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الباب الثاين 

أسس النظرية 

ادلنافسة التجارية : أوال

 مفهوم ادلنافسة .1

تعريف ادلنافسة لغة 

: ىناك عبارات عديدة يف اللغة تدور حول معاين ادلنافسة، منها على سبيل ادلثال ال احلصر 

وىي الرغبة يف الشيء واالنفراد بو، وانفست يف الشيء منافسًة ونفاًسا إذا رغبت : ادلنافسة من التنافس

 .فيو

وأتيت ادلنافسة دبعىن احلرص على الغلبة واالنفراد ابحملروص عليو، والتنافس فيو، وانفس ينافس فهو 

 .منافس إذا نزع يف الشيء، أو أراده وحسد من صار إليو

التشاجر على الشيء والتنازع فيو أبن حيب كل واحد أن يتفرد بو دون : كما أن أصل التنافس

 .صاحبو

تعريف ادلنافسة اصطالحا 

على حسب ما تتبعنا كتب الفقو القدمية، مل نعثر على تعريف واضح للمنافسة يف النشاط  

 ادلتنافسٌن بٌن القائمة العالقة طبيعة هللا يوضح رمحويل الغزا اإلمامغًن أن . اإلقتصادي الذي يراد حبثها

                                                           
 94 ص ،5 ج م، 1979 تٍزوخ، العلوٍح، الوىرثح ،واألشز الذذٌس غزٌة فً الٌهاٌح الجشري، دمحم تي الوثارن الظعاداخ أتى  
 940 ص ،2 ج الذعىج، دار العزتٍح، اللغح هجوع: ذذمٍك ،الىطٍظ الوعجن وآخزوى، إتزاهٍن، هصطفى،  
 403 ص ،5 ج تٍزوخ، الفىز، دار ،الرفظٍز علن هي والذراٌح الزواٌح فًٌ تٍي الجاهع المذٌز فرخ الشىواًً، دمحم تي علً تي دمحم  
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فسببو حب  دينًيا سبًبا ذلك كان فإن ادلنافسة، يف ما حب فسببها ادلنافسة أما ":فيقول نشوئها، وسبب

. هللا تعاىل وحب طاعتو، وإن كان دنيوًًي فسببو حب مباحات الدنيا والتنعم فيها

 من ىنا كان لزاما علينا الرجوع إىل مصادر أخرى أحدث، وىي كتب اإلقتصاد، حيث قالوا إن 

 العالقة أيًضا وتعين اذلدف، نفس تتابع قوى، عدة بٌن أو األشخاص، من عددٍد  بٌن ادلزامحة"ادلنافسة ىي 

 بٌن التزاحم"كما تدل كلمة ادلنافسة على أهنا ىي  ".ءالعمال على صراعهم يف والتجار ادلنتجٌن بٌن

 ازدىارًا التجارة الزدىار ضماانً  واخلدمات ادلنتجات من ممكن قدر اكرب وترويج العمالء اجتذاب يف التجار

. "حاألصل بقاء إىل يؤدي

 العمل كما يشمل على احلث مثل ادلنافسة ضوابط بعضا من  يظهر لنا أن ىذا التعريف يشمل

 ادلصلحة وأنن ابآلخري اإلضرار إىل هتدف ال أي مصلحة، ذات بوصفها الشرعية، وادلبادئ على األخالق

 .واجملتمع والزابئن، لعاملٌن،كا عدة ألطرافٍد  بل واحد للرفٍد  ليس تتحقق

 مفهوم التجارة .2

تعريف التجارة لغة   

 والشراء، البيع مارس: وذبارة وذبر .وذبارة ذبرًا يتجر ذبَجَتَجَترَجَت  وفعلو ادلهنة، على دال مصدر التجارة 

 فيو تكثر أي متجر بلد :ويقال التجارة، مكان وادلتجر الربح، لغرض ادلال وتقليب فيو، يتجر ما والتجارة

 والتجارة . وفيها إليها يتجر اجليم، أي بكسر متِجرة وأرض، ويشرتي يبيع الذي ىو والتاجر، التجارة

