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Abstract: 

Ibn Khaldun mentioned in his introduction the truth of livelihood 

and earning and what is the value of human works, I know that man 

lacks his nature to his strength and supplies in all stages since his 

inception to his adulthood, and what he got from this hand refrained 

from the other except mosquitoes, so that he would spend what God 

has done from them, in collecting his needs and necessities by 
paying for them. Then I know that the gain is by seeking acquisition 

and the intention to earn a living.  

The objects and types of pension depend on what the investigators 

meant by the people of literature and wisdom, they said: "The 

pension is an emirate, trade, agriculture and industry." The emirate 
is based on the method of earning and earning stipends on the royal 

levies and their people to obtain a pension, and the trade depends on 

the transfer of goods from one country to another in order to obtain 

profit, which is the difference between the value of buying and 

selling. With regard to farming, it is the profession of hard work, 

fatigue and misery to obtain a natural pension, as approved by Ibn 
Khaldun. With regard to industry, she is the one with the knowledge 

and knowledge to collect a natural pension. 

With regard to the types of human services to earn a pension, they 

depend on their method and their provision to the people on social 

conditions, because the service in the other doors of the emirate and 
the king who is his way, from the soldier, the policeman and the 

writer, and who take care of their livelihood from the house of money 

of the king, sultan or state, and the owners of money and the jah, 

take care of his servants out of their own money to carry out the 

work they need. With regard to people with weak minds, they are 

looking for treasures buried underground to obtain a pension, and in 
this sense they do not want to make effort and tired to earn. 
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ي مقدمة ابن خلدون
 
 المبادئ االقتصادية ف

 

ي 
 
 2 محمد ياسي   المشهدان

 
 الملخص

ي مقدمته حق
 
ية، يقة الرزق والكسب وما هي قيمة ال ذكر ابن خلدون ف  أعمال البشر

َّ
علْم أن

ي كلِّ أطوارِه منذ نشأته  إىلاإلنسان مفتقٌر بطبعه 
 
ِه ومؤنتِه ف

ُ
ِه، وما حصل عليه   إىلقوت كبر

وراِته  ي تحصيل حاجاِته وض 
 
 ما آتاه هللا منها، ف

َ
 بعوِض، لينفق

ا
 هذا امتنَع عن اآلخر إّل

ُ
يد

ي االقتناء والقصِد بدفع العواِض عنها. 
 
عي ف

 بالسا
ُ
ما يكون

ا
 الكسَب إن

َّ
 إىلثما اعلْم أن

زق.  حصيل الرَّ
َّ
 الت

ه تعتمد عىل ما عناه المحققون من
ُ
هم  أهل أن وجوه المعاش وأصناف

َّ
الدِب والحكمِة، فإن
زق ع (. فإمارة: تعتمد بطريقة الكسب والرَّ

ٌ
 وصناعة

ٌ
 وفالحة

ٌ
 وتجارة

ٌ
ىل قالوا: )المعاُش: إمارة

ي الحصول عىل المعاش، وأما التجارة فهي معتمدة عىل نقل 
 
الجبايات السلطانية وأهلها ف

اء، وأما  إىلالسلع من بلد  آخر للحصول عىل الرب  ِح، وهو الفرق بي   قيمة البيع والشر
الفالحة: فهي مهنة الكد والتعب والشقاء للحصول عىل المعاش الطبيعي كما اقره ابن 

. خلدون. وأما الصنا ة لتحصيل المعاش الطبيعي
َّ
م والمعرف

َ
 عة: فهي صاحبة العل

ها وتقديمها للناس عىل  أما أنواع الخدمات اإلنسانية لكسب المعاش، فهي تعتمد بأسلوب  ِ
ي سائر أبواِب اإلمارِة والُملك الذي هو بسبيله، من الجنديِّ 

 
الحوال االجتماعية، فالخدمة ف
ُل ب
َّ
ِّ والكاتِب، ويتكف طي

الدولة، وأما أو  السلطانأو  أرزاقهم من بيِت مال الملكوالشرر
ي 
ون بمخدومِيه من أمواِلهم الخاصِة إلنجاز أعمالهم الت 

ُ
ل
َّ
أصحاب المال والجاه فيتكف

يحتاجون اليها، وأما من الناس من أصحاِب العقول الضعيفة فهم يبحثون عن الكنوز 
لفكر ال يريدون بذل الجهد المدفونة تحت الرض للحصول عىل المعاش وهم بهذا ا

 .والتعب للكسب

 .ابن خلدون، المقدمة، المعاش، الرزق: الكلمات المفتاحية
 

 
 المقدمة: 

 عك    ظ وجه    ة ن     ر علم    اء ال الفك    ر االقتص    ادي اإلس    ال ي منهج     إىلن اب    ن خل    دون أ     ا  إ
ً
 جدي    دا

ً
ي العث     الث    امن ا

 
م    ة ف

 لم  ا ك  ان علي  ه العل  م 
ً
 رائع  ا

ً
ي و   عالهج  ري وق  دو نموذج  ا

 
أس  ظ علمي  ة له  ذه المب  اد   والعلم  اء أص  حاب معرف  ة والحكم  ة ف

 عىل القرآن والسنة النبوية المطهرةالع يمة
ً
 .، مستندا

ي تو    يح ت   اري    ال الفك   ر االقتص   ادي اإلس   ال ي عن   د اب   ن خل   دون ال   ذي ع   اش خ   الل الق   رن الث   امن  البحـــ :  أهميــــة
 
تكم   ن ف

 الهجري. 
ن يستخلص منه ما يقدو لنا علماء ذلك

َ
الق رن م ن الفك ر االقتص ادي واإلس ال ي وم ا يطل ع علي ه م ن أفك ار ومب اد  وق يم  وأ

ي تخدو المجتمع وتحقق العدالة االجتماعية. 
 اإلسالو الت 

ي االقتص اد اإلس  ال ي والوص  ول  البحـ :  أهـدا 
 
ي ب  اطن الفك ر االقتص  ادي عن د اب  ن خل  دون وتحقي ق مبادئ  ه ف

 
 إىلالن   ر ف

عل   م الوق   ائع وأس   بابها، الكش     عم   ا ق   او ب   ه المتطفل   ون ع   ىل الت   اري    ال بخل   ب الباط   ل، والعم   ل ع   ىل ترجم   ة ه   ذه المب   اد  
 وتطبيقها عىل واقعنا الحاىلي فهي تصلح لكل المم والجيال إذا أحسنت التطبيق والعمل. 

. المقدمة والخاتمة وقائمة المصادر النح إىلاحتوى البحث إ افة  هيكل البح :  ي
 و االت 

 المبحث الول: الرزق والكسب عند ابن خلدون. 

: المعاش وأهميته لحياة اإلنسان.  ي
 المبحث الثات 

 المبحث الثالث: أنواع الخدمات اإلنسانية لكسب المعاش والرزق. 
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 المبح  األول: الرزق والكسب عند ابن خلدون. 
ي مقدمته: 

 
ر بالطبع أيقول ابن خلدون ف

ٌ
 اإلنسان مفتق

َّ
 نشوئه  إىلعلم أن

ا
ن
ُ
ي حاالته وأطواره من لد

 
 إىلما يقوته ويمونه ف

ه 
ِّ
د
ا
ه  إىلاش ي وأنتم الفقراء()سورة محمد، الية تعاىلبقوله .كبر

(، واعتبر ابن خلدون اإلنسان فقب  بطبعه ال 38)وهللا الغت 
ي جميع أحواله من الن

 
ه فهو  عي  عىل الرغم من أن   إىلصالبة عوده  إىلشأة يستطيع الحصول عىل قوته ومؤنته ف كبر

ي العالم تحت يد اإلنسان ليستغلها لمصلحته ومن ينتفع معه من اآلخرين،  وأن  تعاىلهللا سبحانه و 
 
قد خلق كل ما ف

مواِت وَ تعاىلاآليات القرآنية قد بينت لنا ما سخره هللا لإلنسان فقال  ي السِّ
 
ا ف م مِّ

ُ
َر لك

ِّ
() : ) َوسخ

ُ
 ِمنه
ً
ي الرِض َجميعا

 
ما ف

: 13سورة الجاثية، اآلية  ي ي السموات، ويسخر من الهزء، قال الزجاجر
 
(، وسخر لها معني   ُسخر: أي من التسخب  ما ف

ي 
 
ي بلوغ منابتهم والقتداء بها ف

 
، وهو االنتفاع بها ف ي السموات تسخب  الشمظ والقمر والنجوو لآلدميي  

 
تسخب  ما ف

ي الرض تسخب  بحارها وأنهارها ودوابها وجميع منافعها) ابن من ور،مسالكهم وتسخب  م
 
(، فأن يد 387، ص2008ا ف

ي ذلكنسان مبسوطة عىل العالم وما فيهاإل 
 
كة ف ة فهي مشب 

وأن  ،، بما جعل هللا له من االستخال  وأيدي البشر منتشر
 سخر كل اإلمكانيات للعيل عليها اإلنسان يستطيع استعمار الرض لمصلحته وتهيئتها لخدمته وبذلك فأن هللا

