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عن المجلة

وال�سريف�ة  القت�س�اد  جم�الت  يف  البح�وث  بن�س�ر  تعن�ى  حمكم�ة  دولي�ة  علمي�ة  جمل�ة 

ال�س�نة. يف  مرت�ن  املجل�ة  ه�ذه  وت�س�در  الإ�س�المية، 

العلم�ي  نتاجه�م  ون�س�ر  لتحكي�م  واملتخ�س�س�ن  للباحث�ن  الفر�س�ة  اإتاح�ة  اإىل  املجل�ة  ته�دف 

الإ�س�المية،كما  وال�سريف�ة  القت�س�اد  جم�ال  يف  ودرا�س�ات  بح�وث  م�ن  اجنلي�زي(   )عرب�ي 

م�ن  للم�س�تفيدين  والدرا�س�ات  البح�وث  ه�ذه  اإتاح�ة  خ�الل  م�ن  املع�ريف  الوع�ي  ن�س�ر  اإىل  ته�دف 

واللكرتوني�ة. الورقي�ة  الن�س�ر  و�س�ائط 

الرؤية
 اأن تكون جملة علمية دولية رائدة يف جمال ال�سناعة املالية الإ�سالمية.

الرسالة
العاملية  املعايري  وفق  الإ�سالمية،  املالية  ال�سناعة  جمال  يف  املحكمة  العلمية  البحوث  ن�سر 

املعتمدة.

االهداف
�� اإتاحة الفر�سة للباحثن حمليًا وعامليًا للتحكيم والن�سر يف جمال ال�سناعة املالية الإ�سالمية.

�� الإ�سهام يف دعم وتطوير ال�سناعة املالية الإ�سالمية من خالل البحوث العلمية املت�سمة بالأ�سالة 

والتجديد وفق املعايري العلمية املعتربة.

�� حتقيق عاملية ال�سريفة الإ�سالمية وفق الروؤية الع�سرية ب�سوابطها ال�سرعية و اأخالقياتها املهنية.

للبحوث  وثائقيًا  �سجاًل  تكون  بحيث  للمجلة  العلمية  املرجعية  حتقق  للمعلومات  مكانز  تاأ�سي�س   ��

والدرا�سات يف جمال ال�سناعة املاليةالإ�سالمية.

العناوين للتواصل: 
info@mashurajournal.com

http://www.mashurajournal.com
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ب�سم الله الرحمن الرحيم

ملخـص
 تهدف الدرا�سة اإىل بيان �سوابط واآداب املناف�سة التجارية يف الإ�سالم، حيث اهتمت ال�سريعة الإ�سالمية 

العري�سة،  اخلطوط  منهما  لكل  وو�سع  خ�سو�سا،  التجاري  واجلانب  عموما  القت�سادي  باجلانب 

وال�سوابط التي تكفل حتقيق تلك ال�سعادة، فاأر�سى اأ�سواقًا ذات دعائم متينة بعيدة عن الغ�س واأ�ساليبه، 

وخالية من املناف�سات غري ال�سريفة كالحتكار اأو عرقلة انتقال ال�سلع والأفراد من واإىل ال�سوق، وهدفها 

حتديد ال�سعر بناء على الطلب والعر�س العادلن من خالل ظروف تناف�سية تعك�سها احلالة القت�سادية 

والجتماعية، لذلك فقد اأو�سى الباحث بالآتي:

يف  الإ�سالمية  الأخالق  بقواعد  واللتزام  احلياتية،  معامالتنا  جميع  يف  لنا  الله  �سرعه  مبا  اللتزام   -

املعامالت.

املالية والإدارية، وو�سع الرجل املنا�سب يف  الرقابة  - �سرورة توفر �سروط و�سفات معينة يف ع�سو 

املكان املنا�سب.

- على الدولة ت�سعري ال�سلع، ل�سيما حالة وجود الأزمات القت�سادية وال�سيا�سية التي متر بها املجتمعات 

الإ�سالمية اليوم.

يف  النا�س  ويظلم  يغ�س  من  لكل  مرتفعة  مالية  وخمالفات  حازمة،  قانونية  عقوبات  فر�س  �سرورة   -

معامالته التجارية.

- �سرورة تطبيق ال�سريعة الإ�سالمية يف كل املعامالت املالية.

كلمات مفتاحية: املناف�سة التجارية، �سوابط املناف�سة، التجارة يف الإ�سالم، املناف�سة امل�سروعة.

ضوابط المنافسة التجارية
وآدابها في اإلسالم

د. زرزار العي����ا�س����ي

اأ�ستاذ حما�سر ــ اأ. جامعة 20 اأوت 1955 �سكيكدة، اجلزائر

)�سّلم البحث للن�سر يف 14 / 12/ 2014م، واعتمد للن�سر يف 1/1 / 2015م( 
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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.



املجلد )1( ــ العدد )2( ــ دولة قطر ــ 1436 هـ ــ 2015م

61

مقدمــة:
اإن التجارة تعترب ع�سب احلياة القت�سادية يف املا�سي واحلا�سر، ولأهميتها ومكانتها ولدورها الذي 

اأدى اإىل ازدهار احلياة بكافة جمالتها، ا�ستد الإقبال عليها، ونظًرا للتطور ال�سريع الذي حدث عليها؛ ا�ستد 

التناف�س بن التجار، وتعددت وتنوعت اأ�ساليب التناف�س املتبعة يف التجارة، فاأ�سكل على النا�س بع�س 

الأمور املتعلقة باملناف�سة التجارية، كما جهل بع�س التجار حكم هذه الأمور، فاتبعوا بع�س الأ�ساليب غري 

امل�سروعة ظانن اأنها م�سروعة، وذلك لكرثة ا�ستعمالها من غري علم مب�سروعيتها.

والإ�سالم دين ي�سلح كل زمان ومكان، فاإذا ما عدنا اإىل ت�سريعاته العظيمة، واإىل هدي نبينا �� �سلى الله 

الب�سرية  اإ�سعاد  اإىل  ي�سعى  فالإ�سالم  خاطرنا،  يف  يجول  ما  لكل  ال�سايف  اجلواب  وجدنا   �� و�سلم  عليه 

جمعاء، لذا اهتم باجلانب القت�سادي عموما واجلانب التجاري خ�سو�سا، وو�سع لكل منهما اخلطوط 

العري�سة، وال�سوابط التي تكفل حتقيق تلك ال�سعادة، فهي �سريعة تت�سف باملرونة والواقعية والقدرة 

على ا�ستيعاب كل ما ا�ستجد وكل ما اأُ�سِكل على النا�س معرفة وجه ال�سواب فيه.

