
1 
 

 سياسة العثمانية يف التجارة وريادة األعمال

 2022يونيو  5خبار الخليج بتاريخ أفي جريدة نشر 

 بقلم: الدكتور زكريا الخنجي

 

 وعالقتها العثمانية الدولة عن سنتحدث أننا األذهان إلى يتبادر قد

 سياسة هنا سنتدارس الحقيقة في ولكننا األعمال، وريادة بالتجارة

 في عنه اهلل رضي عفان بن عثمان التجاري الذكاء ذي الجليل الصحابي

 درجات وبلوغ تجارته إدارة في مارسها التي والقواعد والكيفية التجارة،

 .الثراء من عالية

 عند عنه اهلل رضي عفان بن عثمان الجليل الصحابي ثروة قدرت فقد

 دينار، ألف وخمسين ومائة فضة درهم مليون ثالثين بحوالي وفاته

 خازنه، بإحصائها قام دينار، ألف مائتي بقيمة تقدر صدقات إلى إضافة

 .المنورة والمدينة المكرمة بمكة تركها التي والدور البيوت إلى باإلضافة

 الثروة تلك تحويل الحديث العصر في االقتصاديين بعض حاول ولقد

 دنانير إلى الدراهم تحويل بعد وذلك الحالي االقتصادي الوضع حسب

 ذهب، جرام مليون 14.875 حوالي أي دينار، ماليين 3.5 بحوالي فقدرت

 فارق أو التضخم حسابات دون من دوالر مليون 595 يساوي ما وهو

 .الزمنى العامل
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 كتب أن من الرغم على وذلك عنه، اهلل رضي يملكها كان الثروة تلك كل

 كان عنه اهلل رضي أنه إلى تشير بالجنة المبشرين والعشرة الصحابة سير

 ظفر الذي الصحابي وهو وأعطاه، إال أحد يسأله كان فما الكرم، شديد

 رومة حفر من" :وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول قال حين رومة بئر بحفر

 وجعلها درهم ألف بعشرين فاشتراها بالجنة، وفاز فحفرها "الجنة فله

 حولها وينبت للمسلمين صدقة اآلن حتى زالت وما للمسلمين، صدقة

 الزراعة وزارة عليها وتشرف المسلمين على منه يتصدق وأشجار نخيل

 قال حين (تبوك جيش) العسرة جيش بتجهيز أيضًا ظفر كما .السعودية

 رضي فجهزه "الجنة فله العسرة جيش جهز من" :والسالم الصالة عليه

 وأمور يلزمها، وما فرسًا وثمانين يلزمها وما بعير ألف بحوالي عنه اهلل

 هذا استطاع كيف األذهان في يبقى الذي السؤال ولكن كثيرة، أخرى

 بحسابات سواء الثروة هذه كل يكوّن أن عنه اهلل رضي الجليل الصحابي

 ؟ العصر هذا بحسابات أو عصره

 وال وأنمّي، أعالج، كنت" :قال ذلك عن عنه اهلل رضي عثمان سُئل عندما

 ."رأسين الرأس وأجعل شيخًا، أشتري وال ربحًا، ازدري

 ؟ ذلك من نفهم ماذا حسنٌ،

 لنمو ذهبية قواعد خمس أمام أننا عنه اهلل رضي عثمان قول من نفهم

 منذ التجارية حياتهم يبدؤون الذين األعمال لرواد وخاصة التجارة
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 في أقدامهم إثبات إلى – األقل على – للوصول ويطمحون البدايات

