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الفصل الثاني

الحبيب ﷺ في الحياة االقتصادية
نشأ الرسول ﷺ في مكة (المدينة التجارية الكبرى في جزيرة العرب) ،وفي هذه
البيئة ظهر رسول الله ﷺ ،وقد خرج ﷺ مع قوافل قريش عندما كان عمره يتراوح
ِ
تأثرا بالبيئة التي
بين التاسعة والثانية عشرةَ ،فص َلتُه ﷺ بالتجارة بدأت معه بداية مبكرة ً
يعيش فيها ،ولكن ما م َّيزه ﷺ عن غيره من التجار عدة أمور:

ُسمع ٌة تجاري ٌة طيب ٌة

عن النبي ﷺ في أحد مؤلفاته فقال:
« ...وكان الناس ُي ِج ُّلون أوصا َف ُه
ِ
باألمين،
ويحمدون سير َت ُه ،و ُي َل ِّق ُبونه
أي الصادق الذي ُي ْعتَمد عليه».
هنري المنس
يسوعي بلجيكي ومستشرق.

ذكاء ومهار ٌة في التجارة
ٌ

فاألمانة سبيل نجاح التاجر وأهم رأس مال يستثمره في التجارة ،فإذا اجتمع مع
الص ُ
دق ،توافرت األرضية التجارية السليمة ،وهو ما اجتمع للرسول ﷺ ،فقد
األمانة ِّ
فس ْم َعتُه التجارية الطيبة و َل َق ُبه األمين َج َعال
ُع ِرف ﷺ قبل الرسالة بالصادق األمينُ ،
السيدة خديجة تختاره للتجارة َّأو ًل ،ثم تتزوجه ﷺ .

للسمعة التجارية الطيبة أثر واضح على المجتمع
التجاري ،وضح ذلك في ضوء سيرة النبي ﷺ.

كان ﷺ ذا ذكاء شديد ومهارة في التجارة ،وليس أدل على ذلك مما عمله ﷺ في مال خديجة ،فروي أنه (لما قدم مكة على خديجة
بمالها باعت ما جاء به ،فأضعف أو قري ًبا) [دالئل النبوة للبيهقي] .أي إنه ﷺ عاد من رحلته في تجارة خديجة بربح ُم َضا َعف ،وال شك أن
األسواق التي كان يغشاها رسول الله ﷺ  -مثل سوق عكاظ  -كانت تمتلئ بالتجار ذوي التجارب ممن يكبرونه سنًّا وخبرة.
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جالل أوصاف محمد ﷺ
وتلقيبه باألمين

تاجرا
الحبيب ﷺ ً

إضافة إلى ذلك فقد كان النبي ﷺ يتمتع بالفطنة في المعامالت التجارية
وفهم التجار.
وقصته ﷺ مع التاجر الذي َي ُغ ُّش مشهورة ،فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه،
أن رسول الله ﷺ « َم َّر َع َلى ُص ْب َر ِة َط َعا ٍمَ ،ف َأ ْد َخ َل َيدَ ُه فِ َيها َفنَا َل ْت َأ َصابِ ُع ُه َب َل ًل»،
ول ِ
ِ
ب ال َّط َعا ِم؟!»َ ،ق َالَ « :أ َصا َب ُه المطر َيا َر ُس َ
الله»َ ،ق َال:
َف َق َالَ « :ما َه َذا َيا َصاح َ
َّاس؟ َم ْن َغ َّش َف َل ْي َس ِمنِّي» (رواه مسلم).
« َأ َف َل َج َع ْل َت ُه َف ْو َق ال َّط َعا ِم ك َْي َي َرا ُه الن ُ
فمن النظرة األولى للطعام بدا فائق الجودة والنضارة ،لكن بعد الفحص الدقيق
النبي ﷺ يدَ ُه الشريفة إلى تلك الكومة
فطن النبي ﷺ إلى ما كان خاف ًيا ،فقد أدخل ُّ
ِ
فإذا بها مبت ّل ٌة على ٍ
نحو يوحي ب ُق ْرب فسادها ،فلم يكتف بالنظر لظاهر السلعة
ظاهرا وباطنًا.
المعروضة ،بل قام بالفحص والتدقيق للتأكد من جودتها ً