 طاقته لتحويلها 
ً
 هذا)اإل منفعة واآلخرين معه، و يقول ابن  إىلمستخدما

ُ
نسان(امتنع عن خلدون: )وما حصل عليه يد

ي اقتناء المكاسب، لينفق ما آتاه هللا منها 
 
اآلخر اال بعوض. فاإلنسان مت  أقتدر عىل نفسه وتجاوز طور الضع ، وسع ف

ي تحصي
 
وراته بدفع العواض عنها(، وهنا جاء العوض بمعت  البدل، قال ابن سيده :  وبينهما فرق ف ل حاجاته وض 

ي هريرة : فلما أحل هللا ذلك للمسلمي   ،والجمع أعواض ي حديث أتر
 
ي الجزية، عرفوا أنه قد عا هم ،عا ه منه به، وف

يعت 
 بدل ما ذ

ُ
 إذا أعطيته

ً
 فالنا

ُ
ت
ٌ
ض
ُ
)فابتغوا  تعاىلوقوله ،(357،ص2008هب منه )ابن من ور أفضل مما خافوا، وتقول ع

زق( )العنكبوت، أية   هللا الرا
َ
السعي فيه؛ لنه أجرى عادته  إىل(، والمعت  فيذلك)فابتغوا( وأشار بصيغة االفتعال 17عند

ي العبادة والتوكل
 
ي الغالب ال يؤتيه إال بكد من المرزوق وجهد؛ أما ف

 
ي السعي  ،سبحانه إنه ف

 
ي تحصيله وأما ف

 
ال اهر ف

 (. 2010بأسبابه الدنيوية)البقاعي 
، كالمطر الُمصلح   ذلك بغب  سعي

ُ
 )وقد يحصُل له

ً
ي تحصيل الرزق قائال

 
 آخر من السعي ف

ً
لقد ذكر لنا ابن خلدون نوعا

 تلك الم
ُ
، فتكون له ي

 من سعيِه مَعها كما يأت 
َ
، وال بد

ً
 ُمعينة

ُ
 أنَها إنما تكون

ا
 إن كانت بمقدار للزراعة وأمثالِه. إال

ً
كاسُب معاشا

 إن زادت عىل ذلك. 
ً
 وُمتمَوال

ً
ورة والحاجِة، ورياشا

 الث َ
ل من  إن الفكر االقتصادي لدى ابن خلدون حول الرزق قد جعل السعي أساس الحصول عىل الرزق وقد بي   إن المطر المب  

 من هللا سبح
ُ
ي إصالح الرض  ،لعباده تعاىلانه و السماء للزراعة ولم يكن اإلنسان قد سع فيه وإنما هو هبة

 
إال أن السعي ف

ي أن يكتمل السعي لتحصيل الرزق، فعندما يكون المطر كثب  وتعشب الرض وتزهر 
 
ي انت ار المطر هو الساس ف

 
وتهيئتها ف

 ينتف
ً
 لمعاشا

ً
ه مكاسبا ، أما إذا كان أقل من ذلك فعتبر

ً
 ومتموال

ً
ه ابن خلدون رياشا ورة وتعطي كامل قوتها اعتبر ع به للث 

ر  لنا 
َ
ورية، ثم أن ابن خلدون ع ي تحسي   أحواله الث 

 
والحاجة لقضاء مصالحه الشخصية واالجتماعية له ولعائلته ف

 الحاصل
َ
ي مصالحه أو  الرزق بما قاله )ثَم إن

 
، من إنفاقه ف

ُ
 عىل العبد، وحصلت له ثمرته

ُ
، أن عادت منفعته ي

المقتت 
 
ً
(. مستندا

ً
، إىل وحاجاته ُسًمي ذلك رزقا

َ
أو  قول رسول هللا )صىل هللا عليه وسلم(: )إنما لك من مالك ما أكلت فأفنيت

قت فأمضيت( )اخرجه احمد أو  لبست فأبليت،
ً
مذي7420، ومسلم16305تصد ( من حديث ُمطر  بن عبد 3354، والب 

ح فأنه )صىل هللا عليه وسلم( قسم المال  إىلهللا، وأن الحديث النبوي ال يحتاج   للملبظ،  إىلشر
ُ
 لألكل، وثانيه

ُ
ثالث، أوله

ء من مصالحه وال حاجاته فال ُيسم بالنسبة  ي
ي شر
 
 للصدقة وهو يمثل بيان منفعته للعبد، وأما وإن لم ينتفع به ف

ُ
 إىلوثالثه

 
ُ
. )والكسب: طلب الرزق، وأصله

ً
 منه حينئذ بسعي العبد وقدرته ُيسما كسبا

ُ
ك
ّ
ي حالة الُمتمل

 
، وأما ف

ً
الجمع.  المالك رزقا

اث؛ فأنه 482-7ص 2008قال سيبويه: كسب: أصاَب، واكتسب: تث  واجتهد.)ابن من ور  (. وهذا المر ينطبق عىل الب 
  إىلُيسما بالنسبة 

ً
 وال ُيسما رزقا

ً
ٌع، وبالنسبة  ،الهالك كسبا

ُ
،  إىلأذ لم يحصل له به ُمنتف

ً
الوارثي   مت  انتفعوا به ُيسما رزقا

حه للرزقهذا ما ذكره ابن خ ي شر
 
ي حياته ،لدون ف

 
ي سع وكسب المال ولم ينتفع به ف

 
ه أصبح   ،أي أن المتوف ثم خزنه لغب 

زق عند علماء ، وهذه حقيقة مسما الرا
ً
ي فأن هذا المال اذا انتفعوا به أصبح رزقا

 
، أما الذين يرثون المتوف

ً
ه  أهل كسبا

ا
السن

اط المع  بينهم وبي   اشب 
ً
 حسب قول ابن خلدون، مفرقا

ُ
كه
ُّ
 تمل
ر
ي تسمية الرزق أن يكون بحيث َيصبح

 
لة ف   ،ب  

ُ
ك
ًّ
وما ال ُيتمل

، وهللا 
ً
ُء منها رزقا ي

 عن أن ُيسما شر
ُ
ه
ّ
صوبات والحراو كل

ُ
. وأخرجوا الغ

ً
الم  تعاىلعندهم فال ُيسما رزقا

ًّ
يرزق الغاصب وال 

 والمؤمن والكافر ويختص برحمته من يشاء. 
ق ابن خلدون حال الرزق  ي لقد فرا

 
 سعي سواء كان ف

ُ
 وأن يصاحبه

ا
ي ال بد

 طرق الكسب والت 
ً
وأعطاه أوجه مختلفة مبينا

 الكسب إنما يكون أو  النباتأو  ما يقدمه الحيوانأو  الصنائع
َّ
ي انتفاعه بهذا الرزق فيقول ) ثما أعلم أن

 
المعادن لإلنسان ف

ي االقتناء والقصد 
 
زق من إىلبالسعي ف ي الرا

 
 ف
َّ
حصيل ؛ فال بد

ا
ي تناولِه وابتغائه من وجوهه الت

 
: ) تعاىلقال  ،سعي وعمل ولو ف

()العنكبوت،
َ
زق عي إليه 17فابتغوا عند هللا الرا

 من  ،لهامه فالكل من عند هللاإو  تعاىلنما يكون بأقدار هللا إ(، والسَّ
ا
إذن ال بد

 تحصل من اقتنائه واالنتفاع ب
ً
ي سعيك إلنجاز عمال

 
 العمل الدؤوب والجهد المبذول ف

ً
وهو الذي ساقه هللا إليك  ،ه رزقا

 من العمال  تعاىلوبجهدك ومثابرتك وقد ألهمك سبحانه و 
ا
لتحصيل رزقك المحدد لك منه، ويقول: ابن خلدون ) فال بد
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 بنفسه مثل الصنائع ف اهُر؛ وأن كان مقتت  من الحيوان
ً
ٍل؛ لنه أن كان عمال ي كل مكسوٍب وُمتموَّ

 
ة ف  من النباتأو  اإلنسانيَّ

 لم يحصْل ولم يقْع به انتفاع(، لقد عت  ابن خلدون بالعمال أو 
ا
َّ كما تراه، وأّل ي

 فيه من العمل اإلنسات 
ا
المعدن فال بد

 من خالل أنجاز ذلك العمل إىلاإلنسانية هو الجهد الذي يقوو به اإلنسان للحصول عىل كسب يؤدي به 
ً
 ،حصول تموال

ي حياته اليومية.  إىليعود عليه بالرزق الذي يؤدي بدوره 
 
ي يحتاجها ف

ن العمل إوبحسب ابن خلدون ف االنتفاع والفائدة الت 
ي 
الذي يقوو به اإلنسان بنفسه يسم الصنائع بشكل ظاهريا للعيان أي يصنع بنفسه ما يمتلكه من علم ومعرفة لكي يكف 

ه من الصناع والمهرة عند كفايته منها  ي  إىلفأن الفالح يحتاج  لذا  ،حاجاته ومن ثم يقوو بمقايضته مع غب 
 
