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عن المجلة
جمل�ة علمي�ة دولي�ة حمكم�ة تعن�ى بن�ش�ر البح�وث يف جم�االت االقت�ص�اد وال�صريف�ة
الإ�سلامية ،وت�ص�در ه�ذه املجل�ة مرتين يف ال�س�نة.
ته�دف املجل�ة �إىل �إتاح�ة الفر�ص�ة للباحثين واملتخ�ص�صين لتحكي�م ون�ش�ر نتاجه�م العلم�ي
(عرب�ي اجنلي�زي) م�ن بح�وث ودرا�س�ات يف جم�ال االقت�ص�اد وال�صريف�ة الإ�سلامية،كما
ته�دف �إىل ن�ش�ر الوع�ي املع�ريف م�ن خلال �إتاح�ة ه�ذه البح�وث والدرا�س�ات للم�س�تفيدين م�ن
و�س�ائط الن�ش�ر الورقي�ة وااللكرتوني�ة.

الرؤية
�أن تكون جملة علمية دولية رائدة يف جمال ال�صناعة املالية الإ�سالمية.

الرسالة
ن�شر البحوث العلمية املحكمة يف جمال ال�صناعة املالية الإ�سالمية ،وفق املعايري العاملية
املعتمدة.

االهداف
ــ �إتاحة الفر�صة للباحثني حملي ًا وعاملي ًا للتحكيم والن�شر يف جمال ال�صناعة املالية الإ�سالمية.
ــ الإ�سهام يف دعم وتطوير ال�صناعة املالية الإ�سالمية من خالل البحوث العلمية املت�سمة بالأ�صالة
والتجديد وفق املعايري العلمية املعتربة.
ــ حتقيق عاملية ال�صريفة الإ�سالمية وفق الر�ؤية الع�صرية ب�ضوابطها ال�شرعية و �أخالقياتها املهنية.
ــ ت�أ�سي�س مكانز للمعلومات حتقق املرجعية العلمية للمجلة بحيث تكون �سج ًال وثائقي ًا للبحوث
والدرا�سات يف جمال ال�صناعة املاليةالإ�سالمية.

العناوين للتواصل:
info@mashurajournal.com
http://www.mashurajournal.com
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ضوابط المنافسة التجارية
وآدابها في اإلسالم

د .زرزار العيــــا�شــــي
�أ�ستاذ حما�ضر ــ �أ .جامعة � 20أوت � 1955سكيكدة ،اجلزائر
(�س ّلم البحث للن�شر يف 2014 /12 / 14م ،واعتمد للن�شر يف 2015 / 1/1م)

ب�سم الله الرحمن الرحيم

ملخـص

تهدف الدرا�سة �إىل بيان �ضوابط و�آداب املناف�سة التجارية يف الإ�سالم ،حيث اهتمت ال�شريعة الإ�سالمية
باجلانب االقت�صادي عموما واجلانب التجاري خ�صو�صا ،وو�ضع لكل منهما اخلطوط العری�ضة،
وال�ضوابط التي تكفل حتقیق تلك ال�سعادة ،ف�أر�سى �أ�سواق ًا ذات دعائم متينة بعيدة عن الغ�ش و�أ�ساليبه،
وخالية من املناف�سات غري ال�شريفة كاالحتكار �أو عرقلة انتقال ال�سلع والأفراد من و�إىل ال�سوق ،وهدفها
حتديد ال�سعر بناء على الطلب والعر�ض العادلني من خالل ظروف تناف�سية تعك�سها احلالة االقت�صادية
واالجتماعية ،لذلك فقد �أو�صى الباحث بالآتي:
 االلتزام مبا �شرعه الله لنا يف جميع معامالتنا احلياتية ،وااللتزام بقواعد الأخالق الإ�سالمية يفاملعامالت.
 �ضرورة توفر �شروط و�صفات معينة يف ع�ضو الرقابة املالية والإدارية ،وو�ضع الرجل املنا�سب يفاملكان املنا�سب.
 على الدولة ت�سعري ال�سلع ،ال�سيما حالة وجود الأزمات االقت�صادية وال�سيا�سية التي متر بها املجتمعاتالإ�سالمية اليوم.
 �ضرورة فر�ض عقوبات قانونية حازمة ،وخمالفات مالية مرتفعة لكل من يغ�ش ويظلم النا�س يفمعامالته التجارية.
 �ضرورة تطبيق ال�شريعة الإ�سالمية يف كل املعامالت املالية.كلمات مفتاحية :املناف�سة التجارية� ،ضوابط املناف�سة ،التجارة يف الإ�سالم ،املناف�سة امل�شروعة.
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Abstract
The study aims to explain the rules and ethics in Islam for competing in business. Islamic
Shari’ah pays attention to the economic aspect generally, and to the commercial aspect
especially, whereby it lays broad outlines and rules ensuring the achievement of prosperity.
It establishes markets that have strong foundations, far from fraud and its different formats,
free from unfair competition such as monopolization and obstructing the movement of goods
and people from and to the market. It aims at determining the price based on fair demand and
supply factor through equitable competitive conditions reflected in the prevailing economic
and social situation. Therefore, the researcher recommended the following:
- Commitment to what Allah, the Almighty has prescribed for us in all our life dealings, and
abiding by the Islamic ethical rules in transactions.
- Necessity for the candidate in charge of financial control and administration to meet with
certain conditions and characteristics, and placing the right person in the right place.
- Need to fix the commodities price by the State, particularly if there were any political and
economic crises experienced by Muslim communities as of today.
- The need to impose strict legal sanctions, high financial offenses for those who cheat and
oppress the people in business dealings.
- The need to apply Islamic law in all financial transactions.
Keywords: business competition, competition rules, trade in Islam, legitimate competition.
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مقدمــة:
�إن التجارة تعترب ع�صب احلياة االقت�صادية يف املا�ضي واحلا�ضر ،ولأهميتها ومكانتها ولدورها الذي
�أدى �إىل ازدهار احلياة بكافة جماالتها ،ا�شتد الإقبال عليها ،ونظ ًرا للتطور ال�سریع الذي حدث علیها؛ ا�شتد
التناف�س بنی التجار ،وتعددت وتنوعت �أ�ساليب التناف�س املتبعة يف التجارة ،ف�أ�شكل على النا�س بع�ض
الأمور املتعلقة باملناف�سة التجارية ،كما جهل بع�ض التجار حكم هذه الأمور ،فاتبعوا بع�ض الأ�ساليب غري
امل�شروعة ظانني �أنها م�شروعة ،وذلك لكرثة ا�ستعمالها من غری علم مب�شروعیتها.
والإ�سالم دین ي�صلح كل زمان ومكان ،ف�إذا ما عدنا �إىل ت�شريعاته العظيمة ،و�إىل هدي نبینا ــ �صلى الله
عليه و�سلم ــ وجدنا اجلواب ال�شايف لكل ما يجول يف خاطرنا ،فالإ�سالم ي�سعى �إىل �إ�سعاد الب�شریة
جمعاء ،لذا اهتم باجلانب االقت�صادي عموما واجلانب التجاري خ�صو�صا ،وو�ضع لكل منهما اخلطوط
العري�ضة ،وال�ضوابط التي تكفل حتقيق تلك ال�سعادة ،فهي �شریعة تت�صف باملرونة والواقعیة والقدرة
�شكل على النا�س معرفة وجه ال�صواب فیه.
على ا�ستیعاب كل ما ا�ستجد وكل ما �أُ ِ
وقد كان النبي �صلى الله علیه و�سلم یذهب �إىل ال�سوق بنف�سه ،ويراقب ما یجري فیه؛ موجه ًا ومر�شد ًا
ومبین ًا للتجار ما یجب علیهم �أن یلتزموا به ،وما یجب علیهم �أن یجتنبوه ،فقد روى �أبو هریرة ــ ر�ضي
الله عنه �أن ر�سول الله �صلى الله علیه و�سلم مر على �صربة((( من طعام ،ف�أدخل یده ،فنالت �أ�صابعه بل ًال،
فقال :یا �صاحب الطعام ،ما هذا؟ قال� :أ�صابته ال�سماء یا ر�سول الله ،قال� :أفال جعلته فوق الطعام حتى
(((
يراه النا�س؟ ثم قال( :من غ�شنا فلی�س منا)
زمن تطورت فیه احلیاة وت�شابكت م�صالح النا�س ،وتنوعت احتیاجاتهم وكرثت
ونحن الیوم يف ٍ
اهتماماتهم ،بل وف�سدت طباع بع�ضهم ،فابتكر املبطلون العدید من الأ�سالیب واحلیل اخلبیثة للك�سب غری
امل�شروع ،مما دمر حیاة النا�س ،و�أدخل احلرام يف �شتى جماالت احلیاة.

