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 ١٣١

 :
الـــــصالة والـــــسالم علـــــى و ، الحمـــــد هللا رب العـــــالمین
وعلـــى آلـــه وصـــحبه ، ، خیـــر البریـــة محمـــد بـــن عبـــداهللا

،،،أما بعد، أجمعین 
عبادته الخلق لغایة عظیمة هيخلقاهللا تعالىفإن 

.قسم الفقه وأصوله، كلیة الشریعة، جامعة مؤتة، مشاركأستاذ*

فـي االسـتخالفسبحانه، ومن مستلزمات عبادته جل وعـال 
ـــــسعي فـــــي مناكـــــب و ، األرض مـــــن وجـــــوه االســـــتخالف ال

ــــــشجیع ، األرض واســــــتثمار األمــــــوال ــــــا ظهــــــر ت ومــــــن هن
. راـاالستثم

 :
مـمن خالل تقدیإن موضوع االستثمار وتشجیعه

 

*

م١٣/٤/٢٠١١: تاریخ قبول البحثم٧/٧/٢٠١٠: تاریخ وصول البحث
 

تهـدف هــذه الدراسـة إلــى توضــیح مفهـوم تــشجیع االســتثمار وبیـان الــضوابط الـشرعیة التــي ینبغــي أن یلتزمهـا وبخاصــة فــي 
الم وفـرط عمـل أنظمـة مؤسـسات تـشجیع االسـتثمار فـي العـ،ظل ما یواجهه العالم الیوم مـن سـلبیات األزمـة االقتـصادیة العالمیـة

. الیوم
وقــد تناولــت هــذه الدراســة االســتثمار مــن حیــث مفهومــه وأشــكاله والــضوابط الــشرعیة لتــشجیعه، وذلــك مــن خــالل المــنهج 

. االستقرائي والمنهج الوصفي التحلیلي
نـدرج تحتهـا تأن الـضوابط الـشرعیة لتـشجیع االسـتثمار هـي تلـك األحكـام الكلیـة التـي: ومن أبرز مـا توصـلت إلیـه الدراسـة

عنـــد أصـــحاب رؤوس األمـــوال لتوظیـــف أمـــوالهم وفـــق الطـــرق وترســـخ القناعـــة،مجموعـــة مـــن األحكـــام المتعلقـــة بإیجـــاد الدافعیـــة
أن یكــون المــشروع االســتثماري الحاصــل علــى المــنح والتــسهیالت جــائزا : الــشرعیة لنمائهــا وغیــره، وأن مــن أبــرز تلــك الــضوابط

ــا للمجتمــع محققــا ا، ونافًع ــا ألولویــات المجتمــع اإلســالميشــرًع ویوصــي الباحــث بإقامــة المــؤتمرات . لمــصالحه، وأن یكــون مراعًی
.والندوات التي من شأنها أن تعمق فهم تلك الضوابط وبیانها بكل وضوح، ومن ثم تعمیق المعرفة المجتمعیة بها نظرًیا وعملیا 

Abstract
This study aims to clarify the concept of investment promotion and the statement of Sharia, which

should be taken especially in light of what the world is facing today, the negative aspects of the global
economic crisis and hyper systems work of investment promotion institutions in the world today.

This study has addressed the investment in terms of concept and forms of legitimacy and controls to
encourage, through the inductive approach and the descriptive analytical method.

The main findings of the study: that the Shariah to encourage investment are those provisions of the
total falls below a set of provisions related to a motivation and strengthen the heart when the owners of
capital to use their money according to the methods legitimacy to pursue their and others, and of the most
prominent of these controls: The project should be the investment sum on grants and facilities legally
permissible, and beneficial to the interest of the community interests, and be sensitive to the priorities of
the Muslim community. The researcher recommends the establishment of conferences and seminars that
will deepen the understanding of those controls and described very clearly, and then deepen the
knowledge of the community in theory and in practice.
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المنح والتسهیالت والـضمانات أصـبح الیـوم مـسألة هامـة؛ 
وذلـــــــك نظـــــــرًا لحاجـــــــة الـــــــدول فـــــــي إیجـــــــاد االســـــــتثمارات 

ولتـــؤمن فـــرص ، لتحقیـــق التنمیـــة الـــشاملة فیهـــاوالمـــشاریع 
ـــى ، العمـــل والخـــدمات والـــسلع ألبنائهـــا كمـــا أن الحاجـــة إل

وبخاصـة مـع ظهـور اآلثـار ، ذلك تزداد من یوم إلى آخـر
ـــة ـــسلبیة لألزمـــة االقتـــصادیة العالمی وتـــسببها ، والتبعـــات ال

فـــــي حـــــدوث نقـــــص فـــــي الـــــسیولة النقدیـــــة وضـــــعف فـــــي 
الــذي تــسبب بــدوره بــردة فعــل األمــر ، المــشاریع اإلنتاجیــة

ـــالتخوف مـــن المغـــامرة بإقامـــة المـــشاریع  عكـــسیة تمثلـــت ب
. االستثماریة

 :
لمــا كــان لــبعض االســتثمارات خطــورة وأثــار ســلبیة 
ـــــــراد  ـــــــدول واألف ـــــــى ال ـــــــصادیة وسیاســـــــیة عل اجتماعیـــــــة واقت

ــا فقــد ظهــرت الحاجــة إلــى بیــان الــضواب ط والجماعــات أحیاًن
الـــشرعیة لتـــشجیع االســـتثمار، ســـواء أكـــان بتقـــدیم المـــنح أم 
ــــــــصوصها  ــــــــشریعة بن ــــــــسهیالت، والســــــــیما أن ال ــــــــدیم الت بتق
وقواعــدها ومبادئهــا العامــة صــالحة لكــل زمــان ومكــان، ولــم 
تغفــل عــن مثــل تلــك الموضــوعات علــى وجــه العمــوم، ولــذا 

الــضوابط الــشرعیة : "ارتأیــت أن أجعــل هــذه الدراســة بعنــوان
، وقــد جــاءت هــذه "االســتثمار فــي الفقــه اإلســالميلتــشجیع 

: الدراسة لإلجابة عن األسئلة التالیة
ما مفهوم االستثمار؟−
مــا مفهــوم تــشجیع االســتثمار؟ ومــا مفهــوم الــضوابط −

الشرعیة له؟
مـــا الـــضوابط الـــشرعیة التـــي ینبغـــي االلتـــزام بهـــا فـــي −

تقدیم المنح والتسهیالت؟

:
ـــــسابقة حـــــسب اطـــــالع إن مـــــ ـــــرز الدراســـــات ال ن أب

حكــم اســتثمار غیــر المــسلمین فــي الــبالد : الباحــث وعلمــه
ـــي، اإلســـالمیة ـــي محمـــود الزقیل ـــة فـــي ، لعل ـــة األردنی المجل

ـــــت، الدراســـــات اإلســـــالمیة /٢م/٣عـــــدد، جامعـــــة آل البی
واالســتثمار األجنبــي المباشــر فــي الدولــة اإلســالمیة. ه١٤٢٧

مي، لمحمــد عبــد العزیــز عبــداهللا،فــي ضــوء االقتــصاد اإلســال
واالســــتثمار . م٢٠٠٥، ١دار النفــــائس، عمــــان، األردن، ط

أحكامــه وضــوابطه فــي الفقــه اإلســالمي، لقطــب مــصطفى 
ســـــانو، دار النفـــــائس، عمـــــان، األردن، وبحـــــث االســـــتثمار 
اإلسالمي في العـصر الـراهن، ألبـي الـسعود، مجلـة المـسلم 

م أن بعـضها تنـاول وبـالرغ، ه١٤٠١المعاصر، ذو القعـدة 
الــــضوابط الـــــشرعیة لتـــــشجیع االســــتثمار إال أنهـــــا جـــــاءت 

، بعیــد عــن التأصــیل الفقهــيبــشكل مجمــل وضــیق وعــام 
وقد تمیزت هـذه الدراسـة ببیـان مختلـف الـضوابط الـشرعیة 

ســــواء مــــن حیــــث المــــشاریع أو مــــن ، رلتــــشجیع االســــتثما
فضال عن االهتمام بالتأصیل الفقهي لتلك ، حیث مالكیها

. ضوابطال

 :
ســلكت فـــي هـــذه الدراســة المـــنهج االســـتقرائي، والمـــنهج

موضـــــوعات ءحیـــــث قمـــــت باســـــتقرا، الوصـــــفي التحلیلـــــي
، ثـم قمـت بتحلیلهـا ومناقـشتها وبیـان الـراجح فیهـا، الدراسة

. مع بیان التأصیل الفقهي لها

 :
: نحو اآلتيجعلت هذه الدراسة في مطلبین على ال

ــــب األول ــــشجیع: المطل ــــشرعیة لت ــــضوابط ال ــــة ال ماهی
. االستثمار

. مفهوم الضوابط الشرعیة:الفرع األول
. االستثمارمفهوم الضوابط الشرعیة لتشجیع:الفرع الثاني
. أشكال االستثمارات وضوابطها الشرعیة: الطلب الثاني
.أشكال االستثمارات:الفرع األول
. الضوابط الشرعیة لتشجیع االستثمار:الفرع الثاني

وفــي ختــام هــذه الدراســة المتواضــعة فــإن هــذا جهــد 
ومـا فیـه ، فمـا كـان فیـه صـواب فبحمـد اهللا وتوفیقـهالمقل، 

مــن خطــأ فمنــي واســأل اهللا أن یغفــر لــي، وأن یجعــل عملــي
. متقبًال عنده وهو الغفور الرحیم

واهللا ولّي التوفیق
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: 


ــــشجیع ــــشرعیة لت ــــضوابط ال ــــین مفهــــوم ال قبــــل أن نب
، ووضــــع تعریــــف جــــامع مــــانع لــــه، ال بــــد وأن االســــتثمار

ـــــین مفهـــــوم  ـــــم نب ـــــضوابط الـــــشرعیة أوال، ث نبـــــین مفهـــــوم ال
: تشجیع االستثمار، وذلك في الفروع اآلتیة

 :: 
الـــضوابط الـــشرعیة مركـــب لفظـــي مـــن كلمتـــي الـــضوابط 

ضــابط، مــن الفعــل جمــع ومفــرده : والــشرعیة، والــضوابط لغــة
ــَبَط، بمعنــى أتقــن و  : حكــم وحفــظ بحــزم، یقــالأالثالثــي ضَ

ُط الشيء أي لزومه، وعدم مفارقته ْب . )١(ضَ
ــة ــشرعیة لغ مــصدر مــشتق مــن شــرع، أي أبــان :وال

أي أخــذ وبــدأ بــه، وشــرع شــرع فــالن بفعــل : وحــدد، یقــال
ــــشيء أي أعــــاله وأظهــــره، وشــــرع الــــدین ســــّنه وبیّنــــه، : ال

وشـرع األمـر جعلـه مـسنونًا والـشریعة الطریقـة، ومـا شـرعه 
. )٢(اهللا 

فتفاوتــت آراء العلمــاء فــي : أمــا الــضابط اصــطالحاً 
تعریفه، حیث جعل بعضهم الضابط بمعنى القاعدة؛ ولـذا 

األمـر الكلـي المنطبـق علـى جمیـع : "عرّفوا القاعدة بقـولهم
، فـــي حـــین فـــرق الـــبعض اآلخـــر بـــین القاعـــدة )٣("جزیئاتـــه

أبـواب شــتى، القاعــدة تجمـع فروعـا مــن : "والـضابط، فقـالوا
، وهذا الراجح إال أن مـا )٤("والضابط یجمع فروع باب واحد

ــالمفهوم العــام؛ ولــذا  ذهبــوا إلیــه إنمــا هــو تعریــف الــضابط ب
أصـــل فقهـــي : "بـــالمفهوم الخـــاصیمكــن القـــول إن الـــضابط 

یخــتص ببــاب مــن أبــواب الفقــه یكــشف عــن حكــم الجزئیــات 
. )٥("التي تدخل في موضوعه

وتقییــــد الــــضوابط بالــــشرعیة یخــــرج الــــضوابط غیــــر 
ـــــــــضوابط الـــــــــصحیة  ـــــــــضوابط اللغویـــــــــة، وال ـــــــــشرعیة كال ال
والــــضوابط العلمیــــة ونحوهــــا، إال مــــا تعلــــق منهــــا بأحكــــام 

. دئها وقواعدها العامةالشریعة ونصوصها ومبا

:

:
الشجررأثمیثمر ثمرا، و أثمرمن:االستثمار لغة

وفـــــي ، ثمـــــر القلـــــب أنـــــواع المـــــال والولـــــد، و أي طلـــــع ثمـــــره
ــــد قــــال اهللا تعــــالى لمالئكتــــه": الحــــدیث ــــد العب : إذا مــــات ول

ــ: لثمــر أنــواع المــال، ویقــالوا، )٧(")٦(قبــضتم ثمــرة فــؤاده ر ثّم
وعلیـه ، )٨(أي كثـر مالـه: وأثمـر الرجـل، أي كثـره: اهللا مالك

. بمختلف أشكالهطلب النماء هو فاالستثمار 
فإنــه لــم یــرد لــه تعریــف : االســتثمار اصــطالحاأمــا 
ین علـى النحـو الـذي جـاءت بـه الفقهاء السابقفي مدونات

ظهـــــر االهتمـــــام حیـــــث ، مـــــصنفات العلمـــــاء المعاصـــــرین
باالستثمار باعتبـار أهمیتـه االقتـصادیة وباعتبـار أثـره فـي 

االجتماعیــــة والــــصحیة : مختلــــف منــــاحي الحیــــاة األخــــرى
. )٩(والسیاسیة وغیرها

ین ذكــــــروا الــــــسابقوبــــــالرغم مــــــن ذلــــــك فــــــإن الفقهــــــاء 
مـــــــصطلح االســـــــتثمار فـــــــي أكثـــــــر مـــــــن موضـــــــع، یقـــــــول 

نم بــــین اثنــــین لــــو كــــان نخــــل أو شــــجر أو غــــ: "المرغینــــاني
فتهایــآ علــى أن یأخــذ كــل واحــد منهمــا طائفــة یــستثمرها أو 

ـــي)١٠("فـــال یجـــوز... یرعاهـــا  إن األحكـــام : "، ویقـــول الغزال
ثمـــرات، وكـــل ثمـــرة صـــفة حقیقیـــة فـــي نفـــسها، ولهـــا مثمـــر 

)١١("وطرق االستثمار هي وجـوه داللـة األدلـة... ومستثمر 

ول ابــــن ویقــــ)١٢("والمــــستثمر هــــو المجتهــــد: "ویقــــول أیــــضا
ركــراء الــشجر لالســتثما: أن یقــال: األصــل الثــاني: "تیمیــة

. )١٣("یجري مجرى كراء األرض لالزدراع
وعلیـــه فالفقهـــاء الـــسابقون ذكـــروا مـــصطلح االســـتثمار
فــي مــدوناتهم الفقهیــة للداللــة علــى االســتثمار المعنــوي، الــذي 
یتجلـــــى فـــــي االســـــتفادة مـــــن األدلـــــة فـــــي وجـــــوه االســـــتدالل، 

ـــــى االســـــتثمار المـــــادي، وهـــــو والدال ـــــة عل ـــــائج ل تحـــــصیل نت
. )١٤(وثمرات ونماء المشاریع االقتصادیة وخیراتها

باإلضـافة إلـى مـا تقـدم فقـد تنـاول الفقهـاء الـسابقون 
تحـــت وذلـــك، فحـــواهو االســـتثمارضمونمـــدوناتهم مـــفـــي 

أبــــــواب المعــــــامالت والعقــــــود والــــــضمان وطــــــرق الكــــــسب 
قـــد أشـــار ف، والحـــدیثتفـــسیرمـــن أبـــواب الفقـــه والوغیرهـــا

وََال : لقولــه تعــالىالزمخــشري إلــى االســتثمار فــي تفــسیره 
َیامـــًا  ـــْم ِق ـــَل الّلـــُه َلُك َع ـــي َج ُم الَِّت ـــوَاَلُك تُـــوْا الـــسَُّفَهاء َأْم ُتؤْ