                                                           
 206 ص ،3 ج تٍزوخ، الوعزفح، دار ،الذٌي علىم إدٍاء الغشالً، الطىطً دمحم تي دمحم تي دمحم داهذ أتى  
 7 ص م، 1994 ،االلرصادي الٌشاط هجاالخ فً الوشزوعح الوٌافظح فً الذك هذزس، دمحم أدوذ  
 الظالم دار عىضً، ٌذالض رفعد: ذذزٌز ،الوالٍح األطىاق و الٌمىد و الوصارف فً اإلطالهً االلرصاد هىطىعح ،جوعح علً دمحم  

 39 ص ،1 ج ، م 1981 اإلطالهً، للفىز العلوً والوعهذ
 278 ص ،10 ذجز،ج هادج الهذاٌح، دار ،الماهىص جىاهز هي العزوص ذاج الشتٍذي، الذظًٌٍ هزذضى دمحم   
 82 ص ،1 ج،الىطٍظ الوعجن هصطفى،  
 454 ص ،1 ج ،الوذٍظ الماهىص آتادي، الفٍزوس  
 279 ص ،10 ،جالماهىص جىاهز هي العزوص ذاج الشتٍذي،  
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 ادليم بفتح وادلتجر .وتصريفو لللب النماء ادلال تقليب التجارة ، كما أنابلربح ليباع شيء شراء عن عبارة

  .ادلخزن يراد بو اجليم وفتح التاء وإسكان

تعريف التجارة اصطالحا  

: أما تعريف التجارة يف اصلالح الفقهاء فال يبعد عن التعريف اللغوي، وذلك يتضح فيما يلي

التصرف ابلبيع والشراء : "عند ادلالكية ىيو، "كسب ادلال ابدلال بعقد شراء أو إجارة: " عند احلنفية ىي

: عند احلنابلة ىي، وأما "تقليب ادلال ابدلعاوضة لغرض الربح: "، أما عند الشافعية ىي"لتحصيل الربح

 .  "التقليب واالستبدال بثمن وعروض"

والتجارة إذن ىي عملية البيع والشراء، وىي مبادلة مال دبال، سواء كانت ذبارة داخلية وىي 

ادلبادالت اليت ذبري يف البالد وزبضع لسللة الدولة، أم ذبارة خارجية وىي ادلبادالت اليت ذبري يف البالد 

 .غًن اخلاضعة لسللات الدولة

فالتجارة يراد هبا كل عمل يقصد بو الربح بصفة . والتجارة أعم من البيع إذ البيع نوع منها

 . عامة

 أنواع ادلنافسة التجارية: اثنيا

 . تتنوع ادلنافسة التجارية إىل ادلنافسة ادلشروعة وادلنافسة غًن ادلشروعة

 

                                                           
 773 ص ،1 ج هـ، 1405 ،1.ط وخ، تٍز العزتً، الىراب دار األتٍاري، إتزاهٍن :ذذمٍك ،خ الرعزٌفا الجزجاًً، علً تي دمحم تي علً   
 373 ص عطا، المادر عثذ هصطفى : ذذمٍك ،ء األطوا ذهذٌة الٌىوي، شزف تي الذٌي هذًٍ سوزٌا أتى   
. 272 ،2 ج هـ، 1421 تٍزوخ، الفىز، دار ،األتصار ذٌىٌز شزح الوخرار الذر على الوذرار رد عاتذٌي اتي داشٍح عاتذٌي، اتي  

 57 ص ،6 ج الصٌائع، تذائع الىاطاًً،: واًظز
 114 ص ،2 ج ،الصغٍز الشزح الذردٌز، العذوي دمحم تي أدوذ الثزواخ أتى   
 ،32 ص ،2 ج ٍ، 1419 تٍزوخ، الفىز، دار والذراطاخ، الثذىز هىرة: ذذمٍك ،ج عوٍز داشٍح عوٍزج، الزلظً أدوذ الذٌة شهاب   

 ص ،1 ج هـ 1422 تٍزوخ، العلوٍح، الىرة دار ذاهز، دمحم دمحم: ذذمٍك ،الطالة روض شزح فً الوطالة أطٌى األًصاري، سوزٌا: واًظز

