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 :المقدمة
الحمد هلل كالصالة كالسالـ عمى سيدنا محمد كآلو       

كصحبو كبعد،  
لتنظيـ عالقات الناس جميعان  اإلسالـ فقد جاء      

بعضيـ بعضان، كمف ضمف ىذه العالقات العالقات 
قتصادية، فقد بيف الفقياء أحكاـ التعامالت الالمالية كا

المالية كغيرىا بيف المسمميف كغيرىـ، كالبيع كالشراء 
.  كالشركة كالزراعة كنحك ذلؾ

كفي العصر الحاضر برزت كقائع جديدة بحاجة       
 ات األجنبية في بالداالستثمارؾ -إلى بحث يبيف حكميا

فيو ف أكتب كنظران ألىمية المكضكع أردت أ -المسمميف
 في غير المسمميفستثمارات احكـ " :بحثان بعنكاف

 

 
 
 
 
  

  .جامعة مؤتة، قسـ الفقو كأصكلو، مساعد أستاذ *
". يةاإلسالـالبالد 

: وقد جاءت خطة البحث على النحو اآلتي

تحديد مصطمحات البحث باختصار :  أووً 
ات االستثمارأنكاع : ثانيًا 
البالد في  لمسمميفغير استثمارات ا حكـ :ثالثًا 

 .يةاإلسالـ
في  غير المسمميفستثمارات اشركط جكاز : رابعًا 

. يةاإلسالـالبالد 

:  مشكلة البحث
األجنبي كاقع  االستثمارتتمثؿ مشكمة البحث في أف       

لذا ال بد مف بياف الحكـ الشرعي فيو،  ؛في بالد المسمميف

ية اإلسالمالبالد في لمين غير المسحكم استثمارات 

  *لي ـلي الزقيـع
م 5ٕٓٓ/ٓٔ/9ٔ: تاريخ قبول البحثم    4ٕٓٓ/ٕٔ/7ٔ :تاريخ وصول البحث

ملخص 

 اإلسالـاألجنبي في بالد المسمميف، كبخاصة أف  االستثماربحكـ  اإلسالـالتعريؼ بكجية نظر ييدؼ ىذا البحث إلى       
عطاء كلي األمر الحؽ في اتخاذ ما يحقؽ التنمية االقتصادية الشاممة بشرط أف يككف م، كاإ اإلسالـيسعى إلى تنمية االقتصاد 

ية في ىذا العصر تعاني مف نقص في مكاردىا الالزمة لمتنمية حتى اإلسالـال سيما كأف الدكؿ  ،يةاإلسالـذلؾ مكافقان لمشريعة 
.  االستثمارأصبحت الحاجة ماسة ليذا 

.  االستقرائي التحميمي كالكصفي في بياف الحكـ الشرعيكقد سمؾ الباحث المنيج       
ة المباشرة كغير مات األجنباالستثماركقد تكصؿ الباحث بعد دراسة المكضكع إلى جممة مف النتائج كأبرزىا جكاز       

.  المباشرة في بالد المسمميف كفؽ الضكابط الشرعية المحققة لممصمحة

Abstract 
      This research aims at reviewing the Islamic viewpoint concerning foreign investment in the Islamic 

Land. Islam is consodering Islamic economy development and is authorising the ruler the right to adopt 

what achieves the comprehensive economical development as long as it agrees with the Islamic Sharea’a.  

      It is well understood that Islamic countries nowadays are suffering from a shortage in its necessary 

economical resources a matter that entails foreign Investment.  

      The researcher adopted the analytical, descriptive and inductive method in revealing the legitimate 

judgement.  

      The conclusions are: Legitimacy of foreign investment in the Islamic countries (direct and Indirect) in 

accordance with the legitimate regulations that help to achieve the country interest. 
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ة مف جميع كثير ات ليا تأثيراتاالستثمارىذا  أفّن خاصة كب
.  يةاإلسالـالجكانب عمى المجتمعات 

 
 
 

: منهج البحث
اتبعت في ىذا البحث المنيج االستقرائي التحميمي،       

كذلؾ مف خالؿ عرض األدلة النقمية كالعقمية كتحميمييا 
.  كمناقشتيا كصكالن إلى الرأم الراجح

باختصار  ثتحديد مصطلحات البح:  أوًال 

: اوستثمارتعريف  -أ
مصدر الفعؿ استثمر الداؿ عمى  :لغة االستثمار-1

ك تشغيمو بقصد تكثيره أالطمب، كتعني استخداـ الماؿ 
ثمر اهلل : سـ َثَمر، يقاؿكأصمو الثالثي َثَمَر كاال. كتنميتو

. (1)مالو أم نماه

. صطالحاا االستثمار-2
لـ يستخدـ الفقياء السابقكف  :عند الفقياء اوستثمار -

نما ، االستثمارلفظ  ألف ىذه المفظة ىي لفظة حديثة، كاإ
استخدمكا لفظ النماء، كىك أحد المعاني المغكية، قاؿ 

كلممضارب أف ال يسافر بالماؿ ألف المقصكد ) :نيالكاسا
  .(2)(مف ىذا العقد ىك استنماء الماؿ

كال خالؼ في : )كقاؿ الصاكم عف حكـ القراض      
أقره المصطفى جكازه بيف المسمميف ككاف في الجاىمية ؼ

 ألف الضركرة دعت إليو لحاجة الناس إلى التصرؼ ؛
  .(3)(كليس كؿ كاحد يقدر عمى التنمية بنفسو في أمكاليـ

ثماف ال كألفَّ األ) :كقاؿ الشيرازم في كتاب القراض      
يتكصؿ إلى نمائيا إال بالعمؿ فجاز المعاممة عمييا 

