي وحبل هللا المتيف والحصف فيراعي فييا كل الضو 
 الحصيف الذي ال يأتيو الباطل وال تشوبو شائبة .

والشراء كما يمكف القوؿ بأف العمل عقد بيف طرفيف فأكثر أي عالقة تعاقدية تحتـر وتصاف فييا الحقوؽ والواجبات وذلؾ كالبيع 
سواء كاف المخدـ او المستخدـ فيي عقود واجبة االلتزاـ  فيي عقود خيارات وصفقات تجارية متبادلة والمعاممة بيف االطراؼ 

والمحافظة واالمانة دوف غش أو احتياؿ او تدليس او فساد فالكل في االسالـ يحتـر ويقدس مع مراعاة الحقوؽ والواجبات ومراقبة 
وفي سائر االعماؿ دوف تطفيف أو نقصاف او خزالف او اجحاؼ فال ظمـ وال جور في العمل فالعالقة تحدىا  هللا في كل االحواؿ

  حدود وتضبطيا ضوابط اسالمية محكمة رصينة مف غير زيف او تزييف .
ات التي تعود االنتاج في االسالـ مقيد بالضوابط واالحكاـ االسالمية التي تأمر بإنتاج المنتجات مف السمع والخدم      

بالمنفعة عمي الفرد والجماعة والمجتمع حيث يكوف في اشباعيا جمب المصالح ودرء المفاسد وتحقيق خيري الدنيا واالخرة وتعيف 
الفرد والمجتمع عمي تقديـ األعماؿ الصالحة وبالتالي يتكوف المجتمع الصالح الرشيد القويـ كما تنيي االحكاـ االسالمية عف 

ت مف السمع والخدمات التي تضر باالنساف وتجمب المفسدة والضرر لو كالسمع التي حرميا االسالـ وىي انتاج إنتاج المنتجا
نتاج لحوـ الجنزير وغيرىا والتي يكوف في اشباعيا جمب الضرر وتعطيل االنساف  الخمور والكحوؿ والمخدرات بكل أنواعيا وا 

نتاج الخدمات الضارة بالمجتمع كإقامة اال ندية التي تدعو لمخالعة والمجوف والفجور والبغاء والدعارة والزنا وخمق إنساف المنتج وا 
غير صالح لممجتمع وغيره مف االعماؿ الخبيثة التي ال تعود بمنفعة لممجتمع وتحط بكرامة االنساف وتزلو وتجعمو يتصف بصفة 

فاالسالـ يدعو لالنتاج المفيد الذي يجمب المنفعة  االنانية والسموؾ غير القويـ وبالتالي يحدث الضرر ويفسد المجتمع بأكممو
ويحـر االنتاج الخبيث الضار وبالتالي البد مف إنتاج المنتجات الطيبة وتحريـ المنتجات الخبيثة واالسالـ يحث عمي العمل 

 Factors Of Productionلزيادة االنتاج وبدوف العمل ال يكوف ىناؾ إنتاج واالنتاج ىو عممية مزج وتداخل عوامل االنتاج 
وكل ىذه العوامل االربعة  Orginoztionوالتنظيـ  Capitalورأس الماؿ  Laborوالعمل  Landاالربعة وىي الطبيعة االرض 

تتكامل لخمق االنتاج . ونجد أف جميع الدوؿ المتقدمة قد تقدمت وتطورت بفضل العمل واالنتاج وأي دولة ال تيتـ بالعمل ال 
 النتاج وتكوف دولة غير منتجة . يكوف فييا وفرة مف ا

 الدراسة التطبيقية والتحليلية 

ياس بما تـ استعراضو مف أىمية العمل ومكانتو في الحياة العامة وكوسيمة لجمب االرزاؽ واكتساب الماؿ الذي يمثل القيمة التبادلية أداة لق
الي النظريات االقتصادية المتعددة وقد بدأ ماركس دراستو لجوىر القيمة ومستودع ومخزف لمقيمة فنجد اف القيمة تمثل أساس العمل بالنظر 