م�شكلة الدرا�سة:
حتاول هذه الدرا�سة الإجابة عن ال�س�ؤال الرئي�سي التايل:
ما �ضوابط املناف�سة التجارية امل�شروعة وما �آدابها يف الإ�سالم؟

�أهمية الدرا�سة:
تكت�سب الدرا�سة �أهميتها لالعتبارات الآتية:
ــ كونه يتعامل مع �شريحة وا�سعة من النا�س وهم املتعاملون يف الأ�سواق ،فالبحث مه ّم لدقته ،وحاجة
 )1قوله� :صربة من طعام ،هي ب�ضم ال�صاد والإ�سكان الباء .قال الأزهري :ال�صربة :الكومة املجموعة من الطعام� ،سمیت �صربة؛ لإفراغ بع�ضها على بع�ض .ومنه قیل لل�سحاب
فوق ال�سحاب �صبری� .أنظر :النووي� ،أبو زكریا یحیى بن �شرف بن مري� ،صحیح م�سلم ب�شرح النووي ،دار �إحیاء الرتاث العربي بریوت ) ط2139 2 /2ه) .
 )2الرتمذي� ،أبو عی�سى حممد بن عی�سى ال�سلمي� ،سنن الرتمذي ،حتقیق� :أحمد حممد �شاكر و�آخرون ،دار �إحیاء الرتاث العربي ،بریوت ،كتاب :البیوع ،باب :ما جاء يف
كراهیة الغ�ش يف البیوع ، ) 1315 3/606( ،وقال الرتمذي :حدیث �أبي هریرة حدیث ح�سن �صحیح ،والعمل على هذا عند �أهل العلم ،كرهوا الغ�ش وقالوا :الغ�ش حرام،
انظر :الرتمذي� ،سنن الرتمذي)3.606( ،
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املجتمع �إليه هذه الأ ّيام.
 التطور الكبری الذي حدث ویحدث على �أ�سالیب املناف�سة املتبعة يف الأ�سواق ،فالبحث يعد مناملو�ضوعات التي الزالت خالف ّية بني املهت ّمني بهذا املجال� ،سواء من الفقهاء �أم االقت�صاديني.
 االنفتاح الكبری على العامل وما یحدث فیه من تناف�س يف جمال التجارة ،وا�ستخدام التقنیات احلدیثةكالإنرتنت وو�سائل الدعایة والإعالن احلدیثة.
 هناك الكثری من �أعمال املناف�سة التجاریة يف ال�سوق حتدث على غری هدى وعلم بفقه املعامالت التجاریة،فاملو�ضوع يل ّبي حاجات �أ�سا�س ّية للفرد واجلماعة �إذا ما كان ذلك حتت �إ�شراف ال�شريعة الإ�سالمية.
 غیاب الوازع الدیني واالهتمام ال�شدید باملال وتكدی�سه دون النظر �إىل الطریقة املتبعة للح�صول علیه. الت�أكید على �أن ال�شریعة الإ�سالمیة �صاحلة لكل زمان ومكان ،وهي قادرة على تنظیم املعامالت التجاریةمهما تطورت وتنوعت �أ�سالیبها.

م�صطلحات الدرا�سة:
التجارة:
هي عملیة البیع وال�شراء ،وهي مبادلة مال مبال� ،سواء كانت جتارة داخلیة وهي املبادالت التي جتري
يف البالد وتخ�ضع ل�سلطة الدولة� ،أم جتارة خارجیة وهي املبادالت التي جتري يف البالد غری اخلا�ضعة
(((.
ل�سلطات الدولة
والتجارة �أعم من البیع �إذ البیع نوع منها فالتجارة یراد بها كل عمل یق�صد به الربح ب�صفة عامة.

املناف�سة:
وتعني احلر�ص على الغلبة واالنفراد باملحرو�ص علیه ،والتناف�س فیه ،ونف�س ینف�س فهو مناف�س �إذا نزع
(((.
يف ال�شيء� ،أو �أراده وح�سد من �صار �إلیه

�أما املناف�سة امل�شروعة
یق�صد بها �أنها مناف�سة �شریفة مفیدة ذات جدوى ،ال بد منها من �أجل العمل الد�ؤوب ،وعدم الرتاخي
والك�سل ،تقوم على جملة من الأخالق واملبادئ ال�شرعیة ،ذات م�صلحة لأطراف كثریة مبا فیها العاملنی
والزبائن واملجتمع.

تعریف املناف�سة غری امل�شروعة:
املناف�سة غری امل�شروعة هي :جتاوز �أحد �أطراف املناف�سة ،احلدود امل�سموح بها با�ستخدامه �أعما ًال
� )3أبو العز ،علي حممد �أحمد ،التجارة الإلكرتونیة و�أحكامها يف الفقه الإ�سالمي ،ط  ،1دار النفائ�س ،الأردن2008 ،م� ،ص .36
 )4احلمیدي ،حممد بن �أبي ن�صر بن فتوح الأ�سدي ،تف�سری غریب ما جاء يف ال�صحیحنی ،ط  ،1مكتبة ال�سنة ،القاهرة1415 ،هـ.
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و�أ�سالیب غری �سلیمة ،خارجة عن عادات التجار و�أعرافهم وتقالیدهم و�أخالقهم((( ،فهي كل الأعمال التي
تلحق �ضر ًرا بالآخرین وهي كذلك ا�ستخدام ال�شخ�ص لطرق وو�سائل منافیة للقانون �أو العرف �أو العادات
�أو ال�شرف.