أدوات تساعده ف
تهيئة الرض للزراعة يصنعها الحداد وهو بدوره يحتاج من الفالح الثمر الذي تنتجه أر ه، وهكذا تدور عجلة االقتصاد 

 بدوره لبناء اقتصاد متي   
ً
ي من تبادل المنافع فيما بينهم، وأما إذا   ،بأن يقوو كال

كان يتمكن المجتمع من االكتفاء الذات 
 ما يحتاجه من الحيوان

ً
 له من امتالك مهارة بذلك لجل الحصول عىل أو  من النباتأو  اإلنسان مقتنيا

ا
من المعدن فال بد

ي ينتفع بها 
 والصو  والشعر لكي يأخذ كفايته منها ثم يبادل الفائض عن حاجته مع  ،حاجاته الت 

فأنه يحصل عىل اللير 
ه ه كذلك الثمر من النبات فهو ينتفع.غب   .بما يكفيه ومن ثم يبادل ما زاد عن حاجاتها مع غب 

 لالقتصاد اإلسال ي أال وهو المعدن النفيظ المتمثل بالذهب والفضة حيث، يقول )ثم 
ً
 جديدا

ً
وو ع ابن خلدون مقياسا

 )القا تعاىلأن هللا 
ُ
 والقنية

ُ
ة ٍل، وهما الذخب 

 لكل متموا
ً
موس المحيب(. خلق الحجرين المعدنيي   من الذهب والفضة قيمة

، يحتاجهما كل متمول يريد تمويل ما 
ً
هما مقياس لقيمة كل ما موجود عىل سطح الرض، فهما ذات قيمة عالية جدا اعتبر

ة لإلنسان فال يتأثران بالحوال والتقلبات، حاف ان لقيمتهما مهما مر الزمن وأن اقتناءهما  ،ينتفع به، كذلك هما ذخب 
  .ت المور ومنازل الدهورمصدر حماية لإلنسان من تقلبا

ي بعض الحيان؛ فإنما هو 
 
ي سواهما ف

تت 
ُ
ي تقييم المنافع الخرى عىل هذين المعدنيي   بقوله )وأن اق

 
ويستند ابن خلدون ف

ِة(  ي هما عنها بمعزٍل ؛ فهما أصُل المكاسب والقنيِة والذخب 
هما من حوالة السواق، الت  ي غب 

 
لقصد تحصيلهما بما يقُع ف

ان السوق وأحواله وتقلباته فهما محركان لما يحتاجه اإلنسان من سلع ينتفع بها  اعتبر ابن خلدون هذين المعدني   هما مب  
هما إنما يريد استبدالها بهما وجعلهما أصل كل المكاسب واالقتناء وما يدخره اإلنسان لمستقبله من  ي سلع غب 

فالذي يقتت 
  .وال السوق ال يؤثر عىل المعدنيي   فهما بمعزٍل عن السوقمعادن نفيسة وغالية الثمن، واعتبر ان تغب  أح

الت، أن كان من  ه فاعلم أن ما يستفيد اإلنسان ويقتنيه من المتموا
ّ
ر هذا كل وكان رأي ابن خلدون بالقنية هو )وإذا تقرا

 بالقنية ؛ اذ ليظ هنالك اال العمل ولي
ُ
 عمله، وهو القصد

ُ
ظ بمقصود بنفسه للقنية( الصنائع فالمفاد المقتت  منه هو قيمة

ي الصنائع إنما قيمته بما يقتنيه من سلع لها قيمة تساوي ما بذل من جهد إلكمالها 
 
: بمعت  أن اإلنسان يستفيد من العمل ف

ها أو  بصورة يمكن االنتفاع بها   من غب 
وقد حدد ابن خلدون قيمة العمل مع  ،مقايضتها بسلع أخرى يحتاجها االنسان أكبر

ها ،ولية تساعد اإلنسان عىل االنتفاع بسلع مهمة لهوجود مواد أ ُ ي بعضها غب 
 
نائع ف  مع الصا

ُ
مثل النجارة  ،) وقد يكون

، وأن كان من غب  الصنائع ُ
؛ فقيمته أكبر ُ  العمل فيهما أكبر

ا
 أن
ا
ي قيمة ذلك  ،والحياكة معهما الخشب والغْزل إّل

 
 ف
ا
فال بد

ي اقتناء  المفاد والقنية من دخول قيمة العمل الذي حصلت
 
به ؛ إذ لوال العمُل لم تحصل قنيتها( لقد رأى ابن خلدون ف

 إىلالسلعة بمثابة تملك لها واالنتفاع بها، وان قيمتها تعتمد بالدرجة الساس عىل العمل إلنتاجها مثل النجارة تحتاج 
الغْزل وبالتاىلي فإنتاج سلعة اعتمد عىل عنثين أساسيي   هما العمل والمادة الولية  إىلكذلك الحياكة تحتاج   ،الخشب

ورية لها ،لكي تكون جاهزة القتنائها واالنتفاع بها   .وُحدد قيمتها بالجهد الذي يقوو به اإلنسان والحاجة الث 
ي كثب  منها 

 
 ف
ً
 العمل ظاهرة

ُ
جعل ،أورد ابن خلدون ما يىلي )وقد تكون مالح ة

ُ
مت فت

ُ
 من القيمة ع 

ُ
رتأو  له حصة

ُ
 ،صغ

ي أسعار الحبوب  
 
ي أسعار االقوات بي   الناس ؛ فان اعتبار العمال والنفقات فيها مالحظ ف

 
 العمل كما ف

ُ
ف  مالح ة

ْ
وقد تخ

أنها غب   ،ما يبذله اإلنسان من جهد إلنتاج السلعة إىلوكلمة مالح ة عند ابن خلدون هي الن رة بعي   االعتبار ،كما قدمنا(
ر 
ُ
ي )صىل هللا عليه وسلم( : ُجلا ن ره المالح ة؛ الزهري : هو أن ين  ي حديث النتر

 
ي ؛ والمالح ة :هي كما ف

ي اللغة كما يأت 
 
ف

 الذي يىلي الصدغ ) لير  من ور  إىلالرجل بلحاظ عينه 
 العي  

ُ
، وهو شق

ً
را ء شر  ي

 إىل(، أي أن ن رتنا 36-8ص 2008الشر
 تعطي حصة من قيمة

ً
ر  العمل ظاهرة

ُ
ء اذا صغ ي

ي حالة أقوات الناس فأن الن رة أو   الشر
 
، وأما ف العمل تكون معدومة  إىلكبرُ

ي أسعار الحبوب
 
ي فيها الزراعة معتمدة بشكل كبب  لتوفر الرض الخصبة والماء   ،ف

ي  ،كما أن القطار الت 
فأن ذلك قد يخف 

ي  ،العمل إىلالن رة 
ي القطار الت 

 
ا ف ي

 فال يشعر به إال حيث يقول ابن خلدون ) لكنه خف 
ُ
ة  يسب 

ُ
 عالج الفلح فيها ومؤونته

ها أو  فقد تبي ا  أن المفادات والمكتسبات كلها  ،الفلح أهل القليل من وتنبي ا  مسما  ،إنما هي قيُم العمال اإلنسانية ،أكبر
ح مسماهما ،الرزق أنه المنتفُع به ن معت  الكسب والرزق وشر

ْ
 .فقد با
ق ابن خلدون بي   نوع ة وبي   مدن أخرى تعيل حياة مرفهة وسعيدة، حيث أكد لقد فرا ي تعيل حياة فقب 

ي   من المدن الت 
قدت العمال

ُ
ت بانتقاص العمران، أو عىل ذلك بقوله ) واعلم أنه إذا ف

ّ
ن هللا برفع الكسب ،قل

ا
المصار  إىلإال ترى ،تأذ

اكن كي  يقلر الرزق والكسب فيها  د أو  القليلة السا
ُ
 عمرانها أكبر  ،ال اإلنسانيةلقلة العم ،ُيفق

ُ
ي يكون

 ،وكذلك المصار الت 
 كما قدمنا قبُل(أهل يكون

ً
 رفاهية

َّ
 وأشد

ً
ت احتاج،ها أوسع أحواال ي بدورها  إىلها أهل فكلما توسعت المدينة وكبر

الخدمات الت 
 بالرزقأهل توفر أعمال إ افية للناس وتتوسع أسواقها وبذلك يعيل

ً
 .ها رفاهية وسعتا
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ي عمرانها وأن النهار واستشهد 
 
ي ذهاب الرزق إذا لم يكون البناء مستمرا والتوسع ف

 
ابن خلدون بقول العامة من الناس ف

ها؛ 
ُ
ها: إنها قد ذهب رزق

ُ
ي البالد إذا تناقص عمران

 
ة ف تج  والعيون ينقطع عنها الماء فيقول )ومن هذا الباب تقول العاما

ي 
 
ها ف  النهار والعيون ينقطع جري  ُ

ا
اء( ،القفر حت ا أن  فور العيون أنما يكون بالنباط واالمب 

ا
ح ما تقدو فيجب أن ،لِما إن ولشر

اء لكي ترتبب المعلومات ببعضها لتقدو لنا الفكر االقتصادي اإلسال ي لدى ابن خلدون
 .نعلم ما معت  االنباط واالمب 