يره المجتمع الرأسمالي وقوانيف االقتصاد السياسي البرجوازي بتحميل القيمة التبادلية بوصفيا عصب الحياة في المجتمع الرأسمالي كما بدأ غ
 . [4]مة حجر الزاوية في بنائو النظري العاـ مف االقتصادييف الذيف عاصروه وسبقوه وجعل مف نظريتو التحميمية في القي
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التعداد السكاني لوالية النيل األبيض ىو مجموعة العمميات لجمع وا عداد ونشر المعمومات الديموغرافية عف كافة االشخاص في القطر  
 وفي منطقة معينة في زمف معيف .

ناث والخصائص الديموغرافية تتضمف الحجـ الكمي لمسكاف وتركيبيـ العمر   ي وتوزيعيـ عمى حسب الفئات العمرية وكذلؾ النوع ذكور وا 
تجاه التغير لكافة ىذه العناصر . يبمغ تعداد سكاف الوالية لمعاـ  –حضر  –وتوزيعيـ عمى حسب نمط المعيشة ) ريف  ـ 0224رحل ( وا 

% 86سنة إلي إجمالي عدد السكاف  05 ( ألف أسرة ونسبة السكاف تحت056( ويبمغ عدد االسر )0306632التعداد السكاني الخامس )
% . 45سنة فما فوؽ  35سنة ( +  08-2( سنة الذيف تقع عمييـ إعالة أخريف )38-05كما تبمغ نسبة االشخاص في الفئات العمرية )

% كما 000ـ % ويبمغ معدؿ الخصوبة العا30سنوات نسبة  8% كما تبمغ نسبة االطفاؿ في الفئة العمرية دوف 60ويبمغ معدؿ المواليد 
% . القوى العاممة بالوالية وقوة العمل وتعرؼ قوة العمل 05% . وتبمغ نسبة الذيف يستخدموف الكيرباء لإلضاءة 03يبمغ معدؿ الوفيات 

ولي بأنيا الجزء النشط إقتصاديًا  مف السكاف وتتكوف مف العامميف باالضافة الي العاطميف عف العمل خالؿ فترة محددة .كما أف العرؼ الد
ـ تـ حساب القدرة عمي العمل 0224( سنة ىـ السكاف في سف القدرة عمي العمل . في تعداد 38-05يعتبر السكاف في الفئة العمرية )

 ( سنة . ينقسـ السكاف في سف القدرة عمي العمل إلي : 38-02السكاف في الفئة العمرية )

 لي نوعيف أ/ مشتغميف ب/ متعطميف ./ السكاف النشطوف إقتصاديًا وىي القوى العاممة وتنقسـ إ0

/ السكاف غير النشطيف إقتصاديًا وتنقسـ الي االتي : أ/ الطمبة ب/ غير الراغبيف في العمل ج/ ربات المنازؿ د/ متقاعديف ىػ/ عجزة 0
 ومرضى . 

. ويتـ حساب معدؿ البطالة  022× سنوات فما فوؽ [  02ويتـ حساب معدؿ البطالة = ] القوى العاممة ) عامميف + عاطميف( / السكاف 
. والمينة تشير إلي نوع  022× = ] إجمالي العامميف ) سبق لو العمل + لـ يسبق لو العمل ( / القوى العاممة ) العامميف + العاطميف ( [ 

في عممية تخطيط الموارد البشرية  العمل الذي يزاولو الفرد ويعتبر التوزيع الميني لقوة العمل جانبًا ىيكميًا ميمًا ألنو يحتل مكانًا بارزاً 
 لمواجية متطمبات التنمية االقتصادية واالجتماعية فضاًل عف أىميتو في العديد مف الدراسات االجتماعية والسكانية .