اإلقرار بأن محمدً ا ﷺ كان على ذكاء عظيم

« ...وإن سيرة النبي العربي من بدايتها
إلى نهايتا تدل على أنه َث ْب ٌت َر ِصي ٌن أمين،
مناص من اإلقرار بأن محمدً ا كان على
ال
َ
ذكاء عظيم».
كازانوفا
مستشرق فرنسي.

 في العصر الحديث أسلم الماليين في العالم وخاصة في شرق آسيا بسبب امتثال بعضالتجار المسلمين ألمر وهدي رسول الله ﷺ ،وضح ذلك ،واذكر أمثلة من بعض الدول.
تاجرا وهو مرسل من عند الله ،فهل هو في حاجة للتجارة وهو
 كان رسول الله ﷺ ًرسول الله ﷺ؟! وما داللة ذلك؟

سماحته ﷺ في البيع والشراء

كان من أخالق النبي ﷺ السماحة في البيع والشراء ،يروي لنا عن ذلك ابن عمر رضي الله عنهما فيقولُ « :كنَّا َم َع النَّبِ ِّي ﷺ فِي
َس َف ٍر َف ُكن ُْت َع َلى ناقة صغيرة كثيرة النفور لِ ُع َم َرَ ،فك َ
َان َي ْغ ِل ُبنِي َف َي َت َقدَّ ُم َأ َما َم ا ْل َق ْو ِمَ ،ف َي ْز ُج ُر ُه ُع َم ُر َو َي ُر ُّد ُهُ ،ث َّم َي َت َقدَّ ُم َف َي ْز ُج ُر ُه ُع َم ُر َو َي ُر ُّد ُه
ول ال َّل ِهَ ،ق َال« :بِعنِ ِيه» َفبا َعه ِمن رس ِ ِ
» َف َق َال النَّبِ ُّي ﷺ لِ ُع َم َر« :بِ ْعنِ ِيه» َق َالُ :ه َو َل َك َيا َر ُس َ
«ه َو َل َك َيا َع ْبدَ
ول ال َّله ﷺَ ،ف َق َال النَّبِ ُّي ﷺُ :
ْ
َ ُ ْ َ ُ
ال َّل ِه ْب َن ُع َم َر ت َْصن َُع بِ ِه َما ِش ْئ َت!» (رواه البخاري) ،فأخذها من األب وأهدها االب َن ليفعل بها ما يشاء؛ سماحة منه ﷺ.
«ر ِح َم ال َّل ُه َر ُج ًل
قال رسول الله ﷺَ :
اعَ ،وإِ َذا ْاشت ََرىَ ،وإِ َذا
َس ْم ًحا إِ َذا َب َ
ا ْقت ََضى»(.رواه البخاري).

َّ
حث النبي ﷺ على السماحة في البيع والشراء ،فما
آثار تطبيق ذلك اجتماع ًّيا؟
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نحو يوحي ب ُق ْرب فسادها ،فلم يكتف بالنظر لظاهر السلعة
ظاهرا وباطنًا.
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الحبيب ﷺ في الفقر والغنى

احلبيب ﷺ يف احلياة االقتصادية

والصد َق ِة
والصدْ ِق َّ
وصيته ﷺ بالبِ ِّر ِّ

أمر النبي ﷺ التجار بالبر والصدق والصدقة ،فما داللة ذلك؟
 َِ
ِ
والصدق واألمانة؟
المتثال
 ما اآلثار االجتماعيةالنبي ﷺ بالبر ِّ
التجار أ ْم َر ِّ