 .(4)(اةببعض النماء الخارج منيا كالنخؿ في المساؽ
 ألف بالناس ؛كالحكمة تقتضييا: )كقاؿ البيكتي      

  .(5)(حاجة إلييا فإف النقديف ال تنمى إال بالتجارة
 اء، أكػستنماء عبارة عف عممية تحصيؿ النـفاال      

 ألف السيف؛ طمب الماؿ الذم يحكزه الفرد أك الجماعة
.  كالتاء فيو تدالف عمى الطمب في المغة

عممية النماء التي يقـك بيا الفرد أك  ىيية كالتنـ      
الجماعة مف أجؿ الحصكؿ عمى نماء الماؿ كزيادتو، 

فمفظ التنمية اسـ مصدر لفعؿ نمى الماؿ ينميو عمى زنة 
 كالنماء يراد بو . ناءػفعؿ يفعِّؿ، أم قاـ بعممية الب

.  كالتنمية نماءالزائد الحاصؿ عمى عمميتي االست
النتيجة التي يتحصؿ عمييا مف  ديع كعميو فالنماء      

عممية التنمية، كالتنمية نفسيا فيي ذات العممية التي 
قصد الحصكؿ عمى نماء بيقـك بيا الفرد أك الجماعة 

عف الطرؽ لفظ يراد ستنماء فإنو شيء ما، كأما اال
كالكسائؿ التي يستخدميا الفرد أك الجماعة مف أجؿ 

  .(6)الحصكؿ عمى نماء الماؿ كزيادتو
كمع تطكر العمـك في ىذا العصر كظيكر       

م اإلسالـاالختصاصات العممية كاستقالؿ عمـ االقتصاد 
بتعريفات  االستثمارم اإلسالـفقد عرؼ عمماء االقتصاد 

نشاط : )نيا تدكر حكؿ معنى كاحد كىكأال إمتعددة 
لى إية يؤدم اإلسالـنساني ايجابي، مستمد مف الشريعة إ

مف  قكتدعيـم اإلسالـنظاـ االقتصادم تحقيؽ أىداؼ اؿ
. (7)(مةية التى يعكسيا كاقع األاإلسالـكلكيات خالؿ األ

. عند علماء اوقتصاد اوستثمار -
بتعاريؼ متعددة  االستثمار قتصادعمماء االعرؼ       

تكظيؼ : )إال أنيا متقاربة كتصب في معنى كاحد كىك
  .(8)(بحالماؿ بيدؼ تحقيؽ العائد أك الدخؿ أك الر

كبعد النظر في ىذيف التعريفيف نجد أف تعريؼ       
كابط التي تحدد ضستثمار يخمك مف اؿقتصادييف لالاال

نيـ يركزكف عمى الجانب ؛ كذلؾ ألاالستثماركيفية 
االقتصادم بصرؼ النظر عف الجكانب الشرعية في 

ف يؤكؿ إلى أيمكف  االستثمار، كىذا النكع مف االستثمار
 .ادية في الدكلةمفاسد اقتص

 :م لالستثماراإلسالـما تعريؼ عمماء االقتصاد أ      
فيتميز بكضكح اليدؼ كيراعي كاقع األمة إال أنو يمكف  

 التكظيؼ) :تيىذا التعريؼ عمى النحك اآل اختصار
س الماؿ كفؽ الطرؽ الشرعية أالفعمي المكجو لر

(.  المعتبرة

 (:ياألجنب)غير المسلم تعريف  -ب
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ريب أك البعيد عنؾ غىك الرجؿ اؿ: "لغةألجنبي ا      
  .(9)في القرابة، كجمعو أجانب

 ، لفظ أجنبي لـ يطمؽ الفقياء:  اصططحاً األجنبي       
نما أطمؽ ، يةاإلسالـعمى الذيف ال يتمتعكف بالجنسية  كاإ

المعاىديف، فكؿ حربي أك معاىد  أك عمييـ لفظ الحربييف
ماف اـ بمقتضى عقد األبإذف مف اإلـ اإلسالـدخؿ دار 

 فكىـ غير المسمميف الذم -أما الذميكف ؛يعتبر أجنبيان 
إقامة دائمة بشرط دفع الجزية  اإلسالـيقيمكف في دار 
فيما ال يدينكف بو كال يعتقدكنو  اإلسالـكااللتزاـ بأحكاـ 

فيؤالء مف رعايا الدكلة كال يطمؽ عمييـ  -في شريعتيـ
القانكف الدكلي لفظ  لفظ أجنبي، كىذا ما يقابمو في

كطنييف، فالكطني عندىـ ىك كؿ مف يتمتع بجنسية 
الدكلة التي ينتمي إلييا دكف نظر إلى معتقده الديني 

. كلكنو كلغتوكعرفو 
األجنبي في قانكف اإلقامة كشؤكف األجانب  أما      

، كما حددتو المادة ـ1973لعاـ ( 24)األردني رقـ 
، كىكذا (بالجنسية األردنيةكؿ مف ال يتمتع )ىك  -الثانية

يعرؼ قانكف كؿ دكلة األجانب، ففي القانكف السكرم مثالن 
كبناءن عمى ذلؾ فإنو ؛ ىك مف ال يتمتع بالجنسية السكرية

يمكف أف يعرؼ مصطمح األجانب مف منظكر إسالمي 
 اإلسالـالذيف يدخمكف دار الحربيكف أك المعاىدكف : )بأنيـ

 .( 1)(األمافبإذف كلي األمر بمقتضى عقد 

  (.األجانب)ستثمارات غير المسلمين ا نأاع  :ثانيا

عتبار استثمارات غير المسمميف مف حيث اتنقسـ       
: لى قسميفإالجية المالكة ليا 

 تقـك بو الحككمات ما كىك: العاـ االستثمار :األول
 الييئات التابعة ليا أك األجنبية أك المؤسسات أك
.  يميةالمؤسسات الدكلية كاإلقؿ