 ؟ القواعد هذه تقول ماذا ترى السوق،

 تضرر ما ويعالج بنفسه، تجارته على يقف كان إنه يقصد :أعالج كنت أوالً،

 نشاطه بإدارة بنفسه يقوم بل كامل، بشكل غيره على يعتمد وال منها

 .والموظفين العمال على االعتماد من اليوم نراه ما بعكس التجاري

 بعد والعودة الفشل بعد االستمرار لقاعدة يؤسس كان آخر جانب ومن

 من يخسرون عندما األعمال ورواد المستثمرين من فالكثير اإلخفاق،

 يشير عنه اهلل رضي عثمان كان انسحابهم، يعلنون فإنهم األولى الوهلة

 المريض، الطبيب يعالج مثلما الفشل موقف يعالج أن يجب أنه إلى

 ذاته، الفشل من المرء على أصعب فالتشخيص الفشل، عوارض يشخص

 جديد، من الكرة فيعاود الشفاء اهلل له يكتب حتى ويفكر ويتحمل يتصبر

 (.واستمر مشكلتك وعالج تستسلم ال) بمعنى

 التعرف في كثيرًا يساعده وتجارته عمله على المرء وقوف فإن وكذلك

 هذا في سابقًا تحدثنا ولقد واحتياجاتهم، ورغباتهم العمالء على

 حول يتمحور أن والتاجر العمل رائد تساعد القاعدة هذه فمثل الموضوع،

 ردود يعرف أن يجب فإنه جديدة خدمة أو امنتجً يقدم فعندما العميل،

 أن يمكن ال وهذا المنتج، عن ورضاهم تقبلهم ومدى العمالء، أفعال

 أنه إلى باإلضافة والموظفين، العاملين يد في األمور ترك إن يحدث
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 أن ويمكنه مشاكلهم يحل أن – العمالء من بالقرب كان كلما – يستطيع

 .يتوقعون مما أكثر لهم يقدم

 سليمان الشيخ من سمعتها جملة – الذاكرة تخني لم إن – هنا أتذكر وربما

 :بداياته عن يقول حيث السعودية، العربية المملكة أثرياء أحد الراجحي
 ويغلق يفتح من هو وكان المفاتيح، العمال من أحدًا يعطي ال كان إنه

 عن وكبيرة صغيرة كل يعرف كان وكذلك معهم، دائمًا ويحضر بنفسه،

 .جديدة بأفكار الزبائن من يستفيد كان أنه وحتى عمله،

 عنه اهلل رضي كان أنه القاعدة هذه االقتصاد علماء فسر :أنمّي ثانيًا،

 يستثمر كان بينما األصغر، الجزء وربما فقط، ربحه من اجزءً يستهلك

 بمبدأ يذكرنا هذا وربما جديدة، وتجارة االستثمار في الربح من األكبر الجزء

 فإننا معًا الفكرتين نربط وعندما ،(20/80) بطريقة األمور حدد الذي باريتو

 واإلعاشة، الحياة في يستخدم الربح من األصغر فالجزء تتطابق، أنها نجد

 .االقتصاد دائرة إلى فيعاد األكبر الجزء أما

 من والعديد االستثمار، خبراء اآلن عليها يؤكد القاعدة هذه أن وجدنا ولقد

 الحال بطبيعة – فالمستثمر إليها، اإلشارة من تخلو ال والمال الثروة كتب
 والذهنية الشخصية وتركيبته االستهالك، وليس االستثمار وظيفته –

 ومنافذ مغر المال إنفاقه، في وتعاسته المال تنمية في سعادته تجعل

 على العمل ورائد المستثمر يسيطر لم وإذا حدود، لها ليس تصريفه
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 نقطة إلى سريًعا فسيعود وحرمان معاناة بعد خاصة االستهالك شهوة

 .الصفر

 منحه طريق عن المال رأس زيادة يجب فإنه الحالي بمفهومنا إذن

 .وينميها المرء تجارة حجم يزيد وبذلك الصافي الربح أو المالي االحتياطي

 تقسيم يمكن أنه الحديث العصر في وخاصة نضيف أن يمكن هنا وربما

 عليها نعيش التي هي األولى الجزئية :كالتالي وهو أجزاء، أربعة إلى المال

 المال ورأس التجارة إلى تعود التي المبالغ هي الثاني والجزء ونعتاش،

 وما واإليجارات الرواتب مثل التجارية، العملية تكلفها التي والمصرفات

 الحياة ضروريات من أصبح فإنه الثالث والجزء مصاريف، من ذلك إلى

 .باالدخار الخاصة الجزئية وهي اليوم،

 لتقليل نظام إنه بل المال، لتكديس طريقة االدخار عملية من يُفهم وال

 ذلك ويظهر اُسرنا، ومعيشة معيشتنا جودة وتحسين الحياة صدمات

 مفاجئة بصورة لنا تحدث التي واألزمات المالية الطوارئ أوقات في جليًا

 .الوضع لعالج المال بعض إلى نحتاج حيث متوقعة، غير

 الحياة صروف نعرف ال فنحن مستقبلي، تأميني نظام الحقيقة في وهو

 العمل رائد تساعد المدخرة المبالغ هذه فإن وكذلك تسير، أين وإلى

 .أوالده ومستقبل مستقبله ويضمن يعيش أن البسيط والمستثمر
 يمكن ال التي الضروريات من اليوم غدت حياتية مالية منهجية فاالدخار،