كيف تقتدي به ﷺ
تاجرا أمينًا وصاد ًقا في َب ْيعك وشرائك كما كان يفعل النبي ﷺ.
ُ .1ك ْن ً
َ
ُ .2ك ْن َس ْم ًحا في َب ْي َ
وشرائك مقتد ًيا في ذلك بالنبي ﷺ.
عك
 .3ال تغش وال تخادع مهما كان ذلك جال ًبا للمكسب والربح فيما يبدو.
ِ
 .4إ َّي َ
ب ببركة َب ْي ِعك.
والحلف
اك
َ
الكاذب في َب ْيعك؛ فإنه ُي ْذه ُ
َ
ِ
 .5إ َّي َ
اك
حاجات الناس؛ بل ارفق بهم وتجاوز عنهم.
السلع ور ْف َع ثمنها ُم ْست َِغ ًّل
واحتكار ِّ
َ
ِ
وساعد الفقرا َء والمحتاجين فهذا ينمي مالك ويبارك لك فيه.
َ .6أكثِ ْر من الصدقة
 .7كن ً
مثال للتاجر المسلم األمين الصادق السمح الرفيق المنفق ،تكن تجارتك دعوة لله ،وتكن ممن اقتدى بخير
البشر ﷺ.
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قال رسول الله ﷺَ « :يا َم ْع َش َر الت َُّّج ِ
ار إِ َّن ا ْل َب ْي َع
ِ
أوصى النبي ﷺ التجار في بيعهم بالبر والصدق والصدقةَ ،ف َق َال َر ُس ُ
ول ال َّله ﷺ:
الصدَ َق ِة».
َي ْح ُض ُر ُه ال َّل ْغ ُو َوا ْل َح ِل ُ
ف؛ َف ُشو ُبو ُه بِ َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
«ا ْل َب ِّي َعان بِا ْلخ َيار َما َل ْم َي َت َف َّر َقاَ ،فإِ ْن َصدَ َقا َو َب َّينَا ُبور َك َل ُه َما في َب ْيع ِه َماَ ،وإِ ْن َكت ََما َوك ََذ َبا
(رواه الترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه).
ِ
ِ
ِ
ُمح َق ْت َب َر َك ُة َب ْيعه َما»( .متفق عليه).
ارَ ،فاست ََجا ُبوا لِرس ِ
َّاس َي َت َبا َي ُع َ
وذات يوم َ
ول ال َّل ِهﷺ َو َر َف ُعوا
«خ َر َج النَّبِ ُّي ﷺ إِ َلى ا ْل ُم َص َّلىَ ،ف َر َأى الن َ
َ ُ
ون َف َق َالَ :يا َم ْع َش َر الت َُّّج ِ ْ
ِ
ِ
ِ
َأ ْعنَا َق ُه ْم َو َأ ْب َص َار ُه ْم إِ َل ْيه َف َق َال( :إِ َّن الت َُّّج َار ُي ْب َع ُث َ
ون َي ْو َم ا ْلق َيا َمة ُف َّج ًارا ،إِالَّ َم ِن ا َّت َقى ال َّل َه َو َب َّر َو َصدَ َق»(.رواه الترمذي وابن ماجه والطبراني).

لم يكن ﷺ قدوة للتجار فحسب ،بل كان قدوة للغني
«ج َل َس ِج ْب ِر ُيل إِ َلى النَّبِ ِّي ﷺ َفنَ َظ َر إِ َلى
والفقير ،وذات يوم َ
ِ
ِ
ِ
الم َل ُك َما ن ََز َل
الس َماءَ ،فإِ َذا َم َل ٌك َين ِْز ُل»َ ،ف َق َال َل ُه ج ْبر ُيلَ :
«ه َذا َ
َّ
ِ
َ
َ
ُ
ُ
السا َع ِة»َ ،ف َل َما ن ََز َل َق َالَ « :يا ُم َح َّمدُ َأ ْر َس َلنِي إِ َل ْيكَ
ُمنْذ خل َق ق ْبل َّ
ِ
ِ
َ
َر ُّب َكَ :أ َم ِلكًا َأ ْج َع ُل َك أ ْم َع ْبدً ا َر ُس ً
اض ْع
ول؟» َق َال َل ُه ج ْبر ُيل« :ت ََو َ
ول ال َّل ِه ﷺَ «:ب ْل َع ْبدً ا َر ُس ً
لِ َر ِّب َك َيا ُم َح َّمدُ »َ ،ف َق َال َر ُس ُ
ول»