راد أك  ػكىك ما يقـك بو األؼ :الخاص االستثمار: الثاني
  .(11)الشركات كالييئات الخاصة ذات الجنسية األجنبية

ستثمارات غير المسمميف مف حيث اكتنقسـ       
: المباشرة كغير المباشرة إلى قسميف

-تممؾ غير المسمميف كىك: المباشر االستثمار :األول
ستثمارية خارج الحدكد امشاريع  -حككمات كانت أك أفرادان 

حؽ اإلقميمية لدكلتو التي يتمتع بجنسيتيا بما يضمف لو 
السيطرة كاإلشراؼ المباشريف عمى نشاط ذلؾ المشركع 

  .(12)كاجباتكالمعني، كما يتصؿ بو مف حقكؽ 
كىك تممؾ األجنبي : غير المباشر االستثمار: الثاني

لشركات عددا مف السندات أك األسيـ في إحدل ا
المحمية بصكرة ال تمكنو مف السيطرة أك الرقابة عمى 

المشاركة : أعماليا مقابؿ حصكلو عمى عائد، نظير ىذه
  .(13)المتمثمة باألسيـ كالسندات

المباشر أغير المباشر  اوستثمارالفرق بين 

المباشر عف غير المباشر بعدة  االستثماريفترؽ       
: فركؽ أىميا

: ابة كالسيطرةمف حيث مدل الرؽ-1
المباشر تككف سيطرة المستثمر كاممة،  االستثمارؼ      
.  فشمو عف إدارة ما يممكو كمدل نجاحو أك كؿؤالمس فيك

يباشر  غير المباشر، فإف المستثمر ال االستثمارما أ      
      . ف كانت لو مباشرة فيي ضعيفةإأم نكع مف الرقابة، ك

المباشر  االستثمار كليذه التفرقة أىمية مف حيث إف
يقترف عادة بانتقاؿ العمؿ األجنبي كاإلدارة، أما في 

فإف االنتقاؿ يقتصر عادة عمى :غير المباشر االستثمار
.  عنصر رأس الماؿ

. مف حيث التأثير عمى التحكيالت الرأسمالية الدكلية -2
فالمباشر يعتبر أساس حركة المكاىب المالية،       

.  ئي حركة رؤكس األمكاؿكاعتباره بشكؿ استثنا
: مف حيث نقؿ المعرفة اإلدارية كالتنظيمية -3

 ستثماراالمباشر يغرم عمى إعادة  االستثمار      
األرباح كيساعد عمى تحكيؿ تكتيؿ إدارة األعماؿ 

األقؿ تطكرا، في حيف أنو ليس  كتنظيميا إلى البمداف
ستثمار غير المباشر سكل تأثير زىيد عمى األرجح لال
.  م ىذا الصددؼ
: بعالـ اإلنتاج الحقيقي مف حيث الصمة-4
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المباشر يجمع عناصر اإلنتاج معا مف  االستثمار      
. نتاج سمع كخدمات جديدةإأجؿ 
اىرة  ػاشر فيك مجرد ظػغير المب االستثمارأما       

لمطالب المترتبة امالية، فيك تحكيؿ لممكية المكارد أك 
. (14)عمييا مف يد إلى أخرل

البالد في  غير المسلمينستثمارات ا حكم :لثاثا

. يةاإلسالم

: تحرير محل النزاع
، فآيات القرآف الكريـ االستثمارعمى  اإلسالـحث       

 :النبكية تحث عمى ذلؾ، فقد قاؿ اهلل تعالى ثكاألحادم
َفاْمُشوا ِفي َمَناِ ِبَيا  َجَعَل َلُ ُم اأْلَْرَ  َذُلووً  ُىَو الَِّذي

َلْيِو النُّنُشورُ َوُ لُ  ْزِقِو َواِِإ كقاؿ  .[الممؾ: 15]وا ِمن رِّر
:  [61ُىَو َأنَشَأُ م مِّرَن اأَلْرِ  َواْسَتْعَمَرُ ْم ِفيَيا:تعالى
  .[ىكد

  .(15)"مف أحيا أرضا ميتة فيي لو: "كقاؿ       
فيذه النصكص تدعكا صراحة لمعمؿ في األرض       

.   لمبشرستثمار طيباتيا التى سخرىا اهللاك
ية فإف اإلسالـاألجنبي في البالد  االستثمارأما       

جازة التجارة إالقاعدة عند العمماء السابقيف تقضي 
كالزراعة مع غير المسمميف المعاىديف كالحربيف 

  .(16)المستامنيف
كاستدلكا عمى ذلؾ باإلباحة األصمية لتصرفات       

تفيد  المعاىد كالمستامف كعدـ كركد نصكص شرعية
المنع ال مف القرآف كال مف السنة، بؿ قد كجدت بعض 

: تؤيد ذلؾ منيا التصرفات مف الرسكؿ 
طى ػاؿ أعػؽ اهلل بف عمر  ما ركم عف عبد      

خيبر الييكد أف يعممكىا كيزرعكىا كليـ شطر  الرسكؿ 
  .(17)أقركـ ما أقركـ اهلل: ما يخرج منيا، كقاؿ

 ض العمماء المعاصريف،كبناء عمى ذلؾ فإف بع      
ات األجنبية المباشرة االستثمارقاؿ إف األصؿ جكاز 

محمد : كغير المباشرة في بالد المسمميف بشركط، مثؿ
كمحمد  ،(19)كشكقي الفنجرم دنيا ،(18)عمي العقالء