وقد كان النبي �سلى الله عليه و�سلم يذهب اإىل ال�سوق بنف�سه، ويراقب ما يجري فيه؛ موجهًا ومر�سدًا 

ومبينًا للتجار ما يجب عليهم اأن يلتزموا به، وما يجب عليهم اأن يجتنبوه، فقد روى اأبو هريرة �� ر�سي 

 من طعام، فاأدخل يده، فنالت اأ�سابعه بلاًل، 
)1(

الله عنه  اأن ر�سول الله �سلى الله عليه و�سلم مر على �سربة

فقال: يا �ساحب الطعام، ما هذا؟ قال: اأ�سابته ال�سماء يا ر�سول الله، قال: اأفال جعلته فوق الطعام حتى 

)2(
يراه النا�س؟ ثم قال: )من غ�سنا فلي�س منا( 

وكرثت  احتياجاتهم  وتنوعت  النا�س،  م�سالح  وت�سابكت  احلياة  فيه  تطورت  زمٍن  يف  اليوم  ونحن 

اهتماماتهم، بل وف�سدت طباع بع�سهم، فابتكر املبطلون العديد من الأ�ساليب واحليل اخلبيثة للك�سب غري 

امل�سروع، مما دمر حياة النا�س، واأدخل احلرام يف �ستى جمالت احلياة.

م�سكلة الدرا�سة:

حتاول هذه الدرا�سة الإجابة عن ال�سوؤال الرئي�سي التايل: 

ما �سوابط املناف�سة التجارية امل�سروعة وما اآدابها يف الإ�سالم؟ 

اأهمية الدرا�سة:

تكت�سب الدرا�سة اأهميتها لالعتبارات الآتية:

�� كونه يتعامل مع �سريحة وا�سعة من النا�س وهم املتعاملون يف الأ�سواق، فالبحث مهّم لدقته، وحاجة 

1( قوله: �صربة من طعام، هي ب�صم ال�صاد والإ�صكان الباء. قال الأزهري: ال�صربة: الكومة املجموعة من الطعام، �صميت �صربة؛ لإفراغ بع�صها على بع�س. ومنه قيل لل�صحاب 

فوق ال�صحاب �صبري. اأنظر: النووي، اأبو زكريا يحيى بن �صرف بن مري، �صحيح م�صلم ب�صرح النووي، دار اإحياء الرتاث العربي بريوت ( ط2/ 2 2139ه( .

2( الرتمذي، اأبو عي�صى حممد بن عي�صى ال�صلمي، �صنن الرتمذي، حتقيق: اأحمد حممد �صاكر واآخرون، دار اإحياء الرتاث العربي، بريوت، كتاب: البيوع، باب: ما جاء يف 

كراهية الغ�س يف البيوع، )3/606 1315 ( ، وقال الرتمذي: حديث اأبي هريرة حديث ح�صن �صحيح، والعمل على هذا عند اأهل العلم، كرهوا الغ�س وقالوا: الغ�س حرام، 

انظر: الرتمذي، �صنن الرتمذي، )3.606( 
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املجتمع اإليه هذه الأّيام.

من  يعد  فالبحث  الأ�سواق،  يف  املتبعة  املناف�سة  اأ�ساليب  على  ويحدث  حدث  الذي  الكبري  التطور   -

املو�سوعات التي لزالت خالفّية بن املهتّمن بهذا املجال، �سواء من الفقهاء اأم القت�سادين.

- النفتاح الكبري على العامل وما يحدث فيه من تناف�س يف جمال التجارة، وا�ستخدام التقنيات احلديثة 

كالإنرتنت وو�سائل الدعاية والإعالن احلديثة.

- هناك الكثري من اأعمال املناف�سة التجارية يف ال�سوق حتدث على غري هدى وعلم بفقه املعامالت التجارية، 

فاملو�سوع يلّبي حاجات اأ�سا�سّية للفرد واجلماعة اإذا ما كان ذلك حتت اإ�سراف ال�سريعة الإ�سالمية.

- غياب الوازع الديني والهتمام ال�سديد باملال وتكدي�سه دون النظر اإىل الطريقة املتبعة للح�سول عليه.

- التاأكيد على اأن ال�سريعة الإ�سالمية �ساحلة لكل زمان ومكان، وهي قادرة على تنظيم املعامالت التجارية 

مهما تطورت وتنوعت اأ�ساليبها.

م�سطلحات الدرا�سة: 

التجارة:

هي عملية البيع وال�سراء، وهي مبادلة مال مبال، �سواء كانت جتارة داخلية وهي املبادلت التي جتري 

يف البالد وتخ�سع ل�سلطة الدولة، اأم جتارة خارجية وهي املبادلت التي جتري يف البالد غري اخلا�سعة 

.)3(
ل�سلطات الدولة

والتجارة اأعم من البيع اإذ البيع نوع منها فالتجارة يراد بها كل عمل يق�سد به الربح ب�سفة عامة.

املناف�سة:

وتعني احلر�س على الغلبة والنفراد باملحرو�س عليه، والتناف�س فيه، ونف�س ينف�س فهو مناف�س اإذا نزع 

.)4(
يف ال�سيء، اأو اأراده وح�سد من �سار اإليه

اأما املناف�سة امل�سروعة

الرتاخي  وعدم  الدوؤوب،  العمل  اأجل  من  منها  بد  ل  جدوى،  ذات  مفيدة  �سريفة  مناف�سة  اأنها  بها  يق�سد 

والك�سل، تقوم على جملة من الأخالق واملبادئ ال�سرعية، ذات م�سلحة لأطراف كثرية مبا فيها العاملن 

والزبائن واملجتمع.

تعريف املناف�سة غري امل�سروعة:

اأعماًل  با�ستخدامه  بها  امل�سموح  احلدود  املناف�سة،  اأطراف  اأحد  جتاوز  هي:  امل�سروعة  غري  املناف�سة 

3( اأبو العز، علي حممد اأحمد، التجارة الإلكرتونية واأحكامها يف الفقه الإ�صالمي، ط 1، دار النفائ�س، الأردن، 2008م، �س 36.

4( احلميدي، حممد بن اأبي ن�صر بن فتوح الأ�صدي، تف�صري غريب ما جاء يف ال�صحيحني، ط 1، مكتبة ال�صنة، القاهرة، 1415هـ. 
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 فهي كل الأعمال التي 
،)5(

واأ�ساليب غري �سليمة، خارجة عن عادات التجار واأعرافهم وتقاليدهم واأخالقهم

تلحق �سرًرا بالآخرين وهي كذلك ا�ستخدام ال�سخ�س لطرق وو�سائل منافية للقانون اأو العرف اأو العادات 

اأو ال�سرف.