ال�سوق:
هو ذلك التنظیم الذي یهیئ لكل من البائعنی وامل�شرتین فر�ص تبادل ال�سلع واخلدمات وعنا�صر الإنتاج،
وفیه حتدد الأ�سعار ،وعلیه ف�إن ال�شرط الأ�سا�سي لوجود ال�سوق هو توفر �إمكانیة االت�صال بنی البائعنی
(((.
وامل�شرتین� ،سواء كانوا يف مكان واحد �أم �أماكن متفرقة

المبحث األول:
موقف الشریعة اإلسالمیة من التجارة والمنافسة فیها
عندما جاء الإ�سالم �إىل املجتمع العربي يف �شبه اجلزیرة العربیة وجد �صور ًا من املعامالت املالیة� ،إذ كان
العرب ك�أي �أمة �أو جمتمع لهم حیاة اجتماعیة ومدنیة واقت�صادیة ،وتعاقدات ومعامالت مالیة ،فكانوا
یتحالفون ویتبایعون ویتداینون وی�ؤجرون ویرهنون ویتجرون ،وكانوا يف جمیع معامالتهم وعقودهم
واتفاقاتهم یعربون عن �إرادتهم خا�ضعنی لأعرافهم وعادات جاریة بینهم(((.
كما كان مو�سم احلج مو�سم ًا جتاری ًا تفد فیه العدید من ال�سلع والب�ضائع من خارج اجلزیرة العربیة،
ومن معظم �أنحاء اجلزیرة العربیة �إىل مكة ،ولأهمیة التجارة ومكانتها لدى العرب عموم ًا ولدى قری�ش
خ�صو�ص ًا� ،أقاموا العدید من الأ�سواق ،التي یجتمعون فیها لعر�ض �سلعهم ،ك�سوق عكاظ وذي املجاز
وهجر وغریها من الأ�سواق ،ولكن هذه الأ�سواق كانت تفتقر �إىل الكثری من التنظیم يف الكثری من
املعامالت التي كانت جتري فیها ،فكان التجار میار�سون فیها املعامالت الربویة والغ�ش والتطفیف يف
الكیل واملیزان واحللف الكاذب وغریها من املعامالت ال�ضارة باملجتمع ،والتي كان ال�ضحیة فیها الفقری
واملغفل وامل�سكنی من عامة النا�س� ،أما امل�ستفید منها فهو التاجر من كبار القوم و�سیدهم دون �أن یهمه ما
كان یح�صل علیه من مال �إن كان طیب ًا �أو خبیثا(((.
لذا حظي ال�سوق يف عهده �صلى الله علیه و�سلم باهتمامه ورعایته ،وتعهده بالإ�شراف واملراقبة ،وو�ضع
له �ضوابط ،و�سن له �آداب ًا ،وطهره من كثری من البیوع الفا�سدة ،كما منع بیع املحرمات فیه ،كما عني
�صلى الله علیه و�سلم بحریته و�إتاحة الفر�صة املتكافئة فیها للبیع وال�شراء بنی اجلمیع على ال�سواء(((،
كما حر�ص �أمری امل�ؤمننی عمر ر�ضي الله عنه على تعینی املحت�سبنی الذین یهتمون باملكاییل واملوازینی،
كما یهتمون مبحاربة الغ�ش والتدلی�س واالحتكار ونحو ذلك ،فهم یعملون ذلك من منطلق الأمر باملعروف
والنهي عن املنكر ،وقد كان یعزر من ینق�ص املكیال وامليزان� ،أو یحتال على النا�س �أو یحتكر.
 )5حمدان ،ماهر فوزي ،حمایة العالمة التجاریة درا�سة مقارنة ،من�شورات اجلامعة الأردنیة1999 ،م� ،ص 70
 )6مرطان� ،سعید �سعد ،مدخل للفكر االقت�صادي يف الإ�سالم ،م�ؤ�س�سة الر�سالة1986 ،م� ،ص 121
� )7شبری ،حممد عثمان ،املدخل �إىل فقه املعامالت املالیة ،دار النفائ�س ،الأردن� ،ص 17
 )8اجلوعاين ،حممد جنیب حمادي� ،ضوابط التجارة يف االقت�صاد الإ�سالمي ،ط  ،1دار الكتب العلمیة ،بریوت 1426 ،ه� ،ص40.
 )9ابن عمر ،یحیى الأندل�سي املالكي� ،أحكام ال�سوق يف الإ�سالم 1975 ،م� ،ص 36
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1ــ حكم املناف�سة التجاریة يف الإ�سالم
ملا �أباح الإ�سالم العمل التجاري و�شجع علیه �أباح املناف�سة التجاریة امل�شروعة فیه ،فالتناف�س امل�شروع
بنی املتعاملنی يف الأ�سواق املالیة وال�سلعیة جائ ٌز يف الإ�سالم؛ لأن الأ�صل يف الإ�سالم عدم التدخل بفر�ض
�سعر معنی لل�سلع املتداولة يف الأ�سواق حیث �إن التعامل يف �شریعة الإ�سالم مبناه على احلریة ،و�صحة
ٍ
ما یرتا�ضى علیه املتعاقدان ،ويف هذا منع لل�ضرر الذي یعوق حركة التعامل يف الأ�سواق ف�ض ًال عن ال�ضرر
الذي یتعر�ض له �أ�صحاب ال�سلع واملنتجات ،لقوله تعاىل
(يا �أيها الذين �آمنوا ال ت�أكلوا �أموالكم بينكم بالباطل �إال �أن تكون جتارة عن ترا�ض منكم) ( الن�ساء. )29:
فقد وروى �أن�س ر�ضي الله عنه قال غال ال�سعر على عهد ر�سول الله �صلى الله علیه و�سلم فقالوا یا ر�سول
الله �سعّر لنا ،فقال� :إن الله هو امل�سعر القاب�ض البا�سط الرازق ،و�إين لأرجو الله �أن �ألقى ربي ولی�س �أحد
(.((1
منكم یطلبني مبظلمة يف دم وال مال
فالإ�سالم یدعو �إىل املناف�سة ،لكن املناف�سة التجاریة يف الإ�سالم ذات �صفات خا�صة� ،إذ یجب �أن تكون
مناف�سة بناءة ،تن�صب على الت�سابق يف �إجادة العمل ،وحت�سني املنتجات ،كما یوجب �أن تكون مناف�سة
خریة ،فال یرتتب علیها الإ�ضرار بالغری ،كما �أن التناف�س م�شروع �إذا كان من �أجل دخول اجلنة والإمیان
واخلری والعمل ال�صالح والعلم النافع ونحو ذلك.
فال خالف يف �أن الأ�صل يف حكم التجارة �أنها م�شروعة ،وقد حفلت �آیات القر�آن الكرمی ،و�سنة النبي
الكرمی �صلى الله علیه و�سلم بالأدلة على م�شروعیتها ،وكذا فعل ال�صحابة ،والأجماع الأمة.
ــ من القر�آن الكرمي :قوله تعاىل (يا �أيها الذين �آمنوا ال ت�أكلوا �أموالكم بينكم بالباطل �إال �أن تكون جتارة
عن ترا�ض منكم) ( الن�ساء. )29:
وقوله تعاىل ( يا �أيها الذين �آمنوا �إذا نودي لل�صالة من يوم اجلمعة فا�سعوا �إىل ذكر الله وذروا البيع ذلكم
خري لكم �إن كنتم تعلمون) ( اجلمعة� . )9 :أي بالبیع والتجارة بدلیل قوله تعاىل «وذروا البیع»� ،أي ف�إذا
(((1
ق�ضیت ال�صالة ،فاطلبوا الربح الذي كان حمرم ًا علیكم عند النداء
وقوله تعاىل (� ...إال �أن تكون جتارة حا�ضرة تديرونها بينكم فلي�س عليكم جناح �أال تكتبوها)
(البقرة. )282 :
ــ من ال�سنة النبوية ال�شريفة :قول ر�سول الله ــ �صلى الله علیه و�سلم ــ «البیعان باخلیار ما مل یتفرقا
(((1
ف�إن بینا و�صدقا بورك لهما يف بیعهما و�إن كذبا وكتما حمقت بركة بیعهما»
ما ورد عن رافع ابن خدیج ــ ر�ضي الله عنه قال :قیل یا ر�سول الله� ،أي الك�سب �أطیب؟ قال:عمل الرجل
 )10الرتمذي� ،سنن الرتمذي ،كتاب البیوع ،باب ما جاء يف الت�سعری وقال الرتمذي :هذا حدیث ح�سن �صحیح ،انظر الرتمذي 1 /605
 )11ال�شنقیطي� ،أ�ضواء البیان)89 /1( ،
 )12البخاري� ،صحیح البخاري ،كتاب :البیوع ،باب من �أنظر مع�سرا)1973( ، )732 /2 ( ،
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بیده وكل بیع مربور»