كمحمد  ،(21)كعبد الرحمف يسرم السيد ،( 2)فاركؽ النبياف
  .(22)اهلل عبد العزيز عبد

آلخر إلى القكؿ بأف األصؿ المنع، كذىب البعض ا      
ر  ػطرارية كبكثيضكال يجكز إال في ظركؼ استثنائية ا

. (23)مف الحيطة كالحذر، مثؿ محمد ركاس قمعو جي
كيرجع الخالؼ في ذلؾ إلى أف مف قاؿ إف       

األصؿ الجكاز عد ذلؾ مف قبيؿ المصمحة التي تتحقؽ 
. االستثمارلممسمميف بيذا 

 االستثمارإف األصؿ المنع فقد عد  أما مف قاؿ      
نكعا مف المكاالة لغير المسمميف، ككالية المسمميف لغيرىـ 

.  تجكز شرعا ال

 الجواز إن األصل: أدلة القائلين
: بما يأتي ليـكيمكف أف يستدؿ       

. القرآن ال ريم: أووً 

ُشوا ُىَو الَِّذي َجَعَل َلُ ُم اأْلَْرَ  َذُلوًو َفامْ  :قاؿ تعالى. 1
َلْيِو النُّنُشورُ  ْزِقِو َواِِإ  .[الممؾ: 15] ِفي َمَناِ ِبَيا َوُ ُلوا ِمن رِّر

يفيـ مف ىذه اآلية أنيا تدؿ : وجو الدولة      
 ركفبمنطكقيا أف البشر مسمميف كغير مسمميف مأمك

خراج كنكزىا الثمينة مف ذىب اب ستثمار ىذه األرض كاإ
خراج كفضة كبتركؿ، ألف عدـ تنمية األرض كت عميرىا كاإ
ذ، (24)كنكزىا منيا حراـ بمنطكؽ اآلية الكريمة ذاتيا  اكاإ

، فإنو ال يجكز االستثمارعجز المسممكف عف ىذا 
بؿ ال بد مف االستعانة بالمستثمريف كأصحاب  تعطيمو

الخبرة مف األجانب غير المسمميف الذيف ال يعادكف 
كالمسمميف كالذيف يرتبط المسممكف معيـ  اإلسالـ
.  دات كمكاثيؽبمعاه
َلى َثُموَد َأَخاُىْم َصاِلًحا َقاَل َيا َقْوِم  :قاؿ تعالى. 2 َواِِإ

اْعُبُدوْا الّلَو َما َلُ م مِّرْن ِإَلٍو َغْيُرُه ُىَو َأنَشَأُ م مِّرَن اأَلْرِ  
َربِّري َقِريٌب ُتوُبوْا ِإَلْيِو ِإنَّ  َواْسَتْعَمَرُ ْم ِفيَيا َفاْسَتْغِفُروُه ثُمَّ 

َواْسَتْعَمَرُ ْم  :قكلو تعالى :وجو الدولة .[ىكد: 61]بٌ مُّنِجي
يدؿ عمى أف البشر عامة مخاطبكف بعمارة األرض  ِفيَيا

  .(25)مف أجؿ استخراج خيراتيا كثركاتيا بكؿ الطرؽ المتاحة
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نو ال مانع مف االستعانة بأصحاب الخبرة        كاإ
كأصحاب رؤكس األمكاؿ كشركات غير المسمميف الذيف 
يممككف التقنيات الحديثة التي تخرج كنكز ىذه األرض 
مف معادف ثمينة كعمى رأسيا البتركؿ كالذىب كالفضة، 

ال يممككف مثؿ ىذه المعدات  كفاصة إذا كاف المسمـبخك
.  كالتقنيات

َيا َأيُّنَيا النَّاُس ِإنَّا َخَلْقَناُ م مِّرن َذَ ٍر  :قاؿ تعالى. 3
ُعوًبا َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفوا ِإنَّ َأْ َرَمُ ْم ِعنَد َوأُنَثى َوَجَعْلَناُ ْم ُش 

 .[الحجرات:13]اللَِّو َأْتَقاُ مْ 
ىذا نص عاـ يطمب مف جميع البشر : وجو الدولة      

كال  ،(26)التعاكف مف مقتضيات التعارؼ إذ إفأف يتعاكنكا، 
في جميع المسممكف مع غير المسمميف  يتعاكفأف  مانع
.  ماالستثمارالتعاكف  ذلؾ كمف، التاالمج
َوَتَعاَوُنوْا َعَلى اْلبرِّر َوالتَّْقَوى َوَو َتَعاَوُنوْا :قاؿ تعالى. 4

  .[المائدة: 2] َعَلى اِاْثِم َواْلُعْدَوانِ 
ىذا خطاب عاـ لمبشر يدعكىـ فيو : وجو الدولة      

إلى التعاكف القائـ عمى جمب الخير لصالح البشرية، 
لتعاكف الذم يؤدم إلى جمب الفساد كالدمار كينياىـ عف ا

نو ال مانع مف التعاكف  ،(27)لمبشرية م بيف االستثماركاإ
ف كغيرىـ مف األجانب، ما داـ ىذا التعاكف ضمف مالمسمـ

.  األسس التي رسميا القرآف الكريـ
َو َيْنَياُ ُم اللَُّو َعِن الَِّذيَن َلْم ُيَقاِتُلوُ ْم ِفي  :قاؿ تعالى. 5
وُىْم َوُتْقِسُطوا ِإَلْيِيْم الدِّر  يِن َوَلْم ُيْخِرُجوُ م مِّرن ِدَياِرُ ْم َأن َتَبرُّن

  .[الممتحنة: 8]ِإنَّ اللََّو ُيِحبُّن اْلُمْقِسِطينَ 

 يفيـ مف ىذا النص أف الخطاب عاـ: وجو الدولة      
لجميع المسمميف بأف ال مانع أف يتعامؿ المسممكف بالميف 