ت، وقد نبب ماؤها: أي استخراج الماء )ابن من ور االنباط: بمعناها اللغوي؛ النبب: الماء الذي ينبب من قعر الببر إذا ُحفر 
 (.319-8ص2008

ي الخصومة. )ابن 
 ومعات 

ً
ي اللغة الجدال وأن ُيستخرج الرجل من مناظره كالما

 
ء: الشك فيه، وأصله ف ي

ي الشر
 
اء ف واالمب 
 (. 197-8ص2008من ور 

ي 
وع النعاو فأن جفت ج  معها كل شر ي بث 

ه ابن خلدون العمل اإلنسات  ي لقد شبا
 
ء، فالعمل روح الحياة ونبضها الدافق ف
اء نضبت  وع النعاو، فما لم يكن أنباط وال امب  ي ض 

 
ي كالحال ف

تحريك عجلة االقتصاد، حيث قال )الذي هو بالعمل اإلنسات 
 فيها العيون لياو عمرانها، 

ُ
عهد
ُ
ي ت
ي البالد الت 

 
اءُه، وان ره ف رك امب 

ُ
ع إذا ت

ي عليها وغارت بالجملة، كما يج ر الث ا
ثما يأت 

ح ما تقدو  ي شر
 
اآلية القرآنية )وهللا ُيقدر الليل والنهار(،  إىلالخراب كي  تغور مياهها ُحملة كأنها لم تكن.(. ثم استند ف

 (.20)المزمل الية 
 

: المعاش وأهميته لحياة اإلنسان.  ي
 
 المبح  الثان

ي تحصيله، وهو مفعل من  المعاش كما ن ر إليه ابن خلدون هو )أعلم أن المعاش هو عبارة عن
 
ابتغاء الرزق والسعي ف

 عىل طريق المبالغة(، ومعت  العيل : 
ً
 بهذا، ُجعلت مو عا

ا
ا كان العيل الذي هو الحياة ال يحصل إّل العيل، كأنه لما

ُب وما تكون منه الحياة  والعيل: المصدر الجامع لكلمة عاش، والمعاش يجري مجرى العيل عاش  ،المطعُم والمشر
 
ً
 ومعاشا

ً
ء ُيعاش به، ،عيشا ي

ي الٌصحاري أو  وكلر شر فيه معيشتهم فهو معاش، والرض معاُش للخلق فيها معايشهم. )العوتتر
ي الحياة الدنيا( )الزخر ، تعاىل(. وقوله 541ص1999

 
ي بمعت  32)نحُن قسمنا بينهم معيشتهم ف

(. وقال ابن بري: عشر
ي حديث ابن عمر: ما من عاشيةٍ 

 
، وف  طالب العلم ال يكاد  تعشر

ا
 من عالم من علم؛ والمعت  أن

ً
 وال أطول شبعا

ً
 أنقا

ر
أشد

ي  ُهنا طالتر
َ
ي موش؛ وأراد بالعاشية ه ي كتاب أتر

 
يشبُع منه، كالحديث اآلخر: منهومان ال يشبعان: طالب علم وطالُب دنبا، وف

ه ونفعه )ابن من ور   (.173-6ص2010العلم الراجي   خب 
ي تحصيل الرزق والكسب فأنه أ إىلوعندما نتطلع 

 
همية المعاش من وجهة ن ر ابن خلدون حيث يقدو لنا نماذج مهمة ف

ية والتعايل فيما بينهم عىل أرض هللا  إىليقسمه  عية وقانونية لجل ديمومة الحياة البشر أوجه عدة للوصول إليه بطرق شر
) ثم أن تحصيل الرزق وكسبه ؛ إما أن يكون

ً
ي خلقها لهم قائال

اعه بالقتدار عليه الت  عىل قانون  ،بأخذه من يد الغب  وانب  
ي تدفع  ،متعارٍ  

 وجباية(، والمغرو: )جمع مغارو (، بمعت  الغرامة الت 
ً
(، 2008الدولة )سيد احمد واخرون  إىلويسما مغرما

رو
ُ
ي المغرو بمعت  آخر وقيل : المغرو كالغ

ين ،وقد تأت 
َّ
) ابن .ثم عجز عن أدائه ،وز ويريد به ما استدين فيما يج ،وهو الد

ي يتم تحصيلها لمنفعة الدولة )سيد أحمد وآخرون 426-6ص2010من ور 
يبة الت  ( وهي من 2008(. أما الجباية فهي الث 

ي جبوته، الجبوة والجبيه الحالة من جتر الخراج 
 
ي حديث سعد: يبطر ف

 
، وف ي

: والمصدر جبوة وجبيه عن اللحيات  جتر
، االجتباء افتعال من  .جبايةواستيفائه، وجبيت الخراج 

ً
 وال درهما

ً
ي هريرة: كي  أنتم إذا لم تجتبوا دينارا ي حديث أتر

 
وف

(. ومن خالل ما تقدو يتضح لنا أن الدولة تفرض 77-2ص2010الجباية وهو استخراج الموال من م انها )ابن من ور 
ي دفع الرواتب للعاملي   بأجهزتها اإلدا

 
ائب والغرامات لمنفعتها ف ي تقديم الخدمات وحماية البلد من الث 

 
رية وإنفاقها ف

ي قد يتعرض لها وهي منفعة لمصلحه عامة. 
 المخاطر الت 

ي باقتناصه وأخذه برميه من 
ي من أوجه المعاش عند ابن خلدون كما جاء) وأما أن يكون من الحيوان الوحشر

أما الوجه الثات 
(، وهذا النوع من المعاأو  البر 

ً
عرفه منذ البداية فقاو بالصيد ليأكل هو أو  ش تعلمه اإلنسانالبحر، ويسم اصطيادا

ي كتابه الكريم بقوله 
 
عه هللا ف ي والبحري وشر  البحر وطعامه( تعاىلوعائلته، والصيد أنواع البر

ُ
)المائدة .) أحلَّ لكم صيد

ن، وقد يقع الصيد عىل (؛ يجوز أن يعت  به عي   المتصيد، ويجوز أن يكون عىل قوله صدنا قنوين أي صدنا وحل قنوي96
 حت  95: ) ال تقتلوا الصيد وأنتم ُحرُو( ) المائدة  تعاىلكقوله   ،المصيد نفسه تسمية بالمصدر 

ً
ء صيد ي

( قيل : ال يقال للشر
 ال مالك له

ً
 حالال

ً
 (.321-5ص2010) ابن من ور .يكون ممتنعا

يكون من الحيوان الداجن باستخراج فضوله  أما الوجه الثالث من أوجه المعاش لدى ابن خلدون كما يقول؛ )وأما أن
ي منافعهم ،المنثفة

 
ي الزرع ، أو والعسل من نحله ،والحرير من دوده ،اللير  من النعاو ،بي   الناس ف

 
يكون من النبات ف

( ،والشجر بالقياو عليه واعداده الستخراج ثمرته
ً
 فلحا

ر
 .ويسم هذا كله

: الفلح ؛ مصد ي لسان العرب يتضح ما يىلي
 
 إذا  ،ر فلحت ُالرض اذا شققتها للزراعةوف

ً
وفلح الرض للزراعة يفلحها فلحا

ها للحرث
ا
  ،شق

ُ
 بالكش : الِحراثة

ُ
 الِفالحة

ُ
 الرض أي يشقها، وحرفته

ُ
ُح لنه يفلح

ا
اُر، وإنما قيل له فال

ّ
ي  ،والفالح : االك

 
وف
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اعي   الذين 
را ي الزا

حي   ؛ يعت 
ا
ي الفال

 
-7ص2010يفلحون الرض أي يشقونها. )ابن من ور حديث عمر)رض( : اتقوا هللا ف

116.) 
نوعي    إىلومن خالل إلقاء ن رة عىل الوجه الثالث من أوجه المعاش عند ابن خلدون يتضح لنا بأنه قَسم حرفة الفالحة 
 باللير  من الألنعا

ً
ي تختص بالعناية بالحيوانات وما تقدمه من منفعة للناس متمثال

و والحرير من هما تربية الدواجن والت 
ي الزرع والشجر الذي يقدو ،دوده والعسل من نحله

 
ي فهو العناية بالرض وشقها للزراعة وسماها النبات ف

أما النوع الثات 
بية الحيوانات والزراعة وب  هذا جعلها مهنة واحدة هي الفالحة ،الثمرات

ي زمنه كان الفالح يقوو بب 
 
نا تم .وف ي حاض 

 
، وف

ي ولم يعد الفالح يقوو بهذه العمال إال لمنفعته الشخصيةفصل اإلنتاج الزراعي عن 
 .اإلنتاج الحيوات 