(((1

الإجماع� :أجمع امل�سلمون على جواز التجارة يف اجلملة ،وهذا ما تقت�ضیه احلكمة؛ لأن النا�س یحتاج
بع�ضهم �إىل ما يف �أیدي بع�ض ،وهذه �سنة احلیاة ،وت�شریع التجارة وجتویزها هو الطریق �إىل و�صول
كل واحد منهم �إىل غر�ضه ودفع حاجته

(((1

ومما �سبق یتبنی اهتمام الإ�سالم البالغ بالأ�سواق وما یجري فیها من تعامالت ،فقد و�ضع القواعد
وال�ضوابط لها ،وبنی احلالل وو�ضحه ،و�أمر ب�إتباعه ،وبنی احلرام ونهى عنه ،و�أمر باجتنابه.

2ــ املناف�سة امل�شروعة واملناف�سة غري امل�شروعة
املناف�سة غری امل�شروعة هي :جتاوز �أحد �أطراف املناف�سة ،احلدود امل�سموح بها با�ستخدامه �أعما ًال
و�أ�سالیب غری �سلیمة ،خارجة عن عادات التجار و�أعرافهم وتقالیدهم و�أخالقهم( ،((1فهي كل الأعمال التي
تلحق نتائج �سلبية بالآخرین ،وهي كذلك :ا�ستخدام ال�شخ�ص لطرق وو�سائل منافیة للقانون �أو العرف
�أو العادات �أو ال�شرف.
وتعترب املناف�سة �أمرا �ضروری ًا ومطلوب ًا يف میدان الن�شاط التجاري ،متى كانت يف حدودها امل�شروعة،
�أما �إذا انحرفت عن هذه احلدود ،ب�أن حتولت �إىل �صراع بنی التجار ،یحاول كل منهم جذب عمالء غریه
من التجار ،و�إحلاق ال�ضرر بهم ،ویكون �ضررها �أكرث من نفعها.
فالإ�سالم رف�ض الإ�ضرار بالآخرین يف �أي جمال كان ،فقد قال �صلى الله علیه و�سلم ال �ضرر وال �ضرار»(،((1
والتي �أ�صبحت فیما بعد من �أ�شهر القواعد الفقهیة التي یبنى علیها الكثری من امل�سائل يف جمال املعامالت،
بالإ�ضافة �إىل نهیه علیه ال�سالم عن جمموعة من البیوع ال�شتمالها على ال�ضرر بالآخرین.
فمهما تعددت الأهداف والغایات التي یحددها املجتمع لوجوده وم�ستقبله ،یجب �أن تكون �ضمن الإطار
الإ�سالمي العام الذي ینطلق من الأخوة ال�صادقة بنی جمیع الأفراد ،حیث تتج�سد الأخوة ال�صادقة يف
�ضرورة �أن ت�أخذ الن�شاطات االقت�صادیة لأفراد املجتمع طابع ًا تعاونی ًا �صحیحا ،فال یلج�أ �أحد �إىل املناف�سة
املدمرة �أو �إىل االحتكار ال�ضار� ،إال �أن الطابع التعاوين وفق التعالیم الإ�سالمیة ال یلغي املناف�سة احلرة
البناءة الهادفة �إىل حت�سنی الإنتاج وخری املجتمع عامة ،و�إمنا الذي یجب �إلغا�ؤه وفق القیم الإن�سانیة هو
(.((1
املناف�سة التي ت�ؤدي �إىل �ضرر الغری من املنتجنی وامل�ستهلكنی

 )13الألباين ،ال�سل�سلة ال�صحيحة)106 /2( ،
 )14ابن قدامه� ،أبو حممد عبد الله بن حممد املقد�سي ،املغني يف فقه الإمام �أحمد بن حنبل ال�شیباين ،ط  ،1دار الفكر،بریوت 1405 ،ه. )560 /3(،
 )15حمدان ،ماهر فوزي ،حمایة العالمة التجاریة درا�سة مقارنة ،من�شورات اجلامعة الأردنیة 1999 ،م� ،ص 70
� )16أخرجه ابن ماجة يف �سننه ،كتاب الأحكام ،باب ما بني يف حقه ما ي�ضر بجاره. )784 /2( ،
 )17هیكل ،عبد العزیز فهمي ،مدخل �إىل االقت�صاد الإ�سالمي ،دار النه�ضة العربیة ،بریوت� ،ص 65
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المبحث الثاني:
ضوابط المنافسة التجاریة في الشريعة اإلسالمية
تعترب التجارة من �أف�ضل طرق الك�سب و�أ�شرفها ،وهي تقوم على جمموعة من الأ�س�س والقواعد ،فقد و�ضع
الإ�سالم لل�سوق �آداب ًا عدة ،و�ألقى على التاجر تبعات كبریة ،وحمله م�س�ؤولیات خطریة ،وقدم له الن�صح،
ور�سم له الطریق ،وو�ضع له املنهج ،وطلب �إلیه �أن ی�سری على ب�صریة من �أمره ،فقد كان النا�س يف الإ�سالم
ال یتعاطون البیع وال�شراء حتى یتعلموا �أحكامه و�آدابه ،وحالله وحرامه ،فال بد من العلم قبل ال�شروع
بالعمل ،ومعرفة مثل هذه الأحكام فر�ض كفایة ،ولكنها ت�صبح فر�ض عنی على من �أراد ممار�سة التجارة؛
فالإ�سالم �ضمن جمموعة من املعایری اخللقیة والتوجیهات ،ل�ضمان �سالمة عمل ال�سوق من خالل �أوامر
ونواه وترغیب وترهیب غایتها �إر�ضاء الله عز وجل �أو ًال ،ثم حتقیق النفع العام واخلا�ص( ،((1وتتجلى
هذه الأخالقیات والآداب يف ما ی�أتي:

�أوال حترمی الغ�ش:
دعا الإ�سالم �إىل �أن تقوم املناف�سة على �أ�س�س �سلیمة ،فال تقوم على الغ�ش والت�ضلیل الذي تعددت طرقه،
واختلفت وتنوعت �صوره هذه الأیام من اختالف يف موا�صفات ال�سلع املعرو�ضة واملعب�أة عن املوا�صفات
القیا�سیة �أو املعروفة للم�ستهلك �أو املعلن عنها �إىل طرق م�ضللة للت�سویق والإعالن فكان ال بد من درا�سة
هذه الظاهرة ب�صورة علمیة وواقعیة بهدف الق�ضاء عليها.
فقد جاء حترمی الغ�ش يف ال�سنة النبویة ،ملا ورد عن �أبي هريرة�«:أن ر�سول الله �صلى الله علیه و�سلم مر
على �صربة من طعام ،ف�أدخل یده ،فنالت �أ�صابعه بلال ،فقال یا �صاحب الطعام ،ما هذا؟ قال �أ�صابته ال�سماء
یا ر�سول الله ،قال �أفال جعلته فوق الطعام حتى يراه النا�س؟ ثم قال :من غ�ش فلی�س منا( ،((1ووجه الداللة
من احلدیث� :أي من خان وغ�ش ب�سرت حال ،ال�شيء فلی�س من متابعینا� ،أي لی�س على �سنتنا �أو طریقتنا
((2(.
من فعل هذا
فالغ�ش بكافة �صوره و�أنواعه املختلفة ظلم للآخرین و�أكل حلقوقهم بالباطل ،والغا�ش خائن ی�أخذ �أكرث
مما ی�ستحق ،ویبیع ب�ضاعة لی�ست باملوا�صفات املطلوبة ،ف�إ�سالمیة العمل التجاري تتطلب �أال یظهر
التاجر حما�سن ال�سلعة ویخفي عیبها ،ف�إذا طبق ذلك �سی�ؤدي �إىل ا�ستقرار التعامل التجاري ،واطمئنان
النا�س ملعای�شهم ،فیقبل امل�شرتي ل�شراء ما یحتاجه وهو مطمئن مرتاح ب�أن ما یدفعه من نقود �سی�أخذ ما
یقابله من ب�ضاعة جیدة ال غ�ش فیها وال خداع؛ لأن املجتمع ی�سعى �إىل الك�سب احلالل.

ثانياــ حتري احلالل:
یجب على امل�سلم �أن یتحرى احلالل يف ك�سبه وجمیع معامالته ،و�أن یتجنب �أكل احلرام ،ملا له من عواقب
� )18أبو حمد ،ر�ضا �صاحب ،اخلطوط الكربى يف االقت�صاد الإ�سالمي ،ط  ،1دار جمدالوي ،الأردن 2006 ،م� ،ص 100
� )19صحیح م�سلم ب�شرح النووي ،دار �إحیاء الرتاث العربي بریوت ،ط1322 /2هـ (. )109 /2
 )20املناوي ،عبد الر�ؤوف ،فی�ض القدیر ب�شرح اجلامع ال�صغری ،املكتبة التجاریة ،م�صر ،ط 1356 ،1هـ.
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كبریة يف الدنیا والآخرة منها عدم قبول العمل ،وعدم ا�ستجابة الدعاء ،فامل�سلم مدعو لتحري م�صادر
ك�سبه ،فهو ی�سعى �إىل الك�سب احلالل ،مبتعد ًا عن الك�سب احلرام ،ف�إن كان ذلك هدفه ف�إنه �سوف یتحرى
الدقة واجلودة يف ال�صنعة ،ال یغ�ش وال یخدع وال یخون ،بل یتعامل بال�صدق والأمانة مع �إخوانه
امل�سلمنی وغری امل�سلمنی ،ف�إذا انت�شرت هذه املعاين يف املجتمع الإ�سالمي� ،ضمن امل�سلم حقوقه ،فیقبل
على �شراء ما یحتاجه وهو مطمئن مرتاح ب�أن ما یدفعه من نقود �سی�أخذ ما یقابله من ب�ضاعة جیدة ال غ�ش
فیها وال خداع؛ لأن اجلمیع ی�سعى �إىل الك�سب احلالل ،واىل �إر�ضاء الله تعاىل واخلوف من عقابه وعذابه
يف حال الغ�ش �أو اخلیانة ،فقد بنی الإ�سالم للنا�س و�سائل الك�سب امل�شروع وحثهم على ممار�ستها.

ثالثا حترمی التطفیف يف املیزان:
�أوىل الإ�سالم املوازین واملكاییل �أهمیة خا�صة ،فهي جزء من الرتاث احل�ضاري الإن�ساين القدمی ،الذي
ورثته احل�ضارة الإ�سالمیة عن غریها ،وعمل امل�سلمون جهدهم يف �سبیل تطویر هذا النظام ،وال�سری
به قدم ًا ،حتى بلغوا به درجة الن�ضج والكمال ،ولعل �سبب هذا االهتمام هو �أن وحدات الكیل والوزن
والقیا�س لها �صلة وثیقة بالأحكام ال�شرعیة يف باب املعامالت ،فبها ت�ؤدى بع�ض حقوق الله وحقوق
عباده :كالزكاة وال�صدقات واخلراج والكفارات والنذور ،وما یتعلق ب�أمور الأوقاف والرتكات و�سائر
(((2
املعامالت الیومیة
وقد ورد حترمی التطفیف يف الكیل يف قوله تعاىل:
(ويل للمطففني الذين �إذا اكتالوا على النا�س ي�ستوفون) (املطففني.)2-1 :
فقد �أعد الله عز وجل الهالك والعذاب لأولئك الفجار الذین ینق�صون املكیال واملیزان ،ويف ال�سنة ال�شریفة
(((2
قوله علیه ال�صالة وال�سالم «وال طففوا املكیال �إال منعوا النبات و�أخذوا بال�سننی»
فالتطفیف يف املكیال واملیزان ي�ؤثر �سلبا على املجتمع وامل�ستهلك نتیج ًة ملا یقوم به املطفف من خیانة
و�سرقة ،ت�ؤدي �إىل بخ�س النا�س �أ�شیاءهم و�أكل �أموالهم بالباطل ،مما یكون له كبری الأثر يف الإخالل
بال�سلوك العام يف املعامالت ،وزعزعة اال�ستقرار والثقة بنی املتعاملنی ،لذا البد من وجود مراقبة من
قبل اجلهات امل�سئولة عن املكاییل واملوازین ،واالهتمام ب�ضبطها یعود بنتائج طیبة على امل�ستهلك
(.((2
واملجتمع