ف لـ يعتدكا عمى الذم( األجانب)مع غير المسمميف 
مركا مع أعداء المسمميف عمى آالمسمميف كلـ يت

المسمميف، بؿ إف النص القرآني الكريـ زاد عمى ذلؾ 
ىك أعمى أنكاع المعاممة كاإلحساف  كالبرّن ، ىـبرّن 

كيدخؿ في ذلؾ التعامؿ معيـ في مجاؿ  ،(28)إلييـ
.  ف اقتضت المصمحة ذلؾإ اتاالستثمار

  .[البقرة:  3]ِإنِّري َجاِعٌل ِفي اأَلْرِ  َخِليَفةً :لىقاؿ تعا. 6

يفيـ مف ىذا النص أنو خمؽ آدـ في : وجو الدولة
بنائو أصالحيا كسكاء الكافر كالمسمـ مف األرض إل

.  صالح كالخالفةنكاع اإلأنكع مف  االستثمارك

 :السنة الشريفة: ثانياً 
  أعطى رسكؿ اهلل: قاؿ اهلل  عف نافع عف عبد. 1

خيبران الييكد أف يعممكىا كيزرعكىا كليـ شطر ما يخرج 
  .(29)منيا

ات األجنبية في االستثمارقياس جكاز  :وجو الدولة      
ىذا العصر عمى مزارعة الييكد في خيبر بجامع الخبرة 

.  كتحقيؽ المصمحة لممسمميف
استعاف  عف عركة عف ثابت عف الزىرم، أف النبي . 2

  .( 3)سيـ ليـأفي خيبر ؼ بناس مف الييكد
 يفيـ مف ىذا الحديث إذا كاف النبي : "وجو الدولة      

خاصة إذا ما عممنا أف بعدائو بالييكد، كأاستعاف بجياد 
فمف باب أكلى أف ، أمر الجياد ىك أخطر األمكر كأدقيا

.  االستثماريجكز التعامؿ مع غير المسمميف في مجاؿ 
مف أعمر : "قاؿ بي عف عركة عف عائشة عف الف. 3

  .(31)"أرضان ليست ألحد فيك أحؽ
ات األجنبية االستثمارقياس جكاز  :وجو الدولة      

منيف كالمعاىديف في ىذا العصر عمى أمف قبؿ المست
جكاز إحياء أرض المكات ألىؿ الذمة المكاطنيف عند 

امع المنفعة، فكما يجكز لمذمي بج (32)جميكر الفقياء
مف لممستأ ، كذا يجكزاإلسالـفي دار  نتفاع كالتممؾاال

كالمعاىد أف ينتفع كيتممؾ كيستثمر في بالد المسمميف 
، كال سيما أنو يطبؽ عميو أحكاـ   اإلسالـألف َمف لمعمـك

.  فيما يتعمؽ بالمعامالت
 -رضي اهلل عنيا- :عف عركة بف الزبير عف عائشة. 4

ف كأبك بكر رجالن مف بني الديؿ ثـ ـ استأجر النبي 
يتا كالخرّنيت الماىر بني عبد بف عدم، ىاديان خرّن 

بف كائؿ قد غمس يميف حمؼ في آؿ العاص  ،باليداية
مناه فدفعا إليو راحمتييما أكىك عمى ديف كفار قريش ك
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اىما براحمتييما تككاعداه غار ثكر بعد ثالث لياؿ فأ
 .(33)صبيحة لياؿ ثالث فارتحال

  ديث أف الرسكؿيفيـ مف ىذا الح: ووجو الدولة      
ألنو لـ يكف يكجد في المسمميف مف يقـك  كافرااستأجر 

بيذا العمؿ بمثؿ ميارة ذلؾ الرجؿ، فيقاس عميو جكاز 
في بالد المسمميف إذا لـ يكجد في المسمميف  االستثمار

 . اتاالستثمارالقدرة عمى مثؿ ىذه 
. (34)"استعينكا عمى كؿ صنعة بصالح أىميا":قكلو-5

يفيـ مف ىذا النص أف صالح أىميا  :الدولةوجو       
ىـ أىؿ الميارة كالخبرة كعمـك صالح أىميا يشمؿ غير 

.  المسمميف كما يشمؿ المسمميف

:  ارــاآلث
قاؿ عمرك : الرزاؽ عف ابف جريج قاؿ أخبرنا عبد. 1
ككتب أىؿ منبج كمف كراء بحر عدف إلى : بف شعيبا

تيـ ا تجاريعرضكف عميو أف يدخمك عمر بف الخطاب
ستشار عمر الصحابة اأرض العرب كلو منيا العشر، ؼ

  .(35)في ذلؾ فأجمعكا عمى ذلؾ
ثر أنو إذا كاف عمر يفيـ مف ىذا األ: "وجو الدولة      

مف  :قد سمح لألجانب مف غير المسمميف بف الخطاب ا
بالتجارة داخؿ الدكلة  -أىؿ الحرب كأىؿ الذمة المعاىديف

مصمحة المسمميف فإنو ال مانع مف أف كذلؾ ؿ ؛يةاإلسالـ
ستثمارات األجنبية ية بالسماح لالاإلسالـتقـك الدكلة 

ية االستثمارداخؿ ىذه الدكؿ مقابؿ أف تدفع ىذه الشركات 
إذ إف ىذه الضرائب تشكؿ مكردان  ؛ضرائب تقررىا الدكلة

بالمصمحة عمى الدكلة  عكدال بأس بو لمخزينة مما يجعمو م
صة إذا كانت الدكلة فقيرة، كيجكز لمدكلة كأفرادىا، كبخا

بدكف  االستثمارأف تمنح ىذه الشركات األجنبية حؽ 
.  ضرائب إذا كاف ذلؾ يحقؽ المصمحة لمدكلة كأفرادىا