ي يقوو بها 
وفيما يقدو لنا ابن خلدون الوجه الرابع من أوجه المعاش فقد سماها بالعمال اإلنسانية: وعت  بها العمال الت 

 يسع من خاللها الكسب والرزق حيث يقول) وأما أن يكون 
ً
ي اإلنسان ويبذل جهدا

 
الكسب من العمال اإلنسانية ؛ أما ف

ي تقدو ،وتسم الصنائع، من كتابة ونجارة وخياطة وحياكة وفروسية وأمثال ذلك( ،مواد بعينها 
وقد قصد بها العمال الت 

فتصبح عملية اإلنتاج مرتبطة بحياة  ،الناس مما ذكرهم توفر حاجات الناس، يقوو بها اإلنسان لمنفعة اآلخرين إىلخدمات 
ي لما  ،ناس وهي ما سماها الصنائعال

ي حياتهم وأخرى تختف 
 
ولكل عث وزمان هناك مهن ت هر لمتطلبات يحتاجها الناس ف

ي  .يحصل من تطور وتقدو علمي بحياة المجتمع
ومن ثم يقدو لنا ابن خلدون وجه أخرى مهم للمعاش أال هو التجارة الت 

 عىل نشاط اإلنسان وسعيه فيها حيث يقول )وأما أن يكون مارسها اإلنسان منذ القدو وصاحبت كل العصور معتمد
ً
ة

ي البالد 
 
ب بها ف

ّ
احتكارها وارتقاب حوالة السواق فيها ويسم هذا أو  الكسب من البضائع وأعدادها لألعواض؛ أما بالتقل

 عىل أعداد البضائع لألعواض، )العوض  تجارة(. 
ً
كر بأن هذا الكسب الذي يعتمد كليا

ُ
والجمع أعواض، ويو ح لنا ما ذ

ي الجزية، 
، يعت  ي هريرة: فلما أحل هللا ذلك للمسلمي   ي حديث أتر

 
، وف

ً
عا ه منه وبه، والعوض؛ مصدر قولك عا ه عو ا

 بدل ما ذهب منه )ابن من ور 
ُ
 إذا اعطيته

ُ
 وعوا ته

ُ
ته
ُ
 وأعض

ً
 فالنا

ُ
ضت

ُ
عرفوا أنه قد عا هم أفضل مما خافوا، وتقول: ع

ضاٍن كما كما تستخدو ك (. 357-6ص2010 : عر ه بمتاع؛ وهما قيِّ
ً
لمة قايضه بدل عا ه، ويقال قايض الرجل مقايضة

، والقيُض: الِعوُض )ابن من ور
ً
 واخذ ِعو ها سلعة

ً
 إذا أعطاُه سلعة

ً
(، كما 416-7ص2010يقال بيعان، وقايضه ُمقايضة
ي  إىليمكنك نقل البضائع من مدينة 

 
 للكسب والرزق وهو ما يسم أخرى سماها ابن خلدون )إما بالتقلب بها ف

ً
البالد ( طلبا

  ،التبادل التجاري
ً
ي مدينة دون أخرى وهكذا تنتقل السلع بي   البالد المختلفة،  ما يطلق عليها حاليا

 
اد -توفرها ف االستب 

 .-والتصدير
 ولكن ابن خلدون وص  لنا االحتكار بأنه نوع من أنواع التجارة، وهذا غب  متعر  عليه باإلسالو است

ً
حديث رسول  إىلنادا

ي الحديث
 
) عن معمر بن عبدهللا، عن رسول هللا )صىل هللا عليه  ،هللا )صىل هللا عليه وسلم(، النهي عن االحتكار وف

* )مسلم  خاطر
َّ
 (.710ص2012وسلم( قال * ال يحتكر اّل

ي أن يصبح سعرها مرت إىللذلك فإن االحتكار الذي قصد به هو حجب وعدو عرض السلعة للبيع 
 
فع إما بسبب قلتها ف

ي البلد، لذلك يقوو البعض باحتكارها أو  السوق
 
،  إىلعدو وجودها ف ي منها رب  ح أكبر

أن يرتفع سعرها ثم يعر ها للبيع ليجت 
ي ذلك  إىلوعندما أراد ابن خلدون أن يصن  المعاش 

 
الدب والحكمة وذكر منهم  أهل ما ذكره إىلأوجه مختلفة استند ف

ه فإنهم قالوا :) المعاش: إمارة وتجارة وفالحة وصناعة(.   الحريري )من أدباء وعلماء القرن الخامظ الهجري( وغب 
 بذلك 

ً
، مستندا  أولهما؛ المعاش الطبيعي وثانيهما المعاش غب  الطبيعي

كيفية   إىللقد قسم ابن خلدون المعاش عىل نوعي  
 فليست بمذهب  الحصول عىل الرزق

ُ
: )فأما اإلمارة  ذكر ما يىلي

من خالل الكسب ونوع العمل الذي يقوو به اإلنسان، حي  
ي فصل سابق إىلطبيعي للمعاش، فال حاجة بنا 

 
ء من أحوال الجبايات السلطانية وأهلها ف ي

و شر
َّ
وأما  ،ذكرها، وقد تقد

 للمعاش(. 
ُ
 الفالحة والتجارة والصناعة فهي وجوه طبيعية

 بأنها فالما
ً
ا رة: عنده هي السلطة وما تقوو بها من أعمال وخدمات تدفع عىل  وئها معاش للقائمي   بهذه العمال معتبر

طة، لخدمتهم الناس  غب  طبيعية فهي تعتمد عىل الجبايات والمغارو المفرو ة عىل الناس لدفع رواتب المحاربي   والشر
ة، فهي خدمات عامة غب  من ورة وغب  ملموسة من بالحماية والحراسة، لكنها خدمات ال ينتفع بها اإل 

نسان بصورة مباشر
 الناحية العينية. 

وأما الفالحة والصناعة والتجارة ؛ فهي وجوه طبيعية للمعاش كونها تقدو خدمات إنتاجية ملموسة يستطيع اإلنسان 
ة دون تحديد صفاتها المعنوية ل يو ي وهي تقدو خدمات مستمرة بل هي منتفع بها بشك ،االستفادة من خدماتها مباشر

ي حياته اليومية
 
ح بطريقة مبسطة   ،لمنفعة اإلنسان ف ي قوته عليها، ولتو يح ما تقدو كان عىل ابن خلدون أن يشر

 
 ف
ً
معتمدا

 
ُ
ها بالذات ؛ إذ هي بسيطة

ّ
 فهي متقدمة عليها كل

ُ
كي  أن هذه المهن هي من أوجه المعاش الطبيعي حيث قال: ) أما الفالحة

 وطبي
ُ
 فطرية

ُ
ي الخليقة  إىلال تحتاج  ،عية

 
نسب ف

ُ
ي البشر  إىلن ر وعلم  ولهذا ت مها والقائم عليها  ،آدو أتر

ّ
 معل
ُ
  ،وأنه

ً
 إىلإشارة

م أبناءه الفالحة إىلأنها أقدو وجوه المعاش وأنسبها 
ّ
حيث يقول  ،الطبيعة (، وللتأكيد عىل أن آدو عليه السالو هو الذي عل

ي تأريخه ) عن ا
 
ي ف ي نه هللا عنها آدو وزوجته السنبلة ،بن عباسالطبر

فلما آكال منها بدت لهما  ،قال : كانت الشجرة الت 
ي لهبطنك  تعاىلقال هللا  ،سوآتهما 

ة ،الرض إىل: فبعزبت 
ا
بب من الجن

ُ
  قال: فأه

ً
وكانا يأكالن فيها  ،فال تنال العيل إال كدا
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ً
هبب  ،رغدا

ُ
اب إىلفأ مر بالحرث فحرث وزرع ثم سف   ،صنعة الحديد فُعلم  ،غب  رغد من طعاو وشر

ُ
حت  اذا بلغ  ،وأ

  ،حصدهُ 
ُ
  ،ثم طحنه ،ثم ذرآءه ،ثم داسه

ُ
  ،ثم عجنه

ُ
ُه ثم آكله حدثنا ابن  ،فلم يبلعه حت  بلغ منه ما شاء هللا ان يبلغ ،ثم خبر 

هبب  ،عن سعيد  ،عن جعفر  ،قال : حدثنا يعقوب ،ُحميد 
ُ
ويمسح العرق عن  ،فكان يحرث عليه ،آدو ثور أحمر  إىلقال: أ

( )طه ،جبينه ة فتشف 
ا
ي  ،(117،فهو الذي قال هللا عز وجل ) فال ُيخرجنكُما من الجن -1ص2008فكان ذلك شقاُه )الطبر

ي كسب الرزق والمعاش 85
 
(. ولن الفالحة هي مهنة الشقاء والجهد والتعب فأن ابن خلدون و عها مو ع القوة ف

ي يبذل اإلنسان فيها ما يستطيع من قوة وجهد لتحقيق الرزق. وجعلها من أوجهه الط
 بيعية الت 

ي تحتاج 
ي استخراجها والعمل عىل إنتاجها حيث  إىلوأما ن رة ابن خلدون للصناعة والعمال الفنية الت 