وفاً  رُ ُقوُلوْا َلُهْم َقوًْال مَّْع ُسوُهْم وَ ا وَاْك یَه زُُقوُهْم ِف : النـساء[وَارْ
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أمـــوالهم الـــسفهاء هـــم المبـــذرون": الزمخـــشريقـــالحیـــث ، ]٥
الــــــذین ینفقونهــــــا فیمــــــا ال ینبغــــــي وال یــــــد لهــــــم بإصــــــالحها 

المقــصود : "ویقــول الكاســاني. )١٥("وتثمیرهــا والتــصرف فیهــا
أي اســـتثماره، )١٦("مـــن عقـــد المـــضاربة هـــو اســـتنماء المـــال

األثمـــان فـــي المقارضـــة ال یتوصـــل إلـــى : "ویقـــول الـــشیرازي
إال بالعمــل، فجــازت المعاملــة نمائهــا أي زیادتهــا المقــصودة

ـــبعض النمـــاء  ویقـــصد بنمائهـــا ، )١٧("الخـــارج منهـــاعلیهـــا ب
. الزیادة الحاصلة على أصل المال باالستثمار

عنــد العلمــاء المعاصــرین فقــد عرفــوه االســتثمارأمــا 
ارتبـــاط ": االســـتثمار هـــوأنبجملـــة مـــن التعریفـــات منهـــا

حـــصول علیهـــا یتوقـــع ال، مـــالي یهـــدف إلـــى تحقیـــق منـــافع
هـو أي ": وقیـل االسـتثمار، )١٨("على مدى فترة من الزمن

اســـــتعمال لـــــرأس المـــــال یهـــــدف إلـــــى تحقیـــــق الـــــربح فـــــي 
یظهـــر و ، )١٩("المــستقبل مهمـــا كــان شـــكل هــذا االســـتعمال

االســـتثمار نـــوع مـــن إنفـــاق المـــال مـــن هـــذه التعریفـــات أن
ســواء أكــان ذلــك مــن مــشروعات ، لتحقیــق منــافع مــستقبلیة

ـــد أو تحـــدیث، اســـتكمال مـــشروعات قائمـــةمأ، جدیـــدة أو تجدی
ـــــــة، مـــــــشروعات متقادمـــــــة مـــــــن أو مـــــــشتریات األوراق المالی

المعــادن والــسلع بالتجــارة و، أالـشركات والحكومــات أو األفــراد
. )٢٠(والصرف والعقار

مطلــق طلــب تحــصیل نمــاء ": هــووقیــل االســتثمار
ا معتبـرة مـن وذلك بالطرق الشرعیة ال، المال المملوك شرًع

: وقیـــــــل هـــــــو، )٢١("مــــــضاربة ومرابحـــــــة وشـــــــراكة وغیرهـــــــا
التوظیـــــف الفعلــــــي الموجـــــه لــــــرأس المـــــال وفــــــق الطــــــرق "

أن یستغل المـال بقـصد ": وقیل هو، )٢٢("الشرعیة المعتبرة
يلمــا نهــة فــوذلــك دون مقار ، نمائــه وتحقیــق ربــح لــصاحبه

وحــسب القواعــد الكلیــة ، عنــه بــنص صــریح أو مــا فــي حكمــه
ـــــشریعة اإل ـــــف. )٢٣("ســـــالمیةلل ـــــربمـــــن یعـــــدوهـــــذا التعری أق

إلـــــى روح التـــــشریع اإلســـــالمي ومبادئـــــه تعـــــاریف االســـــتثمار
ــــكوأصــــوله وقواعــــده  ــــه مــــن ضــــالعامــــة، وذل ابط و لمــــا یحوی

، بل ووســائل تنمیــة المــال واســتثمارهســضبط ألــوان و تــةشــرعی
علــــى مثــــل رلالســــتثمااألول التعریــــفحتــــوِ تلــــمفـــي حــــین 

توظیـــف رأس : "تثمار أیـــضا بأنـــهذلـــك، ویمكـــن تعریـــف االســـ

ـــــا للنمـــــاء وغیـــــره ، وبهـــــذا "المـــــال وفـــــق الطـــــرق الـــــشرعیة طلًب
التعریــف أكــون قــد وضــحت طبیعــة االســتثمار وماهیتــه، فهــو 
تـــصریف ودفـــع لألمـــوال فـــي وجـــوه األعمـــال المختلفـــة وفـــق 
الطرق الشرعیة، وذلك طلًبا لنماء المال وتكثیـره، وهـو بقـصد 

أخـــــرى ثانیـــــا، كتـــــأمین الحاجـــــات االســـــتثمار أوال، ولمقاصـــــد
دارة العجلــة االقتــصادیة ونحوهــا ولــذا قلــت ٕ هــذا، ). وغیــره: (وا

وقــــد عــــرف علمــــاء االقتــــصاد االســــتثمار بتعریفــــات عدیـــــدة 
توظیـــــف المـــــال بهـــــدف تحقیـــــق العائـــــد أو : "متقاربـــــة، منهـــــا
مجمـــوع التوظیفـــات التـــي مـــن : "، وقیـــل)٢٤("الـــدخل أو الـــربح

ق اإلضــــافة الفعلیــــة علــــى رأس شــــأنها زیــــادة الــــدخل، وتحقیــــ
ــــد  ــــي تول المــــال األصــــلي، مــــن خــــالل امــــتالك األصــــول الت
العوائــد؛ نتیجــة تــضحیة الفــرد بمنفعــة حالیــة للحــصول علیهــا 
مـــستقبال بـــشكل أكبـــر، مـــن خـــالل الحـــصول علـــى تــــدفقات 

اإلضــــافة الجدیــــدة مــــن : "، وقیــــل أیــــضا)٢٥("مالیــــة مــــستقبلیة
ى رأس مــــــال الدولــــــة إلــــــةالمنتجــــــات اإلنتاجیــــــة أو الرأســــــمالی

. )٢٦("المتاح
ویالحـــظ مـــن التعریفـــات الـــسابقة أنهـــا ركـــزت علـــى 
الجوانــــب المادیــــة لالســــتثمار كتحــــصیل الــــسیولة المالیـــــة 

والتنـــازل عـــن الـــسیولة لزیـــادة ، المـــستقبلیة لتوظیـــف المـــال
فــــي حـــین أغفلــــت وأهملــــت ، األصـــول والطاقــــة اإلنتاجیـــة

كتحقیـق الحاجـات ، یـة لـهالجوانب المعنویـة والقـیم األخالق
وتلبیــة الرغبــات وفــق المبــادئ والقــیم األخالقیــة؛ ولــذا كــان 

ـــه اقـــرب لفحـــوى االســـتثما ـــذي اخترت ـــسابق ال رالتعریـــف ال
. الشرعي وماهیته

فهو مركـب لفظـي مـن كلمتـي: أما تشجیع االستثمار
. تــشجیع واســتثمار ولكــال الكلمتــین مــدلول لغــوي واصــطالحي

والــــــشجاعة مــــــن شــــــجع، یــــــشجع شــــــجاعة، : والتــــــشجیع لغــــــة
وشــجاع أي قــوي ، ورجــل شــجاع، شــدة القلــب عنــد البــأس

. )٢٧(القلب
ا فهــي ال تخــرج عــن مــدلولها: وأمــا التــشجیع اصــطالًح

اللغوي مـن شـدة القلـب وقوتـه ورباطـة الجـأش؛ لیتبـع ذلـك 
ــــي ، محلهــــا وموضــــوعها ونــــشاطها ــــشجیع ف ــــإذا كــــان الت ف

ذا ، عزیمــة وتقویــة القلــب فیــهســباق كانــت بمعنــى إثــارة ال ٕ وا
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كانــت فــي االســتثمار كــان بمعنــى إیجــاد الدافعیــة وتقویــة 
القلـــب بتقـــدیم التـــسهیالت والـــضمانات التـــي تحفـــز األفـــراد 

. والجماعات على توظیف األموال
هــو إیجــاد الدافعیــة وتقویــة: "وعلیــه فتــشجیع االســتثمار

ـــــــب ألصـــــــحاب رؤوس األمـــــــوال، مـــــــن خـــــــالل تقـــــــدیم القل
ـــــق الطـــــرق  ـــــف أمـــــوالهم وف ـــــضمانات لتوظی ـــــسهیالت وال الت

ــــا لنمائهــــا وغیــــره ، والطــــرق الــــشرعیة تــــشمل "الــــشرعیة، طلًب
مختلــف الــصیغ االســتثماریة المنــسجمة مــع أحكــام الــشریعة 
اإلســــــــالمیة ونــــــــصوصها وقواعــــــــدها ومبادئهــــــــا وأصــــــــولها 

المـــــــــضاربة، وســـــــــندات، : (ومقاصـــــــــدها العامـــــــــة، ومنهـــــــــا
فــإذا كــان ذلــك ، )وغیرهــا... ســهم المقایــضة، المرابحــة، األ

العامـــة كـــان هاقواعـــدو وفقـــا لنـــصوص الـــشریعة ومبادئهـــا
. جائزا شرعا

وبنــاء علــى مــا تقــدم فــإن الــضوابط الــشرعیة لتــشجیع
تلـــك األحكـــام الكلیـــة التـــي ینـــدرج : "یقـــصد بهـــاراالســـتثما

ـــــة  تحتهـــــا مجموعـــــة مـــــن األحكـــــام المتعلقـــــة بإیجـــــاد الدافعی
ألصـــحاب رؤوس األمـــوال لتوظیـــف أمـــوالهم وتقویـــة القلـــب 

، ومثالـــــه "وفـــــق الطـــــرق الـــــشرعیة علـــــى وجـــــه الخـــــصوص
- الضابط الذي ینص على ضرورة أن تكـون المـشروعات 

-وجـــوه التـــشجیعالتـــي تقـــدم إلیهـــا التـــسهیالت وغیرهـــا مـــن 
جـــائزة شـــرعا، حیـــث ینـــدرج تحتـــه حرمـــة تـــشجیع مـــصانع 

لمالهــي الخمــور أو مــصانع الــدخان أو تــشجیع مــشاریع ا
اللیلیـــــة وغیرهـــــا مـــــن المـــــشاریع التـــــي تعمـــــل فـــــي مجـــــال 

ــــــضابط إباحــــــة المــــــشاری ــــــه ف وكونهــــــا عالمحرمــــــات، وعلی
هــو تــشجیع -حكــم كلــي یتعلــق بموضــوع خــاص : "مباحــة

". تندرج تحته جملة أحكام فرعیة-االستثمار


 

:: 
ــــة، إن لالســــتثمارات أشــــكاًال وصــــورا باعتبــــارات مختلف

: وهي على النحو اآلتي

ــار القــائمین علیهــا، : أوالً  وتقــسمأشــكال االســتثمارات باعتب
: على النحو اآلتي

وهــي االســتثمارات التــي اســتثمارات مؤســسات حكومیــة،. أ
ویطلــق تقــوم بهــا مؤســسات الدولــة مجتمعــة أو متفرقــة، 

وعـادة مـا سـتثمارات الحكومیـة وشـبه الحكومیـة، علیها اال
تكون هذه االستثمارات فـي المـشاریع الـسیادیة التـي لهـا 

وحمایـة اسـتقاللها، أهمیة كبیرة في قیـام الدولـة وبقائهـا 
ومن تلـك المـشاریع االسـتثماریة المـشاریع الـصناعیة 
الثقیلـــة كاألســـلحة ونحوهـــا مـــن المـــشاریع التعدینیـــة، 

ـــنفط و  ـــة ونحـــو كاســـتخراج ال اســـتخراج المـــواد المعدنی
الكهربــاء وشــركات المیــاه ذلــك، ومــن أمثلتهــا شــركات 

ن قیـــام وشـــركات الـــنفط وشـــركات ٕ التعـــدین ونحوهـــا، وا
القیام بتلـك االسـتثمارات ال یعـد الدولة بمؤسساتها في 

ا باعتبـــاره  ا، بـــل قـــد یكـــون واجبـــا شـــرًع ـــا شـــرًع ممنوًع
ـــــضرورات، ومؤدیـــــا لحفـــــظ الواجبـــــات  ـــــتم مـــــا ال"وال ی
. )٢٨("الواجب إال به فهو واجب

وهـــــي تـــــشمل جمیـــــع أشـــــكال ، االســـــتثمارات الفردیـــــة.ب
توظیـــــف األمـــــوال مـــــن قبـــــل األفـــــراد وفـــــق الطــــــرق 

ا ، الشرعیة طلًبا للنماء وغیـره سـواء أكـان الفـرد مـسلًم
ومن أمثلتهـا االسـتثمار فـي الـشركات ، أم غیر مسلم

الـــصناعیة والتجاریـــة والخدمیـــة التـــي ال تحتـــاج إلـــى
وهــذا النــوع مــن االســتثمارات مبــاح ، رأس مــال كبیــر

ا ـا لطبیعـة ، شرًع بل وقد تعتریه األحكام التكلیفیـة تبًع
ومقاصـــده والحاجـــة إلیـــه، االســتثمار وزمانـــه وظروفـــه 

ینَ : قـــال تعـــالى ـــِذ ـــا الَّ ـــا َأیَُّه ـــنَ َی ـــرًا مِّ ی ِث ـــوْا ِإنَّ َك ُن آَم
ــوَ  ُلونَ َأْم ــْأُك ــانِ َلَی َب ــارِ وَالرُّْه َب ــلِ اَألحْ اَل النَّــاسِ ِباْلَباطِ

ونَ الــذََّهبَ  ــزُ ِن ینَ َیْك یلِ الّلــِه وَالَّــِذ ــِب ــن َس دُّونَ َع َیــصُ وَ
ابٍ  ـَذ َع ِبیلِ الّلِه َفَبشِّرُْهم ِب َة وََال ُینِفُقوَنَها ِفي َس وَاْلِفضَّ

أن اآلیـة الكریمـة : االسـتداللووجـه . ]٣٤: التوبـة[َأِلیمٍ 
وحثــت علــى وبالتــالي أوجبــتنهــت عــن كنــز األمــوال،

ـــــــصوص ـــــــي االســـــــتثمار، والن ـــــــة لالســـــــتثمار ف الداعی
. الكتاب والسنة كثیرة
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االســـــتثمارات األجنبیـــــة، وهـــــو یـــــشمل جمیـــــع أشـــــكال .ج
توظیـف األمـوال التـي یقـصد بهـا طلـب النمـاء وغیـره، 
وهــذه قــد تكــون فردیــة أو مــن جهــات إقلیمیــة أو دولیــة 

، ومنهــــــا الــــــشركات القابــــــضة )٢٩(وحكومــــــات أجنبیــــــة
متعــددة الجنــسیات، وشــركات التعــدین التــي والــشركات

تحـــــصل علـــــى االمتیـــــازات فـــــي الـــــدول ونحوهـــــا مـــــن 
ــــــوع مــــــن  ــــــشركات، وهــــــذا الن االســــــتثمار ال یجــــــوز ال

بــل البــد مــن أن یلتــزم بجملــة مــن الــضوابط ، إطالقـه
الـــــشرعیة التـــــي سنــــــشیر إلیهـــــا عنــــــد الحـــــدیث عــــــن 

. الضوابط الشرعیة لتشجیع االستثمار
: وتقسم إلىثمارات بالنظر إلى كیفیتها، أشكال االست: ثانًیا

وهــو االســتثمار فــي البورصــات : "االســتثمارات المباشــرة. أ
فــــــي إحــــــدى أو األســــــهم أوالــــــسندات أواألوراق المالیــــــة

الـــسیطرة أو ربـــشكل ال یـــستطیع المـــستثم، الـــشركات
الرقابـــــــة علـــــــى أعمـــــــال الـــــــشركة أو متابعتهـــــــا، مقابـــــــل 

التـــــي ات االســــتثمار ، أوهــــي )٣٠("حــــصوله علــــى عائــــد
تكـــــــــون بتملـــــــــك المـــــــــشاریع االقتـــــــــصادیة واالســـــــــتثماریة

دارتهــا مباشــرة مــن دون وســاطة ٕ وقــد ، )٣١(المختلفــة وا
تكــــون هــــذه المــــشاریع جماعیــــة أو فردیــــة، زراعیــــة أو 