في تكزيع أرض العراؽ،  عمؿ عمر بف الخطاب . 2
فمما فتحت أرض العراؽ في عيد عمر بف الخطاب أبقى 

خراج معيف يؤدكنو ىذه األرض بأيدم أصحابيا مقابؿ 

ع ىذه األراضي عمى المجاىديف ألنو خاؼ إف كزّن ؛ عنيا
 .(36)قعدكا عف الجياد

كفي ىذا داللة عمى أنو ال مانع مف استقطاب       
قتصادية ات الخارجية لتقـك بتسريع العممية االاالستثمار

.  كالصناعية التي تعكد بالفائدة عمى الدكلة كاألفراد

ضي التي منحتيا انظر في األرأعاد اؿ إف عمر . 3
مما  أكسعالدكلة ألشخاص بقصد إحيائيا كىي 

قد أقطع بالؿ بف   ، فقد كافىاحياءإيستطيعكف 
الحارث أرض العقيؽ، ثـ ظير أف بالالن ال يستطيع 

: عمر الخالفة، قاؿ لو كليإحياء ىذه األرض كميا فمما 
طؽ يا بالؿ انظر ما قكيت عميو منيا فأمسكو، كما لـ ت"

دفعو إلينا نقسمو بيف المسمميف اعميو ؼ عميو كلـ تقكَ 
ال أفعؿ كاهلل شيئان أقطعنيو رسكؿ اهلل فقاؿ لو : فقاؿ
كاهلل لتفعمف، فأخذ منو عمر ما عجز عف عمارتو : عمر

  .(37)فقسمو بيف المسمميف
كيقرر عمر أف مف أخذ أرضان أك أعطيت لو       

، فإنو يحؽ ألم األرض فأحياىا ثـ تركيا ثالث سنكات
ية أف يضع يده عمييا كيحييا، اإلسالـمكاطف في الدكلة 

ثـ يخير صاحبيا بيف أخذ قيمتيا كىي ميتة أك دفع الفرؽ 
لمف أحياىا بيف قيمتيا ميتة كقيمتيا محياة، ككاف عمر 

مف كانت لو أرض ثـ تركيا ثالث سنكات فمـ ) :يقكؿ
 .(38)(عمرىا فعمرىا قـك آخركف فيـ أحؽ بيام

ثـ قكميا عامرة كقكميا ) :كفي ركاية أبي عبيد      
غامرة، ثـ قاؿ ألىؿ األصؿ إف شئتـ فردكا عمييـ بيف 

ف شئتـ ر كا عميكـ ثمف أديـ دذلؾ كخذكا أرضكـ كاإ
  .(39)(األرض ىي ليـ

فقكؿ عمر يدؿ عمى أف كؿ مف ممؾ أرضان زراعية       
ثـ  فعطميا ثالث سنكات فإنو يحؽ لكؿ مكاطف أف يحييا

يككف لصاحب األصؿ الخيار بيف دفع الفرؽ بيف قيمتيا 
عامرة كبيف أخذ قيمة أرضو غامرة، كما فعؿ عمر ذلؾ 

إال تحقيقان لمقاصد الشريعة مف تشريعو إحياء أرض 
المكات الذم ىك فرع مف أصؿ عدـ جكاز تعطيؿ أدكات 

.  اإلنتاج عف إنتاجيا
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كلة كعجز كفي ىذا داللة عمى أنو إذا عجزت الد      
ف ىذه األراضي  مكاطنكىا عف إحياء بعض األراضي كاإ

فإنو يجكز لكلي األمر أف يمنح  -ستذىب خيراتيا ىدران 
ستثمارىا كبما اشركات األجنبية إذنان بإحيائيا كبعض اؿ

.  ية كمكاطنييااإلسالـيحقؽ المصمحة لمدكلة 

: ألـلمعقا
قر كقمة ية مف ؼاإلسالـف الكاقع الذم تعيشو الدكؿ إ      

اإلمكانات العممية كالتكنكلكجية يجعؿ أفراد ىذه الدكلة 
فقراء، لذا ال بد مف إيجاد سبؿ لتحسيف مستكاىـ المعيشي، 

ف ىناؾ قكاعد كمية يبنى عمييا كثير أكىذا ممكف كبخاصة 
 ،( 4)"الضركرات تبيح المحظكرات: "مف األحكاـ منيا قاعدة

الضركرة تقدر )عدة كقا ،(41)(المشقة تجمب التيسير) كقاعدة
  .(42)(بقدرىا

  .إن األصل المنع: أدلة القائلين
.  بما يأتي ليـكيمكف أف يستدؿ       

 القرآن ال ريم: أووً 
تخاذ اآيات الكالء كالبراء التي تنيى المسمميف عف . 1

الكفار أكلياء كبطانة مف دكف المؤمنيف ألنيـ يتربصكف 
مف تأثر المسمميف بالمسمميف الشركر كالدكائر، كخكفان 

كارتدادىـ عف دينيـ، كالسماح لألجانب غير  بيـ
ية ىك نكع مف اإلسالـداخؿ البالد  االستثمارالمسمميف ب

الكالية كالبطانة كالمعاممة بالمكدة كىك ال يجكز، كمف 
: ىذه اآليات

َيا َأيُّنَيا الَِّذيَن آَمُنوْا َو َتتَِّخُذوْا ِبَطاَنًة مِّرن :قكلو تعالى -أ
ُدوِنُ ْم َو َيْأُلوَنُ ْم َخَباًو َودُّنوْا َما َعِنتُّنْم َقْد َبَدِت اْلَبْغَضاء ِمْن 
َأْفَواِىِيْم َوَما ُتْخِفي ُصُدوُرُىْم َأْ َبُر َقْد َبيَّنَّا َلُ ُم اآلَياِت ِإن 