ال�سوق:

هو ذلك التنظيم الذي يهيئ لكل من البائعن وامل�سرتين فر�س تبادل ال�سلع واخلدمات وعنا�سر الإنتاج، 

وفيه حتدد الأ�سعار، وعليه فاإن ال�سرط الأ�سا�سي لوجود ال�سوق هو توفر اإمكانية الت�سال بن البائعن 

.)6(
وامل�سرتين، �سواء كانوا يف مكان واحد اأم اأماكن متفرقة

المبحث األول:
 موقف الشريعة اإلسالمية من التجارة والمنافسة فيها

عندما جاء الإ�سالم اإىل املجتمع العربي يف �سبه اجلزيرة العربية وجد �سورًا من املعامالت املالية، اإذ كان 

اأمة اأو جمتمع لهم حياة اجتماعية ومدنية واقت�سادية، وتعاقدات ومعامالت مالية، فكانوا  العرب كاأي 

يتحالفون ويتبايعون ويتداينون ويوؤجرون ويرهنون ويتجرون، وكانوا يف جميع معامالتهم وعقودهم 

.
)7(

واتفاقاتهم يعربون عن اإرادتهم خا�سعن لأعرافهم وعادات جارية بينهم

العربية،  ال�سلع والب�سائع من خارج اجلزيرة  العديد من  فيه  تفد  كان مو�سم احلج مو�سمًا جتاريًا  كما 

ومن معظم اأنحاء اجلزيرة العربية اإىل مكة، ولأهمية التجارة ومكانتها لدى العرب عمومًا ولدى قري�س 

املجاز  وذي  عكاظ  ك�سوق  �سلعهم،  لعر�س  فيها  يجتمعون  التي  الأ�سواق،  من  العديد  اأقاموا  خ�سو�سًا، 

من  الكثري  يف  التنظيم  من  الكثري  اإىل  تفتقر  كانت  الأ�سواق  هذه  ولكن  الأ�سواق،  من  وغريها  وهجر 

املعامالت التي كانت جتري فيها، فكان التجار ميار�سون فيها املعامالت الربوية والغ�س والتطفيف يف 

الكيل وامليزان واحللف الكاذب وغريها من املعامالت ال�سارة باملجتمع، والتي كان ال�سحية فيها الفقري 

واملغفل وامل�سكن من عامة النا�س، اأما امل�ستفيد منها فهو التاجر من كبار القوم و�سيدهم دون اأن يهمه ما 

.
)8(

كان يح�سل عليه من مال اإن كان طيبًا اأو خبيثا

لذا حظي ال�سوق يف عهده �سلى الله عليه و�سلم باهتمامه ورعايته، وتعهده بالإ�سراف واملراقبة، وو�سع 

الفا�سدة، كما منع بيع املحرمات فيه، كما عني  البيوع  اآدابًا، وطهره من كثري من  له  له �سوابط، و�سن 

 ،
)9(

�سلى الله عليه و�سلم بحريته واإتاحة الفر�سة املتكافئة فيها للبيع وال�سراء بن اجلميع على ال�سواء

كما حر�س اأمري املوؤمنن عمر ر�سي الله عنه على تعين املحت�سبن الذين يهتمون باملكاييل واملوازين، 

كما يهتمون مبحاربة الغ�س والتدلي�س والحتكار ونحو ذلك، فهم يعملون ذلك من منطلق الأمر باملعروف 

والنهي عن املنكر، وقد كان يعزر من ينق�س املكيال وامليزان، اأو يحتال على النا�س اأو يحتكر.

5( حمدان، ماهر فوزي، حماية العالمة التجارية درا�صة مقارنة، من�صورات اجلامعة الأردنية، 1999م، �س 70

6( مرطان، �صعيد �صعد، مدخل للفكر القت�صادي يف الإ�صالم، موؤ�ص�صة الر�صالة، 1986م، �س 121

7( �صبري، حممد عثمان، املدخل اإىل فقه املعامالت املالية، دار النفائ�س، الأردن، �س 17

8( اجلوعاين، حممد جنيب حمادي، �صوابط التجارة يف القت�صاد الإ�صالمي، ط 1، دار الكتب العلمية، بريوت، 1426 ه، �س.40

9( ابن عمر، يحيى الأندل�صي املالكي، اأحكام ال�صوق يف الإ�صالم، 1975 م، �س 36
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1�� حكم املناف�سة التجارية يف الإ�سالم

ملا اأباح الإ�سالم العمل التجاري و�سجع عليه اأباح املناف�سة التجارية امل�سروعة فيه، فالتناف�س امل�سروع 

بن املتعاملن يف الأ�سواق املالية وال�سلعية جائٌز يف الإ�سالم؛ لأن الأ�سل يف الإ�سالم عدم التدخل بفر�س 

�سعٍر معن لل�سلع املتداولة يف الأ�سواق حيث اإن التعامل يف �سريعة الإ�سالم مبناه على احلرية، و�سحة 

ما يرتا�سى عليه املتعاقدان، ويف هذا منع لل�سرر الذي يعوق حركة التعامل يف الأ�سواق ف�ساًل عن ال�سرر 

الذي يتعر�س له اأ�سحاب ال�سلع واملنتجات، لقوله تعاىل

)يا اأيها الذين اآمنوا ل تاأكلوا اأموالكم بينكم بالباطل اإل اأن تكون جتارة عن ترا�س منكم( ) الن�ساء:29( .

فقد وروى اأن�س ر�سي الله عنه قال غال ال�سعر على عهد ر�سول الله �سلى الله عليه و�سلم فقالوا يا ر�سول 

الله �سّعر لنا، فقال: اإن الله هو امل�سعر القاب�س البا�سط الرازق، واإين لأرجو الله اأن األقى ربي ولي�س اأحد 

.)10(
منكم يطلبني مبظلمة يف دم ول مال 

اأن تكون  اإذ يجب  الإ�سالم ذات �سفات خا�سة،  التجارية يف  املناف�سة  املناف�سة، لكن  اإىل  فالإ�سالم يدعو 

مناف�سة بناءة، تن�سب على الت�سابق يف اإجادة العمل، وحت�سن املنتجات، كما يوجب اأن تكون مناف�سة 

خرية، فال يرتتب عليها الإ�سرار بالغري، كما اأن التناف�س م�سروع اإذا كان من اأجل دخول اجلنة والإميان 

واخلري والعمل ال�سالح والعلم النافع ونحو ذلك.

اآيات القراآن الكرمي، و�سنة النبي  اأنها م�سروعة، وقد حفلت  اأن الأ�سل يف حكم التجارة   فال خالف يف 

الكرمي �سلى الله عليه و�سلم بالأدلة على م�سروعيتها، وكذا فعل ال�سحابة، والأجماع الأمة.

�� من القراآن الكرمي: قوله تعاىل )يا اأيها الذين اآمنوا ل تاأكلوا اأموالكم بينكم بالباطل اإل اأن تكون جتارة 

عن ترا�س منكم( ) الن�ساء:29( .

وقوله تعاىل ) يا اأيها الذين اآمنوا اإذا نودي لل�سالة من يوم اجلمعة فا�سعوا اإىل ذكر الله وذروا البيع ذلكم 

خري لكم اإن كنتم تعلمون( ) اجلمعة: 9( . اأي بالبيع والتجارة بدليل قوله تعاىل »وذروا البيع«، اأي فاإذا 

)11(
ق�سيت ال�سالة، فاطلبوا الربح الذي كان حمرمًا عليكم عند النداء

وقوله تعاىل )... اإل اأن تكون جتارة حا�سرة تديرونها بينكم فلي�س عليكم جناح األ تكتبوها( 

)البقرة: 282( .