ــــــــة ونحوهــــــــا، وهــــــــذا  ــــــــوع مــــــــن صــــــــناعیة أو تجاری الن
ا مـــــا دام ملتزمـــــا بأحكـــــام  ـــــاح شـــــرًع االســـــتثمارات مب

. صدها العامةالشریعة وقواعدها ومبادئها ومقا
ــــامتالك .ب ــــتم ب ــــي ت ــــر المباشــــرة، وهــــي الت االســــتثمارات غی

ا فــــــــي المــــــــشروع االقتــــــــصادي  المــــــــستثمر حصــــــــصً
االســــتثماري دون أن یباشــــر العمــــل فیــــه، بــــل یوكــــل بــــه 

، )٣٢(غیـــــره، ســـــواء أكـــــان شخـــــصیة حقیقیـــــة أم اعتباریـــــة
ا مــا التــزم بالــضوابط الــشرعیة  وهــذا النــوع مبــاح شــرًع

لقواعــــــد والمقاصــــــد الــــــشرعیة واألحكــــــام والمبــــــادئ وا
. العامة

ویفــــرق بــــین االســــتثمار المباشــــر واالســــتثمار غیــــر 
المباشــر فــي أن المــستثمر فــي االســتثمار المباشــر تكــون 

إذ یقـوم بإدارتـه ، له السیطرة علـى المـشروع بـصورة كاملـة
كمـا أنـه یتحمـل الخـسارة فیـه مقابـل اسـتحقاقه لربحـه حـال 

فـي االسـتثمار یباشـر المـستثمر فـي حـین قـد ال، )٣٣(الربح
ن كانــــت ٕ فهــــي ضــــمن غیــــر المباشــــر إدارتــــه وال مراقبتــــه وا

. )٣٤(حدود ضیقة
فــضًال أنهمــا یختلفــان فــي أن التــأثیر علــى التحــویالت 

ــــــو كــــــان االســــــتثمار  ــــــة فیمــــــا ل ــــــا؛ إذ الرأســــــمالیة الدولی أجنبی
االســــتثمار المباشــــر یعــــد أســــاس حركــــة المواهــــب المالیــــة 

. )٣٥(األموالوحركه رؤوس
ثم إن االستثمار المباشر قـد یـشجع علـى إعـادة اسـتثمار

أمــــا ، األربــــاح ونقــــل األعمــــال إلــــى البلــــدان األقــــل تطــــورًا
االســــتثمار غیــــر المباشــــر فقــــد ال یحقــــق تلــــك األغــــراض 

إضــــــافة إلـــــى أن االســــــتثمار المباشـــــر یجمــــــع ، والغایـــــات
ـــــا مـــــن أجـــــل إنتـــــاج ســـــلع وخـــــدمات  عناصـــــر اإلنتـــــاج مًع

إذ هـو ، أما غیر المباشر فیعد مجرد ظاهرة مالیة، جدیدة
تحویـل لملكیــة المــوارد أو المطالــب المترتبــة علیهــا مــن یــد 

. )٣٦(إلى أخرى
ــاً  ــشاط : ثالث ــة الن ــى طبیع ــالنظر إل أشــكال االســتثمارات ب

االســــــتثمارات فـــــي القطــــــاع حیــــــث تـــــشمل، االســـــتثماري
الزراعــــــــــي والــــــــــصناعي والخــــــــــدمي والمــــــــــوارد الطبیعیــــــــــة 

ــــصناعات االســــتخراجیةو  ن االســــتثمار فــــي هــــذه ، )٣٧(ال ٕ وا
ا وقـــــد تعتریـــــه األحكـــــام التكلیفیـــــة  القطاعـــــات مبـــــاح شـــــرًع
ـــا لمــدى انـــسجامها مـــع أحكــام ومبـــادئ ومقاصـــد األخــرى تبًع

. وقواعد الشریعة اإلسالمیة

:
:

ثمار وأشــــكاله مفهــــوم تــــشجیع االســــتبعــــد أن بینــــتُ 
فإنـــه یتبـــین لنـــا مـــدى الحاجـــة إلـــى بیـــان أهمیـــة الـــضوابط 

ثـــــم إبـــــراز تلـــــك الـــــضوابط ، الـــــشرعیة لتـــــشجیع االســـــتثمار
الــشرعیة التــي ینبغــي مراعاتهــا فیمــا یقــدم للمــستثمرین فــي 

. سبیل تشجیعهم على االستثمار
ــــا ســــابقا أن  ــــشرعیة لتــــشجیع وقــــد عرفن ــــضوابط ال ال

نــدرج تحتهــا مجموعــةتحكــام الكلیــة التــي تلــك األ: "االســتثمار
من األحكام المتعلقة بإیجاد الدافعیـة وتقویـة القلـب ألصـحاب 

الــشرعیة علــى الطــرق رؤوس األمــوال لتوظیــف أمــوالهم وفــق 
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القواعــــــد ، وبالتــــــالي فهــــــي مجموعــــــة)٣٨("الخــــــصوصوجــــــه 
والمبادئ واألصول العامة التي ینبغي مراعاتهـا فـي تقـدیم 

ــــــا لهــــــاالمــــــنح والتــــــسهیالت ، للمــــــشاریع االســــــتثماریة دعًم
ــــــا ألهــــــدافها بمــــــا یتفــــــق مــــــع نــــــصوص الــــــشریعة  وتحقیًق

وذلـــك ، اإلســـالمیة وقواعـــدها ومبادئهـــا ومقاصـــدها العامـــة
اســتدامة لتنمیــة األمــوال ودیمومــة تــداولها وتحقیــق الرفاهیــة 

ـــى االســـتقرار االجتمـــاعي  ـــاظ عل ـــشاملة، والحف ـــسیاسي ال وال
اإلنــسان المــسلم مــن القیــام مــن أجــل تمكــین ، واالقتـصادي

. )٣٩(بعبادة اهللا تعالى والخالفة في األرض
مجموع مـا : ویقصد بالمنح والتسهیالت والضمانات
ــــة ــــة بهیئاتهــــا ومؤســــساتها المختلف أو تتعهــــد ، تقدمــــه الدول

ــــــاءات أو التملیكــــــ أو اتبتقدیمــــــه مــــــن الخــــــدمات أو اإلعف
یــــــــزهم الكفــــــــاالت ألصــــــــحاب المــــــــشاریع االســــــــتثماریة لتحف

وتشجیعهم على االستثمار، وقـد اختلفـت طبیعـة تلـك المـنح 
والتسهیالت والضمانات من زمان إلى آخر، بل ومـن دولـة 
ألخـــــــــرى تبعـــــــــا إلمكانیاتهـــــــــا وطبیعـــــــــة تكوینهـــــــــا العقـــــــــدي 
واالجتمــــاعي واالقتــــصادي وغیــــره، فقــــد تراوحــــت تلــــك بــــین 
القـــروض واإلعفــــاء الــــضریبي إلـــى تملیــــك العقــــارات ومــــنح 

ــــةحریــــة التجــــ ــــسهیالت االئتمانی ــــدیم الت ــــك وتق ــــل والتمل ارة والتنق
. والمالیة ونحو ذلك

وتقـــدیم التـــسهیالت والمـــنح والـــضمانات مـــن حیـــث 
بتقــدیمها نــصوص شــریطة أن یلتــزماألصــل مبــاح شــرعا

وممــا یؤیــد ، ومبــادئ وقواعــد ومقاصــد الــشریعة االســالمیة
: یأتيا مشروعیة ذلك م

ى االســـتثمار وهـــي إن النـــصوص الـــشرعیة حثـــت علـــ. أ
، والحــــــث علــــــى )٤٠(كثیــــــرة منهــــــا مــــــا ذكرتــــــه ســــــابقا

االستثمار هو من أدل األدلـة علـى االعتنـاء بـه، ولـذا 
ــــضمانات تعــــد مــــشروعة  ــــسهیالت وال ــــان المــــنح والت ف

. باعتبارها من طرق الحث على االستثمار
ــــي فرضــــیة الزكــــاة .ب ــــشریعة اإلســــالمیة راعــــت ف إن ال

ــم توجبهــا فــي أصــو ، شــرط النمــاء ل األمــوال غیــر فل
المعـــدة للنمـــاء كـــالحلي واألصـــول الثابتـــة فـــي عـــروض
التجـــارة، بخـــالف الـــضرائب فـــي وقتنـــا الحاضـــر، األمـــر

.)٤١(أیضاتشجیع االستثمارشكال من اشكال الذي یعد

حیـــــث ، قــــرار الــــشریعة اإلســـــالمیة لنظــــام االقطــــاعإ.ج
راضـــي المـــواتعطـــت ولـــي االمـــر الحـــق فـــي دفـــع األأ

یها وفـــق قواعـــد ومبـــادئ بینتهـــا لمحتجریهـــا ومـــستثمر 
، )٤٢(الــشریعة األمــر الــذي یــشكل دافعــا علــى االســتثمار

أنـــه ال یوجـــد فـــي الـــشریعة إلـــىاإلشـــارةوهنـــا ینبغـــي 
نمــا  ٕ اإلســالمیة ملكیــة مطلقــة ال عامــة وال خاصــة، وا
یوجــد ملكیــة مقیــدة بقیــود شــرعها اهللا الخــالق المالــك 

 مـــستخلف فیهـــا، وبالتـــاليواإلنـــسانلكـــل شـــيء
فال تمنـع الـشریعة مـن تملـك الدولـة للمـصلحة، وهـذا 
التملــك العــام یطلــق علیــه التــأمیم، كمــا ال تمنــع مــن 

ویطلـقللمـصلحةالمـال العـاملحصص فـياألفرادتملك 
. )٤٣(علیه الخصخصة ولكن وفق الضوابط الشرعیة

اعتماد مبدأ المعاملـة بالمثـل فـي تعـشیر أمـوال غیـر .د
وبالتـالي ، ي بـالد اإلسـالمللتجـارة فـالمعدةالمسلمین 

غیــرهم مــن التجــار مــن دفــع العــشر یعــد إعفــاءفــإن 
. )٤٤(المنح والتسهیالتأشكالشكال من 

للحـــاكم ســـلطة إلیجـــاد أعطـــتإن الـــسیاسة الـــشرعیة . ه
الــنظم ومــن بینهــا نظــام المــنح والتــسهیالت للمــشاریع 
االســتثماریة ولكــن شــریطة مراعــاة المــصلحة العامــة 

الــــــــشریعة اإلســــــــالمیة بنــــــــصوصها وعــــــــدم مخالفــــــــة 
ـــة "وقواعـــدها العامـــة؛ إذ  تـــصرف اإلمـــام علـــى الرعی

. )٤٥("منوط بالمصلحة
ـــا والغـــش واالحتكـــار. و ـــشریعة اإلســـالمیة حرمـــت الرب إن ال

وكــل مــا مــن شــأنه منــع التنافــسیة االیجابیــة الــسلیمة 
ــــــــین المــــــــشاریع االســــــــتثماریة ــــــــرز ، ب وهــــــــذا مــــــــن أب

. ثمرینالضمانات التي یمكن تقدیمها للمست
بأشـــــكالهان الــــشریعة اإلســـــالمیة حاربــــت الجریمـــــة إ.ز

وشــرعت لهــا العقوبــات تحقیقــا لألمــن وهــو مــن أبــرز 
ما یحتاجه المستثمر؛ إذ تشكل البیئة اآلمنـة ضـمانا 

. هاما من ضمانات تشجیع االستثمار
إن الـــشریعة اإلســـالمیة جعلـــت للغـــارمین حـــصة فـــي .ح

لــــــذین ومــــــن الغــــــارمین المــــــستثمرون ا، مــــــال الزكــــــاة
یخــسرون تجــاراتهم فــي المباحــات، وهــذا أیــضا شــكل

. المنح التي یمكن تقدیمها لهمأشكالمن 
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ــــى مــــشروعیة تقــــدیم المــــنح  فهــــذه جمیعهــــا تــــدل عل
والتــــــسهیالت والــــــضمانات للمــــــستثمرین شــــــریطة االلتــــــزام 

. بالضوابط الشرعیة التي سأبینها فیما یأتي
ط الـــــــشرعیة وتظهـــــــر أهمیـــــــة بیـــــــان الـــــــضواب، هـــــــذا

بهـــدفللتـــسهیالت والمـــنح التـــي تقـــدم للمـــشاریع االســـتثماریة 
: تشجیعها في األمور اآلتیة

األصـــــــول العامـــــــة والـــــــضوابط الـــــــشرعیة للمـــــــنح إن .١
ــــــــــسهیالت التــــــــــي یمكــــــــــن تقــــــــــدیمها للمــــــــــشاریع  والت
االســــتثماریة بهــــدف تــــشجیعها تعمــــل علــــى مراعــــاة 

یـــــةداقتعمبـــــادئ االفـــــي اســـــتثماراتهم الالمـــــستثمرین
األمـــــر الـــــذي یعـــــود علــــــى ، ألخالقیـــــة اإلســـــالمیةوا

بـــــل وجمیـــــع أفـــــراد ، المـــــستثمر والمـــــستهلك والعامـــــل
. المجتمع اإلسالمي بالخیر والبركة

ــــشرعیة للمــــنح والتــــسهیالت المقدمــــة .٢ إن الــــضوابط ال
تظهــر أهمیتهــا مــن خــالل إبــراز اإلســالمیةللمــشاریع

ضـــــرورة الموازنـــــة بـــــین المـــــصالح العامـــــة والمـــــصالح 
؛ إذ یــــتم تــــشجیع االســــتثمار االســــتثمارفــــيالخاصــــة

علــــى أســــاس جلــــب المــــصالح ودرء المفاســــد، وتقــــدیم 
المــــصالح العامــــة علــــى المــــصالح الخاصــــة، وبــــذلك 

بمــــا ال لألفــــراد تحقــــق المــــشاریع مقاصــــدها المرجــــوة 
. یلحق الضرر بالمصالح العامة

إن األصـــول والمبـــادئ التــــشریعیة الـــضابطة لعملیــــة .٣
ا تهدف إلى صیانة تلـك العملیـة االستثمار وتشجیعه

مـــن التیـــه فـــي عـــالم المادیـــات واالنقطـــاع عـــن عـــالم 
وتجنـــب المـــستثمر الوقـــوع فـــي المادیـــة المـــضرة ، القـــیم

. بمصالح الجماعات واألفراد
إن الــــــضوابط والمبــــــادئ التــــــشریعیة للمــــــنح والتــــــسهیالت.٤

المقدمــــة لتــــشجیع االســــتثمارات تعمــــل علــــى إشــــاعة 
ــــین المــــستثمر  ــــسماحة ب قــــضي تو ، ینین والمــــستهلكال

إشــــــاعة الكراهیــــــة تمنــــــع علـــــى نــــــار الــــــصراع الطبقـــــي و 
. والعداوة بین أفراد المجتمعوالبغضاء 

علـى إن الضوابط الشرعیة لتشجیع االسـتثمار تعمـل .٥
المــال مــن تــداولهتحقیــق أمــره تعــالى ومقاصــد تــشریع

والرخـاء، بما یعود على األفـراد والجماعـات بالـسعادة 
التـــردي حفـــظ المجتمـــع مـــن أســـبابكمـــا وتعمـــل علـــى

ــــــق ــــــى تحقی ــــــار والهــــــالك، كمــــــا أنهــــــا تعمــــــل عل واالنهی
وذلــك مــن خــالل إحاطــة االســتثمارات ، مرضــاته 

. بأحكام التشریع اإلسالمي ومرادات الشارع الكریم
ـــــسهیالت .٦ ـــــزام المـــــشاریع االســـــتثماریة والمـــــنح والت إن الت

المقدمــة لهــا بــضوابط الــشریعة یعمــل علــى وضــعها 
، الــــنهج الــــسلیم الــــذي یحقــــق التنمیــــة والتطــــورعلــــى 

األمــــر ، وزیــــادة المــــال الحــــالل واألربــــاح المــــشروعة
ــــى المجتمــــع بالطمأنینــــة واالســــتقرار  ــــذي یعــــود عل ال