رابعاــ ال�صدق:
فقد حث الإ�سالم على ال�صدق يف جمیع جماالت احلیاة ،ومنها املعامالت التجاریة ،فعن رفاعة بن رافع
ر�ضي الله عنه �أنه قال :خرجت مع النبي �صلى الله علیه و�سلم �إىل امل�صلى ،فر�أى النا�س یتبایعون فقال:
«یا مع�شر التجار ،فا�ستجابوا لر�سول الله �صلى الله علیه و�سلم ورفعوا �أعناقهم و�أب�صارهم �إلیه فقال:
 )21ابن عمر� ،أحكام ال�سوق يف الإ�سالم� ،ص.95
 )22الطرباين� ،أبو القا�سم �سلیمان بن �أحمد بن �أیوب ،املعجم الكبری ،حتقیق :حمدي بن عبد املجید ال�سلفي ،ط  ،2مكتبة الزهراء ،املو�صل ،قال الألباين� :سنده قریب من
احل�سن وله �شواهد.
 )23حمی�ش ،حمایة امل�ستهلك من منظور �إ�سالمي� ،ص 186
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�إن التجار یبعثون یوم القیامة فجار ًا� ،إال من اتقى وبر و�صدق»( ،((2فالدین الإ�سالمي یر�شد املتعاملنی
يف ال�سوق �إىل التزام ال�صدق يف معامالتهم ،مثل بیان التاجر لعیوب ال�سلعة متى وجدت ،فلو حدث �أن
�أخفى البائع عیب ًا يف ال�سلعة ،فهو �إ�ضافة �إىل كونه غ�ش ًا یعاقب علیه الإ�سالم ،ف�إنه یعطي امل�شرتي احلق
(.((2
يف �إعادة ال�سلعة ،وف�سخ البیع متى كان العیب ینق�ص من قیمة ال�سلعة

خام�ساــ حترمی التدلی�س:
ميكن تعريف التدلی�س �أنه كتمان �أحد املتعاقدین عیب ًا خفی ًا یعلمه يف حمل العقد عن املتعاقد الآخر،
فاملعامالت يف الإ�سالم یجب �أن یالزمها الو�ضوح والبیان بعید ًا عن �أ�سالیب الغ�ش والتدلی�س وكتمان
العیب ،بل تعتمد على الإف�صاح بنی املتعاملنی يف الأ�سواق ،حیث یقول النبي �صلى الله علیه و�سلم البیعان
»(((2
باخلیار ما مل یفرتقا ف�إن �صدقا وبینا بورك لهما يف بیعهما والآن كتما وكذبا ،حمقت بركة بیعهما
وجه الداللة� :أن على املتعاقدین �أن یف�صح كل منهما عن املبیع والثمن ،فالبائع یبنی ما يف ال�سلعة من
عیوب ،وامل�شرتي یبنی الثمن من حیث جن�سه وقدره و�صنفه ،وبذلك جعل الإ�سالم من الإف�صاح و�سیلة
من و�سائل حتقیق الربكة يف الدنیا ،والنجاة من عذاب الله يف الآخرة.

�ساد�ساــ قیام التجارة على الرتا�ضي:
من املبادئ العامة يف ال�شریعة الإ�سالمیة ا�شرتاط الرتا�ضي التام بنی املتعاقدین يف �أمور التجارة ،لقوله
تعاىل( :يا �أيها الذين �أمنوا ال ت�أكلوا �أموالكم بينكم بالباطل �إال �أن تكون جتارة عن ترا�ض
(((2
منكم) (الن�ساء )29 :وقوله علیه ال�سالم�( :إمنا البیع عن ترا�ض)

�سابعاــ لزوم التقوى:
فالأعمال ال�صاحلة تن�ش�أ عن التقوى وخ�شیة الله عز وجل واخلوف منه ،بامتثال �أوامره واجتناب نواهیه،
وهذا �ضابط �أ�سا�سي من �ضوابط ال�سلوك الإن�ساين جمیعه� ،إذ یجعل امل�سلم املتقي حری�ص ًا على �أن یكون
قومی ال�سلوك ،بعید ًا عن املنكرات واملعا�صي ،وی�شمل ذلك جمیع جماالت التعامل يف الأ�سواق من ذهاب
�إىل ال�سوق وایاب منه ،واجللو�س فیها للمبایعة ،وكذلك عدم الإیذاء بالید �أو بالل�سان� ،أو بالعنی ،والإیذاء
بالید یكون باالعتداء بال�ضرب� ،أو یكون بلم�س امل�شرتیات ،وغری ذلك من �صور الإیذاء ،والإیذاء بالل�سان
یكون بال�شتم ،وال�سب ،والغیبة والنمیمة ،والكذب ،واحللف بالباطل ،وغری ذلك ،والإیذاء بالعنی یكون
بالنظرة الطامعة� ،أو امل�ستحقرة� ،أو احلا�سدة� ،أو احلاقدة.

 )24الرتمذي� ،سنن الرتمذي ،كتاب ،البیوع ،باب :ما جاء يف التجار وت�سمیة النبي �صلى الله علیه و�سلم �إیاهم)515 /3( ،
 ) 1209قال �أبو عی�سى الرتمذي :هذا حدیث ح�سن ال نعرفه �إال من هذا الوجه.
 )25اجلزیري ،عبد الرحمن ،كتاب الفقه على املذاهب الأربعة ،املكتبة التجاریة الكربى ،القاهرة 1970 ،م� ،ص 189
 )26البخاري� ،صحیح البخاري ،كتاب :البیوع ،باب� :إذا ّبی البیعان ومل یكتما ون�صحا. )1973( )732/2( ،
 )27ابن ماجه� ،سنن ابن ماجه ،كتاب :التجارات ،باب :بیع اخلیار ، )737 /2( ،قال الألباين� :صحیح ،انظر :الألباين ،اجلامع ال�صغری وزیادته� ،ص .409
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ثامناــ الوفاء بالعقود:
�إذا كانت العقود هي �أدوات املعامالت ف�إن الله �سبحانه وتعاىل �أوجب على امل�سلمنی الوفاء بالعقود
ال�صحیحة التي ا�ستكملت �أركانها و�شروطها فقال تعاىل:
(يا �أيها الذين �آمنوا �أوفوا بالعقود) ( املائدة)1:
والعقود عامة ت�شمل عقود املبایعات ،والإیجارات ،والزكاة ،والأوقاف ،وغریها ،والعقد امل�شروع امل�ستكمل
ل�شروطه ملزم لعاقدیه ،واجب التنفیذ ،ویتعنی الوفاء به ،فالعقود ال�صحیحة �إمنا �أبرمت للتنفیذ ،ویظهر
�أثرها يف الواقع يف معامالت النا�س ،حیث یقول ابن جریر الطربي يف تف�سری هذه الآیة� « :أي �أوفوا
بالعهود التي عاهدمتوها ربكم ،والعقود التي عاقدمتوها �إیاه ،و�أوجبتم بها على �أنف�سكم حقوقا ،و�ألزمتم
�أنف�سكم بها لله فرو�ضا ،ف�أمتوها بالوفاء والكمال والتمام منكم لله مبا �ألزمكم بها ،وملن عاقدمتوه منكم،
(((2
مبا �أوجبتموه له بها على �أنف�سكم ،وال تنكثوها فتنق�ضوها بعد توكیدها»
فالوفاء بالعقد والعهد ركن من �أركان الأمانة وقوام ال�صدق ،يف حنی �أن اخلیانة والغدر یفقدان الثقة،
(((2
وینزعان الأمانة من نفو�س النا�س مما ی�سبب الإخالل بنظام املعامالت وانهیاره

