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حنو إصالح النشاط اإلقتصادي بعيدا عن التعسف يف استعمال احلقوق 
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 2017 يوليو 5بـ 
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. أقر أبن ما كتبت يف ىذا البحث العلمي ذلو من كتاابيت شخصيا، وال أعمل اقتباسا من كتاابت اآلخرين
.   كما أقر أبن اآلراء واألقوال من اآلخرين يف ىذا البحث قد مت نقلها بطرق علمية حسب لوائح اجلامعة
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اإلىداء 

: ىذا البحث ادلتواضع أقدمو إىل

 .أيب، الشيخ الكياىي عبد اجمليب صاحل احلاج، الذي لطادلا أصبح مثلي األعلى يف كل شيء .1
 .واِلَديَتَّ ادلرحومتٌن، احلاجة أم كلثوم اليت ولدتين، فاحلاجة حليمة اليت ربتين أحسن تربية .2
تلك اإلنسانة الفريدة يف عصرىا والوحيدة يف دىرىا، بنت شيخي، توأم روحي، زوجيت، حبيبيت  .3

حاال ومآال، أّم أوالدي، اجلميلة نعم دايان أمحد، اليت لطادلا حتملت محاقايت، واصطربت على 
َن كتابة ىذا البحث الذي يسرق كل وقيت اخلاص هبا  .جنوين، خاصة إابَّ

أوالدي، فلذات كبدي، دمحم ونفحات واتليات، الذين دوما يسئلونين إىل أين أذىب ومىت أرجع  .4
 .وماذا أمحل من اذلدااي، خاصة تلك اذلدية ادلفضلة لديهم، أال وىي القبلة والعناق احلار مين إليهم

أخي الكبًن، األستاذ انصح األمٌن، الذي لطادلا حتمل أعباء الوظائف ادلدرسية يف غيايب عنها طول  .5
 .ىذه السنٌن، فقط إلاتحة الفرصة يل يف كل أنشطيت

زمالئي يف الدراسات العليا شعبة إقتصاد إسالمي ابجلامعة اإلسالمية احلكومية بقدس، الذين ىم  .6
نعم األحباء واألعزاء، خاصة رفيق الطريق األخ حفين انصف القدسي، الذي ال يتواىن ولو للحظة 

 .يف تقدًن يد العون والدعاء يل يف إمتام ىذا البحث
.     مجعييت، حركة شباب األنصار النهضية، اليت ىي بييت الثاين بكل ما يف الكلمة من معىن .7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 
 

 

 

 

الشعار 

 ال تتعجب حدوث األكدار يف ىذه الدار، ألهنا من واجب نعتها -
ال تصاحب من ال ينهضك حالو وال يدلك على هللا إشارتو  -

 (ابن عطاء هللا السكندري)
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التقدمي 

بسم هللا الذي تتم بو الصاحلات، بسم هللا الذي تنال بو الرغبات، بسم هللا الذي ال حيمد على كل 
. شيء إال وىو مستحقو

وأصلي وأسلم على خًن من نسلو من بطون احلرائر، اليت أخرجت للناس فهدى بو كل حائر، دمحم 
. ملسو هيلع هللا ىلص، صالة وسالما دائمٌن متالزمٌن نعدمها من أعظم الذخائر، يوم تبلى السرائر

: وبعد متام ىذا البحث ادلتواضع، كان لزما علّي أن أتقدم كل الشكر والعرفان ابجلميل إىل كل من

 .فتح ادلفيد، احلاج، ادلاجستًن، رئيسا للجامعة اإلسالمية احلكومية بقدس. السيد، د .1
 .أدري إفري، ادلاجستًن، مديرا للدراسات العليا ابجلامعة اإلسالمية احلكومية بقدس. السيد، د .2
نور زلمودة، ادلاجستًن، . عبد الرمحن كاسدي، احلاج، الليسانس، ادلاجستًن، والسيدة، د. السيد، د .3

اللذان مها مشرفا ىذا البحث العلمي، واللذان لطادلا يقدمان كل التوجيهات ادلفيدة إلجناح ىذا 
 .العمل ادلضين

أنيتا رمحوايت، ادلاجستًن، رئيسا لشعبة إقتصاد إسالمي ابلدراسات العليا ابجلامعة . السيدة، د .4
اإلسالمية احلكومية بقدس، اليت قدمت كل ما لديها من وقت وعلم ونصح يل ولزمالئي يف ىذه 