ایــة المجتمــع مــن عوامــل موالتمكــین فــي األرض، وح
. الفساد

قوم بمثابـة تإن الضوابط الشرعیة لتشجیع االستثمار .٧
والمقــــــدمین تثمرین الرقیــــــب والموجــــــه والمرشــــــد للمــــــس

األمــر الــذي للتــسهیالت والمــنح التــشجیعیة لالســتثمار،
، یـــــسدد مـــــسیرة االســـــتثمار وتـــــشجیعه فـــــي المجتمـــــع

والســیما فــي ظــل التطــور الــذي یــرى ضــرورة إیجــاد 
ــــوازن بــــین الــــدنیا واآلخــــرة وبــــین المــــادة والــــروح ، الت

: یقــــول الــــشاطبي، )٤٦(وعـــالم الــــشهادة وعــــالم الغیــــب
لمكلف أن یكون قـصده فـي العمـل قصد الشارع من ا"

: ویقــول ابــن عاشــور. )٤٧("موافقــا لقــصده فــي التــشرع
بـــضبط أســـالیب حفـــظ هضـــبط أســـالیب إدارة عمومـــ"

أمــــوال األفــــراد وأســــالیب إدارتهــــا، فــــإن حفــــظ المجمــــوع 
ن معظـــــم قواعـــــد إ یتوقـــــف علـــــى حفـــــظ مـــــال األمـــــة، و 

لــة إلــى یبحفــظ أمــوال األفــراد آالتــشریع المــالي متعلقــة 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــظ مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ألن ؛ ل األمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةحف

ــــدة إلــــى المنفعــــة العامــــة  منفعــــة المــــال الخــــاص عائ
وبهــذا تظهــر أهمیــة ضــبط المــنح ، )٤٨("لثــروة األمــة

. والتسهیالت بالضوابط الشرعیة
والـــضوابط الفقهیـــة لتـــشجیع االســـتثمار تـــشمل ، هــذا

: المجالین اآلتیین
وهـــي ، الـــضوابط الـــشرعیة للمـــشاریع االســـتثماریة: أوالً 

: حو اآلتيعلى الن
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أن یكـــون المـــشروع االســـتثماري الممنـــوح : الـــضابط األول
اا حیـــث ینبغـــي أن یكـــون ، لمـــنح والتـــسهیالت جـــائزا شـــرًع

المــــشروع الــــذي تقــــدم لــــه الدولــــة التــــسهیالت والمــــنح ممــــا 
وذلــك بــأن تكــون ، ینــسجم وعملــه مــع الــشریعة اإلســالمیة

كمــا تكــون أعمالهــا وأنــشطتها ةهــي فــي أساســها مــشروع
ا، فــإذا كانــت قائمــة علــى مــشروع كــأن ، ســس محرمــةأة أیــضً

تكــون أصــولها ربوّیــة أو مــواد محرمــة أو خــدماتها محرمــة أو 
منتجاتهـــــا محرمـــــة كــــــصناعة الخمـــــر والمـــــسكرات أو تقــــــدیم 
ا  القــروض الربویــة أو نــشر البغــاء ونحــو ذلــك لــم یجــز شــرًع

ا لمـــا ، تقــدیم التــسهیالت والمـــنح لهــا بــل إن ذلـــك محــرم شــرًع
افیــــه مــــن إ ــــى المحــــرم شــــرًع ــــة عل ــــر ، و عان ــــى الخی ــــدال عل ال

كفاعلـــه والـــدال علـــى الـــشر كفاعلـــه، ممـــا یـــؤدي إلـــى تحـــریم 
لتـسهیالت والمـنح اذلك، ووجوب أن یكـون المـشروع الممنـوح 

ــا ومبــادئ  ا وأحكاًم ا مــع الــشریعة اإلســالمیة نــصوصً منــسجًم
: یأتيیؤید ذلك ما ما ، وموقواعد

ـــاب . أ ـــشرعیة مـــن الكت ـــى والـــسنالنـــصوص ال ـــة عل ة الدال
ا  حرمـــة ممارســـة األنـــشطة واألعمـــال المحرمـــة شـــرًع
كالزنــا والربــا وشــرب الخمــر وبیعهــا وتقــدیمها ونحــو 

ــا َال : یقــول اهللا تعــالى؛ إذذلــك َب ُلونَ الرِّ ــْأُك ینَ َی ــِذ الَّ
بَُّطـُه  ي َیَتَخ ـا َیُقـوُم الَّـِذ َم ونَ ِإالَّ َك ـنَ َیُقوُم َطانُ ِم الـشَّْی

ــَأنَّ  ِلــَك ِب ــسِّ َذ ــلَّ اْلَم ــا وََأَح َب ْثــُل الرِّ ــُع ِم َبْی ــا اْل ُهْم َقــاُلوْا ِإنََّم
بِّــِه  ــن رَّ َظــٌة مِّ وْعِ ــاءُه َم ــن َج ــا َفَم َب ــرََّم الرِّ َح ــَع وَ َبْی الّلــُه اْل
ــاَد  ــنْ َع َم ــرُُه ِإَلــى الّلــِه وَ ــَلفَ وََأْم ــا َس َى َفَلــُه َم َفــانَتَه

ـــُدونَ  اِل ـــا َخ یَه ـــْم ِف ـــارِ ُه ابُ النَّ ـــَح ـــَك َأصْ َلِئ : البقـــرة[َفُأوْ
ا]٢٧٥ ـــا : ، ویقـــول أیـــضً ـــوْا ِإنََّم ُن ینَ آَم ـــِذ ـــا الَّ ـــا َأیَُّه َی

ـلِ  َم ـسٌ مِّـنْ َع ابُ وَاَألزَْالُم رِجْ رُ وَاَألنـصَ ْیسِ رُ وَاْلَم ْم اْلَخ
ــونَ  ِلُح ــْم تُْف لَُّك ُبوُه َلَع َتِن ــاجْ َطانِ َف و . ]٩٠: المائــدة[الــشَّْی

هـــا الـــسبع الموبقــات وذكــر مناجتنبــوا ": یقــول النبــي 
وغیرهــا مــن األدلــة، حیـــث ،)٤٩("أكــل مــال الیتــیم والزنـــا

دلــت جمیعهــا علـــى حرمــة ممارســـة ذلــك أو التـــشجیع 
. علیه

ـَعآِئرَ : قوله تعالى.ب لُّـوْا َش ُنـوْا َال ُتِح ینَ آَم َیا َأیَُّها الَّـِذ
ـــَد وَال  يَ وََال اْلَقآلِئ ـــْد َه ـــرَاَم وََال اْل رَ اْلَح الّلـــِه وََال الـــشَّْه

ـینَ اْلبَ  ــوَاناً آمِّ رِضْ ـْم وَ ًال مِّـن رَّبِِّه ــونَ َفـضْ تَُغ َاَم َیْب ـر ـتَ اْلَح ْی
ـــَنآنُ  ْم َش نَُّك ـــرَِم ـــَطاُدوْا وََال َیجْ ـــتُْم َفاصْ َلْل ا َح مٍ َأن وَإَِذ ـــوْ َق

ُنوْا  ــاوَ َتَع وْا وَ تَــُد ــرَامِ َأن َتْع ِد اْلَح ِج ــْس َم ــنِ اْل ْم َع ــدُّوُك صَ
ُنوْا  ــاوَ ــوَى وََال َتَع ــرِّ وَالتَّْق ــى اْلب َل وَانِ َع ــْد ــمِ وَاْلُع ْث ــى اإلِ َل َع

َقــابِ  یُد اْلِع ــِد ــَه َش ، ووجــه ]٢: المائــدة[وَاتَُّقــوْا الّلــَه ِإنَّ الّل
أن مـــــــنح التـــــــسهیالت والمـــــــنح للمـــــــشاریع : االســـــــتدالل

ـــــا فیـــــه إعانـــــة علـــــى اإلثـــــم المحرمـــــة أصـــــوًال أو منتًج
ا . والعدوان وهو محرم شرًع

دال الـــدال علـــى الخیـــر كفاعلـــه والـــ(: قـــول النبـــي .ج
ــــــه ــــــى الــــــشر كفاعل ووجــــــه االســــــتدالل مــــــن ، )٥٠()عل

یــــشیر إلــــى أجــــر الــــدال علــــى أنــــهالحــــدیث الــــشریف
بــین وزر الــدال علــى الــشر، وبــذلك دل علــى یالخیــر و 

ن فــي مــنح إ حرمــة الداللــة علــى الــشر والــدعوة إلیــه، و 
المــــشاریع التــــي ال تلتــــزم بأحكــــام الــــشریعة اإلســــالمیة 

دعــوة لهــا إلــى ونــصوصها ومبادئهــا وقواعــدها العامــة
القیــام والنــشاط فـــي المجتمــع اإلســـالمي، وبــذلك كـــان 

للـدال علـى الـشر في الذم الوارد فـي الحـدیث الـشریف
والتــسهیالت للمــشاریع داللــة علــى حرمــة تقــدیم المــنح 

. المحرمة
إن مــن النــاس مفــاتیح "أنــه قــالمــا ورد عــن النبــي.د

ــــشرل ن مــــن النــــاس مفــــاتیح ، لخیــــر مغــــالیق لل ٕ ــــشر وا لل
فطـوبى لمـن جعـل اهللا مفـاتیح للخیـر، الیق للخیرمغ

لــشر علــى لوویــل لمــن جعــل اهللا مفــاتیح ، علــى یدیــه
أن الحــــدیث الــــشریف : ووجــــه االســــتدالل، )٥١("یدیــــه

ـــي ینبغـــي أن یكـــون علیهـــا ـــسمة الت ـــین الطبیعـــة وال ب
المـــسلم والمـــؤمن، وأي شـــر أكبـــر مـــن إعانـــة المـــانحین 

الســـتثماراتأصـــحاب اباإلعانـــات والمـــنح والتـــسهیالت 
ا أو نشاًطا . غیر المشروعة أصوًال أو منتًج

إن تـــشجیع االســـتثمارات التـــي ال تنـــسجم مـــع نـــصوص. ه
ؤدي ال یــالــشریعة اإلســالمیة وقواعــدها ومبادئهــا العامــة 

ـــــت مـــــصلحة مـــــن المـــــصالح العامـــــة  ـــــى تفوی محالـــــة إل
والـــضروریة التـــي قـــام علیهـــا التـــشریع اإلســـالمي، ولـــذا 

ــــــ اكــــــان تــــــشجیعها محرًم وعلیــــــه فــــــإن المــــــنح ، ا شــــــرًع
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والتـــــسهیالت یحـــــرم تقـــــدیمها للمـــــشاریع االســـــتثماریة 
ــا مــع الــشریعة  التــي ال تنــسجم أصــوال ونــشاًطا ومنتًج

. اإلسالمیة
ــاني أن یكــون المــشروع االســتثماري الحــائز علــى : الــضابط الث

ــــــق مــــــصلحة عامــــــة إضــــــافة  ــــــا یحق ــــــسهیالت نافًع المــــــنح والت
ـــك كـــأن یكـــ ون المـــشروع االســـتثماري للمـــصلحة الخاصـــة، وذل

ــا أو خــدمًیا ألفــراد المجتمــع فــي  ــا صــناعًیا أو زراعًی یقــدم منتًج
أو یات، لتحــــــــسینأو ااألساســــــــیة یــــــــاتالحاجوأالــــــــضروریات

كالمـــــشاریع التـــــي تـــــوفر لألفـــــراد فـــــرص العمـــــل وتعمـــــل علـــــى 
ازدهــــار المجتمــــع مــــن الناحیــــة االقتــــصادیة والــــسیاسیة لیغــــدو 

ًاالمجتمع أكثر أمًنا وطمأنی . نة واستقرار
ـــدیم المـــنح والتـــسهیالت للمـــشاریع وعلیـــه فـــال یجـــوز تق

طالـة أو تقـدیم سـلع باالستثماریة التـي تعمـل علـى إیجـاد ال
یقـــــــول ردیئـــــــة أو خـــــــدمات ضـــــــارة بـــــــاألفراد والجماعـــــــات

إن األعمــال معتبــرة بمــصالح العبــاد وذلــك هــو ": الــدریني
هــا وباطنهــاأصــل المــشروعیة، فــإذا كانــت األعمــال فــي ظاهر 

، علـــى أصـــل المـــشروعیة فـــال إشـــكال فـــي صـــحتها شـــرعاً 
ال فهي باطلة شرعاً  ٕ وأصل المشروعیة تطـابق الظـاهر ، وا

وفقـــًا ألحكـــام الـــشرع , والبـــاطن فـــي التـــصرف أو المعاملـــة
ومقاصـــده حتـــى إذا كـــان الظـــاهر موافقـــًا والبـــاطن مخالفـــًا 

وممـــا یؤصـــل لهـــذا . )٥٢("فلـــیس علـــى أصـــل المـــشروعات
: ما یأتيالضابط 

ال ضــــــــرر وال ": أنــــــــه قــــــــالمــــــــا روي عــــــــن النبــــــــي . أ
النبـــــــويأن الحـــــــدیث: ووجـــــــه االســـــــتدالل. )٥٣("ضـــــــرار

ر انتهـــاء، أي االـــشریف نهـــى عـــن الـــضرر ابتـــداء والـــضر 
ن مــــن منــــع الــــضرر عــــدم إ و ، مقابلــــة الــــضرر بالــــضرر

. لمجتمعالضارة باللمشاریع والتسهیالتتقدیم المنح
،ضـــرورة رعایــــة المــــصلحةالقواعـــد الفقهیــــة الدالـــة علــــى.ب

درء مفـــــسدة أم بجلـــــب مـــــصلحة فـــــي بـــــســـــواء أكـــــان 
ومـن ذلـك ، التصرفات التي تجري على أیدي الخلـق

وكذلك القواعـد الداعیـة إلـى ، االستثمارات وتشجیعها
تقدیم المصالح العامة علـى المـصالح الخاصـة حـال 

علــــى ضــــرورة حیــــث دلــــت تلــــك القواعــــد ، التعــــارض

المقدمــــــة فز والتــــــسهیالترعایــــــة المــــــصالح فــــــي الحــــــوا
ـــدیم المـــصالح العامـــة علـــى  للمـــشاریع لتـــشجیعها وتق

ــــك ــــك القواعــــد ، الخاصــــة فــــي ذل درء "ومــــن أبــــرز تل
یتحمـل "وقاعـدة، )٥٤("المفاسد أولى من جلـب المـصالح

وقاعــدة ،)٥٥("الـضرر الخـاص ألجــل دفـع الــضرر العـام
ــــــسدتان روعــــــي أعظمهمــــــا ضــــــررا " إذا تعــــــارض مف

. )٥٦("بارتكاب أخفهما
فــي المــشاریع االســتثماریة التــي ىأن یراعــ: الــضابط الثالــث

ـــدم لهـــا المـــنح والتـــسهیالت أولویـــات المجتمـــع اإلســـالمي،  تق
مـــــن حیـــــث تقــــــدیم المـــــصالح الــــــضروریة والتحـــــسینیة علــــــى 

المـــصالح: "المــصالح الخاصــة، ویقــصد بالمــصالح الــضروریة
التـــي البـــد منهـــا فـــي قیـــام مـــصالح الـــدین والـــدنیا، بحیـــث إذا 

تجــر مــصالح الــدنیا علــى اســتقامة، بــل علــى فــساد دت لــم فقــ
وتهارج وفوت حیاة، وفي اآلخرة فوت النجاة والنعـیم والرجـوع 

. )٥٧("بالخسران المبین
المــصالح التــي یفتقــر ": ویقــصد بالمــصالح الحاجیــة

إلیهــا مـــن حیــث التوســـعة ورفــع الـــضیق المــؤدي فـــي الغالـــب
فإذا لـم تـراع ، المطلوبإلى الحرج والمشقة الالحقة بفوت 

ولكنـه ال ، دخل على المكلفین على الجملة الحرج والمـشقة
. )٥٨("یبلغ مبلغ الفساد العادي في المصالح العامة
المـــصالح التـــي: "أمـــا المـــصالح التحـــسینیة فیقـــصد بهـــا

ال یــؤدي فواتهــا إلــى فــوت الحیــاة أو الوقــوع بــالحرج والمــشقة، 
لتوســعة، كاألخــذ بمــا یلیــق مــن ولكــن األخــذ بهــا یعمــل علــى ا