�� من ال�سنة النبوية ال�سريفة: قول ر�سول الله �� �سلى الله عليه و�سلم �� »البيعان باخليار ما مل يتفرقا 

)12(
فاإن بينا و�سدقا بورك لهما يف بيعهما واإن كذبا وكتما حمقت بركة بيعهما« 

 ما ورد عن رافع ابن خديج �� ر�سي الله عنه قال: قيل يا ر�سول الله، اأي الك�سب اأطيب؟ قال:عمل الرجل 

10(  الرتمذي، �صنن الرتمذي، كتاب البيوع، باب ما جاء يف الت�صعري وقال الرتمذي: هذا حديث ح�صن �صحيح، انظر الرتمذي 605/ 1

11( ال�صنقيطي، اأ�صواء البيان، )1/ 89( 

12( البخاري، �صحيح البخاري، كتاب: البيوع، باب من اأنظر مع�صرا، ) 2/ 732( ، )1973( 
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)13(

بيده وكل بيع مربور« 

الإجماع: اأجمع امل�سلمون على جواز التجارة يف اجلملة، وهذا ما تقت�سيه احلكمة؛ لأن النا�س يحتاج

بع�سهم اإىل ما يف اأيدي بع�س، وهذه �سنة احلياة، وت�سريع التجارة وجتويزها هو الطريق اإىل و�سول

)14(
كل واحد منهم اإىل غر�سه ودفع حاجته

القواعد  و�سع  فقد  تعامالت،  من  فيها  يجري  وما  بالأ�سواق  البالغ  الإ�سالم  اهتمام  يتبن  �سبق  ومما 

وال�سوابط لها، وبن احلالل وو�سحه، واأمر باإتباعه، وبن احلرام ونهى عنه، واأمر باجتنابه.

2�� املناف�سة امل�سروعة واملناف�سة غري امل�سروعة

اأعماًل  با�ستخدامه  بها  امل�سموح  احلدود  املناف�سة،  اأطراف  اأحد  جتاوز  هي:  امل�سروعة  غري  املناف�سة 

، فهي كل الأعمال التي 
)15(

واأ�ساليب غري �سليمة، خارجة عن عادات التجار واأعرافهم وتقاليدهم واأخالقهم

تلحق نتائج �سلبية بالآخرين، وهي كذلك: ا�ستخدام ال�سخ�س لطرق وو�سائل منافية للقانون اأو العرف 

اأو العادات اأو ال�سرف.

وتعترب املناف�سة اأمرا �سروريًا ومطلوبًا يف ميدان الن�ساط التجاري، متى كانت يف حدودها امل�سروعة، 

اأما اإذا انحرفت عن هذه احلدود، باأن حتولت اإىل �سراع بن التجار، يحاول كل منهم جذب عمالء غريه 

من التجار، واإحلاق ال�سرر بهم، ويكون �سررها اأكرث من نفعها.

 ،
)16(

فالإ�سالم رف�س الإ�سرار بالآخرين يف اأي جمال كان، فقد قال �سلى الله عليه و�سلم  ل �سرر ول �سرار«

والتي اأ�سبحت فيما بعد من اأ�سهر القواعد الفقهية التي يبنى عليها الكثري من امل�سائل يف جمال املعامالت، 

بالإ�سافة اإىل نهيه عليه ال�سالم عن جمموعة من البيوع ل�ستمالها على ال�سرر بالآخرين.

فمهما تعددت الأهداف والغايات التي يحددها املجتمع لوجوده وم�ستقبله، يجب اأن تكون �سمن الإطار 

الإ�سالمي العام الذي ينطلق من الأخوة ال�سادقة بن جميع الأفراد، حيث تتج�سد الأخوة ال�سادقة يف 

�سرورة اأن تاأخذ الن�ساطات القت�سادية لأفراد املجتمع طابعًا تعاونيًا �سحيحا، فال يلجاأ اأحد اإىل املناف�سة 

املدمرة اأو اإىل الحتكار ال�سار، اإل اأن الطابع التعاوين وفق التعاليم الإ�سالمية ل يلغي املناف�سة احلرة 

البناءة الهادفة اإىل حت�سن الإنتاج وخري املجتمع عامة، واإمنا الذي يجب اإلغاوؤه وفق القيم الإن�سانية هو 

.)17(
املناف�سة التي توؤدي اإىل �سرر الغري من املنتجن وامل�ستهلكن

13( الألباين، ال�صل�صلة ال�صحيحة، )2/ 106( 

14( ابن قدامه، اأبو حممد عبد الله بن حممد املقد�صي، املغني يف فقه الإمام اأحمد بن حنبل ال�صيباين، ط 1، دار الفكر،بريوت، 1405 ه،)3/ 560( .

15( حمدان، ماهر فوزي، حماية العالمة التجارية درا�صة مقارنة، من�صورات اجلامعة الأردنية، 1999 م، �س 70

16( اأخرجه ابن ماجة يف �صننه، كتاب الأحكام، باب ما بني يف حقه ما ي�صر بجاره، )2/ 784( .

17( هيكل، عبد العزيز فهمي، مدخل اإىل القت�صاد الإ�صالمي، دار النه�صة العربية، بريوت، �س 65
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المبحث الثاني:
 ضوابط المنافسة التجارية في الشريعة اإلسالمية

تعترب التجارة من اأف�سل طرق الك�سب واأ�سرفها، وهي تقوم على جمموعة من الأ�س�س والقواعد، فقد و�سع 

الإ�سالم لل�سوق اآدابًا عدة، واألقى على التاجر تبعات كبرية، وحمله م�سوؤوليات خطرية، وقدم له الن�سح، 

ور�سم له الطريق، وو�سع له املنهج، وطلب اإليه اأن ي�سري على ب�سرية من اأمره، فقد كان النا�س يف الإ�سالم 

ل يتعاطون البيع وال�سراء حتى يتعلموا اأحكامه واآدابه، وحالله وحرامه، فال بد من العلم قبل ال�سروع 

بالعمل، ومعرفة مثل هذه الأحكام فر�س كفاية، ولكنها ت�سبح فر�س عن على من اأراد ممار�سة التجارة؛ 

فالإ�سالم �سمن جمموعة من املعايري اخللقية والتوجيهات، ل�سمان �سالمة عمل ال�سوق من خالل اأوامر 

 وتتجلى 
،)18(

ونواه وترغيب وترهيب غايتها اإر�ساء الله عز وجل اأوًل، ثم حتقيق النفع العام واخلا�س

هذه الأخالقيات والآداب يف ما ياأتي:

اأول حترمي الغ�س:

دعا الإ�سالم اإىل اأن تقوم املناف�سة على اأ�س�س �سليمة، فال تقوم على الغ�س والت�سليل الذي تعددت طرقه، 

واختلفت وتنوعت �سوره هذه الأيام من اختالف يف موا�سفات ال�سلع املعرو�سة واملعباأة عن املوا�سفات 

القيا�سية اأو املعروفة للم�ستهلك اأو املعلن عنها اإىل طرق م�سللة للت�سويق والإعالن فكان ل بد من درا�سة 

هذه الظاهرة ب�سورة علمية وواقعية بهدف الق�ساء عليها.