 .عنها االستغناء



6 
 

 حتى أيدنا تحت تكون أن المفترض من التي المبالغ فهي الرابع، الجزء أما

 كنا سواء المحتاجة، والناس للفقراء والزكوات الصدقات إخراج من نتمكن

 أن آخر بمعنى فيها، نثق التي الجمعيات بعض طريق عن أو نعرفهم

 نسدده أن يجب علينا حق فللمجتمع كان، ما أيًا الخير فعل في نسهم

 أو البئر بشرائه عنه اهلل رضي عثمان فعله ما وهذا بأخرى، أو بطريقة

 المنهج هذا عن عنه اهلل رضي يتحدث لم وربما العسرة، جيش بتجهيز

 .حياته منهجية كانت والزكاة الصدقات ألن وذلك بوضوح

 من حجم أي يحتقر ال عنه اهلل رضي كان أنه ويعني :ربحًا ازدري ال ثالثًا،

 الشهوة في تتحكم أن يمكنها القاعدة وهذه يستصغره، وال الربح

 أيضًا وهي والتجارة، االستثمار في المدى بعيدة لنظرة وتؤسس والطمع،

 الموجة كانت ولو حتى البحر، كموج يتدفق االستثمار تجعل قاعدة

 لم لذلك وتقويها، تحييها أكبر موجة بعدها ستأتي وقليلة ضعيفة

 .قط عنه اهلل رضي عثمان بضاعة تركد

 هذه في عنه اهلل رضي عوف بن الرحمن عبد الجليل الصحابي ويشترك

 فالبضائع اليوم، نراه ما عكس وهذا ،"قط ربحًا أرد لم" :قال إذ القاعدة،

 أنهم بسبب ذلك األسواق من يخرجون األعمال رواد من والكثير تتراكم

 .السريع الربح في يرغبون كانوا

 يستثمر كان ما عنه اهلل رضي أنه الحديث بالمعنى :شيخًا أشتري ال رابعًا،

 موضتها وانتهت السوق من رواجها وانتهى وقتها، ولى بضاعة أي في
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 مستقبل لها والتي الحديثة واألفكار المنتجات على يركز بل وزمانها،

 كان عنه اهلل رضي إنه إذ التجاري الذكاء من وهذا مستدام،و المدى طويل

 يوفر عنه اهلل رضي فكان ؟ يريدون ماذا العمالء، ورغبات توجهات يراقب

 هنا والشيخ .المتاح السوق حسب رغباتهم ويحقق احتياجاتهم لهم

 فكان وأوانها، وموضتها صالحيتها مدى انتهت التي أو القديم تعني

 .الجديدة وباألفكار بالجديد دائمًا يتاجر

 اليوم نعرفها الحقيقة في هي القاعدة وهذه :رأسين الرأس أجعل خامسًا،
 تضع ال) :نقول العامي وبالتعبير ،(التجارة أو االستثمار في المخاطر بإدارة)

 لسبب للتلف السلة تعرضت إن بسبب وذلك ،(واحدة سلة في البيض كل

 مصيبة االستثمار من اجزءً أصاب وإن سيتلف، البيض كل فإن آلخر أو

 .فيه االستثمار يمكن معافى اسليمً  الثاني، الجزء بقي

 بثمن سلعتين في االستثمار يفضل عنه اهلل رضي كان معين جانب فمن

 ربما وهذا .كبير بثمن واحدة سلعة يشتري أن على سلعة، لكل قليل

 في تكمن االستثمارية سياسته كان عنه اهلل رضي أنه امؤشرً يعطينا

 المهددات مواجهة في جأشه ورباطة الكبيرة، األرقام نحو اندفاعه عدم

 .سواء حد على والمغريات

 يقسم عنه اهلل رضي كان فقد البيع، عملية يجزئ كان آخر جانب ومن

 يبيع كان بألف، منها واحدة كل يبيع أن فبدالً أرضين، إلى الواحدة األرض

 .وخمسمائة بألف االثنتين
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 أحد عنه، اهلل رضي عفان بن عثمان الجليل الصحابي قواعد هذه عموًما،

 بالجنة، وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول بشرهم والذين األثرياء الصحابة

 ؟ الغربي الفكر إلى اللجوء من بدالً منها نستفيد أن يمكن فهل

 

 