والنشاط االقتصادي الذي يمارسو المستجيب لمعمل ألطوؿ عدد مف الساعات أو في أي وقت يؤدي الي الحالة العممية التي تعرؼ  
تنادًا الي العمل الذي يوفر اعمي دخل نقدي لمممارسة ويصنف كاآلتي : العامموف بأجر وأصحاب العمل والعامموف لحسابيـ الخاص اس

والمشتغموف لحساب االسرة بدوف اجر والعامموف لدي الغير بدوف أجر . ونجد أف ىناؾ عامميف غير نشطيف اقتصاديًا وىـ االشخاص 
العشرة أعواـ وىـ الذيف ال يمارسوف عماًل وال يبحثوف عف عمل . وقد بمغ معدؿ صافي المشاركة في القوى  الذيف تتراوح أعمارىـ دوف 

% لإلناث واتضح أف معدالت 00% لمذكور و 35% منيـ 80سنة فما فوؽ لوالية النيل االبيض  05العاممة لمسكاف في الفئة العمرية 
اث نصف المتوسط القومي وتوجد فوارؽ شاسعة بيف النوعيف في معدالت المشاركة . كما المشاركة في العمل بوالية النيبل االبيض لإلن

% 53% تراوحت بيف 68سنوات فما فوؽ بوالية النيل االبيض لمفئة العمرية  02بمغ معدؿ المشاركة لمقوى العاممة لمسكاف في عمر 
% لمذكور 5% تراوحت بيف 02سنة فما فوؽ  05في الفئة العمرية % لإلناث . وايضًا بمغ معدؿ العطالة بيف سكاف الوالية 02لمذكور و 

% 02% لمذكور و 02% عمي المستوي القومي 00سنوات فما فوؽ بالوالية بمغ  02% لإلناث . أما معدؿ العطالة لمفئة العمرية 05و 
سنة  05ف القوى العاممة لوالية النيل لعمر لإلناث . ويالحظ أف معدؿ العطالة بيف االناث ضعفي العطالة وسط الذكور تقريبًا . ونجد ا
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ألف موظف وعامل.  65% حيث يبمغ عدد القوى العاممة بالوالية 85فما فوؽ تشمل االصناؼ االتية مف العمالة : العامموف بأجر 
% 265دوف أجر % . والعامموف لدي الغير ب03% . وأصحاب العمل 8% . والعالموف لألسرة بدوف اجر 05والعامموف لحسابيـ الخاص 

سنة فما فوؽ لـ يذكروا حالتيـ العممية ويالحظ أف نسبة أصحاب العمل بوالية النيل  05% مف اجمالي القوى العاممة في عمر الػ 05. و
سنة فما فوؽ بوالية النيل  05االبيض ثالثة أضعاؼ المتوسط القومي تقريبًا . كما نستنتج أف السكاف غير النشطيف اقتصاديًا لمفئة 

% . أما أسباب عدـ البحث عف عمل لنفس الفئة العمرية ىي أف غالبية النساء في ىذه الفئة ربات بيوت 55االبيض بمغت نسبتيـ 
% . أما نسبة 03% عمي مستوي والية النيل االبيض . كما بمغت نسبة المتفرغيف لمدراسة 84متفرغات لرعاية االسرة وقد بمغت نسبتيف 

 [0]%.4جاد عمل فقد بمغت الذيف ال أمل ليـ في اي

 

 :  النتائج

 % مما إنعكس سمبًا عمي ضعف االنتاج واالنتاجية .58اتضح أف نسبة البطالة وترؾ العمل ال تقل عف  .0

 % مف إجمالي سكاف الوالية . 55تـ إستنتاج إرتفاع معدالت الفقر بنسبة تصل الي  .0

ؤدي الي إنتشار الظواىر السالبة كالتسوؿ واالحتياؿ والغش والنيب إرتفاع معدالت نسبة الجيل واألمية والفاقد التربوي مما ي .6
 والممارسات الالأخالقية والفساد بكل أنواعو .

% . كمًا بمغت نسبة العمل 84%. و بمغت نسبة معدالت العطالة عند االناث 02تدني نسبة العمل عند االناث بنسبة بمغت  .8
 % .02عند الذكور 

عدـ تعظيـ فضيمة العمل مما ترتب عمي ذلؾ إرتفاع معدالت العطالة وتردى نسبة العمل تالحظ ضعف الوازع الديني و  .5
 بالوالية بصورة عامة .   