فقد جاء حترمي الغ�س يف ال�سنة النبوية، ملا ورد عن اأبي هريرة:»اأن ر�سول الله �سلى الله عليه و�سلم مر 

على �سربة من طعام، فاأدخل يده، فنالت اأ�سابعه بلال، فقال يا �ساحب الطعام، ما هذا؟ قال اأ�سابته ال�سماء 

، ووجه الدللة 
)19(

يا ر�سول الله، قال اأفال جعلته فوق الطعام حتى يراه النا�س؟ ثم قال: من غ�س فلي�س منا

من احلديث: اأي من خان وغ�س ب�سرت حال، ال�سيء فلي�س من متابعينا، اأي لي�س على �سنتنا اأو طريقتنا 

)20(.
من فعل هذا

فالغ�س بكافة �سوره واأنواعه املختلفة ظلم لالآخرين واأكل حلقوقهم بالباطل، والغا�س خائن ياأخذ اأكرث 

يظهر  األ  تتطلب  التجاري  العمل  فاإ�سالمية  املطلوبة،  باملوا�سفات  لي�ست  ب�ساعة  ويبيع  ي�ستحق،  مما 

التاجر حما�سن ال�سلعة ويخفي عيبها، فاإذا طبق ذلك �سيوؤدي اإىل ا�ستقرار التعامل التجاري، واطمئنان 

النا�س ملعاي�سهم، فيقبل امل�سرتي ل�سراء ما يحتاجه وهو مطمئن مرتاح باأن ما يدفعه من نقود �سياأخذ ما 

يقابله من ب�ساعة جيدة ل غ�س فيها ول خداع؛ لأن املجتمع ي�سعى اإىل الك�سب احلالل.

ثانيا�� حتري احلالل:

يجب على امل�سلم اأن يتحرى احلالل يف ك�سبه وجميع معامالته، واأن يتجنب اأكل احلرام، ملا له من عواقب 

18( اأبو حمد، ر�صا �صاحب، اخلطوط الكربى يف القت�صاد الإ�صالمي، ط 1، دار جمدلوي، الأردن، 2006 م، �س 100

19(  �صحيح م�صلم ب�صرح النووي، دار اإحياء الرتاث العربي  بريوت، ط2/ 1322هـ )2/ 109( .

20(  املناوي، عبد الروؤوف، في�س القدير ب�صرح اجلامع ال�صغري، املكتبة التجارية، م�صر، ط1، 1356 هـ.



املجلد )1( ــ العدد )2( ــ دولة قطر ــ 1436 هـ ــ 2015م

67

فامل�سلم مدعو لتحري م�سادر  الدعاء،  ا�ستجابة  العمل، وعدم  الدنيا والآخرة منها عدم قبول  كبرية يف 

ك�سبه، فهو ي�سعى اإىل الك�سب احلالل، مبتعدًا عن الك�سب احلرام، فاإن كان ذلك هدفه فاإنه �سوف يتحرى 

اإخوانه  مع  والأمانة  بال�سدق  يتعامل  بل  يخون،  ول  يخدع  ول  يغ�س  ل  ال�سنعة،  يف  واجلودة  الدقة 

فاإذا انت�سرت هذه املعاين يف املجتمع الإ�سالمي، �سمن امل�سلم حقوقه، فيقبل  امل�سلمن وغري امل�سلمن، 

على �سراء ما يحتاجه وهو مطمئن مرتاح باأن ما يدفعه من نقود �سياأخذ ما يقابله من ب�ساعة جيدة ل غ�س 

فيها ول خداع؛ لأن اجلميع ي�سعى اإىل الك�سب احلالل، واىل اإر�ساء الله تعاىل واخلوف من عقابه وعذابه 

يف حال الغ�س اأو اخليانة، فقد بن الإ�سالم للنا�س و�سائل الك�سب امل�سروع وحثهم على ممار�ستها.

ثالثا حترمي التطفيف يف امليزان:

اأوىل الإ�سالم املوازين واملكاييل اأهمية خا�سة، فهي جزء من الرتاث احل�ساري الإن�ساين القدمي، الذي 

النظام، وال�سري  �سبيل تطوير هذا  امل�سلمون جهدهم يف  الإ�سالمية عن غريها، وعمل  ورثته احل�سارة 

الكيل والوزن  اأن وحدات  به قدمًا، حتى بلغوا به درجة الن�سج والكمال، ولعل �سبب هذا الهتمام هو 

وحقوق  الله  حقوق  بع�س  توؤدى  فبها  املعامالت،  باب  يف  ال�سرعية  بالأحكام  وثيقة  �سلة  لها  والقيا�س 

الأوقاف والرتكات و�سائر  باأمور  عباده: كالزكاة وال�سدقات واخلراج والكفارات والنذور، وما يتعلق 

)21(
املعامالت اليومية

وقد ورد حترمي التطفيف يف الكيل يف قوله تعاىل:

)ويل للمطففن الذين اإذا اكتالوا على النا�س ي�ستوفون( )املطففن: 2-1(.

فقد اأعد الله عز وجل الهالك والعذاب لأولئك الفجار الذين ينق�سون املكيال وامليزان، ويف ال�سنة ال�سريفة 

)22(
قوله عليه ال�سالة وال�سالم »ول طففوا املكيال اإل منعوا النبات واأخذوا بال�سنن«

فالتطفيف يف املكيال وامليزان يوؤثر �سلبا على املجتمع وامل�ستهلك نتيجًة ملا يقوم به املطفف من خيانة 

الأثر يف الإخالل  له كبري  بالباطل، مما يكون  اأموالهم  اأ�سياءهم واأكل  النا�س  اإىل بخ�س  و�سرقة، توؤدي 

لذا لبد من وجود مراقبة من  املتعاملن،  ال�ستقرار والثقة بن  املعامالت، وزعزعة  العام يف  بال�سلوك 

امل�ستهلك  على  طيبة  بنتائج  يعود  ب�سبطها  والهتمام  واملوازين،  املكاييل  عن  امل�سئولة  اجلهات  قبل 

.)23(
واملجتمع

رابعا�� ال�سدق:

فقد حث الإ�سالم على ال�سدق يف جميع جمالت احلياة، ومنها املعامالت التجارية، فعن رفاعة بن رافع 

ر�سي الله عنه اأنه قال: خرجت مع النبي �سلى الله عليه و�سلم اإىل امل�سلى، فراأى النا�س يتبايعون فقال: 

»يا مع�سر التجار، فا�ستجابوا لر�سول الله �سلى الله عليه و�سلم ورفعوا اأعناقهم واأب�سارهم اإليه فقال: 

21(  ابن عمر، اأحكام ال�صوق يف الإ�صالم، �س95.