381 
 55 ص ،2 ج م، 1961 دهشك، اإلطالهً، الوىرة ،الوٌرهى غاٌح شزح فً الٌهى أولً هطالة الزدٍثاًً، الظٍىطً هصطفى   
 2 ص ٍ، 1403 دهشك، الزطالح، هؤطظح ،2 ط ،اإلطالم فً الروله ًظزٌح الجٌٍذي، الزدوي عثذ دوذ   
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 ادلنافسة ادلشروعة .1

 واخلدمات ادلنتجات من ممكن قدر اكرب وترويج العمالء اجتذاب يف التجار بٌن التزاحم"ىي 

  ."حاألصل بقاء إىل يؤدي ازدىارًا التجارة الزدىار ضماانً 

حيث يظهر أن مفهوم ادلنافسة الشرعية ىو ذلك التعريف األّويل للمنافسة، أو بعبارة أخرى، أنو 

 .وىذا سيظهر فيما بعد يف الفصول القادمة. إذا أطلقت كلمة ادلنافسة فهي تعين ادلنافسة ادلشروعة

 ادلنافسة غري ادلشروعة .2

ذباوز أحد أطراف ادلنافسة احلدود ادلسموح هبا ابستخدامو أعماال وأساليب غًن سليمة، "ىي 

كل األعمال اليت تلحق ضررًا "،  فهي "خارجة عن عادات التجار وأعرافهم تقاليدىم وأخالقهم

استخدام الشخص للرق ووسائل منافية للقانون أو العرف أو العادات أو "، وىي كذلك "ابآلخرين

. "الشرف

دراسات سابقة : اثلثا

ىناك عدة كتب ودراسات سابقة تكلمت يف ادلوضوع، إال أن معظمها يتمحور على الناحية 

:  القانونية واإلقتصادية أكثر منها فقهية تشريعية، ومنها

، لعبد احلق محيش، تناول الكتاب رلموعة من ادلوضوعات محاية ادلستهلك من منظور إسالمي .1

أسباب تفشي ظاىرة الغش التجاري، وطرق زلاربة الغش التجاري، واالحتكار وغًنه، كما : منها

أن ىذا الكتاب تكلم عن ادلنافسة يف إطار محاية ادلستهلك فقط، وال ينظر إىل قضية ادلنافسة من 

                                                           
 الظالم دار عىضً، ٌذالض رفعد: ذذزٌز ،الوالٍح األطىاق و الٌمىد و الوصارف فً اإلطالهً االلرصاد هىطىعح ،جوعح علً دمحم  

 39 ص ،1 ج ، م 1981 اإلطالهً، للفىز العلوً والوعهذ
 27 ص ،الوشزوعح غٍز الوٌافظح الصفار،  
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بعبارة أخرى، كأّن قضية ادلنافسة ىي قضية ادلستهلك فقط . منظور رجاالت التجارة واإلقتصاد

 .وال يتعدى كوهنا إىل القضاًي اليت هتم التجار والصنائع

، لرضا صاحب أبو محد، حيث تكلم عن اخللوط اخلطوط الكربى يف االقتصاد اإلسالمي .2

الكربى يف اإلقتصاد اإلسالمي مع إشارة موجزة إىل قضية ادلنافسة كبعض اخللوط اليت ينبغي 

 . مراعاهتا ابحلدود الشرعية

حسن، حيث حبثت  احلاج زلمود أمحد أملللكاتبة ادلنافسة التجارية يف الفقه اإلسالمي،  .3

الكاتبة ضوابط ادلنافسة التجارية يف الفقو اإلسالمي وحدودىا احملددة، غًن أن ىذا الكتاب ينقصو 

أىم األمور يف عملية استنباط الضوابط من النصوص الشرعية خاصة من الكتب الفقهية القدمية، 

 . وال يراعي قوانٌن اإلستدالل األصويل ونظرية اإلستنباط الفقهي

 :ىناك كتب ربمل عنوان ادلنافسة ، إال أن ىذه الكتب ذات طابع قانوين واقتصادي، مثل .4

. ، ألمحد دمحم زلرزواحلق يف ادلنافسة ادلشروعة، لفريد النجار، ادلنافسة والرتويج االقتصادي

من ىذه الكتب السالفة الذكر، حياول الباحث دراسة أقوال الفقيهٌن العظيمٌن النووي والقرايف 