 : التوصيات 

 عمف في جميع األنشطة االقتصادية عمي االنساف العامل بالوالية أف يخاؼ هللا في السر وال .0
اف بالوالية كالمشروعات المنتجة التي تزيد االنتاج عمي حكومة الوالية إقامة المشروعات التي تكفل العمل لكل إنس .0

واالنتاجية وتوظف العمالة كمشروع الخريج المنتج والتمويل االصغر لألسر المنتجة وقياـ المؤسسات التمويمية وخمق فرص عمل أوسع مف 
 ح والقروض وغيره . أجل القضاء عمي الفقر البطالة وخمق مجتمعات منتجة ال تعتمد عمي االغاثات والمعونات والمن

أف يمتـز إنساف الوالية بالجدية في العمل والبحث عنو وتحمل المسئولية ومراعاة كافة الجوانب التي تكفل العدالة والجوانب  .6
 االخالقية في العمل . 

الواجبات يجب عمي كل عامل بالوالية إحتراـ لوائح العمل دوف تسيب أو تعدي عمي الماؿ العاـ أو االىماؿ والتقصير في  .8
 التي يتطمبيا العمل .

ينبغى  لكل عامل بالوالية أف يعمـ أف العمل واجب ديني مقدس يجمب خيري الدنيا واالخرة  بغض النظر عف المنفعة  .5
 المادية والقيمة التبادلية .

 الخاتمة : 



 - 45 - 

ضمية عمي الذي ينقطع لمعبادة اإلسالـ جعل العمل أعمي منزلة مف العبادة وحث عميو ومنحو أفضمية والذي يعمل لو حق االف
وال يخرج لمعمل . وهللا يحب الذي يتقف العمل ويجوده ويخمص النية فيو إلي هللا كما أف العمل مسئولية تجاه المجتمع وعمي 
الفرد المسمـ اف ينيض إلي أداء العمل بكل جد واجتياد ومف كد وجد . وايضًا عمي الفرد المسمـ أف ينضبط باالحكاـ الشرعية 
ومراعاة إختيار العمل الطيب ألف هللا طيب ال يقبل اال طيب ويتوخي العمل المباح شرعًا وال يعمل الخبائث واف ييتـ بالعمل 
الحالؿ ويترؾ المحرمات مف العمل ويتخمق باخالؽ االسالـ والصفات الحميدة . وعمي الشباب المسمـ نبذ الكسل والغفمة 

 واإلحباط واليأس .

 ع : المصادر والمراج

 / القرآف الكريـ .0

اقتصاديات  –ىػ ./ أحمد بف سميماف بف عبيد 0808 –الرياض  –اقتصاديات العمل  –/ أحمد بف سميماف بف عبيد 2
 ىػ .0808 –الرياض  –العمل 

 ـ الجياز المركزي لالحصاء بالوالية .0225/ المسح القومي لمبيانات االساسية لألسر 3

 ـ 0223 –الخرطـو  –مف النظرية االقتصادية في االسالـ  جوانب –/ زكريا بشير إماـ 4

 ـ .0225دار البياف الحديثة   –مختصر صحيح البخاري  –/ زيف العابديف أحمد زيف عبد المطيف الزبيدي 5

 –دور القطاعيف العاـ والخاص والجمعيات الخيرية في تفعيل المسؤولية االجتماعية  –/ عبد هللا العمي النعيـ 3
 ـ .0202 –ض الريا

 . 0543 -03دار المعارؼ بيروت . ط  –إقتصادنا  –/ دمحم باقر الصدر 3

 ـ .0223 –دار النيضة  –اساسيات االقتصاد االسالمي  –/ دمحم حسف صواف 4

االردف  –مطبعة اربد  –االقتصاد االسالمي النظاـ والنظرية  –/ نجاح عبد العميـ عبد الوىاب ابو الفتوح 5    
 ـ .0200

 

 

 