22( الطرباين، اأبو القا�صم �صليمان بن اأحمد بن اأيوب، املعجم الكبري، حتقيق: حمدي بن عبد املجيد ال�صلفي، ط 2، مكتبة الزهراء، املو�صل، قال الألباين: �صنده قريب من 

احل�صن وله �صواهد.

23( حمي�س، حماية امل�صتهلك من منظور اإ�صالمي، �س 186
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، فالدين الإ�سالمي ير�سد املتعاملن 
)24(

اإل من اتقى وبر و�سدق« اإن التجار يبعثون يوم القيامة فجارًا، 

يف ال�سوق اإىل التزام ال�سدق يف معامالتهم، مثل بيان التاجر لعيوب ال�سلعة متى وجدت، فلو حدث اأن 

اأخفى البائع عيبًا يف ال�سلعة، فهو اإ�سافة اإىل كونه غ�سًا يعاقب عليه الإ�سالم، فاإنه يعطي امل�سرتي احلق 

 
.)25(

يف اإعادة ال�سلعة، وف�سخ البيع متى كان العيب ينق�س من قيمة ال�سلعة

خام�سا�� حترمي التدلي�س:

الآخر،  املتعاقد  عن  العقد  حمل  يف  يعلمه  خفيًا  عيبًا  املتعاقدين  اأحد  كتمان  اأنه  التدلي�س  تعريف  ميكن 

الغ�س والتدلي�س وكتمان  اأ�ساليب  اأن يالزمها الو�سوح والبيان بعيدًا عن  فاملعامالت يف الإ�سالم يجب 

العيب، بل تعتمد على الإف�ساح بن املتعاملن يف الأ�سواق، حيث يقول النبي �سلى الله عليه و�سلم البيعان 

)26(»
باخليار ما مل يفرتقا فاإن �سدقا وبينا بورك لهما يف بيعهما والآن كتما وكذبا، حمقت بركة بيعهما

ال�سلعة من  اأن يف�سح كل منهما عن املبيع والثمن، فالبائع يبن ما يف  اأن على املتعاقدين  وجه الدللة: 

عيوب، وامل�سرتي يبن الثمن من حيث جن�سه وقدره و�سنفه، وبذلك جعل الإ�سالم من الإف�ساح و�سيلة 

من و�سائل حتقيق الربكة يف الدنيا، والنجاة من عذاب الله يف الآخرة. 

�ساد�سا�� قيام التجارة على الرتا�سي:

من املبادئ العامة يف ال�سريعة الإ�سالمية ا�سرتاط الرتا�سي التام بن املتعاقدين يف اأمور التجارة، لقوله 

اأن تكون جتارة عن ترا�س  اإل  بالباطل  اأموالكم بينكم  تاأكلوا  اأمنوا ل  الذين  اأيها  تعاىل: )يا 

 
)27(

منكم(  )الن�ساء: 29( وقوله عليه ال�سالم: )اإمنا البيع عن ترا�س( 

�سابعا�� لزوم التقوى:

فالأعمال ال�ساحلة تن�ساأ عن التقوى وخ�سية الله عز وجل واخلوف منه، بامتثال اأوامره واجتناب نواهيه، 

وهذا �سابط اأ�سا�سي من �سوابط ال�سلوك الإن�ساين جميعه، اإذ يجعل امل�سلم املتقي حري�سًا على اأن يكون 

قومي ال�سلوك، بعيدًا عن املنكرات واملعا�سي، وي�سمل ذلك جميع جمالت التعامل يف الأ�سواق من ذهاب 

اإىل ال�سوق واياب منه، واجللو�س فيها للمبايعة، وكذلك عدم الإيذاء باليد اأو بالل�سان، اأو بالعن، والإيذاء 

باليد يكون بالعتداء بال�سرب، اأو يكون بلم�س امل�سرتيات، وغري ذلك من �سور الإيذاء، والإيذاء بالل�سان 

يكون بال�ستم، وال�سب، والغيبة والنميمة، والكذب، واحللف بالباطل، وغري ذلك، والإيذاء بالعن يكون 

بالنظرة الطامعة، اأو امل�ستحقرة، اأو احلا�سدة، اأو احلاقدة.

24( الرتمذي، �صنن الرتمذي، كتاب، البيوع، باب: ما جاء يف التجار وت�صمية النبي �صلى الله عليه و�صلم اإياهم، )3/ 515( 

1209 ( قال اأبو عي�صى الرتمذي: هذا حديث ح�صن ل نعرفه اإل من هذا الوجه.

25( اجلزيري، عبد الرحمن، كتاب الفقه على املذاهب الأربعة، املكتبة التجارية الكربى، القاهرة، 1970 م، �س 189

26( البخاري، �صحيح البخاري، كتاب: البيوع، باب: اإذا بنّي البيعان ومل يكتما ون�صحا، )732/2( )1973( .

27( ابن ماجه، �صنن ابن ماجه، كتاب: التجارات، باب: بيع اخليار، )2/ 737( ، قال الألباين: �صحيح، انظر: الألباين، اجلامع ال�صغري وزيادته، �س 409.
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ثامنا�� الوفاء بالعقود:

بالعقود  الوفاء  امل�سلمن  على  اأوجب  وتعاىل  �سبحانه  الله  فاإن  املعامالت  اأدوات  هي  العقود  كانت  اإذا 

ال�سحيحة التي ا�ستكملت اأركانها و�سروطها فقال تعاىل:

)يا اأيها الذين اآمنوا اأوفوا بالعقود( ) املائدة:1(

والعقود عامة ت�سمل عقود املبايعات، والإيجارات، والزكاة، والأوقاف، وغريها، والعقد امل�سروع امل�ستكمل 

ل�سروطه ملزم لعاقديه، واجب التنفيذ، ويتعن الوفاء به، فالعقود ال�سحيحة اإمنا اأبرمت للتنفيذ، ويظهر 

اأثرها يف الواقع يف معامالت النا�س، حيث يقول ابن جرير الطربي يف تف�سري هذه الآية: » اأي اأوفوا 

بالعهود التي عاهدمتوها ربكم، والعقود التي عاقدمتوها اإياه، واأوجبتم بها على اأنف�سكم حقوقا، واألزمتم 

اأنف�سكم بها لله فرو�سا، فاأمتوها بالوفاء والكمال والتمام منكم لله مبا األزمكم بها، وملن عاقدمتوه منكم، 

)28(
مبا اأوجبتموه له بها على اأنف�سكم، ول تنكثوها فتنق�سوها بعد توكيدها«

فالوفاء بالعقد والعهد ركن من اأركان الأمانة وقوام ال�سدق، يف حن اأن اخليانة والغدر يفقدان الثقة، 

