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 ج النبوي في االقتصاد والتجارةالمنه

 دخول رسول اهلل معرتك العمل التجاري

 2019مايو  12في جريدة أخبار الخليج بتاريخ نشر 

 بقلم: الدكتور زكريا خنجي
 

صلى اهلل عليه وسلم الحياة التجارية من قبيل لم يكن دخول رسول اهلل 
ا بقدر اهلل سبحانه وتعالى، وكل حياته صلى اهلل عليه الصدفة، بل كان مقدرً

وسلم مقدرة ومتجهة إلى طريق واحد وهو طريق النبوة وقيادة البشرية 
 نحو الضياء.

ا فقد ورث صلى اهلل عليه وسلم حب التجارة واالتجار بالمال والبضائع كابرً
عن كابر، فقد وجدنا أن أجداده صلى اهلل عليه سلم هم الذين أرسوا دعائم 
التجارة في مكة وفي المنطقة المحيطة بها، وكذلك فإن العرب عاشوا هذه 
المهنة وتعايشوا منها، فكانت جزءًا من حياتهم اليومية التي كانوا 

 يقتاتون منها، وكذلك كان صلى اهلل عليه وسلم.

والحياة التجارية يقوم على العديد من األمور والدعائم التي  وعالم التجارة
تسنده، منها التعامل مع الحساب ولغة األرقام والمال، ففي هذا الجزء من 
العالم يتعلم اإلنسان كيف يستخدم الجزء األيسر من عقله، وهو الجانب 
المتعلق بالرياضات والمنطق والفكر المجرد، فمن يشتغل في هذا العالم 
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حتمًا ستنمو لديه هذه القدرة على التحليل والمنطق والفكر المجرد، 
والحساب والرياضات ولغة المال، وخاصة لمن ُقدر له أن يقود البشرية، 
وقيادة البشرية هنا ليست بالعشوائية والتخبط والفساد المالي واإلداري 

مال  بل بالمنهج اإلسالمي القائم على حساب الزكاة والُخمس وتنظيم بيت
المسلمين والخراج والميراث وما إلى ذلك من حسابات كانت تحتاج منه 
صلى اهلل عليه وسلم إلى أن تكون لديه مثل هذه العقلية الرياضية 
والمنطقية، فإن لم يتعلم كل هذا فمن كان يستطيع أن ينظم دولة 

  ؟ اإلسالم في بدايات تكوينها

والحساب في حساب ولم يكتف صلى اهلل عليه وسلم من الرياضات 
الزكوات والمال فحسب بل تمكن من أن يحّول هذه الحسابات حتى في 

ا في غزوة بدر الكبرى بعد ذلك، إذ حروبه وغزواته، فقد كان ذلك واضحًا جليً
وفي مساء ذلك اليوم بعث »يروى ابن هشام في سيرته هذه الرواية 

العملية ثالثة من  استخباراته من جديد، ليبحث عن أخبار العدو، وقام لهذه
قادة المهاجرين؛ علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص 
في نفر من أصحابه، ذهبوا إلى ماء بدر، فوجدوا غالمين يستقيان لجيش 
مكة، فألقوا القبض عليهما وجاءوا بهما إلى رسول اهلل صلى اهلل عليه 

ال: نحن سقاة قريش وسلم، وهو في الصالة، فاستخبرهما القوم، فقا
 تزال ال –بعثونا نسقيهم من الماء، فكره القوم ورجوا أن يكونا ألبي سفيان 

 موجعًا، فضربوهما – القافلة على االستيالء في أمل بقايا نفوسهم في
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 فرغ ولما. فتركوهما سفيان، ألبي نحن: يقوال أن إلى الغالمان اضطر حتى
إذا »ة قال لهم كالعاتب: الصال عن وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول

صدقاكم ضربتموهما وإذا كذباكم تركتموهما، صدقا واهلل، إنهما 
ثم خاطب الغالمين قائال: أخبراني عن قريش، قاال: هم وراء هذا «. لقريش

؟ قاال: كثير. قال:  الكنيب الذي ترى بالعدوة القصوى، فقال لهما: كم القوم
؟ قاال: يومًا تسعًا ويوًما  رون كل يوم؟ قاال: ال ندري، قال: كم ينح ما عدتهم

عشرًا، فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: القوم فيما بين التسعمائة 
 . «إلى األلف

نرى هنا كيف استطاع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أن يقدر عدد جيش 
مكة من خالل حسابه لعدد اإلبل التي يذبحونها لألكل، فقد قدر صلى اهلل 

شخص يتناول ذبيحة كاملة، لذلك فإن عددهم  100أن كل عليه وسلم 
إلى ألف شخص، أليس هذا منطقا ورياضيات  900النهائي سيكون ما بين 

 ؟ حتى إن كانت في أبسط صورة

  ولنواصل غدًا رحلتنا مع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم في عالم التجارة.

 

 