محاســــن العــــادات وتجنــــب االحــــوال المدنــــسات التــــي تأنفهــــا 
. )٥٩("العقول الراجحات

: )٦٠(هي، هذا والمصالح الضروریة خمسة
. حفظ النفس.١
. حفظ العقل.٢
. حفظ العرض.٣
. حفظ النسل.٤
حفظ المال.٥

فإذا تقدمت جملة مـن المـشاریع التـي تلبـي حاجـات 
تحـــــسینیة فـــــأن الـــــضروریة تقـــــدم علـــــى أخـــــرى و ضـــــروریة 
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فــــــي الحـــــــصول علــــــى المــــــنح والتـــــــسهیالت ألن التحــــــسینیة
حفـظ الـنفس ثـم العقـلمن حفـظ الـدین ثـم للضرورياألولویة
المــنح والتـــسهیالت أن تقــدم، ومــن األمثلــة علــى ذلــك وهكــذا

قبــل أن للمــشاریع المهتمــة ببنــاء الدولــة مــن الناحیــة العــسكریة 
لتـــي تقـــدم حاجـــة ترویحیـــة، كمـــا تقـــدم المـــنح لمـــشاریع اتقـــدم ل

ــــل أن تقــــدم للمــــشاریع االســــتهالكیة،  ــــصناعیة قب للمــــشاریع ال
ن ٕ بــــل ، علـــى إطالقـــهلـــیسهــــذا وفقـــا ألولویـــات الدولـــة، وا

ـــر  ـــات ســـلیمة مـــن غی للدولـــة أن تقـــرر أولویاتهـــا و منهجی
عمــــوم نــــصوص الــــشریعة ذلــــك وفــــقو ، إفــــراط أو تفــــریط

ا العامــــة إضــــافة لمقاصـــــد ومبادئهـــــاإلســــالمیة وقواعــــدها
. )٦١(الشریعة اإلسالمیة

الحوافز في تقدیم ىوهنا أشیر إلى ضرورة أن یراع
وذلــــك ، والتـــسهیالت للمـــشاریع مــــصالح األجیـــال المتعاقبـــة

باالعتنـــــاء بإقامـــــة المـــــشاریع طویلـــــة ومتوســـــطة وقـــــصیرة 
والمـــــشاریع هنـــــا ال تعامـــــل كلهـــــا بـــــنفس الـــــشكل ، األجـــــل

نمــــا ، والمــــستوى ٕ حاجــــة ختلــــف تبعــــا الهمیتهــــا ومــــدى توا
عــن النــاس إلیهــا، ومــدى تحقیقهــا للمــصالح العامــة، فــضال 

دعــــم بعـــــض المــــشاریع المتعثـــــرة التــــي تعمـــــل علــــى تحقیـــــق
. )٦٢(مفهوم التنمیة الشاملة

ـــضابط الرابـــع ـــى المـــشاریع االســـتثماریة : ال أال یترتـــب عل
تبعیــة الدولــة اإلســالمیةسهیالت الحاصــلة علــى الحــوافز والتــ

تجاهـل مـشاركة تم لغیرها من الدول، وبالتالي ینبغـي أن ال یـ
دارة الدولــة اإلســالمیة فــي اإلشــراف علــى تلــك المــشاریع و  ٕ ا

ویظهـر األمـر واضـح فـي المـشاریع الـسیادیة ، )٦٣(شؤونها
التـــي تـــسیطر علیهـــا جهـــات ومؤســـسات أو شـــركات غیـــر 

وممــــا یؤیــــد هــــذا ، إســــالمیة كالــــشركات القابــــضة ونحوهــــا
ا ما یأتيالضابط وی : ؤصل له شرًع

ـْم َفـْتٌح : قوله تعـالى) أ ـانَ َلُك ن َك ْم َفِإ ُك ونَ ِب بَّصُ ینَ َیَترَ الَِّذ
ــاِفرِینَ  ــانَ ِلْلَك ــْم وَإِن َك ــن مََّعُك ــْم َنُك ــِه َقــاُلوْا أََل ــنَ الّل یبٌ مِّ ــصِ َن

ــُه  ینَ َفالّل ِن ِم ــؤْ ــنَ اْلُم م مِّ ُك ــَنْع َنْم ْم وَ ُك ــْی َل ْذ َع ِو َتحْ ــْس ــْم َن ــاُلوْا أََل َق
َلـى  ـاِفرِینَ َع َك ـَل الّلـُه ِلْل َع َلـن َیجْ ـِة وَ َیاَم َم اْلِق ْم َیوْ َنُك ْی ُم َب ُك َیحْ

ِبیالً  ِنینَ َس ِم ؤْ . ]١٤١: النساء[اْلُم
اـرتب علیهأن المشاریع التي یت:ووجه االستدالل

جـــب فقـــدان تو لدولـــة اإلســـالمیة لغیرهـــا مـــن الـــدول اتبعیـــة 
فـــي عنـــهينهـــهـــو شـــكل مـــن أشـــكال الـــسبیل المو الـــسیادة 

وعلیه فإن تقدیم الحـوافز والتـسهیالت لمثـل ، اآلیة الكریمة
وقــد نهــى ، ألعــداء األمــة منهــاتلــك المــشاریع فیــه تمكــین 

. الشرع عن ذلك
ـا: قوله تعـالى) ب ـوَد َیا َأیَُّه وْا اْلَیُه ـُذ ُنـوْا َال َتتَِّخ ینَ آَم الَّـِذ

ن  َم ِلَیاء َبْعضٍ وَ ُهْم َأوْ ِلَیاء َبْعضُ ارَى َأوْ ْم وَالنَّصَ ـنُك لَُّهم مِّ َیتَـوَ
ینَ  ــاِلِم َم الظَّ ــوْ َق ي اْل ــِد ــَه َال َیْه ُهْم ِإنَّ الّل ــْن ــُه ِم نَّ : المائــدة[َفِإ

٥١[ .
عــن تــولي ووجــه االســتدالل أن اآلیــة الكریمــة نهــت

ــــــسهیالت  ــــــدیم الحــــــوافز والت ــــــر المــــــسلمین، وتق للمــــــشاریع غی
الوالیــةهــو شــكل مــن أشــكال األجنبیــة المــؤثرة علــى الــسیادة 

وبخاصــة إذا كــان الــدعم ، فیكــون داخــًال فــي النهــي، لهــم
والتــــشجیع للمــــشاریع الــــسیادیة التــــي یترتــــب علیهــــا تبعیــــة 

. الدولة اإلسالمیة لغیر المسلمین
المـــشاریع غیـــر اإلســـالمیة وتبعیـــة الدولـــة ن ســـیادة أ) ج

والـــضرر ، اإلســالمیة لغیرهــا مــن الــدول هـــو نــوع مــن الــضرر
ا لقولـــه  ولقاعـــدة . )٦٤("ال ضـــرر وال ضـــرار": ممنـــوع شـــرًع

. وغیرها)٦٥("الضرر یزال"

ــاً  ــشجیع االســتثمار الخاصــ: ثانی ــضوابط الــشرعیة لت ةال
: وهي، بالمستثمرین

ــــضابط األول ء المــــستثمر ســــواء أكــــان أال یثبــــت عــــدا: ال
فــإذا كــان ، شخــصیة حقیقیــة أم اعتباریــة للدولــة اإلســالمیة

ــا فإنــه ال یجــوز تقــدیم التــسهیالت والمــنح  المــستثمر معادًی
: وذلك لما یأتي، )٦٦(للمشروع

ـــْم : یقـــول اهللا تعـــالى-أ ینَ َل ـــنِ الَّـــِذ ـــُه َع ُم اللَّ ـــاُك َه الَ َیْن
َلــْم یُ  ــي الــدِّینِ وَ ْم ِف وُهْم ُیَقــاِتُلوُك ــرُّ ــارُِكْم َأن َتَب َی ــن ِد ــوُكم مِّ رُِج خْ

ینَ  طِ ْقسِ بُّ اْلُم ْم ِإنَّ اللََّه ُیِح ِه ُطوا ِإَلْی ُتْقسِ . ]٨: الممتحنة[وَ
النهــــي عــــن : ووجــــه االســــتدالل مــــن اآلیــــة الكریمــــة

ن تقــدیم  ٕ اإلحــسان والتــسامح مــع المعــادین دون المتــسامحین، وا
المعـــادون أو یقـــوم علیهـــا المـــنح والتـــسهیالت للمـــشاریع التـــي

إحسان لهم ال یجوز شرعا للنهي الـوارد تعود لهم هو نوع
. الكریمةةفي اآلی
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ــــصحابة أن-ب رســــول اهللامــــا روي عــــن بعــــض ال

ــــي ": قــــال ــــار المــــشركین وال تنقــــشوا ف ثــــم ال تستــــضیئوا بن
فــأتوا الحــسن فقــالوا إن أنــسا حــدثنا الیــوم "خــواتیمكم عربیــا

، قـال، فـذكروه؟ومـا حـدثكم: قال، هوبحدیث ال ندري ما
ال : أما قوله ال تنقشوا في خواتیمكم عربیا فإنه یقول، نعم

وأمـا قولـه ال تستـضیئوا بنـار ، تنقشوا في خواتیمكم محمـدا
ال تستــشیروا المــشركین فــي شــيء : فإنــه یقــول: المــشركین

یـــا أیهـــا ": مـــن أمـــوركم وتـــصدیق ذلـــك فـــي كتـــاب اهللا 
"ذوا بطانـة مـن دونكـم ال یـألونكم خبـاالالذین آمنـوا ال تتخـ

ـــد اهللا الحـــافظ وروى ـــو عب ـــا موســـى أنأب ـــى أب ـــد إل وف
ــــن الخطــــاب  ومعــــه كاتــــب -رضــــي اهللا عنهمــــا-عمــــر ب

قـل : فقـال، ما رأى مـن حفظـهنصراني فأعجب عمر 
لكاتبــك یقــرأ لنــا كتابــا قــال إنــه نــصراني ال یــدخل المــسجد 

، وهم إذ أهـانهم اهللاال تكرمـ: وقال، وهم بهفانتهره عمر 
وال تــــــأتمنوهم إذ خـــــــونهم اهللا ، اهللاوال تــــــدنوهم إذ أقــــــصاهم

")٦٧( .
بـــین انعـــدام وعـــدم أن النبـــي : ووجـــه االســـتدالل

صحة والیة غیـر المـسلم ألمـر المـسلم، فـإذا كـان أمـر الوالیـة 
ن  ٕ تقــدیم المــنح للمعــادین كــان النهــي عنــه مــن بــاب أولــى، وا

. هـعنولذا نهى النبي ، والیة لهموالتسهیالت هو نوع 
إن المــــنح والتــــسهیالت للمعــــادین كــــالمحتلین لـــــبالد -ج

یعــود علــیهم بالتقویــة والتمكــین؛ ولــذا -مــثًال -المــسلمین 
ا، وبخاصـــة أن الــــشارع الحكــــیم دعمهــــم كـــان  ـــا شــــرًع محرًم

: أوجب اإلعداد لهم بكافة الوسائل والسبل، یقول اهللا تعـالى
 ــدُّوْا ــلِ وََأعِ ْی ــاطِ اْلَخ َب ــن رِّ ِم ــن ُقــوٍَّة وَ ُتم مِّ ــَتَطْع ــا اْس ــم مَّ َلُه

ـــْم َال  ـــن ُدوِنِه ــرِینَ ِم ْم وَآَخ ُك ـــُدوَّ وَّ الّلـــِه وََع ــْد ـــِه َع ُبــونَ ِب ُترِْه
ــِبیلِ  ــي َس ٍء ِف ــيْ ــن َش ــا تُنِفُقــوْا ِم َم ــْم وَ ُه َلُم ــُه َیْع ــوَنُهُم الّل َلُم َتْع

ْم وََأنُتْم َال ُتظْ  ُك فَّ ِإَلْی . ]٦٠: األنفال[َلُمونَ الّلِه ُیوَ
أن یراعــى فــي تقــدیم المــنح والتــسهیالت : الــضابط الثــاني

التــــي تقــــدم للمــــستثمرین أن تمــــنح للمــــستثمرین المــــسلمین 
فــــإذا تقــــدم ، ولمــــشاریعهم قبــــل أن تمــــنح لغیــــر المــــسلمین

ـــب الحـــصول ـــائمون علیهـــا بطل أصـــحاب المـــشروعات أو الق
قبل غیـره وذلـك على المنح والتسهیالت فإنها تقدم للمسلم

ــــى درجــــة واحــــدة  ــــت المــــشروعات واحــــدة وعل مــــن إذا كان
وممـا وتبعا لألولویات التي أشـرت إلیهـا سـابقا،)٦٨(األهمیة

: یدل على ذلك ما یأتي
ــاء : قولــه تعــالى) أ ِلَی ُهْم َأوْ ــضُ ــاتُ َبْع َن ِم ؤْ ــونَ وَاْلُم ُن ِم ؤْ وَاْلُم

نَ  ـوْ َه ْن َی وفِ وَ رُ ْع ونَ ِباْلَم رُ ـرِ َبْعضٍ َیْأُم نَك ـنِ اْلُم ـونَ َع ُیِقیُم وَ
ــَك  َلِئ ــوَلُه ُأوْ رَُس ــَه وَ ــونَ الّل یُع ُیطِ ــاَة وَ ــونَ الزََّك ُت ُیؤْ َالَة وَ ــصَّ ال

یمٌ  ِك یزٌ َح زِ ُم الّلُه ِإنَّ الّلَه َع ُه ُم َح َیرْ . ]٧١: التوبة[َس
أن اآلیـــة الكریمـــة تبـــین أن الـــوالء: ووجـــه االســـتدالل

وال یجـوز تقـدیم غیــرهم بـین المـسلمین یكـون لبعـضهم لـبعض 
ن مــن أنــواع المــوالة مــا یقــدم للمــستثمرین والمــشاریع  ٕ علـیهم، وا

تكون داخلة في مفهـوم اآلیـة من منح وتسهیالت، لذا فإنها 
. الكریمة

المـؤمن للمـؤمن كالبنیـان یـشد بعـضه : "قول النبي )  ب
طبیعــة أن الحــدیث وصــف : ووجــه االســتدالل. )٦٩("بعــضا

ومــن أشــكال تحقیــق ، مــن المــسلمینعالقــة المــسلم بغیــره 
تلــك العالقــة وفــق الطبیعــة المقــررة لهــا شــرعا تقــدیم المــنح 
والتـــسهیالت للمـــشاریع؛ لـــذا فإنهــــا ینبغـــي أن تقـــدم للمــــشاریع 

قبـــل أن التـــي یقـــوم علیهـــا المـــسلمون أو تعـــود ملكیتهـــا لهـــم، 
. تقدم للمشاریع التي تعود ملكیتها لغیرهم

ــضابط الثالــث تقــدیم المــنح والتــسهیالت أن یــوازن فــي: ال
ــــا للــــشریعة  بــــین المــــصالح الفردیــــة والمــــصالح العامــــة وفًق
اإلســالمیة، فــإذا كــان إعطــاء المــنح والتــسهیالت للمــستثمرین 
یتـــسبب بإلحـــاق الـــضرر بالمـــصالح العامـــة ویحقـــق مـــصالح 
ا، وذلـــك  فردیــة، وجــب منـــع المــنح ألنهـــا تكــون محرمـــة شــرًع

داعیــــة إلــــى التعــــاون لعمــــوم نــــصوص الــــشریعة اإلســــالمیة ال
، التعــــاون علــــى اإلثــــم والعــــدوانعلــــى البــــر والتقــــوى وتــــرك 

ــالغیر والقاعــدة الفقهیــةووجــوب االبتعــاد عــن اإلضــرار : ب
: وقاعــــدة، )٧٠("درء المفاســــد أولــــى مــــن جلــــب المــــصالح"
وغیرهــا )٧١("یتحمــل الــضرر الخــاص لــدفع الــضرر العــام"

. من القواعد الفقهیة بهذا الخصوص
أن یكـون المـستثمر الحاصـل علـى المـنح : بـعالضابط الرا