)29(
وينزعان الأمانة من نفو�س النا�س مما ي�سبب الإخالل بنظام املعامالت وانهياره

تا�سعا�� مراقبة الله تعاىل:

اإن ا�ست�سعار رقابة الله تعاىل هو ال�سامن و�سمام الأمان لتحقيق ما �سبق ذكره من ال�سوابط ال�سرعية 

للتجارة من �سدق ووفاء واجتناب للغ�س، فال ين�س التاجر اأن معاملته مع الله اأول، فيجب اأن يكون قلبه 

)30(
مع الله مراقبًا له يف معاملته مع النا�س، وهذا هو الذي تكون الدنيا يف يده ل يف قلبه

اإليها مراقبة الله عز وجل هي ح�سن املعاملة، فالدين املعاملة، ويقت�سي ح�سن  ومن الأمور التي توؤدي 

واإعطاء  اأخذ احلق،  التاجر على  اأن يحر�س  بالعدل  الظلم والإح�سان، واملق�سود  العدل وعدم  املعاملة؛ 

احلق، اأما الإح�سان فهو الف�سل والت�سامح، ويتاأتى باإنظار املع�سر، وعدم الت�سديد يف املطالبة، ت�سديقًا 

لقوله تعاىل:

)واتقوا يوما ترجعون فيه اإىل الله مت توفى كل نف�س ما ك�سبت وهم ل يظلمون( )البقرة: 280(.

عا�سًرا �� اإتقان العمل واتباع اأرقى الأ�ساليب العلمية يف الإنتاج:

اإن العمل يف الإ�سالم اأمانة وم�سوؤولية، يقول تعاىل:

ولت�س�ئلن  ي�س�اء  م�ن  ويه�دي  ي�س�اء  م�ن  ي�س�ل  ولك�ن  واح�دة  اأم�ة  جلعلك�م  الل�ه  �س�اء  )ول�و 

.  )93 )النح�ل:  تعمل�ون(  كنت�م  عم�ا 

28( الطربي، اأبو جعفر حممد بن جرير، جامع البيان عن تاأويل اآي القراآن، دار الفكر- بريوت، ط 1، 1405 ه �س31.

29( حمي�س، حماية امل�صتهلك من منظور اإ�صالمي، �س 172

30( القرين، اآداب ال�صوق يف الإ�صالم، �س 75/74.



70

املجلد )1( ــ العدد )2( ــ دولة قطر ــ  1436 هـ ــ 2015م

، لذا على امل�سلم اأن يتزود 
)31(

ويقول �سلى الله عليه و �سلم ��)اإن الله يحب اإذا عمل اأحدكم عمال اأن يتقنه«

يف كل ما يبا�سره من عمل بالأ�ساليب اجلديدة التي ك�سف عنها العلم، والتي توؤدي اإىل زيادة اإتقان ال�سلعة 

، واإذا كان من الواجب 
)32(

وحت�سينها، ومن الأ�سول ال�سرعية املقررة اأن ما ل يتم الواجب اإل به فهو واجب

اإتقان العمل وحت�سينه، فاإن الو�سيلة اإىل ذلك واجبة وهي البحث العلمي عن كل جديد يف طريق الإنتاج 

واتباع هذا اجلديد، وال�سريعة الإ�سالمية الغراء كانت �سباقة يف هذا املجال حن دعت النا�س عامة اإىل 

العمل واإىل اإتقان �سلعهم، وجعلت ذلك من العبادات والقرب التي يتقرب بها العبد اإىل ربه.

والإتقان يف املفهوم الإ�سالمي لي�س هدفًا �سلوكيًا فح�سب، بل هو ظاهرة ح�سارية توؤدي اإىل رقي اجلن�س 

اأهداف  الكون، وترثى احلياة، ثم هو قبل ذلك كله هدف من  الب�سري، وعليه تقوم احل�سارات، ويعمر 

اإل ما كان  الله ل يقبل من العمل  له، لأن  الله والإخال�س  الدين ي�سمو به امل�سلم ويرقى به يف مر�سات 

خال�سًا لوجهه، واإخال�س العمل ل يكون اإل باإتقانه، فاإتقان العمل واجب ديني ياأمرنا به ديننا احلنيف.

اآثار اللتزام بهذه الآداب وال�سوابط على ال�سوق:

اإن التزام اجلميع بهذه الآداب وال�سوابط والأخالق، التي ر�سمها الإ�سالم للبيع وال�سراء، مثل ال�سدق 

وال�سماحة واملحافظة على العقود، وعدم احللف، واللتزام باآداب ال�سوق، كل ذلك من �ساأنه اأن يوؤدي اإىل 

 :
)33(

نتائج طيبة، نلخ�سها فيما ياأتي

�� كفاءة الأداء يف العمل واجلودة يف ال�سناعة والتجارة.

�� �سمان اأمانة وكفاءة املتعاملن يف الأ�سواق.

�� اإر�ساء العاملن يف الأ�سواق من بائعن وم�سرتين، وخا�سة يف ظل ما ي�سهده القت�ساد العاملي من حترر 

وانفتاح.

�� حتقيق اأهداف العمل التجاري من ك�سب، وكرثة العمالء، �سمعة طيبة.

�� اإن التزام ال�سدق وال�سماحة وغري ذلك من اأخالق الإ�سالم يف البيع وال�سراء، جتعل ال�سوق مكانًا حتكمه 

القيم والأخالق، ول حتكمه قوانن العر�س والطلب فقط، والتي تنتفي فيها الأخالق.

31( البيهقي، �صعب الإميان، 5312، قال الألباين: حديث ح�صن، انظر: الألباين، اجلامع ال�صغري وزيادته،. �س 277.

32( الباك�صتاين، زكريا بن غالم قادر، اأ�صول الفقه على منهج اأهل احلديث، دار اخلراز، ط 1)1/ 106( 

33( حمي�س، حماية امل�صتهلك من منظور اإ�صالمي، �س 46
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الخــاتمة:

مما �سبق ن�ستنتج اأن الفقه الإ�سالمي، ومن خالل نظرة الإ�سالم ال�ساملة جلميع نواحي املجتمع، كان �سباقًا يف 

اإدارة دفة القت�ساد، وناجحًا يف دمج احلياة القت�سادية والجتماعية معًا مبا ي�سمن كرامة الإن�سان وحريته 

بغ�س النظر عن معتقده. فقد اأظهر الإ�سالم دور املال واأو�سح اأهميته، وبّن �سرورة عدم تداوله ب�سكل خاطئ 

من  وخالية  واأ�ساليبه،  الغ�س  عن  بعيدة  متينة  دعائم  ذات  اأ�سواقًا  فاأر�سى  �سرعية،  غري  بطرق  اكت�سابه  وعدم 

املناف�سات غري ال�سريفة كالحتكار اأو عرقلة انتقال ال�سلع والأفراد من واإىل ال�سوق، وهدفها حتديد ال�سعر بناء 

على الطلب والعر�س العادلن من خالل ظروف تناف�سية تعك�سها احلالة القت�سادية والجتماعية. 