تا�سعاــ مراقبة الله تعاىل:
�إن ا�ست�شعار رقابة الله تعاىل هو ال�ضامن و�صمام الأمان لتحقیق ما �سبق ذكره من ال�ضوابط ال�شرعیة
للتجارة من �صدق ووفاء واجتناب للغ�ش ،فال ین�س التاجر �أن معاملته مع الله �أوال ،فیجب �أن یكون قلبه
(((3
مع الله مراقب ًا له يف معاملته مع النا�س ،وهذا هو الذي تكون الدنیا يف یده ال يف قلبه
ومن الأمور التي ت�ؤدي �إلیها مراقبة الله عز وجل هي ح�سن املعاملة ،فالدین املعاملة ،ویقت�ضي ح�سن
املعاملة؛ العدل وعدم الظلم والإح�سان ،واملق�صود بالعدل �أن یحر�ص التاجر على �أخذ احلق ،و�إعطاء
احلق� ،أما الإح�سان فهو الف�ضل والت�سامح ،ویت�أتى ب�إنظار املع�سر ،وعدم الت�شدید يف املطالبة ،ت�صدیق ًا
لقوله تعاىل:
(واتقوا يوما ترجعون فيه �إىل الله مت توفى كل نف�س ما ك�سبت وهم ال يظلمون) (البقرة.)280 :

عا�ش ًرا ــ �إتقان العمل واتباع �أرقى الأ�سالیب العلمیة يف الإنتاج:
�إن العمل يف الإ�سالم �أمانة وم�س�ؤولیة ،یقول تعاىل:

(ول�و �ش�اء الل�ه جلعلك�م �أم�ة واح�دة ولك�ن ي�ض�ل م�ن ي�ش�اء ويه�دي م�ن ي�ش�اء ولت�س�ئلن
عم�ا كنت�م تعمل�ون) (النح�ل. )93 :
 )28الطربي� ،أبو جعفر حممد بن جریر ،جامع البیان عن ت�أویل �آي القر�آن ،دار الفكر -بریوت ،ط  1405 ،1ه �ص.31
 )29حمی�ش ،حمایة امل�ستهلك من منظور �إ�سالمي� ،ص 172
 )30القرين� ،آداب ال�سوق يف الإ�سالم� ،ص .75/74
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ویقول �صلى الله علیه و �سلم ــ(�إن الله یحب �إذا عمل �أحدكم عمال �أن یتقنه»( ،((3لذا على امل�سلم �أن یتزود
يف كل ما یبا�شره من عمل بالأ�سالیب اجلدیدة التي ك�شف عنها العلم ،والتي ت�ؤدي �إىل زیادة �إتقان ال�سلعة
وحت�سینها ،ومن الأ�صول ال�شرعیة املقررة �أن ما ال یتم الواجب �إال به فهو واجب( ،((3و�إذا كان من الواجب
�إتقان العمل وحت�سینه ،ف�إن الو�سیلة �إىل ذلك واجبة وهي البحث العلمي عن كل جدید يف طریق الإنتاج
واتباع هذا اجلدید ،وال�شریعة الإ�سالمیة الغراء كانت �سباقة يف هذا املجال حنی دعت النا�س عامة �إىل
العمل و�إىل �إتقان �سلعهم ،وجعلت ذلك من العبادات والقرب التي یتقرب بها العبد �إىل ربه.
والإتقان يف املفهوم الإ�سالمي لی�س هدف ًا �سلوكی ًا فح�سب ،بل هو ظاهرة ح�ضاریة ت�ؤدي �إىل رقي اجلن�س
الب�شري ،وعلیه تقوم احل�ضارات ،ویعمر الكون ،وترثى احلیاة ،ثم هو قبل ذلك كله هدف من �أهداف
الدین ی�سمو به امل�سلم ویرقى به يف مر�ضات الله والإخال�ص له ,لأن الله ال یقبل من العمل �إال ما كان
خال�ص ًا لوجهه ،و�إخال�ص العمل ال یكون �إال ب�إتقانه ،ف�إتقان العمل واجب دیني ی�أمرنا به دیننا احلنیف.

�آثار االلتزام بهذه الآداب وال�ضوابط على ال�سوق:
�إن التزام اجلمیع بهذه الآداب وال�ضوابط والأخالق ،التي ر�سمها الإ�سالم للبیع وال�شراء ،مثل ال�صدق
وال�سماحة واملحافظة على العقود ،وعدم احللف ،وااللتزام ب�آداب ال�سوق ،كل ذلك من �ش�أنه �أن ی�ؤدي �إىل
نتائج طیبة ،نلخ�صها فیما ی�أتي(:((3
ــ كفاءة الأداء يف العمل واجلودة يف ال�صناعة والتجارة.
ــ �ضمان �أمانة وكفاءة املتعاملنی يف الأ�سواق.
ــ �إر�ضاء العاملنی يف الأ�سواق من بائعنی وم�شرتین ،وخا�صة يف ظل ما ی�شهده االقت�صاد العاملي من حترر
وانفتاح.
ــ حتقیق �أهداف العمل التجاري من ك�سب ،وكرثة العمالء� ،سمعة طیبة.
ــ �إن التزام ال�صدق وال�سماحة وغری ذلك من �أخالق الإ�سالم يف البیع وال�شراء ،جتعل ال�سوق مكان ًا حتكمه
القیم والأخالق ،وال حتكمه قواننی العر�ض والطلب فقط ،والتي تنتفي فیها الأخالق.