فالمــستثمر : والتــسهیالت علــى علــم فــي مجــال االســتثمار
ةینبغـــي أن یكـــون علـــى معرفـــة ودرایـــة بالعملیـــات االقتـــصادی
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الالزمــة إلنجــاح اســتثماره علــى نحــو یتحقــق ةواالســتثماری
وذلـــك بـــصرف النظـــر عـــن كـــون ، معـــه مقـــصودها شـــرعاً 

. الالمستثمر مالكا للمشروع أم
ویتحقــق ذلـــك بــأن یكـــون المــستثمر أو القـــائم علـــى 
المــــــشروع االســــــتثماري حاصــــــًال علــــــى مــــــؤهالت علمیــــــة 
وخبــــرات عملیــــة تجعلــــه قــــادرًا علــــى العمــــل االســــتثماري، 

یمكــــــن المجتمــــــع مــــــن جنــــــي خیــــــرات المــــــشروع بحیــــــث
االســتثماري الحاصـــل علـــى المنحـــة أو التـــسهیل، وقـــد صـــرنا 

علــوم االقتــصادیة أقــدر علــى تحقیــق إلــى ذلــك ألن الــدارس لل
ن تحقــــــق هــــــذه  ٕ مقاصــــــد العمــــــل االســــــتثماري مــــــن غیــــــره، وا

ــــه تعــــالىالمقاصــــد منــــوط بالعــــالم المخــــتص مــــصداقًا  :لقول
 َــون َلُم ــُتم َال َتْع ْن رِ ِإن ُك ــذِّْك ــَل ال ــَأُلوْا َأْه ، ]٤٣: النحــل[َفاْس

حیـــث دلـــت اآلیـــة الكریمـــة بمنطوقهـــا علـــى وجـــوب الرجـــوع 
تـــصاص فـــي كـــل علـــم وحقـــل ألنهـــم األقـــدر إلـــى أهـــل االخ

ویؤكــد , علــى تحقیــق مقاصــد الــشرع فــي العمــل المنــوط بهــم
, هــذا أن النظــر فــي مــآالت األفعــال معتبــر مقــصود شــرعاً 

النظر فـي مـآالت األفعـال معتبـر مقـصود : "یقول الشاطبي
شرعًا، كانت األفعـال موافقـة أو مخالفـة، وذلـك أن المجتهـد 

فعـــال الــــصادرة عــــن المكلفــــین ال یحكـــم علــــى فعــــل مــــن األ
باإلقــدام أو اإلحجــام إال بعــد نظــره إلــى مــا یــؤول إلیــه ذلــك 

لمـصلحة فیـه تـستجلب أو لمفـسدة تـدرأ الفعل، مشروعًا أو 
و لكـــن لـــه مـــآل علـــى خـــالف مـــا قـــصد فیـــه فیكـــون غیـــر 

". )٧٢(مشروع لمفسدة تنشأ
مر أو القــــــائم علـــــى المــــــشروع ثوعلیـــــه فــــــإن المـــــست

متــــى كــــان علــــى علــــم ودرایــــة كافیــــة بكیفیــــة االســــتثماري 
دارة المــــشاریع بــــصورة صـــحیحة وتــــسنى لــــه  ٕ االســـتثمار وا

إذ یـتمكن اإلنـسان , ذلك كان عملـه أكثـر نفعـًا وأجـدى هـدفاً 
المنتفع من االسـتثمار مـن اإلفـادة منـه علـى الوجـه األمثـل، 

مر أو ثوهذا المآل المنتظـر مـن االسـتثمار، فـإن كـان المـست
لمــشروع االســتثماري ال یتمتــع بالدرایــة الكافیــة القــائم علــى ا

ومقـصوده وهــو انتفــاع فـي االســتثمار لــم ُیعـط عملــه ثمرتــه 
أفـــراد المجتمـــع بمنتجـــات االســـتثمار، وبـــذلك یكـــون عملـــه 
عبثـــًا ال فائــــدة منــــه، وهــــو أمـــر منهــــي عنــــه شــــرعًا لقولــــه 

عَ : تعالى ْلٌم ِإنَّ السَّْم ا َلْیسَ َلَك ِبِه عِ وَاْلَبصَرَ وََال َتْقفُ َم

والً - وَاْلُفؤَاَد ُكلُّ أُول ُؤ ـْس ـُه َم ْن ، ثـم إن ]٣٦:اإلسـراء[ِئَك َكانَ َع
مـــدخل البیانـــات ینبغـــي أال یكتفـــي بـــالعلم الـــذي نهلـــه مـــن 

كـل جدیـد الجهة التي تخرج منها بـل ال بـد لـه مـن مواكبـة 
فــــي علـــــم التجــــارة واالقتـــــصاد لرفــــع مـــــستواه العلمــــي، لقولـــــه 

ُقــل رَّ : تعـالى ْلمــاً وَ ــي عِ ِن لــذا فــال بــد مــن . ]١١٤: طـه[بِّ زِْد
متابعــــة كــــل جدیــــد فــــي علــــم االقتــــصاد وطرائــــق التجــــارة 
واالســــتثمار؛ ألن علــــم االقتــــصاد علــــم متجــــدد، كمــــا أنــــه 
ینبغــي علیــه أن یستــشیر أهــل الدرایــة فــي هــذا العلــم ألنــه 

: تعــــــاون علــــــى البــــــر والتقــــــوى داخــــــل فــــــي قولــــــه تعــــــالى
َلـــى ُنوْا َع ــاوَ َتَع ْثـــمِ وَ َلـــى اإلِ ُنوْا َع ـــاوَ ـــوَى وََال َتَع بـــرِّ وَالتَّْق اْل

وَانِ  . ]٢: المائدة[وَاْلُعْد
هـــذا ومـــن أبـــرز الـــشروط التـــي یجـــب توافرهـــا للحـــصول

: على المنح والتسهیالت للمشاریع االستثماریة ما یأتي
ــا عــاقًال راشــدا أو : أوالً  أن یكــون المــستثمر أهــًال، أي بالًغ

وذلــك إذا كــان المــستثمر صــاحب المــشروع صــبیا ممیــزا،
الحاصل على المنح والحوافز والتـسهیالت شخـصیة حقیقیـة، 
فــإذا كــان شخـــصیة معنویــة وجــب أن یكـــون القــائمون علیهـــا 

أو صـبیا ممیـزا؛ إذ جمهـور ) العقل والبلـوغ(متمتعین باألهلیة 
الفقهــــــــــاء اشــــــــــترط العقــــــــــل لــــــــــصحة التــــــــــصرفات المتعلقــــــــــة 

حنفیـــــــة والحنابلـــــــة للـــــــصبي الممیـــــــز بالمعـــــــامالت، فأجـــــــاز ال
األعمــال الــدائرة بــین النفــع والــضرر بــإذن ولیــه، ألن للــصبي 

، )٧٣(ولیـهالممیز عقـال ناقـصا یكتمـل باجتمـاع رأیـه إلـى رأي 
المشروع ینبغـي وعلیه فإن مدخل المستثمر أو القائم على 

مأذونــــــــًا لــــــــهأن یكــــــــون عــــــــاقًال وبالغــــــــًا أو صــــــــبیًا ممیــــــــزًا 
: لك لألمور اآلتیة، وذ)٧٤(باالستثمار

أتي بامرأة مجنونة حبلى فـأراد عمر ما روي أن . أ
أن القلـم قـد ": أن یرجمها فقال له علي أو ما علمـت
ــــى ــــالث عــــن المجنــــون حت ــــل وعــــن رفــــع عــــن ث یعق

ى الصبي حتـى یحـتلم وعـن النـائم حتـى یـستیقظ فخلّـ
: ووجــه االســتدالل فــي الحــدیث الــشریف، )٧٥("عنهــا

ـــــــــون ال یـــــــــ ن أن الـــــــــصبي والمجن ٕ صلح تكلیفهمـــــــــا وا
الحــــــــصول علــــــــى المــــــــنح والتــــــــسهیالت مــــــــن قبــــــــل 
المـــــستثمرین أو القـــــائمین علـــــى المـــــشاریع االســـــتثماریة
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 ١٤٤

ال یستلزم صحة التصرفات مـنهم، والمجنـون والـصغیر
. تصح تصرفاتهم

إن المـــنح والتـــسهیالت والحـــوافز تترتـــب علیهـــا أثـــار .ب
ـــذا وجـــب أن یكـــون المـــستثمر أو  ـــرة؛ ول كثیـــرة وخطی

ــــاالقــــائم وذلــــك لتنفیــــذ ، علــــى االســــتثمار عــــاقًال بالًغ
االلتزامــــــات ولتجنیــــــب الدولــــــة والمجتمــــــع المخــــــاطر 
واألضـــــرار التـــــي قـــــد تترتـــــب عـــــن عـــــدم تنفیـــــذ تلـــــك 
االلتزامــــات مقابــــل تلــــك الحــــوافز والمــــنح والتــــسهیالت،

. )٧٦("ال ضــــرر وال ضــــرار": وذلــــك لقــــول النبــــي
. )٧٧("الضرر یزال"وللقاعدة الفقهیة 

ـــاً  أن یلتـــزم المـــستثمر الحاصـــل علـــى المـــنح والتـــسهیالت:ثانی
ـــــة فـــــي اســـــتثماره ـــــادئ األخالقی ـــــشرعیة والمب : باألحكـــــام ال

كاألمانة والصدق والبعد عن الغـش ونحوهـا مـن األخـالق 
فـــإذا ثبـــت مخالفـــة المـــستثمر لـــذلك حـــرم منحـــه ، الفاضـــلة

المنح والتسهیالت لمـا فیـه مـن إعانـة علـى اإلثـم والعـدوان 
ا بقوله تعـالىالمنهي عنه ُنـوْا َال : شرًع ینَ آَم ـا الَّـِذ َیا َأیَُّه

يَ وََال  ــــْد ـــرَاَم وََال اْلَه رَ اْلَح رَ الّلـــِه وََال الــــشَّْه ــــَعآِئ لُّـــوْا َش ُتِح
ـْم  بِِّه ًال مِّـن رَّ َتُغـونَ َفـضْ ْب ـرَاَم َی ـتَ اْلَح َبْی اْلَقآلِئَد وَال آمِّینَ اْل

ــَطا ــُتْم َفاصْ َلْل ا َح ــوَانًا وَإَِذ رِضْ مٍ وَ ــَنآنُ َقــوْ ْم َش نَُّك ــرَِم وْا وََال َیجْ ُد
َلـى  ُنوْا َع ـاوَ َتَع وْا وَ َتُد رَامِ َأن َتْع ِد اْلَح ِج ْس نِ اْلَم ْم َع دُّوُك َأن صَ
وَانِ وَاتَُّقـوْا الّلـَه  ْثمِ وَاْلُعـْد َلى اإلِ ُنوْا َع اْلبرِّ وَالتَّْقوَى وََال َتَعاوَ

ـــــابِ  َق ِع یُد اْل ـــــِد ـــــَه َش یـــــصح ؛ لـــــذا فـــــال ]٢: المائـــــدة[ِإنَّ الّل
مخالفــــة المــــستثمر أو القــــائم علــــى االســــتثمار للمــــستثمر 

ـــــى لألخـــــالق الفاضـــــلة ـــــه مـــــن األضـــــرار عل لمـــــا یعـــــود ب
ا : النبـيیقـول ، المجتمع واألفـراد وهـو منهـي عنـه شـرًع

، ثــــم إن القــــیم الفاضــــلة جــــزء مــــن )٧٨("ال ضــــرر وال ضــــرار"
ن االنتقــــاص الكیــــان االقتــــصادي فــــي اإلســــالم ال  ٕ یتجــــزأ وا

مخـــالف وســـالمة التوجیـــه وهـــو أمـــر منهـــا یلغـــي األســـلمة
ـــة ـــن قـــیم الجوزی إن : "للـــشریعة اإلســـالمیة بـــال شـــك، یقـــول اب

فــــي المعــــاش الــــشریعة مبناهــــا علــــى الحكــــم ومــــصالح العبــــاد 
كلهـــا، فكـــل والمعـــاد، وهـــي عـــدل كلهـــا ورحمـــة كلهـــا، وحكمـــة

ة إلـــى ـالرحمـــوعـــن ، الجـــورمـــسألة خرجـــت عـــن العـــدل إلـــى 
نـوعلمصلحة إلى المفسدةضدها، وعن ا

ن أدخلــت فیهــا  ٕ الحكمــة إلــى العبــث فلیــست مــن الــشریعة وا
ورحمتــــه بــــین ، فالــــشریعة عــــدل اهللا بــــین عبــــاده، بالتأویــــل

لما كانت ": ویقول أیضاً ، )٧٩("...وظله في أرضه، خلقه
المقاصــــد لــــم یتوصــــل إلیهــــا إال بأســــباب وطــــرق تفــــضي 

، عتبـــــرة بهـــــاكانـــــت طرقهـــــا وأســـــبابها تابعـــــة لهـــــا م، إلیهـــــا
منهــا فوســائل المحرمــات والمعاصــي فــي كراهیتهــا والمنــع 

ـــــى غایاتهـــــا، وارتباطهـــــا بهـــــا، ووســـــائل  بحـــــسب إفـــــضائها إل
الطاعـات والقربــات فــي محبتهـا واإلذن فیهــا بحــسب إفــضائها 
إلـــــى غایاتهـــــا فوســـــیلة المقـــــصود تابعـــــة للمقـــــصود وكالهمـــــا 

ــــصودة مقــــصود، ولكنــــه مقــــصود قــــصد الغایــــات،  وهــــي مق
فـــإذا حـــرَّم الـــرب تعـــالى شـــیئًا ولـــه طـــرق ، الوســـائلقـــصد 

ووســــائل تفــــضي إلیــــه فإنــــه یحرمهــــا ویمنــــع منهــــا تحقیقــــًا 
ویقـول )٨٠("...ومنعـًا أن یقـرب حمـاه، لتحریمه وتثبیتًا له

إن األلفـــــاظ ال تلـــــزم بهـــــا أحكامهـــــا حتـــــى یكـــــون ": كـــــذلك
كمـا أنـه ال بـد أن ، المتكلم بها قاصدا لها مریدا لموجباتها

: فـال بـد مـن إرادتـین، قاصدا للـتكلم بـاللفظ مریـدا لـهیكون 
رادة موجبــــــه ومقتــــــضاه ٕ بــــــل إرادة ، إرادة الــــــتكلم اختیــــــارا وا

فانــــــه المقــــــصود واللفــــــظ ، المعنــــــى آكــــــد مــــــن إرادة اللفــــــظ
. )٨١("وهو قول أئمة الفتوى من علماء المسلمین، وسیلته
ن إنعــام النظــر فــي كــالم ابــن قــیم الجوزیــة وغیــره و  ٕ ا
ــــي منحهــــا مــــن كــــ ــــى أن الحقــــوق الت ــــدل عل الم العلمــــاء ی

التـــشریع اإلســـالمي لألفـــراد والجماعـــات فـــي ظـــل أحكامـــه 
وقواعده ومبادئه العامـة لیـست مطلقـة بـل نـسبیة ال یجـوز 

ــد التــشریع اإلســالمي حریــة ، إســاءة اســتعمالها ولــذا فقــد قّی
صــاحب الحــق فــي التــصرف بحقــه بــضرورة رعایــة الغــرض 

مـــنح صـــاحب الحـــق الحـــَق ألجلـــه، والمقـــصد الـــشرعي الـــذي
وبــذلك تقــرر شــرعًا ضــرورة النظــر إلــى نیــة وقــصد صــاحب 
الحـــق حـــال تـــصرفه فـــي حقـــه، فـــإذا كانـــت نیتـــه حـــسنة فـــال 
سبیل إلـى منعـه مـن اسـتعمال حقـه ولـو تـضرر الغیـر ضـررًا 
ذا كانـــت نیتـــه ســـیئة بحیـــث قـــصد اإلضـــرار  ٕ غیـــر فـــاحش، وا

مـــسؤوًال فبـــالغیر كـــان صـــاحب الحـــق ممنوعـــًا مـــن التـــصر 
كمــــا أشــــار ابــــن قــــیم الجوزیــــة فــــي كالمــــه ، )٨٢(بالــــضمان