 .ادلسًنة العلمية
 .أيب، وزوجيت، وأوالدي الذين يشجعونين يف إمتام الدراسة .5
 .زمالئي يف ادلسًنة وخاصة األخ الكرًن حفين انصف، الذين ىم نعم األوفياء .6
 .مجيع اجلهات اليت تساعدين يف ىذه الدراسة .7

. جزاىم هللا عين جزاء موفورا، وكتبو هللا يف ميزان حسناهتم، ودًن عزىم ورلدىم، آمٌن

  2017 يونيو 19قدس، 
 الباحث 

        أمحد نظيف عبد اجمليب صاحل
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ABSTRAK 

Ahmad Nadhif Abdul Mujib Sholeh, NIM: ES-13020. Teori Persaingan dalam Kegiatan 

Ekonomi Menurut Fuqoha’. Tesis pada Program Pascasarjana, Program Studi Ekonomi 

Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus. 

 Kegiatan ekonomi sudah lama dilanda sejumlah penyakit akut. Kebanyakan 

penyakit perekonomian itu dapat dirangkum ke dalam apa yang sering disebut sebagai 

“Persaingan Tidak Fair dan Tidak Sehat” antara pelaku ekonomi, sebagai salah satu 

akibat dari liberalisasi ekonomi dan perekonomian pasar bebas. 

 Merupakan keniscayaan untuk digelar upaya serius dalam rangka mencari 

pemikiran-pemikian baru dan pandangan-pandangan progresif untuk mengobati penyakit-

penyakit tersebut. Dan ketika digelar beberapa studi, ditemukan kenyataan bahwa tidak 

ada obat yang manjur kecuali dengan kembali kepada tata ajaran agama Islam yang 

dibangun atas dasar ketakwaan, kerjasama dalam kebaikan dan bukan dalam dosa dan 

kedhaliman serta tidak mencederai orang lain. 

 Studi ini menggunakan jenis penelitan kepustakaan (library research) dengan 

menggunakan model pendekatan kajian isi (content analysis) dan dengan memakai 

prosedur penelitian unit analisis, dimana diharapkan dapat membangun dasar-dasar dan 

pemikiran-pemikiran baru untuk menyembuhkan penyakit-penyakit di atas melalui upaya 

membaca secara kritis dan analis terhadap literatur-literatur fuqoha masa lampau dan 

fuqoha kontemporer untuk mencapai sejumlah kaidah dan teori persaingan dalam 

kegiatan perekonomian. 

 Studi ini menghasilkan sejumlah kesimpulan berikut: (1) Definisi paling 

komprehensif atas persaingan legal adalah persaingan yang didasarkan kepada sejumlah 

etika dan prinsip-prinsip Syariah, di mana Agama Islam telah memberikan sejumlah 

rambu-rambu dalam persaingan ekonomi, di antaranya: keharaman menipu, berusaha 

mencapai halal, dan tidak curang dalam takaran. Islam juga menawarkan sejumlah corak 

persaingan yang legal seperti jual beli secara lelang, jual beli secara kredit, iklan dan 

pemberian hadiah. (2) Persaingan ilegal meliputi monopoli, jual beli antara penduduk 

kota dan penduduk desa, menghadang pedagang desa yang belum mengetahui harga 

pasar, dan praktek jual beli atas jual beli yang sudah disepakati sebelumnya. (3) Sistem 

hisbah dan patokan harga merupakan sistem komprehensif yang ditawarkan Islam dalam  

memberikan perlindungan pada persaingan perekonomian. 

 

Kata kunci: Teori, Persaingan, Kegiatan Perekonomian         
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ABSTRACT 

Ahmad Nadhif Abdul Mujib Sholeh, NIM: ES-13020. The Theory of Competition 

Activities According to Fuqoha. Thesis at The State Islamic School, Post Graduate 

Program, The Study Program of Sharia Economics. 

Economic activities have long been suffered by a number of acute diseases. Most 

of the diseases can be summarized into what is commonly referred to as "Unfair and 

Unhealthy Competition" among economic actors. The competition is a result of economic 

liberalization and free market economies. 

It is unavoidable thing to hold a serious effort to find new ideas and progressive 

views to treat these diseases. And when several studies are held, it is revealed that there 

are no solutions except returning to the Islamic teachings, which build most of the 

economic activities on the basis of cooperation in righteousness and piety, non-

cooperation in sin and aggression, and not to harm others.  