(رواه أحمد)

فخالل مراحل عمره ﷺ تقلبت أحوال حياته ﷺ بين الفقر
والغنى ،فضرب للفقراء ﷺ أروع األمثلة والنماذج حال الفقر
وما استوجبه ذلك من الصبر
كما ضرب أروع األمثلة والنماذج حال الغنى وما استوجبه
الشك ِْر والب ْذ ِل والس ِ
ذلك من ُّ
خاء ،لقد اختار النبي ﷺ حياة
َ
َّ
ِ
العبودية لله سبحانه ،وعدم الت ََّرف ،فيجوع يو ًما ويشبع يو ًما؛
َّ
وللش ْبعان كيف
ليكون ُقدو ًة للجائ ِع كيف يتوجه ويدعو،
فقيرا َ
الزهد
ويشكر ،ثم ُقدِّ َر له ﷺ أن
يحمدُ
َ
أجر ُّ
لينال َ
يموت ً
ُ
في الدنيا.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قالَ « :ما
َشبِ َع ُآل ُم َح َّم ٍد ﷺ ِم ْن َط َعا ٍم َث َل َث َة َأ َّيا ٍم
ض»( .رواه البخاري)
َحتَى ُقبِ َ

الرسول ﷺ في الفقر

عاش النبي ﷺ حياة الفقر ،ومر بما مر به الفقراء من الجوع
والحاجة إلى الطعام والشراب واللباس ،ف َلكَم بقي ﷺ طاو ًيا
ُ
رسول الله ﷺ وصفوتُه
على الجوع ،ال يجد ما يأكله ،وهو
من خلقه!! فأحيانًا من قلة الطعام لدى رسول الله ﷺ يصل
األمر به إلى أنه «ك َ
َان َي ْربِ ُط ا ْل َح َج َر َع َلى َب ْطنِ ِه ِم َن ا ْل ُجوع»
(صححه األلباني).
بكس ِ
ِ
رة
حتى إن ابنته فاطمة رضي الله عنها جاءته ذات يوم ْ
شعير ،فأكلها النبي ﷺ وقال« :ه َذا َأو ُل َطعا ٍم َأ َك َله َأب ِ
ٍ
ِ
وك
خبز
ُ ُ
َ
َ َّ
من ُْذ َث َل ٍ
ث»!!( .رواه أحمد).
ُ
وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يدخل يو ًما على النبي
ﷺ في بيته ،فيراه مضطج ًعا على حصير قد أ َّث َر في جنبه..
وخزانته ليس فيها شيء ،فيتأثر عمر رضي الله عنه تأ ُّث ًرا شديدً ا،
الرسول ﷺ بقوله المأثورَ « :يا ا ْب َن ا ْل َخ َّط ِ
ُ
ابَ ،أ َل ت َْر َضى
ف َي ُر ُّد عليه
ِ
َأ ْن َتك َ
ُون َلنَا ْالخ َرةَُ ،و َل ُه ُم الدُّ ْن َيا؟» (متفق عليه).
لقد اختار النبي ﷺ عدم الترف ،فيجوع يو ًما ويشبع يو ًما،
ليضرب المثل والقدوة للفقير حال فقره كيف يصبر ويحتسب
في الدنيا.

النبي ﷺ على الجوع والفقر
َص َب َر ُّ
وشدة العيش رغم أنه كان يستطيع أن
يملك الدنيا مع اآلخرة ،فلماذا؟
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