حول موضوع ادلنافسة مع الرتكيز يف عملية اإلستنباط األصويل والفقهي من كتب اإلمامٌن، حيث إن 

النظرية والضوابط اليت حياول الباحث بنائها من خالل ىذه الرسالة ال بد وأن تتم يف إطار القواعد األصولية 

عملية "وىذا األمر، أعين ما أمسيو بــ. الرصينة، بعيدة عن التكلف اإلستداليل وعملية التأويل الفضفاض

فلقد ترسخ يف . ، كثًنا ما جندىا يف كتاابت ادلفكرين ادلعاصرين خباصة ادلفكرين األعاجم"التأويل الفضفاض

ذىن الباحث أن ما كتبو األقدمون زاخر ابألفكار ادلتينة والصاحلة دلعظم العصور الالحقة، غًن أن تلك 
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األفكار ال بد من مجعها من ثناًي كتب ادلتقدمٌن مع إعادة صياغتها لتتماشى مع أساليب الفكر ادلعاصر 

. ولغتو

ولعل ىذا األخًن ىو الذي صار من األمور اليت للادلا يراه الباحث من القضاًي الرئيسية يف عملية 

فتعاليم ديننا احلنيف وخباصة تعاليم القرآن يراىا ادلفكرون رلرد ". أسلمة احلياة العصرية بكل جوانبها"

ولقد مسعنا كثًنا . اليت ميكن تلبيقها كأساس أخالقي فقط حلياتنا ادلعاصر" النظرية الكربى واخللوط ادلرنة"

إال أن كتب . وىذا لردبا صحيح معذور. أن القرآن ىو رلرد النظرية الكربى وال ميكن تلبيقو حبذافًنه

تلك النظرية " إنزال"الفقهاء ادلتقدمٌن من ادلمكن أن تستليع أن تلعب دورا مهما ورئيسيا يف عملية 

 .الكربى من القرآن إىل دنيا الواقع

اإلطار النظري : رابعا

كشف كثًن من البحوث والدراسات اإلقتصادية استفحال األمور ابلنسبة إىل أمراض اإلقتصاد  

التقليدي، حيث يقتضي ذلك ال زلالة البحث جبدية متناىية إىل رؤى جديدة وأفكار متجددة لعالج تلك 

. األمراض ادلزمنة

  وعند عملية البحث، مل جيد اإلقتصاديون إال تعاليم الدين احلنيف الذي بىن معظم أنشلة 

اإلقتصاد على أسس التقوى والتعاون على الرب وعدم التعاون على اإلمث والعدوان، تلك األسس اليت غابت 

عن اإلقتصادًيت التقليدية بصورة رىيبة، بل تبدو لدى الكثًن أن تلك األسس ال تدخل يف عقوذلم 

وعقالنيتهم، حيث إن اإلقتصاد يف نظرىم ال بد أن يبىن على أسس الربح احملض بدون أي اعتبار أخالقي 

. أو تعاوين فيما بٌن الناس

وإن .  فادلعامالت اإلسالمية يف نظران حنن ادلسلمٌن ال بد أن تكون معاملة يف إطار العبادة

اإلسالم ال حيرم مجيع أنواع ادلعامالت ومجيع مقتضياهتا ولوازمها ومستلزماهتا، دبا يف ذلك التنافس أو 
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وإمنا يقدم الدين احلنيف صياغة خاصة لدنيا ادلعامالت حبيث تبعد عن . ادلنافسة بٌن رجال األعمال

. اإلحتكار والتعسف يف استعمال احلقوق والصالحيات الفردية واجلماعية

 من ىنا يرى الباحث ضرورة إبراز األسس وادلبادئ اإلقتصادية ادلأخوذة من الكتاب والسنة وكذلك 

ادلنافسة الشريفة يف العملية اإلقتصادية بعيدة عن : ومن تلك األسس وادلبادئ. من كتاابت الفقهاء القدامي

. التعسف يف استعمال احلقوق، دبا يف ذلك اإلحتكار والغش وغًنمها من صور ادلعامالت احملرمة

 كما يرى الباحث أن من الضروري تقدمي نظام شرعي حلماية ادلنافسة التجارية لتكون منافسة 

. صحية وشريفة وشرعية

 