كفي ذلؾ ) :يقكؿ الجصاص.[عمراف آؿ :118]ُ نُتْم َتْعِقُلونَ 
ستعانة بأىؿ الذمة في أمكر داللة عمى أنو ال يجكز اال

نكع  ىك االستثمارك ،(43)(المسمميف مف العماالت الكتبية
.  مف العمالة كىك غير جائز

 َيا َأيُّنَيا الَِّذيَن آَمُنوا َو َتتَِّخُذوا َعُدوِّري   :قكلو تعالى -ب

ُ ْم َأْوِلَياء ُتْلُقوَن ِإَلْيِيم ِباْلَمَودَِّة َوق َما ْد َ َفُروا بِ  َ َوَعُدوَّ
يَّاُ مْ    .[الممتحنة: 1]َجاءُ م مِّرَن اْلَحقِّر ُيْخِرُجوَن الرَُّسوَل َواِِإ

وَّ َيتَِّخِذ اْلُمْؤِمُنوَن اْلَ اِفِريَن َأْوِلَياء ِمن :قاؿ تعالى -ج
ُدْوِن اْلُمْؤِمِنيَن َوَمن َيْفَعْل َذِلَك َفَلْيَس ِمَن الّلِو ِفي 

ف أاهلل لممؤمنيف  كىذا نيي مف .[آؿ عمراف: 28]َشْيءٍ 
  .(44)"يتخذكا الكفار أعكانان كأنصاران كظيكران 

َيا َأيُّنَيا الَِّذيَن آَمُنوْا َو َتتَِّخُذوْا اْلَيُيوَد  :قاؿ تعالى -د
َوالنََّصاَرى َأْوِلَياء َبْعُضُيْم َأْوِلَياء َبْعٍ  َوَمن َيَتَولَُّيم 

نُ ْم َفِ نَُّو ِمْنُيمْ    .[المائدة: 51]مِّر
ال تتخذكىـ أكلياء تنصركنيـ : )قاؿ الزمخشرم      

كتستنصركنيـ كتكاخكنيـ كتصافكنيـ كتعاشركنيـ 
  .(45)(معاشرة المؤمنيف

َيا َأيُّنَيا الَِّذيَن آَمُنوْا َو َتتَِّخُذوْا آَباءُ ْم  :قكلو تعالى -ق
ْخَواَنُ ْم َأْوِلَياء َإِن اْسَتَحبُّنوْا اْلُ ْفَر َعَلى اِايمَ  اِن َوَمن َواِِإ

نُ ْم َفُأْوَلِئَك ُىُم اللَّاِلُمونَ    .[التكبة: 23]َيَتَولَُّيم مِّر
ىذه اآليات تدؿ داللة صريحة عمى : وجو الدولة      

أنو ال يجكز لممسمـ أف يكالي غير المسمـ، كالمقصكد 
المكدة كحسف المعاممة كاستخداـ ىي بالكالية ىنا 

 .(46)ا أقرب الناسالمخالفيف مف الكفار حتى كلك كانك

.  ىك نكع مف ىذه الكالية االستثماركالسماح ليـ ب

َفِ َذا انَسَلَخ اأَلْشُيُر اْلُحُرُم َفاْقُتُلوْا  :قاؿ تعالى. 2
اْلُمْشِرِ يَن َحْيُث َوَجدتُّنُموُىْم َوُخُذوُىْم َواْحُصُروُىْم َواْقُعُدوْا 

َطَة َوآَتُوْا الزََّ اَة َفَخلُّنوْا  َلُيْم ُ لَّ َمْرَصٍد َفِ ن َتاُبوْا َوَأَقاُمواْ  الصَّ
  .[التكبة: 5]َسِبيَلُيْم ِإنَّ الّلَو َغُفوٌر رَِّحيم

ف النص القرآني يطمب مف إ: وجو الدولة      
المسمميف التضييؽ عمى المشركيف كمنعيـ كافة مف 

كالسماح ليـ  .(47)دخكؿ بالد المسمميف كالتصرؼ فييا
فييا ىك نكع  االستثمارسمميف، كبالدخكؿ إلى بالد الـ

 :مف التصرؼ كىك ال يجكز شرعان بدليؿ قكلو تعالى
 َْطَة َوآَتُوْا الزََّ اَة َفَخلُّنوْا َسِبيَلُيم : [5َفِ ن َتاُبوْا َوَأَقاُموْا الصَّ

ليـ بدخكؿ فاسمحكا  اإلسالـأم إف دخمكا في  .[التكبة
 مف  إخكانكـ كأصبحكا أصبحكا  بالدكـ ألنيـ
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  .(48)"ية بحكـ الديفاإلسالـكاطني الدكلة ـ
َوَلن َيْجَعَل الّلُو ِلْلَ اِفِريَن َعَلى اْلُمْؤِمِنيَن :قاؿ تعالى. 3

  .[النساء: 141]َسِبيطً 
يفيـ مف ىذه اآلية عدـ السماح : وجو الدولة      

، يةاإلسالـداخؿ الدكلة  االستثمارلمشركات األجنبية ب
ية، ككالية الكفار عمى المسمميف ذلؾ نكع مف الكالألف 

 . ال تجكز شرعا
 .[النساء: 5]َوَو ُتْؤُتوْا السُّنَفَياء َأْمَواَلُ مُ  :قاؿ تعالى. 4

  .(49)ال تدفع إلى الكفار: كيقاؿ: يقكؿ القرطبي
كبناءن عميو فإنو ال يجكز السماح لألجانب       

دفع م االستثمارية، ألف اإلسالـداخؿ الدكلة  االستثمارب
بأمكاؿ المسمميف كيجعميا بأيدم الكفار كىذا ال يجكز 