 
ة ف علم ومعرفة كبب 

ث  فيها 
ُ
 ت
ُ
 وعلمية

ُ
 عنها ؛ لنها مركبة

ُ
ي  قال: )وأما الصنائع فهي ثانيتها ومتأخرة

 
 إال ف

ً
 الفكار والن اُر، ولهذا ال توجد غالبا

سبت  ،الحث  الذي هو متأخُر عن البدو وثاٍن عنه أهل
ُ
ي للخليقة إىلومن هذا المعت  ن

فأنه ُمستنبطها  ،إدريظ الب الثات 
 بالوجي من هللا 

 .(تعاىللمن بعدُه من البشر
ي الكت تعاىللقد ذكر هللا 

 
ي محكم كتابه ) واذكر ف

 
( )مريمإدريظ ف

ً
 نبيا
ً
( فإدريظ عليه السالو 56،اب إدريظ انه كان صديقا

ي عمود نسب  رسول هللا )ص( ،وهو خنوخ هذا  ،ووصفه بالنبوة والصديقية ،قد أثت  هللا عليه
 
عىل ما ذكره غب   ،وهو ف

عطي النبوة بعد آدو وشيت عليهما السالو
ُ
ي آدو أ

ه اول من خب  ،واحد من علماء النسب، وكان أول بت 
ا
وذكر ابن إسحاق أن

 ،بالقلم
َّ
لمي لما سأل رسول هللا )ص( عن الخب

ي حديث معاوية بن الحكم السا
 
وقد قال طائفة من الناس ؛ انه الُمشار إليه ف

 به
ا
ا ُيخب ي ي داوود  ،بالرمل، فقال: ) إنه كان نتر ه فذاك ( )اتر

َّ
 تعاىل(، وهللا سبحانه و 22-4ص3909 2000فمن وافق خط

 (.108-1ص2007م ) ابن كثب  اعل
 عن هشاو بن محمد بن السائب، أنه أول من قطع الشجر وبت  البناء، وأول من 

ُ
ثت
ا
ي ُحد

ي تأريخه )فإت 
 
ي ف وقال الطبر

ن الناس لها 
ا
ي عىل ظهر الرض من  ،زمانه باتخاذ المساجد  أهل وأمر  ،استخرج المعادن وفط

ل ما ُبت  وبت  مدينتي   كانتا أوا
ي  ،مدينة بابل بسواد الكوفة ومدينة السوسهما :  ،مدائن (، وأن ابن 110-1ص 2008وكان ُملكه أربعي   سنة ) الطبر

 عىل ما جاء بكتب التأري    ال الموثوقة إىلخلدون نسب 
ً
 .إدريظ أعمال الصنائع معتمدا

ي الكسبوأما عن التجارة وهي أحدى أوجه الكسب والمعاش الطبيعية فأنه قال :) وأما التجارة وأن كانت 
 
 ،طبيعية ف

اء والبيع ي الشر
 
ي الحصول عىل ما بي   القيمتي   ف

 
الت ف  من طرقها ومذاهبها أنما هي تحيَّ

لتحصيل فائدة الكسب من  ،فالكبر
  ،تلك الفضلةِ 

ً
انا  لمال الغب  مجَّ

ً
 فيه المكايسة لِما أنه من باب المقامرِة،  إال أنه ليظ اخذا

ُ
ع فلهذا اختص  ،ولذلك أباح الشر

ة أنها ذات نفُع كبب  بقوله بالم ي آيات قرآنية كب 
 
 ف
ً
وعية وهللا أعلم(، ولقد أحل هللا التجارة مبينا  تعاىلشر

ً
) إال أن تكون تجارة

 تديرونها بينكم ( ) البقرة 
ً
ة )  تعاىل(، وقوله 29) إال أن تكون تجارة عن تراٍض منكم () النساء  تعاىل(، كذلك قوله 282حاض 

 تخشون كساد
ٌ
 24ها (،) التوبة وتجارة

ٌ
عت لنا طرق إدارة التجارة فعندما يقول رب العزة تجارة (، ان اآليات القرآنية شر

 تديرونها 
ٌ
ة اء  ،حاض  ي البيع والشر

 
ي ف

اض  ي التبادل التجاري بينهم وينتج عنها طريقة الب 
 
ين ف ي حاض   ،أي ان البائع والمشب 
ه تعاىلحانه و وإذا خشيتم الكساد أي بمعت  عدو رواجها فان هللا سب   .هو الذي يعوض الناس خب 

. )والحيلة:  ي الحصول عىل ما بي   القيمتي  
 
 طرقها ومذاهبها انما هي تحيالت ف

ولكن ابن خلدون وص  التجارة فأكبر
ي أن الفرق بي   قيمة ،(558-2ص2010بالكش؛ االسم من االحتيال، واحتال عليه بالدين من الحوالة ) ابن من ور 

ويعت 
اء البض بمعت  الرب  ح الحاصل بي    ،ائع وقيمة بيعها، اسماها ابن خلدون ) لتحصيل فائدة الكسب من تلك الفضلة (شر

ي تجارتهم
 
ع للناس ف ع فيه المكايسة لما أنه من باب المقامرة( ،القيمتي   وهو ما أباحه الشر  .ثم قال: ولذلك أباح الشر

ؤخذ من ب
ُ
ي الجاهليةومعت  المكظ: الجباية، والمكظ؛ دراهم كانت ت

 
ي السواق ف

 
ي البيع : انتقاص  ،ائع السلع ف

 
الماكسه ف

ي البيع ) ابن من ور  ،الثمن واستحطاط والمنابذة بي   البائعي   
 
ي حديث ابن عمر : ال بأس بالمماكسه ف

 
-8ص2008وف

 : راهنه ،(.،واعتبر ابن خلدون المكايسة نوع من المقامرة248
ً
والقمار:  .التقامر وهو  ،بمعت  قامر الرجل مقامرة وقمارا

ي 
 
 ف
ً
ي هريرة: من قال تعال اقامرك فليتصدق بقدر ما أراد ان يجعله خطرا ي حديث أتر

 
المقامرة. وتقامرؤا: لعبوا القمار. وف

(، وأن التجارة أحلها هللا سبحانه وحرو القمار فال يجوز تشبيه التجارة بلعب القمار 364-7ص2010القمار. )ابن من ور 
عيته متأتية من كتاب هللا العزيز.    فهذا خشان الدنيا والخرة  بينما التجارة عمٌل فيه منافع للناس وشر

 المبحث الثالث: أنواع الخدمات اإلنسانية لكسب المعاش والرزق.  
ي يقوو بها اإلنسان لكسب معاشه ورزقه

 خدماته  ،أن الخدمات الت 
ً
ي حياته مقدما

 
فئة أخرى من الناس  إىلوهو يؤديها ف

ي  إىلفعون المعاش )الراتب ( من قبل المخدومي   وهم بدورهم يد
خادميهم الذين أدوا خدمات حسب نوعها والمهمة الت 

فأنه ال يقوو بنفسه بكل العمال بل  ،أي مسم يطلق عىل من يحكم البلد أو  الحاكمأو  حي   يكون السلطان ،أوكلت إليهم
 من اتخاذ أ) ،ن خلدون ذكر ما يىلي لذا فإن اب ،يستعي   برجال لهم القدرة عىل أداء هذه المهمات

ا
لطان ال بد  السا

ا
علم أن

ي سائر أبواب اإلمارة والُملك الذي هو بسبيله
 
ِّ والكاتب ،الخدمة ف طي

ُم  ،من الجندي والشرر
َ
ي كلِّ باب بمن يْعل

 
ي ف

ويستكف 
ُل بأرزاقهم من بيت ماِله

َّ
اءه فيه، ويتكف

َ
ن
َ
ي اإلمارة ومعاِشها ؛ ،غ

 
ه مندرٌج ف

ُّ
هم ينسحُب عليهم حكُم اإلمارةِ  وهذا كل

ُّ
 ،إذ كل

 جداوِلهم(
ُ
 الع ُم هو ينبوع

ُ
 .والُملك
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 من رجال يقومون أو  الملكأو  أن السلطان
ا
الواىلي يتخدد من الناس لخدمة المور السلطانية واإلدارية لتسيب  أعمالها فال بد

ي شؤون اإلدارة المقربة منه
 
ي البالد كذل  ،عىل ذلك منهم الكاتب ومن يعاونه ف

 
طة لحفظ المن ف ك يختار من يقوو بأمر الشر

كما أنه يختار أصحاب العزيمة والرأي السديد إلسناد مهمة قيادة الجيل   ،ليسود القانون الذي يحمي العباد تحت حكمه
ي يقومون بها لمصلحة المجت  ،لحماية حدود البالد من العداء 

و ابن ،معكلر هؤالء يجب منحهم المعاش مقابل الخدمة الت 
خلدون اعتبر أن ما يقوو به هؤالء من خدمة إنما تندرج تحت اسم المعاش غب  الطبيعي لنه يقدو خدمة غب  ملموسة من 