. المذكور آنفاً 
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ـــع صـــاحب  ـــذي یمن ویتجلـــى هـــذا القـــصد المحـــرم ال
الحـــق مـــن التـــصرف فـــي حقـــه فـــي حالـــة االســـتثمار فـــي 

فیمنـــع ، المـــشروعات المخالفـــة للـــشریعة وللقـــیم األخالقیـــة
. من ذلك شرعا

ى جملـــة مـــن الـــضوابط وفـــي الختـــام أود االشـــارة الـــ
االقتــــصادیة والفنیــــة لمــــنح المــــنح والتــــسهیالت للمـــــشاریع 

: ومن تلك الضوابط اإلقتصادیة ما یأتي، االستثماریة
ضـــرورة مراعـــاة مـــدى مـــساهمة المـــشروع فـــي تنمیـــة . أ

. المناطق التنمویة
مدى مساهمة المـشروع فـي تـوفیر أكبـر عـدد ممكـن .ب

. من فرص العمل
زیــادة التــدفقات النقدیــة مــدى مــساهمة المــشروع فــي.ج

. الداخلیة من العمالت األجنبیة
مـــــــدى حداثـــــــة المـــــــشروع وتمیـــــــز المنـــــــتج ونـــــــشاطه .د

، )٨٣(االســـــتثماري علـــــى المـــــستوى الـــــدولي والمحلـــــي
النظــــر فــــي هــــذه الــــضوابط أنهــــا ال بإنعــــامویالحـــظ 

تخــــرج بأهــــدافها علــــى وجــــه العمــــوم عــــن الــــضوابط 
. ابقاالشرعیة لتشجیع االستثمار التي بینتها س

: أما أبرز الضوابط الفنیة فتتلخص في
ــــواردة التــــي لهــــا .١ ــــا ال ــــواع التكنولوجی رفــــض جمیــــع أن

. نظائر في السوق المحلي
. المشروع للطرف الوطنيإدارةضرورة أن یكون . ٢
ــــضع المــــستثمر .٣ ــــيرفــــض أي مــــشروع ی ــــهاألجنب بموجب

. شرط تعیین أشخاص محددین
، )٨٤(بــــرررفــــض التكنولوجیــــا مرتفعــــة التكلفــــة دون م.٤

وهــــــذه الــــــضوابط حقیقــــــة ال تخــــــرج عــــــن الــــــضوابط 
بــل هــي منــسجمة معهــا بــشكل ، نفــة الــذكرآالــشرعیة 

. امـع

:
الحمـــــد هللا وكفــــــى والــــــصالة والـــــسالم علــــــى النبــــــي 

فــإن مـن أبــرز مــا توصــلت إلیــه ، أمــا بعــد، المـصطفى 
: هذه الدراسة

ةـیوتقو الدافعیةهو إیجاد":تشجیع االستثمارأن−

مــن خـــالل تقـــدیم ، القلــب ألصـــحاب رؤوس األمـــوال
التـــــــسهیالت والـــــــضمانات لتوظیـــــــف أمـــــــوالهم وفـــــــق 

ـــــشرعیة ـــــره، الطـــــرق ال ـــــا لنمائهـــــا وغی والطـــــرق ، "طلًب
الـــشرعیة تـــشمل مختلـــف الـــصیغ االســـتثماریة المنـــسجمة
ـــشریعة اإلســـالمیة ونـــصوصها وقواعـــدها  مـــع أحكـــام ال

: اومنهـــــــــومبادئهـــــــــا وأصـــــــــولها ومقاصـــــــــدها العامـــــــــة، 
المــــضاربة، وســــندات، المقایــــضة، المرابحــــة، األســــهم(

، فـــإذا كـــان ذلـــك وفقـــا لنـــصوص الـــشریعة )وغیرهـــا... 
. العامة كان جائزا شرعاهاقواعدو ومبادئها

: أن الــضوابط الــشرعیة لتــشجیع االســتثمار یقــصد بــه−
تلك األحكام الكلیة التـي ینـدرج تحتهـا مجموعـة مـن "

علـــــى وجـــــه رتثمااألحكـــــام المتعلقـــــة بتـــــشجیع االســـــ
. "الخصوص

أن لالســــــتثمارات أنواعــــــا وصــــــورا وصــــــیغا متنوعــــــة −
. باعتبارات مختلة

ینبغــي أن للمــشاریع االســتثماریة ضــوابط شــرعیةأن −
أن یكـــــــون المـــــــشروع االســـــــتثماري : تلتزمهـــــــا وهـــــــي

ا، وأن یكــــون االممنــــوح  ــــسهیالت جــــائزا شــــرًع لمــــنح والت
هیالت المـــشروع االســـتثماري الحـــائز علـــى المـــنح والتـــس

نافًعا یحقق مصلحة عامـة إضـافة للمـصلحة الخاصـة، 
فـــي المــــشاریع االســـتثماریة التــــي تقـــدم لهــــا ىوأن یراعـــ

وأال ، أولویــات المجتمــع اإلســالميالمــنح والتــسهیالت 
ـــى  ـــى المـــشاریع االســـتثماریة الحاصـــلة عل یترتـــب عل

تبعیــة الدولــة اإلســالمیة لغیرهــا سهیالت الحــوافز والتــ
. من الدول

ستثمرین ضـــوابط شـــرعیة خاصـــة بهـــم ال تقـــدم أن للمـــ−
لهم التسهیالت والمنح إال إذا توافرت فـیهم، ومـن تلـك 

أال یثبـــت عـــداء المـــستثمر ســـواء : الـــضوابط الـــشرعیة
أكــان شخــصیة حقیقیــة أو اعتباریــة للدولــة اإلســالمیة، 

ـــدیم المـــنح  ـــي تقـــدم والتـــسهیالت وأن یراعـــى فـــي تق الت
المــــــــــــــسلمین للمــــــــــــــستثمرین أن تعطــــــــــــــى للمــــــــــــــستثمرین 

یـــوازن، وأن غیـــر المـــسلمینتُعطـــىقبـــل أنولمـــشاریعهم
فــي تقــدیم المــنح والتــسهیالت بــین المــصالح الفردیــة 
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وأن ، والمـــــصالح العامـــــة وفًقـــــا للـــــشریعة اإلســـــالمیة
ـــى المـــنح والتـــسهیالت  یلتـــزم المـــستثمر الحاصـــل عل
بأحكــام الــشریعة اإلســالمیة والمبــادئ األخالقیــة فــي 

ة والـــــصدق والبعــــــد عـــــن الغــــــش كاألمانــــــ: اســـــتثماره
. ونحوها من األخالق الفاضلة

: ویوصي الباحث بما یأتي
ضــــــــرورة عقــــــــد المــــــــؤتمرات المتخصــــــــصة لبحــــــــث −

الموضـــــوع بـــــصور مستفیـــــضة وبخاصـــــة فـــــي ظـــــل 
. التطورات االقتصادیة التي یشهدها العالم

دعــــــوة الجهــــــات المعنیــــــة بتــــــشجیع االســــــتثمار فــــــي −
لتـــزام بالـــضوابط مختلـــف بلـــدان العـــالم اإلســـالمي لال

الـــشرعیة فـــي تقـــدیمهم المـــنح والتـــسهیالت للمـــشاریع 
. االستثماریة

وآخر دعواهم أن الحمد هللا رب العالمین

:

ــــار الــــرازي، محمــــد بــــن أبــــي بكــــر بــــن عبــــد القــــادر، )١( مخت
؛ ٣٧٦، مادة ضبط، مكتبة النهضة، بغـداد، صالصحاح

مجمـــع اللغـــة , المعجـــم الوســـیطأنـــیس، إبـــراهیم ورفاقـــه، 
ابــن مكــرم؛ أبــو الفــضل، محمــد٥٥٩، ص ٢العربیــة، ط

ـــــرب، )م١٣١١-ه٧١١ت( ـــــسان الع ، تحقیـــــق عـــــامر ل
، ١حیـــــــــدر ورفاقـــــــــه، دار الكتـــــــــب العلمیـــــــــة، بیـــــــــروت، ط

.٣٨٤، ص٧مه١٤٢٤
, ؛ أنـــیس٣٣٥الـــرازي، مختـــار الـــصحاح، مـــادة شـــرع، ص ) ٢(

ابـــــن . ٥٠٥- ٥٠٤، مــــادة شـــــرع، ص المعجـــــم الوســـــیط
الحنبلــي .٢٠٩-٢٠٨، ص ٨، ملــسان العــربمنظـور، 

ــع، )م١٣٠٩- ه٧٠٩ت (محمــد بــن أبــي الفــتح البعلــي ،المطل
.٢٨٢، ص ١، ج١٩٨١المكتب اإلسالمي، بیروت، 

، دار القواعــــد الفقهیــــةانظـــر النــــدوي، علــــي بـــن أحمــــد، ) ٣(
.٤٧م، ص١٩٩٤، ٣القلم، ط 

القواعـــــــد كالـــــــسبكي والـــــــسیوطي وابـــــــن نجـــــــیم، النـــــــدوي، )٤(
.١٦، صالفقهیة

قواعـــد المقاصـــد عنـــد الكیالنـــي، عبـــد الـــرحمن إبـــراهیم، )٥(
، رســــالة دكتــــوراه، الجامعــــة األردنیــــة، إلمــــام الــــشاطبيا

األمـــــر الكلـــــي الـــــذي : "والقاعـــــدة هـــــي. ٢٧م، ص١٩٩٦

الـسبكي، ". ینطبق علیه جزئیات كثیرة تفهم أحكامها منها
تحقیــق أحمــد : األشــباه والنظــائرعبــد الوهــاب بــن علــي، 

عبد الموجود وعلي معوض، دار الكتـب العلمیـة، بیـروت 
نجیم، زین العابدین بـن إبـراهیم، ابن . ١١، ص١، ج١ط

، دار الكتــب حنیفــةاألشــباه والنظــائر علــى مــذهب أبــي 
: والقاعـــــــدة هـــــــي.١٦٦، صـــــــه١٤٠٠العلمیـــــــة، بیـــــــروت، 

األمــــر الكلــــي الــــذي ینطبــــق علیــــه جزئیــــات كثیــــرة تفهــــم "
األشــباه علــي، الــسبكي، عبــد الوهــاب بــن ". أحكامهــا منهــا

معـــوض دار تحقیـــق أحمـــد عبـــد الموجـــود وعلـــي: والنظـــائر
. ١١، ص١، ج١الكتب العلمیة، بیروت ط

، دار إحیــاء ســنن الترمــذيالترمــذي، محمــد بــن عیــسى، ) ٦(
وقــال . ١٠٢١، رقــم٣٤١ص٣التــراث العربــي، لبنــان، ج

. حدیث حسن غریب: الترمذي
ـــسان العـــربابـــن منظـــور، ) ٧( ، دار ١٠٧-١٠٦، ص٤، جل

. صادر
ب العربــي، ، دار الكتــا٨٦، صمختــار الــصحاحالــرازي، ) ٨(

-١٠٦، ص٤، جلــــسان العــــربابــــن منظــــور، . بیـــروت
. ، دار صادر١٠٧

دار عمــل شــركات االســتثمار المالیــة، تــاج، عبــدالرحمن، )٩(
. ١٧المعارف، اإلسكندریة، مصر، ص

،(ه٥٩٣ت (المرغینــاني، أبــو الحــسن علــي بــن أبــي بكــر ) ١٠(
، دار احیـــــاء التـــــراث الهدایـــــة شـــــرح بدایـــــة المبتـــــدي

. ٣٣٦م، ج، ص١٩٩٥، ١بنان، طالعربي، ل
ــــــــن محمــــــــد ) ١١( ــــــــو حامــــــــد محمــــــــد ب ،(ه٥٠٥ت (الغزالــــــــي، أب

بیـروت، ، مؤسـسة الرسـالة، المستصفى فـي علـم االصـول
. ٣٩، ص١، ج١٩٩٧، ١ط

، (ه٥٠٥ت (الغزالــــــي، أبــــــو حامــــــد محمــــــد بــــــن محمــــــد ) ١٢(
، مؤســــسة الرســــالة، المستــــصفى فــــي علــــم األصــــول

. ٣٩، ص١، ج١٩٩٧، ١بیروت، ط
، (ه٧٢٨ت (ابن تیمیة، أبو العبـاس أحمـد بـن عبـد الحلـیم، )١٣(

. ٧٣، ص٢٩، ج٢، طمجموع الفتاوى
مخـاطر االسـتثمار فـي حماد، حمزة عبـد الكـریم محمـد، ) ١٤(

، ١ط، دار النفــــــائس، عمــــــان، المــــــصارف اإلســــــالمیة
. ٣٨م، ص٢٠٠٨

عـن الكشاف ، ه٥٣٨الزمخشري، أبو القاسم جـاراهللا ت )١٥(
دار ، یــل وعیــون األقاویــل فــي وجــوه التأویــلحقــائق التنز 
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 ١٤٧

م، ١٩٩٧، ١احیـــاء التـــراث العربـــي، بیـــروت، لبنـــان، ط
. ٥٠٢ص١ج

بـدائع الـصنائع فـي ترتیـب مسعود بن أحمد، ، الكاساني) ١٦(
،ه١٣٢٧، مطبعــــة الجمالّیــــة، القــــاهرة، مــــصر، طالــــشرائع

. ٨٨، ص٦ج
ت(الــشیرازي، أبــو اســحاق إبــراهیم بــن علــي بــن یوســف ) ١٧(

، مطبعــــــة المهــــــذب فــــــي فقــــــه الــــــشافعیة، (ه٤٧٦
، ه١٣٧٩المصطفى البـابي الحلبـي، القـاهرة، مـصر، ط

. ١٥٩، ص١ج
، بــــــــرامج التمویــــــــل االســــــــتثمار اإلســــــــالميالهــــــــواري، ) ١٨(

م، المكتبـــة العلمیـــة،١٩٨٠، ٢٠- ١٥والمـــشاركة، جـــدة، 
. ٤-١ص

االسـتثمار األجنبـي عبـداهللا، محمـد عبـد العزیـز عبـداهللا، ) ١٩(
المباشــر فــي الدولـــة اإلســالمیة فـــي ضــوء االقتـــصاد 

م،٢٠٠٥، ١، دار النفـــائس، عمـــان، األردن، طاإلســـالمي
. ١٦ص

. ١٩محي الدین، عمل شركات االستثمار، ص)٢٠(
االســتثمار أحكامــه وضــوابطه ســانو، قطــب مــصطفى، )٢١(

ـــي الفقـــه اإلســـالمي ، دار النفـــائس، عمـــان، األردن، ف
.٢٠ص

ــر المــسلمین محمــود، علــيالزقیلــي، )٢٢( ــم اســتثمار غی حك
، المجلــة األردنیـــة فــي الدراســـات فــي الـــبالد اإلســـالمیة

ــــــت، عــــــدد ، ه٢/١٤٢٧م/٣اإلســــــالمیة، جامعــــــة آل البی
.١٠ص

بحـــث االســـتثمار اإلســـالمي فـــي العـــصر أبـــو الـــسعود، )٢٣(
، ذو القعـدة ٢٨مجلـة المـسلم المعاصـر، عـدد، الراهن، 
. ٨٥، صه١٤٠١

تــدابیر تــشجیع اســـتثمار بــداهللا عبدالمجیــد، المــالكي، ع) ٢٤(
، بـدعم رؤوس األموال العربیة في المشاریع الـصناعیة

، ١مــــــن مجلــــــس البحــــــث األردنــــــي، عمــــــان، األردن، ط
راشــــد، وقریــــب منــــه تعریــــف البــــراوي، . ١٦، ص١٩٧٤

ــصادیة القــاهرة، ، مكتبــة النهــضة العربیــة، الموســوعة االقت
.٤١م، ص١٩٨٧ط

، دار المنــاهج، مبــادئ االســتثمار، صــیام، أحمــد زكریــا) ٢٥(
محمـــد، محمـــد : ومثلـــه. ١٩م، ص١٩٩٧، ١عمـــان، ط