 )31البیهقي� ،شعب الإمیان ،5312 ،قال الألباين :حدیث ح�سن ،انظر :الألباين ،اجلامع ال�صغری وزیادته� .،ص .277
 )32الباك�ستاين ،زكریا بن غالم قادر� ،أ�صول الفقه على منهج �أهل احلدیث ،دار اخلراز ،ط )106 /1(1
 )33حمی�ش ،حمایة امل�ستهلك من منظور �إ�سالمي� ،ص 46
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الخــاتمة:
مما �سبق ن�ستنتج �أن الفقه الإ�سالمي ،ومن خالل نظرة الإ�سالم ال�شاملة جلميع نواحي املجتمع ،كان �سباق ًا يف
�إدارة دفة االقت�صاد ،وناجح ًا يف دمج احلياة االقت�صادية واالجتماعية مع ًا مبا ي�ضمن كرامة الإن�سان وحريته
بغ�ض النظر عن معتقده .فقد �أظهر الإ�سالم دور املال و�أو�ضح �أهميتهّ ،
وبي �ضرورة عدم تداوله ب�شكل خاطئ
وعدم اكت�سابه بطرق غري �شرعية ،ف�أر�سى �أ�سواق ًا ذات دعائم متينة بعيدة عن الغ�ش و�أ�ساليبه ،وخالية من
املناف�سات غري ال�شريفة كاالحتكار �أو عرقلة انتقال ال�سلع والأفراد من و�إىل ال�سوق ،وهدفها حتديد ال�سعر بناء
على الطلب والعر�ض العادلني من خالل ظروف تناف�سية تعك�سها احلالة االقت�صادية واالجتماعية.
وبعد متام هذا اجلهد ،ال بد من ت�سجیل �أبرز ما تو�صلت �إلیه من نتائج ،وخال�صة ما ذكرت فیها من �أمور� ،أجملها
فیما یلي:
1ــ التعریف الأ�شمل والأدق للمناف�سة امل�شروعة هو� :أنها املناف�سة ال�شریفة ذات اجلدوى ،التي ال بد منها من
�أجل العمل الد�ؤوب وعدم الرتاخي والك�سل ،والتي تقوم على جملة من الأخالق واملبادئ ال�شرعیة ،ذات م�صلحة
لأطراف كثریة ،مبا فیها العاملنی واملجتمع.
٢ــ التجارة �أعم من البیع �إذ البیع نوع منها فالتجارة يراد بها كل عمل یق�صد به الربح ب�صفة عامة.
� ٣أباح الإ�سالم املناف�سة التجاریة ودل على ذلك الكثری من الأدلة ال�شرعیة من الكتاب وال�سنة وكذلك �إجماع
الأمة.
� 4أحاط ال�شرع املناف�سة التجاریة بالعدید من ال�ضوابط منها( :حترمی الغ�ش ،وحتري احلالل ،وحترمی
التطفیف يف املیزان)...
 ٥للغ�ش �آثار �سلبية كثریة منها� :أ�ضرارا �أخالقیة ،ومالیة ،و�صحیة...
 ٦ملراقبة اجلهات امل�سئولة للموازین واملكاییل فوائد و�آثار منها :زرع الثقة يف النفو�س ،وحمایة �أموال النا�س،
وخدمة االقت�صاد...
 7االلتزام بال�ضوابط ال�شرعیة للمناف�سة التجاریة له نتائج طیبة على املتعاملنی يف الأ�سواق منها :جتعل ال�سوق
مكان ًا حتكمه القیم والأخالق ،وكفاءة الأداء يف العمل واجلودة يف ال�صناعة والتجارة ،ولإر�ضاء العاملنی يف
الأ�سواق ،وحتقیق �أهداف العمل التجاري.
 8هناك �صور عدیدة وكثریة للمناف�سة التجاریة امل�شروعة ،مثل :املزایدة ،والتق�سیط ،والدعایة والإعالن،
واجلوائز.
 9لتعریف املناف�سة غری امل�شروعة خ�صائ�ص عامة یتمیز بها ،منها :القیام ب�أفعال ال تتفق مع قواعد الأمانة
وال�شرف ،و�إحلاق ال�ضرر بالآخرین.
10ــ طرق الك�سب غری امل�شروعة متعددة ومتنوعة ،منها :الغ�ش التجاري ،والربا ،والقمار.
11ــ �أ�سباب تف�شي ظاهرة الغ�ش التجاري كثریة ،منها� :ضعف الإمیان ،وعدم اخل�شیة من الله تعاىل ،واجلهل
وعدم املعرفة والإحاطة بفقه املعامالت ال�شرعیة ،وغریها.
12ــ هناك �صور حدیثة ومتنوعة للمناف�سة غری امل�شروعة ،مثل :الإ�ساءة �إىل �سمعة التاجر ،و�إثارة �أعمال ت�ؤدي
�إىل ا�ضطراب التنظیم الداخلي للمتجر ،وغریها.
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13ــ لالحتكار �آثار �سیئة ومدمرة على ال�سوق ،فهو ی�ؤدي �إىل �إهدار حریة التجارة حیث یتحكم املحتكر يف
ال�سوق ،ویقتل روح املناف�سة البناءة ،فیكون ذلك �سببا يف عدم �إتقان وحت�سنی وتطویر املنتجات.
14ــ بیع احلا�ضر للبادي منهي عنه ملا فیه من ال�ضرر ب�أهل البلد ،وملا فیه من غنب یلحق �صاحب ال�سلعة كونه
یجهل ثمن ال�سلعة احلقیقي ،مما ی�ؤدي �إىل �إ�ضرار بامل�شرتین ،وارتفاع الأ�سعار.
15ــ من �أجل �صحة املعامالت يف ال�سوق ،ومراقبة الت�صرفات و�سلوك البائعنی وامل�شرتین والت�أكد من �سالمتها،
وت�صحیح االنحرافات التي قد حت�صل ،كان نظام احل�سبة يف الإ�سالم.
16ــ حتى ی�ؤدي نظام الت�سعری الغر�ض الذي من �أجله فر�ض ینبغي على الدولة �أن تقوم مبجموعة من التدابری
الوقائیة ،منها :مراقبة الأ�سعار مراقبة دقیقة ،ومعاقبة كل من یثبت خمالفته لنظام الت�سعری.
17ــ نظرا للتطور ال�سریع الذي یحدث يف �شتى جماالت احلیاة ،وال�سیما جمال التجارة واملناف�سة فیها ،كان البد
من �سن القواننی والت�شریعات الكفیلة ب�ضبط جمیع الأمور املتعلقة بذلك ،ومراقبة تطبیقها.
18ــ هناك فوائد تتحقق من �سن قواننی تنظم وحتمي املناف�سة التجاریة ،منها :ت�شجیع املناف�سة التجاریة
امل�شروعة ،تعزیز كفاءة الإنتاج ،توزیع �أف�ضل للموارد االقت�صادیة.

التوصيات:
١ــ يجب �أن يتجه طالب العلم ال�شرعي للبحث يف م�سائل االقت�صاد الإ�سالمي ،ومتابعة تطوراته.
2ــ االلتزام مبا �شرعه الله لنا يف جميع معامالتنا احلياتية ،وااللتزام بقواعد الأخالق الإ�سالمية يف
املعامالت.
3ــ �ضرورة توفر �شروط و�صفات معينة يف ع�ضو الرقابة املالية والإدارية ،وو�ضع الرجل املنا�سب يف
املكان املنا�سب.
4ــ على الدولة ت�سعري ال�سلع ،خا�صة يف ظل ما مير به املجتمع من غالء فاح�ش ،ال�سيما حالة وجود
الأزمات االقت�صادية وال�سيا�سية التي متر بها املجتمعات الإ�سالمية اليوم.
5ــ�ضرورة فر�ض عقوبات قانونية حازمة ،وخمالفات مالية مرتفعة لكل من يقوم بعملية االحتكار� ،أو من
يخالف �أمر الدولة يف الت�سعري� ،أو يغ�ش ويظلم النا�س يف معامالته التجارية واملالية.
6ــ �ضرورة تطبيق ال�شريعة الإ�سالمية يف كل املعامالت املالية ،والعمل على ن�شر فقه االقت�صاد الإ�سالمي
يف الدول الغربية.

وعلى الله ق�صد ال�سبيل و�آخر دعوانا �أن احلمد لله رب العاملني.
و�صلى الله على �سيدنا حممد وعلى �آله و�صحبه �أجمعني.
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