  .الناحية الطبيعية فليست هي مثل التجارة وال الفالحة وال الصناعة لتكون ذات منفعة وا حة
في   كما أن ابن خلدون قدو لنا نوع آخر من أصحاب المعاش غب  ا

 ،لطبيعي الذين يقومون عىل خدمة أصحاب المال والمب 
َمة
َ
في     ،وقد فصلها عن ما تقدو من خدمة السلطان والملك ووىلي المر، ) وأما ما دون ذلك من الخد

 أكبر المب 
ا
فسبُبها : أن

ة حاجاِته فع عن مباشر  عنها ، أو يب 
ً
 ذلك له ،يكون عاجزا

ى
 من يتوىل

ُ
خذ
َّ
  ؛ فيت

م والب َّ نعر
َّ
 الت
ُ
لق
ُ
َ عليه من خ ي ِطُعه  ،ِلما َرترِ

ْ
وُيق

 من ماله
ً
 بكلِّ أحٍد عجزٌ  ،عليه أجرا

ُ
ة لإلنسان؛ إذ الثقة ة الطبيعيَّ جوليَّ ُ محمودٍة بحسب الرر  غب 

ُ
ي  ،وهذه الحالة

 
 ف
ُ
ها تزيد

َّ
ولن

ْرِج 
َ
ُه عنهما(. وتدلر عىل العجز وال ،الوظائ  والخ

ب  ر
ا
ِة الت جوليَّ ي مذاهب الرر

 
ي ف
نِث اللذين ينبع 

ُ
 خ

اآلخرين وصفهم بالعجزين  إىللنه قائم عىل تقديُم خدمة  ،لقد وصَ  لنا ابن خلدون هذا النوع من المعاش بغب  الطبيعي 
 يرزق ُمَن يشاء بغب  ِحساب ( ) وهللا تعاىلوهذا ال يتناسب مع الرزق الذي يرزق هللا من يشاء من عباده بقوله  ،عن أدائها 
ه تر  بكل أشكاله212)البقرة  وهللا يرزق المؤمن  ،(، كذلك هناك آيات أخرى تحمل نفظ المعت  للرزق وال يمكن أن نعتبر

وقوله سبحانه  ،والكافر سواء وأن هذا الرزق يتبعه اتخاذ المرزوقي   من الناس اآلخرين ليقومونا بأعمال عليهم إنجازه
ُ مما يجمعون( )الزخر  ،) ورفعنا بعضهم فوق بعض تعاىلو   ربك خب 

ُ
 سخريا ورحمت

ً
( أي 32درجات ليتخذ بعضهم بعضا

ُ وهذا  ي
ي الحياة الدنيا من الرزاق والقوات، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ؛ هذا غت 

 
شتهم ف م بينهم معيا أن هللا قسا

ي المعاش ؛ وقد اعتبر 
 
 لبعض ف

ً
، ليكون بعضهم مسخرا ة الطبيعية فقب  جوليَّ  بحسب الرر

ُ
 غب  محمودة

ُ
ها ابن خلدون حالة

ْرِج  ،لإلنسان
َ
 من الوظائ  والخ

ُ
ي يحتاج إليها فهو  ،ولنها تزيد

ولكن االنسان ال يستطيع أن يقوو بكافة العمال الت 
 من مساعد وهللا خلق اإل  ،له طاقة محدودة ،بطبيعته

ا
نسان لعون أخيه فإنجازه كل أعماله بنفسه غب  ممكن فال بد

ي خلقه شؤون. 
 
 اإلنسان وله ف

 
َّ
 أن
ا
ية حيث قال: ) أّل ي تغيب  طبيعته البشر

 
وبعد أن و ح لنا ما تقدو أدرك بفكره عوائد الموال وما أثرها عىل اإلنسان ف

 اإلنسان 
َ
 تقلُب طباع

َ
يُم الذي يُ  ،فهو ابُن عوائده ال ابُن نسِبه ،مألوفها  إىلالعوائد

ْ
 بغنائه  ومع ذلك فالخد

ُ
ق
َ
ف  به وُيوث

ْ
ستك
 فيما يحُصُل بيده

ٌ
ا مضطلٌع بأمره وموثوق ديُم القائُم بذلك ال يعدو ارب  َع حاالت : إمَّ

َ
ا بالعكظ فيهما  ،كالمفقود ؛ إذ الخ  ،وإما

َ مضطلٍع بأمره وال موثوٍق فيما يحُصُل بيده  غب 
َ
ي أحدهما فقب، مثَل أن يكون مضطلع ،وهو أن يكون

 
ا بالعكظ ف َ وإمَّ   غب 

ً
ا

قلُب طباع اإلنسان أو  موثوٍق 
ُ
َ مضطلٍع(، ولقد جعل العوائد ت  غب 

ً
أي بمعت  أن العائدة : اسم ما عاد به  ،مألوفها  إىلموثوقا

 عوائد  ،فضلأو  عليك المفضل من صلة
ُ
 يعاد به عىل االنسان  ،وجمعه

ُ
قال ابن سيده : والعائدة المعرو  والصلة

 ) ابن من ور 
ُ
ي  ،(، وأن ما قصده ابن خلدون بالعوائد 2010والعط  والمنفعة

 
ي تعود عليه وتجعله متقلب ف

هي الموال الت 
 المنحدر من القبيلة والجداد 

ُ
 وحسبه

ُ
ي عادة له وليظ ابن نسبه

الذين ينتسب لهم، ومع ذلك  طباعه وأنه ابن الموال الت 
 لمخدومه 

ً
 ثقتك به كانه مفقودا

ً
 بغنائه كالمفقود؛ بمعت  أن استعمالك الخديم وا عا

ُ
فالخديم الذي ُيستكف  به وُيوثق

ي  ،الذي ال يعر  له حال
 
وربب ذلك بأرب  ع حاالت ذكرها : أولها ؛ أما مضطلع بأمره وموثوق فيما يحصُل بيده، ومضطلع ف

ي 
ِعَطي الثقة فيما يحصُل بيده،)ناض سيد احمد معجم المعات 

ُ
 (. 2008الجامع: أي نهض به وهو قوي عىل الحفاظ عليه وأ

ي وهو أن يكون غب  مضطلع بأمره وال موثوق فيما يحصُل بيده، وهو ال يعتمد عليه، أما النوع الثالث أن 
وأما النوع الثات 

 غب  موثوق وأما النوع الرابع فهو موث
ً
ي تحدد ما يحتاجه المخدوو من يكون مضطلعا

 غب  مضطلع، وهذه النواع الت 
ً
وقا
 للعمل وإنجاز المكل  به. 

ً
 الخديم الذي يكون مطلوبا

ء دون الحاجة  ي
مراجعته والتثبت من ُحسن  إىلويمكن تو يح فيما إذا كان الخديم أيهم يستطيع أن يقدو لمخدومه كل شر

ا  ،التث  لُ وعليه فإن ابن خلدون قال:) فأمَّ ه بوجٍه ؛ إذ هو  ،االوَّ
ُ
 استعمال

ً
، فال يمكُن أحدا

ُ
وهو المضطلُع الموثوق

ر عن ي
ة ومحتِقٌر لمنال الجِر من الخدمة أهل با طالعه وثقته غت  نيَّ

َّ
تب الد ه  ،القتداره عىل أكبر من ذلك ،الرر

ُ
فال يستعمل

 المراءُ 
ا
ة  الجاه(، وهذا  إىلالجاِه العريِض، لعموو الحاجِة  أهل إّل النوع من الرجاِل الذين يملكون الهمة العالية والثقة الكبب 

فهو  ،فإن عملهم لدى مخدوميهم ليظ بالمستوى البسيب بل هو المضطلع بالحمِل أي الناهض به القوي عليه ،بقدراتهم
ي لنفسِه إال مع المراء وأهل الجاه والملوك هم أفضل 

ي بمقدرته  ال يرتض 
ي إنجاز بتمكنِه عىل العمل والغت 

 
من يستند ف

فع بهم دون الرتب الدنية ،هؤالء  إىلأعمالهم  ي تب 
 .ويبذلون لهم العطايا الت 

ي وهو من ليظ بمضطلع وال موثوق
ا الصن  الثات  ي بقوله )وأمَّ

ي لعاقل  ،ثم يستدرك ابن خلدون الصن  الثات 
فال ينبع 

 
ً
ي المرين معا

 
ه ؛  لنه ُيْجِحُ  بمخدومه ف

ُ
ع ،استعمال يِّ

َ
  فُيض

ً
ه بالخيانة أخرى ،عليه لعدو اال طالع تارة

َ
فهو  ،ويذِهُب مال

، فال يستطيع القياو بالمر 
ً
ء ولو كان بسيطا ي

لر عىل مواله(، وهذا الصن  من الخديم ال يمكن استعماله بشر
َ
عىل كلِّ حاٍل ك

كذلك غب    ،وض بالعباء الثقيلةالقوة والتحمل والصب،  لنه غب  مضطلع  أي ال يقوى عىل النه إىلالمؤكل إليه لحاجته 
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رض عليه المال لخيانة مخدومه
ُ
ٍة إذا ع رض مخدومه لخسارٍة كبب  ه لنه  ،موثوق به فقد ُيعا