ـتثمارســـامي،  ـادئ االســـ م،١٩٦٦، المطبعــــة الــــسلفیة، طمبـــ

، دار وائــل، مبــادئ االســتثماررمـضان، زیــاد، . ١٧ص
.١٣م، ص١٩٩٨، ١عمان، ط

دار مقدمـــة فـــي االقتـــصادیات، الحمیـــد، غزالـــي، عبـــد) ٢٦(
.٣٩م، ص١٩٧٧لقاهرة، طالجامعات المصریة، ا

، دار مختــــار الــــصحاحالــــرازي، محمــــد بــــن أبــــي بكــــر، ) ٢٧(
.١٦٧، ص١٠، طه١٤٢٨عمار، األردن، 

: األشــــباه والنظــــائرالــــسبكي، عبــــد الوهــــاب بــــن علــــي، )٢٨(
الكتــب تحقیــق أحمــد عبــد الموجــود وعلــي معــوض، دار

.٨٨، ص٢، ج١العلمیة، بیروت ط
تــدابیر تــشجیع اســـتثمار المــالكي، عبــداهللا عبدالمجیــد،) ٢٩(

، بـدعم رؤوس األموال العربیة في المشاریع الـصناعیة
، ١مــــــن مجلــــــس البحــــــث األردنــــــي، عمــــــان، األردن، ط

. ١٦، ص١٩٧٤
. ٧٢، صالعالقات االقتصادیة الدولیةالمسیر، ) ٣٠(
تــدابیر تــشجیع اســـتثمار المــالكي، عبــداهللا عبدالمجیــد، ) ٣١(

، بـدعم ع الـصناعیةرؤوس األموال العربیة في المشاری
، ١مــــــن مجلــــــس البحــــــث األردنــــــي، عمــــــان، األردن، ط

. ١٦، ص١٩٧٤
االسـتثمار األجنبـي عبـداهللا، محمـد عبـد العزیـز عبـداهللا، ) ٣٢(

المباشــر فــي الدولـــة اإلســالمیة فـــي ضــوء االقتـــصاد 
م،٢٠٠٥، ١، دار النفـــائس، عمـــان، األردن، طاإلســـالمي

. ١٤٦ص
االسـتثمار األجنبـي عبـداهللا، عبـداهللا، محمـد عبـد العزیـز ) ٣٣(

المباشــر فــي الدولـــة اإلســالمیة فـــي ضــوء االقتـــصاد 
م، ٢٠٠٥، ١، دار النفـــائس، عمـــان، األردن، طاإلســـالمي

. ٢٠ص
تــدابیر تــشجیع اســـتثمار المــالكي، عبــداهللا عبدالمجیــد، ) ٣٤(

الـصناعیة، بـدعم رؤوس األموال العربیة في المشاریع
، ١األردن، طمــــــن مجلــــــس البحــــــث األردنــــــي، عمــــــان، 

. ١٦، ص١٩٧٤
تــدابیر تــشجیع اســتثمار اهللا عبدالمجیــد، المــالكي، عبــد) ٣٥(

المـشاریع الـصناعیة، بـدعم رؤوس األموال العربیة فـي
، ١مــــــن مجلــــــس البحــــــث األردنــــــي، عمــــــان، األردن، ط

. ١٨-١٧، ص١٩٧٤
تــدابیر تــشجیع اســتثمار اهللا عبدالمجیــد، المــالكي، عبــد) ٣٦(

مـن في المشاریع الـصناعیة، بـدعم یةرؤوس األموال العرب
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 ١٤٨

، ١٩٧٤، ١مجلس البحـث األردنـي، عمـان، األردن، ط
. ١٩-١٧ص

تـدابیر تـشجیع اسـتثمار المجیـد، اهللا عبدالمالكي، عبد) ٣٧(
الـصناعیة، بـدعم رؤوس األموال العربیة في المشاریع

، ١مــــــن مجلــــــس البحــــــث األردنــــــي، عمــــــان، األردن، ط
. ١٩-١٧، ص١٩٧٤

. من البحث٩صانظر ) ٣٨(
االسـتثمار األجنبـي عبـداهللا، محمـد عبـد العزیـز عبـداهللا، ) ٣٩(

المباشــر فــي الدولـــة اإلســالمیة فـــي ضــوء االقتـــصاد 
، ١، دار النفـــــــــــائس، عمـــــــــــان، األردن، طاإلســـــــــــالمي

. ١٠٩-١٠٧م، ص٢٠٠٥
.١٠و٧البحث ص) ٤٠(
ــشریعصــقر، عطیــة عبــدالحلي، ) ٤١( ــي الت ــضریبي ف المرجــع ال

.٧، صاإلسالمي
، الخصخصة مـا لهـا ومـا علیهـاالحاجي، محمد عمـر، ) ٤٢(

.٧٣-٧٢م، ص٢٠٠٧، ١دار المكتبي، دمشق، ط
.١٥، صالخصخصة ما لها وما علیهاالحاجي، ) ٤٣(
، دار المعرفـــة،الخـــراجأبـــو یوســـف، یعقـــوب بـــن ابـــراهیم، ) ٤٤(

.١٣٦بیروت، ص
، (ه٩١١ت(الــرحمن الــسیوطي، جمــال الــدین بــن عبــد) ٤٥(

، مـــصطفى البـــابي الحلبـــي، مـــصر، والنظـــائراالشـــباه
.١٢١ص

االســتثمار أحكامــه وضــوابطه ســانو، قطــب مــصطفى، )٤٦(
ـــي الفقـــه اإلســـالمي ، دار النفـــائس، عمـــان، األردن، ف

.٨٥ص
فـي الموافقـات ، ه٧٩٠الشاطبي، أبو اسحاق إبـراهیم ت) ٤٧(

.٢٣٠، ص٢، دار الفكر، بیروت، جأصول األحكام
،مقاصــد الــشریعة اإلســالمیةالطــاهر، ابــن عاشــور، محمــد) ٤٨(

.١٧٠الشركة التونسیة للتوزیع، تونس، ص
، دار إحیـــاء صـــحیح مـــسلممـــسلم، مـــسلم بـــن الحجـــاج، ) ٤٩(

.٨٩، رقم٩٢ص١التراث العربي، بیروت، لبنان، ج
، ٢٦٧٠، رقــــــم٤١ص٥، جســـــنن الترمـــــذيالترمـــــذي، ) ٥٠(

.حدیث غریب من هذا الوجه: وقال
، دار مـــصباح الزجاجـــةأبـــي بكـــر، الكنـــاني، أحمـــد بـــن) ٥١(

بــــاب مــــن كــــان . ٣٤، ص١، ج ٢العربیـــة، بیــــروت، ط
هــــذا إســــناد ضــــعیف مــــن أجــــل : وقــــال. مفتاحــــا للخیــــر

محمــد بــن أبــي حمیــد فإنــه متــروك رواه أبــو داود الطیالــسي
. في مسنده عن ابن أبي حمید فذكره بإسناده ومتنه

فـي الحق ومدى سـلطان الدولـةمحمد فتحي، , الدریني)٥٢(
.١٦٣مؤسسة الرسالة بیروت، لبنان ص,تقییده

عـن بلـوغ سبل السالمالصنعاني، محمد بن إسـماعیل، ) ٥٣(
، ٣، دار إحیاء التـراث العربـي، بیـروت، لبنـان، جالمرام
، رواه الطبرانـــي فـــي األوســـط وفیـــه ابـــن إســـحاق ٨٤ص

وهو ثقة ولكنـه مـدلس وروى عـن عائـشة مثلـه، الهیثمـي 
ــع ــد ومنب ــع الزوائ ــدمجم ، مكتبــة ١١٠، ص٤، جالفوائ

. القدسي
، األشــباه والنظــائر علــى مــذهب أبــي حنیفــةابــن نجــیم، ) ٥٤(

.٧٨، ص١٩٩٩، ١دار الكتب العلمیة، بیروت، ط
األشــباه والنظــائر علــى مــذهب أبــي حنیفــة، ابــن نجــیم، ) ٥٥(

.٧٨، ص١٩٩٩، ١دار الكتب العلمیة، بیروت، ط
، ه٩٧٠بـن محمــد، تابـن نجـیم، زیـن الــدین بـن إبـراهیم) ٥٦(

.٧٤، صاألشباه والنظائر
الموافقـات فـي ، ه٧٩٠الشاطبي، أبو إسحاق إبراهیم ت) ٥٧(

.٤، ص٢، دار الفكر، بیروت، جأصول األحكام
الموافقــات ، (ه٧٩٠ت(الــشاطبي، أبــو إســحاق إبــراهیم ) ٥٨(

.٥- ٤، ص٢، دار الفكر، بیروت، جفي أصول األحكام
، دار وافقات في أصول األحكامالمبتصرف، الشاطبي، ) ٥٩(

.٥، ص٢الفكر، بیروت، ج
، دار الفكـر، الموافقات في أصول األحكـامالـشاطبي، ، ) ٦٠(

.٣-٢، ص٢بیروت، ج
االسـتثمار األجنبـي عبـداهللا، محمـد عبـد العزیـز عبـداهللا، ) ٦١(

المباشــر فــي الدولـــة اإلســالمیة فـــي ضــوء االقتـــصاد 
م، ٢٠٠٥، ١ن، ط، دار النفـــائس، عمـــان، األرداإلســـالمي

االســــتثمار ســــانو، قطــــب مــــصطفى، . ١٠٩-١٠٧ص
، دار النفـائس، أحكامه وضـوابطه فـي الفقـه اإلسـالمي

. ٢٠عمان، األردن، ص
بنــي أحمــد، خالــد علــي، قــانون الــضمان االجتمــاعي فــي ) ٦٢(

.١٦٣ضوء الشریعة اإلسالمیة، دار الحامد، عمان، ص
ــرعلــي محمــود، الزقیلــي، )٦٣( ــم اســتثمار غی المــسلمین حك

، المجلــة األردنیـــة فــي الدراســـات فــي الـــبالد اإلســـالمیة
. ٢١، صه٢/١٤٢٧م/٣اإلسالمیة، جامعة آل البیت، عدد

يـالطبران، رواه٨٤، ص٣، جسبل السالمالصنعاني،)٦٤(
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 ١٤٩

فـــي األوســـط وفیـــه ابـــن اســـحاق وهـــو ثقـــة ولكنـــه مـــدلس 
مجمـع الزوائـد ومنبـع وروى عن عائشة مثلـه الهیثمـي، 

. ١١٠، مكتبة القدسي ص٤، جدالفوائ
، ه٩٧٠ابـن نجـیم، زیـن الــدین بـن إبـراهیم بـن محمــد، ت) ٦٥(

.٧٣، صاألشباه والنظائر
ــر المــسلمین علــي محمــود، الزقیلــي، )٦٦( ــم اســتثمار غی حك

، المجلــة األردنیـــة فــي الدراســـات فــي الـــبالد اإلســـالمیة
.٢١، صه٢/١٤٢٧م/٣اإلسالمیة، جامعة آل البیت، عدد

، مكتبــة دار الـسنن الكبـرىالبیهقـي، أحمـد بـن الحـسین، ) ٦٧(
.١٢٤ص١٠، جه١٤١٤الباز، مكة المكرمة، 

،االسـتثمار أحكامـه وضـوابطه فـي الفقـه اإلسـالميسـانو، ) ٦٨(
.٩٢-٨٨دار النفائس، عمان، األردن، ص

، دار إحیــاء التــراث العربــي، بیــروت، صــحیح مــسلممــسلم، )٦٩(
.٢٥٨٥، رقم١٩٩٩ص٤لبنان، ج

.٧٨ابن نجیم، األشباه والنظائر، ص) ٧٠(
.٧٤ابن نجیم، األشباه والنظائر، ص) ٧١(
ت (الشاطبي، أبو إسحاق بن موسى اللخمـي الغرنـاطي )٧٢(

دار الموافقــات فــي أصــول الــشریعة، ، )م١٣٨٨/ه٧٩٠
.١٤١-١٤٠، ص٤الكتب العلمیة، بیروت، ج

ابــــن الهمــــام، كمــــال الــــدین بــــن محمــــد بــــن عبــــد الواحــــد )٧٣(
شـــرح فـــتح القـــدیر ، )م١٢٨٢-ه٦٨١ت (لـــسیواسيا

، ٩، ج٢، دار الفكــر، بیــروت، طمــع العنایــة للبــابرتي
تبیــین الحقــائق الزیلعــي، عثمــان بــن علــي، . ٢٥٤ص 

، تحقیـــق أحمـــد عنایـــة، دار الكتـــب شـــرح كنـــز الـــدقائق
ابــن مفلــح الحنبلــي، . ٢٥٢، ص ٦العلمیــة، بیــروت، ج

/ ه٨٨٤ت (هللا أبو إسـحاق إبـراهیم بـن محمـد بـن عبـد ا
ــــــــدع، )م١٤٧٩ ، المكتــــــــب اإلســــــــالمي، بیــــــــروت، المب
ـــاع عـــن البهـــوتي، . ٨ص، ٤، جه١٤٠٠ كـــشاف القن

.٥٢٢-٥٢١، ص٣، جمتن اإلقناع
ــصنائعالكاســاني، )٧٤( ــدائع ال ؛ ابــن الهمــام، ١٨، ص٤، جب

.٢٥٥، ص٩، جشرح فتح القدیر على العنایة للبابرتي
ن علــي رضــي وقــد روي هــذا الحــدیث بإســناد صــحیح عــ)٧٥(

النیـــسابوري، محمـــد بـــن .مــسندااهللا عنــه عـــن النبـــي 
ـــــصحیحینعبـــــداهللا،  ـــــى ال ، دار الكتـــــب المـــــستدرك عل

، ٤، جه١٤١١، ١العلمیــــــــــــــــة، بیــــــــــــــــروت، لبنــــــــــــــــان، ط
.٨١٦٩، رقم٤٣٠ص

، رواه الطبرانـــي ٨٤، ص٣الـــصنعاني، ســـبل الـــسالم، ج)٧٦(
فـــي األوســـط وفیـــه ابـــن اســـحاق وهـــو ثقـــة ولكنـــه مـــدلس 

،مجمـــع الزوائـــد ومنبـــع الفوائـــدائـــشة مثلـــه، وروى عـــن ع
. ، مكتبة القدسي١١٠، ص٤الهیثمي، ج

.٧٣ابن نجیم، األشباه والنظائر، ص) ٧٧(
فـي ، رواه الطبرانـي ٨٤، ص٣، جسـبل الـسالمالصنعاني، )٧٨(

األوســط وفیــه ابــن اســحاق وهــو ثقــة ولكنــه مــدلس وروى 
ــــه الهیثمــــي،  مجمــــع الزوائــــد ومنبــــع عــــن عائــــشة مثل

. ١١٠، مكتبة القدسي ص٤، جائدالفو 
/ ه٧٥١(ابـــــن قـــــیم الجوزیـــــة، محمـــــد بـــــن أبـــــي بكـــــر ت )٧٩(

، دار الكتــب العلمیــة، بیــروت،إعــالم المــوقعین، )م١٣٥٠
بــن عبــد اوجــاء مثــل ذلــك فــي كــالم العــز ١١، ص٣ج

، قواعد األحكام في مـصالح األنـامالسالم، انظر كتابـه 
. ٥٤-٥٣، ص١مطابع دار الشرق، مصر، ج

.١٠٩- ١٠٨، ص٣، جإعالم الموقعینابن قیم الجوزیة، )٨٠(
.٥٥، ص٣، جإعالم الموقعینابن قیم الجوزیة، ) ٨١(
، ١، جالنظریة العامـة للموجبـات والعقـودالمحمصاني، )٨٢(

.٤٩ص
، اقتــصادیات االســتثمار الــدوليأبــو قحــف، عبدالــسالم، )٨٣(

- ٤٢٥، ص٢المكتـــــب العربـــــي الحـــــدیث، االســـــكندریة، ط
٤٢٦.

ــي العقــال، محمــد علــي، )٨٤( ــي المباشــر ف االســتثمار االجنب
بحــث مقــدم لنــدوة العــالم االســالمي الدولــة االســالمیة، 

والتحــــــدي الحــــــضاري، جامعــــــة عــــــین شــــــمس، مــــــصر، 
.٥٣، ص٢م، م١٩٩٦
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