وبعد متام هذا اجلهد، ل بد من ت�سجيل اأبرز ما تو�سلت اإليه من نتائج، وخال�سة ما ذكرت فيها من اأمور، اأجملها 

فيما يلي: 

التي ل بد منها من  ال�سريفة ذات اجلدوى،  املناف�سة  اأنها  للمناف�سة امل�سروعة هو:  الأ�سمل والأدق  1�� التعريف 

اأجل العمل الدوؤوب وعدم الرتاخي والك�سل، والتي تقوم على جملة من الأخالق واملبادئ ال�سرعية، ذات م�سلحة 

لأطراف كثرية، مبا فيها العاملن واملجتمع.

2�� التجارة اأعم من البيع اإذ البيع نوع منها فالتجارة يراد بها كل عمل يق�سد به الربح ب�سفة عامة.

اإجماع  الكتاب وال�سنة وكذلك  ال�سرعية من  الأدلة  الكثري من  التجارية ودل على ذلك  املناف�سة  الإ�سالم  اأباح    3

الأمة.

وحترمي     احلالل،  وحتري  الغ�س،  )حترمي  منها:  ال�سوابط  من  بالعديد  التجارية  املناف�سة  ال�سرع  اأحاط   4

التطفيف يف امليزان...( 

5  للغ�س اآثار �سلبية كثرية منها: اأ�سرارا اأخالقية، ومالية، و�سحية...

6  ملراقبة اجلهات امل�سئولة للموازين واملكاييل فوائد واآثار منها: زرع الثقة يف النفو�س، وحماية اأموال النا�س، 

وخدمة القت�ساد...

7 اللتزام بال�سوابط ال�سرعية للمناف�سة التجارية له نتائج طيبة على املتعاملن يف الأ�سواق منها: جتعل ال�سوق 

مكانًا حتكمه القيم والأخالق، وكفاءة الأداء يف العمل واجلودة يف ال�سناعة والتجارة، ولإر�ساء العاملن يف 

الأ�سواق، وحتقيق اأهداف العمل التجاري.

والإعالن،  والدعاية  والتق�سيط،  املزايدة،  مثل:  امل�سروعة،  التجارية  للمناف�سة  وكثرية  عديدة  �سور  هناك   8

واجلوائز.

الأمانة  قواعد  مع  تتفق  ل  باأفعال  القيام  منها:  بها،  يتميز  عامة  خ�سائ�س  امل�سروعة  غري  املناف�سة  لتعريف   9

وال�سرف، واإحلاق ال�سرر بالآخرين.

10�� طرق الك�سب غري امل�سروعة متعددة ومتنوعة، منها: الغ�س التجاري، والربا، والقمار.

11�� اأ�سباب تف�سي ظاهرة الغ�س التجاري كثرية، منها: �سعف الإميان، وعدم اخل�سية من الله تعاىل، واجلهل 

وعدم املعرفة والإحاطة بفقه املعامالت ال�سرعية، وغريها.

12�� هناك �سور حديثة ومتنوعة للمناف�سة غري امل�سروعة، مثل: الإ�ساءة اإىل �سمعة التاجر، واإثارة اأعمال توؤدي 

اإىل ا�سطراب التنظيم الداخلي للمتجر، وغريها.
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املحتكر يف  يتحكم  التجارة حيث  اإهدار حرية  اإىل  يوؤدي  فهو  ال�سوق،  على  �سيئة ومدمرة  اآثار  لالحتكار   ��13

ال�سوق، ويقتل روح املناف�سة البناءة، فيكون ذلك �سببا يف عدم اإتقان وحت�سن وتطوير املنتجات.

14�� بيع احلا�سر للبادي منهي عنه ملا فيه من ال�سرر باأهل البلد، وملا فيه من غنب يلحق �ساحب ال�سلعة كونه 

يجهل ثمن ال�سلعة احلقيقي، مما يوؤدي اإىل اإ�سرار بامل�سرتين، وارتفاع الأ�سعار.

15�� من اأجل �سحة املعامالت يف ال�سوق، ومراقبة الت�سرفات و�سلوك البائعن وامل�سرتين والتاأكد من �سالمتها، 

وت�سحيح النحرافات التي قد حت�سل، كان نظام احل�سبة يف الإ�سالم.

16�� حتى يوؤدي نظام الت�سعري الغر�س الذي من اأجله فر�س ينبغي على الدولة اأن تقوم مبجموعة من التدابري 

الوقائية، منها: مراقبة الأ�سعار مراقبة دقيقة، ومعاقبة كل من يثبت خمالفته لنظام الت�سعري.

17�� نظرا للتطور ال�سريع الذي يحدث يف �ستى جمالت احلياة، ول�سيما جمال التجارة واملناف�سة فيها، كان لبد 

من �سن القوانن والت�سريعات الكفيلة ب�سبط جميع الأمور املتعلقة بذلك، ومراقبة تطبيقها.

التجارية  املناف�سة  ت�سجيع  منها:  التجارية،  املناف�سة  وحتمي  تنظم  قوانن  �سن  من  تتحقق  فوائد  هناك   ��18

امل�سروعة، تعزيز كفاءة الإنتاج، توزيع اأف�سل للموارد القت�سادية.

التوصيات:

1�� يجب اأن يتجه طالب العلم ال�سرعي للبحث يف م�سائل القت�ساد الإ�سالمي، ومتابعة تطوراته.

يف  الإ�سالمية  الأخالق  بقواعد  واللتزام  احلياتية،  معامالتنا  جميع  يف  لنا  الله  �سرعه  مبا  اللتزام   ��2

املعامالت.

3�� �سرورة توفر �سروط و�سفات معينة يف ع�سو الرقابة املالية والإدارية، وو�سع الرجل املنا�سب يف 

املكان املنا�سب.

وجود  حالة  ل�سيما  فاح�س،  غالء  من  املجتمع  به  مير  ما  ظل  يف  خا�سة  ال�سلع،  ت�سعري  الدولة  على   ��4

الأزمات القت�سادية وال�سيا�سية التي متر بها املجتمعات الإ�سالمية اليوم.

5���سرورة فر�س عقوبات قانونية حازمة، وخمالفات مالية مرتفعة لكل من يقوم بعملية الحتكار، اأو من 

يخالف اأمر الدولة يف الت�سعري، اأو يغ�س ويظلم النا�س يف معامالته التجارية واملالية.

6�� �سرورة تطبيق ال�سريعة الإ�سالمية يف كل املعامالت املالية، والعمل على ن�سر فقه القت�ساد الإ�سالمي 

يف الدول الغربية.

وعلى الله ق�سد ال�سبيل واآخر دعوانا اأن احلمد لله رب العاملن.

و�سلى الله على �سيدنا حممد وعلى اآله و�سحبه اأجمعن.
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