ُ
ي لعاقل استعمال

وبذلك فال ينبع 
 
َ
َرك
َ
َب وت

َ
ه
َ
 ِ: ذ
ً
َل تكليال

ى
ُل وهو الثقيل ال خب  فيه وكل لر عىل مواله بمعت  انه شبيه العيَّ

َ
 ِبَمضأهل يصبح ك

ُ
َيعٍة، وعن الْمر: ه

وزابادي .) الفب 
 للقوي المي   الذي ال يمكن استعماله 2003أحَجَم وَجيرُ َ

ً
(، لقد و ع ابن خلدون الصنفي   السابقي   مو عا

وط وقيود فهو عاىلي الهمة والقوة والصالبة والثقة
واآلخر الضعي  الخائن لمخدومه فال يمكن لعاقل الركون إليه  ،إال بشر

ي إنجاز العمال ،لفهو مضيع للما
 
أما الصنفي    ،سهل الخداع ال عقل له وال يمكن منحه الثقة فهو ثقيل الحركة والهمة ف

ِ مضطلع  اآلخرين: موثوٍق غب 
 استعماُل الصنفي  

ا
 إّل
َ
ومضطلع غب   ،الآلخرين الثالث والرابع حيث يقول فيهما ) ولم يبق

جيح بينهما مذهبان .موثوٍق  ي الب 
 
  ،وللناس ف

ٌ
جيحي   وجه

 أن المضطلع  ،ولكلِّ من الب 
َّ
َ موثوٍق  –إّل  ؛  –ولو كان غب 

ُ
أرجح

َمن من تضييعه
ْ
 االستطاعة ،لنه ُيؤ

َ
ز عن خيانته َجْهد حرر

ا
ضييع  ،وُيحاَوُل عىل الت

ا
ُره بالت ، فث 

ً
ُع ولو كان مأمونا ا المضيِّ وأمَّ

ُ من نفعه ي االستك ،أكبر
 
 ف
ً
ه قانونا

ْ
خذ
َّ
قادٌر عىل ما يشاء(، ولقد رجح ابن  تعاىلوهللا سبحانه و  ،فاء بالخدمةفاعلْم ذلك وات

ي تحتاج   –المضطلع غب  الموثوق  –خلدون 
ي أعمالك الت 

 
فهو  ،خديم يقوو  بها  إىلكأفضل شخص يمكن استخدامه ف

ي عمله صاحب همة وعزيمة إلنجاز عماله المؤكل بها، حت  وأن كان غب  موثوق به فعلي
 
ك التحرز من مضطلع أي قوي ف

  ،خيانته بجهدك حيث تضعه تحت المراقبة
ً
وب  هذا تمكنت من و ع  ،فهو يحتاج للمتابعة لكي يكون تحت بثك دائما

ر،  الشخص المناسب الذي يؤدي لك أعمالك، دون منحه الثقة الكاملة  لهذا سو  يكون نفعه أكبر من ما يقع به من ض 
 عليك فيصبح همهم أثقل عليك من ويصبح قانون الحياة العملية باالكتفاء من 

ًّ
هؤالء الذين يخدمونك بشكل ال يكونوا كال

ي إنجاز العمال. 
 
 االعتماد عليهم ف

 من  عفاء العقول 
ً
ا أما النوع اآلخر من المعاش غب  الطبيعي فإن ابن خلدون قدمه لنا بشكل آخر حيث قال )اعلم أن كثب 

ي المصار 
 
 أموال المم  ،ويبتغون الكسَب من ذلك ،حت الرضيحرصون عىل استخراج الموال من ت ،ف

َّ
ويعتقدون أن

ها تحت الرض
ُّ
 كل
ٌ
نة الفِة مخب   ةٍ  ،السا ها بطالِسَم سحريَّ

ِّ
 من عبر عىل علمه ،مختوٌو عليها كل

ا
ضر ختاَمها ذلك إّل

ُ
 ،ال َيف

رباِن(. 
ُ
 من البخور والدعاِء والق

ُ
ه
ُّ
َ ما يحل

 واستحث َ
ي سبقونا قد وص  ابن خلدون الباحثي   

ي تؤمن بإن المم الت 
عن الكنوز المدفونة تحت الرض بانهم  عفاء العقول الت 

ي زمانهم إىلدفنوا أموالهم معهم العتقادهم بعودتهم 
 
ي امتلكوها ف

وهذا االعتقاد   ،حياة جديدة يحتاجون لهذه الموال الت 
 عند الفراعنة

ً
ي عاشت قبلهملقد آمن  عفاء العقول بذلك حسب ما وصل ،كان سائدا

إال أن هذه  ،هم من أخبار المم الت 
 بطالسم وسحر ويحتاجون 

ً
وبالتأكيد لم يكن ما اعتقدوا به صحيح  ،فكها الستخراج هذه الموال إىلالموال محروسة

ي المتاح  كتأري    ال  ،بالكامل
 
لن هذه الكنوز أصبحت حقيقة ملموسة بعد البحث والتنقيب عنها تم استخراجها وو عها ف

ي الغالب ،كما أن هذه الكنوز أصبحت أموال عامة ال يحق لحد امتالكها   ،هذه الممل
 
 عىل  ،والذي يحِمُل عىل ذلك ف

ً
زيادة

جارة والفالحِة والصناعِة،  وهو وجه  ، ع  العقِل 
ا
ِة للكسب من الت بيعيَّ

َّ
ما هو العجز عن طلب المعاِش بالوجوه الط

ا
إن

  ،منحر  عن الوجوه الطبيعية
ً
ي تحصيله واكتساِبه إىل وركونا

 
زق من غب  تعٍب وال نصٍب ف ويعرِّ ون أنفسهم  ،تناول الرا

ال العقوبات
َ
  .مع ذلك لمن

قثِّ عنها وجوُه الكسِب ومذاهُبه
ُ
هايِة، حت  ت

ا
 الن
ِّ
ه، وخروُجها عن حد

ُ
ِ  وعوائد

 الب ا
ُ
ي الكبر زيادة

 
ما َيحِمُل عىل ذلك ف  ،وربا

ي نفسه
 
 ف
ً
، لم يجد وليجة ِّ فةٍ  ،فإذا عجز عن الكسب بالمجرى الطبيعي

ْ
ل
ُ
 من غب  ك

ً
فعة
ُ
َ لوجود المال الع يم د ي

مت ِّ
ى
وهللا  ،إال ال

ِء قدير.      ي
 عىل كل شر

 

 الخاتمة
ي باب 

 
ي مقدمته جانبا مهما وأساشي من أساسيات الدولة أال وهو اقتصادها حيث بي   ف

 
 ابن خلدون تناول ف

َّ
ن
َ
من أبوابها أ

ي ترتكز عىل الرزق والمعاش وما يتطلبه من سعي وجهد 
ي تهم المجتمع وتحدد حياته االجتماعية الت 

المور االقتصادية الت 
ي فصول هذا 

 
ي تناولنها وبحثنا ف

عي وحسب ما أقره اإلسالو ومن خالل الدراسة الت 
ه والمور المتاحة لنيله بشكل شر ي تدبب 

 
ف

.  نتائج إىلالباب توصلنا   منها ما يىلي
ي طبعه ال يستطيع الحصول عىل قوته ومؤنته لكن هللا سبحانه و -1

 
 تعاىلأو حت الدراسة أن ابن خلدون اعتبر اإلنسان ف

ي حياته اليومية. 
 
 سخر له الرض والسماء لكي يحصل عىل ما يحتاجه ف

 أوجه الرزق والسعي -2
إلنسان لالنتفاع به وأن سعيه يكون تحصيله من قبل ل إىلكشفت الدراسة أن ابن خلدون فرق بي  
ي هي ُصلب حياته. 

 لجل اكتفاء الحاجات الت 
بينت الدراسة أن ابن خلدون جعل الحجرين المعدني   وهما الذهب والفضة مقياس كل ما هو موجود عىل سطح -3

أو  سواء كانت اقتصادية، الرض ولذلك فان اقتنائهما هو بمثابة كب   محفوظ لإلنسان لنهما ال يتأثران بالحوال العامة
ي قيمتها النقدية والعينية. أو  اجتماعية،

 
 سياسية فهما دائمتان ف

ي ينتجها. -4
 أو حت الدراسة أن قيمة العمل مرتبطة بجهد اإلنسان وما يقدمه لتحصيل رزقه واالنتفاع بالسلعة الت 
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ي -5
 
ي تشكل أساسا ف

ة يكون كشفت الدراسة بان أبن خلدون بي   نوعي   من المدن الت  القوة االقتصادية، فالمدن الصغب 
فة وساكنيها  ة ذات العمران الواسع فإن حياتها تكون مب  ا المدن الكبب  ة ورزقها محدود، وأما  فقب 

عمرانها قليل فأنها تبف 
ي راحة وسعة رزق. 
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