This study uses a type of library research using a model of content analysis 

approach and using unit analytical research procedures, which is expected to build new 

foundations and ideas to cure the above diseases through reading critically and analysts 

of the literature of the past fuqoha and contemporary fuqoha to achieve a number of rules 

and theories related to theories of competition in economic activity. 

The study finds the following conclusions: (1) the most comprehensive definition 

of legal competition, namely competition based on a set of ethics and principles of 

Sharia, where Islam has given a number of signposts in economic affairs, such as  

prohibition of a transaction which involves fraud or adulteration , trying to achieve halal, 

and and the prohibition of manipulation in scales.  Islam also offers a number of 

legitimate competition. Among them are auction sales, sale on credit, advertising, and 

gift-giving. (2) Illegal competition include monopolization, working as a broker to 

exploit the ignorance of villagers who bring their merchandise to the market ( بيع الحاضر 

 the purchase with the caravans carrying merchandise on their way to the markets ,(للبادي

 .and entering into a transaction that other person has already negotiated in (بيع تلقي الركبان)

(3) The system of market inspection (الحسبة) and pricing are  the two comprehensive 

systems offered by Islam in providing protection to the economic competition. 

Keywords: theory, competition, economic activity                         
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 الملخص

". نظرية ادلنافسة يف النشاط اإلقتصادي عند الفقهاء "NIM: ES-13020 أمحد نظيف عبد اجمليب صاحل،
   .أطروحة جامعية دلرحلة الدراسة العليا بكلية اإلقتصاد اإلسالمي جبامعة قدس اإلسالمية احلكومية

وىذه األمراض . إن األنشطة اإلقتصادية اليوم تشوهبا عدة أمراض مستعصية منذ زمن ليس بقريب
ادلنافسة غًن الشريفة "على الرغم من كثرهتا وتشعبها، إال أنو ميكن إرجاعها إىل وجود ما يسميو البعض بــ

أو " حترير العملية اإلقتصادية"بٌن انشطي اإلقتصاد، تلك ادلنافسة اليت نتجت عن " وغًن الصحية
 .يف ادلصطلحات السائدة" اقتصادايت السوق احلرة"

 وكان ذلك يقتضي ال زلالة إىل البحث جبدية متناىية إىل رؤى جديدة وأفكار متجددة لعالج تلك 
وعند عملية البحث، مل جيد اإلقتصاديون إال تعاليم الدين احلنيف الذي بىن معظم أنشطة . األمراض ادلزمنة

 .اإلقتصاد على أسس التقوى والتعاون على الرب وعدم التعاون على اإلمث والعدوان وعدم اإلضرار ابآلخرين

مع  library researchوتستخدم ىذه الدراسة نوعية البحث على قوائم ادلراجع، أو ما يسمى بـ 
 ، وذلك مع استخدام منهج حتديد وحدة التحليل أو ما يسمى بـcontent analysisمنوذج ادلقاربة ادلسماة بـــ 

penelitian unit analisisجلمع البياانت، يف زلاولة بناء  ، حيث تتكرر عملية القراءة النقدية والتحليلية
أسس وُرؤى جديدة وأفكار متجددة لعالج تلك األمراض ادلشار إليها، من خالل دراسة نصوص الفقهاء 

ادلتقدمون وادلعاصرون للوصول إىل مجلة من القواعد والنظرايت تتعلق بنظرايت ادلنافسة يف النشاط 
 .اإلقتصادي

التعريف األمشل للمنافسة ادلشروعة وىو أهنا ادلنافسة الشريفة اليت  (1): وكانت نتيجة الدراسة كاآليت
تقوم على مجلة من األخالق وادلبادئ الشرعية، حيث أحاط الشرع ادلنافسة ادلشروعة ابلعديد من الضوابط، 

منها حترًن الغش، وحتري احلالل، وحترًن التطفيف يف ادليزان، كما قدمت الشريعة  صور كثًنة للمنافسة 
ادلنافسة غًن الشرعية  (2). ادلشروعة، منها البيع ابدلزايدة، والبيع ابلتقسيط، والدعاية واإلعالن، وتقدًن اجلوائز

. اإلحتكار، وبيع احلاضر للبادي، وتلقي الركبان، والبيع على بيع أخيو وغًنىا: تتخذ أشكاال عديدة منها
 .نظام احلسبة والتسعًن مها النظامان الكفيالن حلماية ادلنافسة الشرعية (3)

 . نظرية، ادلنافسة، النشاط اإلقتصادي:الكلمات الرئيسية