.  شرعان 
َوَو َتْرَ ُنوْا ِإَلى الَِّذيَن َلَلُموْا َفَتَمسَُّ ُم  :قاؿ تعالى. 5

 النَّاُر َوَما َلُ م مِّرن ُدوِن الّلِو ِمْن َأْوِلَياء ثُمَّ َو تُنَصُرونَ 
  .[ىكد: 113]

 االستثمارجانب بإف السماح لأل: وجو الدولة      
 كاالطمئنافية ىك نكع مف السككف اإلسالـداخؿ الدكلة 

إلييـ كاالعتماد عمييـ، كىذا يؤدم إلى عكنيـ كتزكيتيـ 
في البمداف  االقتصادبتنفيذ أعماليـ، مما يجعؿ 

ية تحت كاليتيـ، كىذا ال يجكز شرعا ألف ذلؾ اإلسالـ
  .( 5)يعزز مف قكتيـ كمنعتيـ

نبوية السنة ال: ثانياً 
قاؿ لرجؿ  أف الرسكؿ  -رضي اهلل عنيا -عف عائشة. 1

  .(51)"ارجع إنا ال نستعيف بمشرؾ" :مشرؾ يـك بدر
 نكرة في سياؽ النفي لفظ مشرؾ :وجو الدولة      
لذا فإنو ال يجكز االستعانة  .(52)تفيد العمـك كىي

كمف ضمف  األعماؿبالمشركيف جميعان في أم عمؿ مف 
.  ألجنبيا االستثمارذلؾ 
مف أعمر : "، قاؿعف عركة عف عائشة عف النبي . 2

  .(53)"أرضان ليست ألحد فيك حؽ

 حمؿ الشافعية الحديث عمى الخصكص :وجو الدولة      
نو ال يجكز لمكافر أف يحيى أرض المكات بدار إكقالكا 
ألف اإلحياء نكع مف االستعالء كال يجكز لمكافر  اإلسالـ

فكذلؾ  ،(54)اإلسالـميف بدار االستعالء عمى المسؿ
ألنيا نكع ، اإلسالـات األجنبية ال تجكز في بالد االستثمار

.  كىذا ال يجكز، مف االستعالء عمى المسمميف
  اال تستضيئك: "نس بف مالؾ أف رسكؿ اهلل قاؿأعف . 3

 نيركافقد نيى اهلل المؤمنيف أف يست .(55)"بنار المشركيف
ف يساكنكىـ كالسماح المشركيف في شيء مف أمكرىـ كأ

 ،(56)ىك سماح ليـ بمساكنتيـ اإلسالـليـ بدخكؿ بالد 

ارة كسكنى فالمباشر مف قبؿ األجانب فيو است االستثمارك
.  كىك أمر منيي عنو

اآلثار : ثالثاً 
عمى عمر بحساب فرفعو  األشعرمقدـ أبك مكسى  -1

فقاؿ ألبي مكسى  كاتبوإلى عمر فأعجبو، كجاء عمر 
إنو ال : رأ ىذا الكتاب عمى الناس، قاؿيف كاتبؾ يؽأ

إنو : أجنب ىك؟ قاؿ: يدخؿ المسجد، فقاؿ عمر
قصاىـ اهلل، كال أنصراني، فانتيره، كقاؿ ال تدنيـ كقد 

  .(57)تكرميـ كقد أىانيـ اهلل، كال تأمنيـ كقد خكنيـ اهلل
فمف خالؿ ىذا األثر المركم عف عمر بف       

الخطاب نيى عاممو يتبيف لنا أف عمر بف  الخطاب 
أبا مكسى األشعرم عف استعماؿ أىؿ الكتاب مف أىؿ 

فكذلؾ األمر مف  .(58)الذمة، ممف يعيشكف بيف المسمميف
يف كالمعاىديف األجانب مباب أكلى يجرم عمى الحرب

ىك نكع مف العمؿ ال يجكز  االستثمارغير المكاطنيف، ك
.  إلييـ، ألنيـ ال يتكرعكف عف أكؿ الحراـ إسناده

المعقول : رابعاً 
ات يمكف أف تتمكف مف السيطرة االستثمارإف ىذه       

االقتصادية عمى بعض أنكاع النشاطات أك القطاعات 
. (59)اليامة في الدكلة

 :مناقشة األدلة
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.  الجواز إن األصل: القائلينمناقشة أدلة : أووً 
: نكقشت ىذه األدلة عمى النحك اآلتي      

 ..َفاْمُشوا ِفي َمَناِ ِبَيا:ق تعالىأما االستدالؿ بقكؿ. 1
فإنو قد يعترض عميو بأف ىذه اآلية تتحدث عف امتناف 
اهلل عمى البشر بأف سخر ليـ األرض فجعميا منقادة ليـ 

كليس فييا ما يدؿ عمى  .( 6)حتى تستقيـ حياتيـ عمييا
.  استثمار الكافر في ديار المسمميف

 َأنَشَأُ م مِّرَن اأَلْر ِ  ُىوَ :بقكلو تعالى: أما االستدالؿ. 2
فإنو يعترض عمى كجو  [ىكد: 61]َواْسَتْعَمَرُ ْم ِفيَيا

االستدالؿ بيا بأف ىذه اآلية خطاب مكجو إلى قـك 
  .(61)صالح، كشرع مف قبمنا ال يعتبر شرعان لنا

بأف الخطاب في ىذه : اب عف ذلؾجإال أنو م      
 لقرآف لياف كاف مكجيا لقـك صالح فاف ذكر اإكاآلية 

  .(62)خذ العبرة بيا لغيرىـيدؿ عمى أ
كما أف العبرة بعمـك المفظ ال بخصكص السبب،       

أم إذا كاف اهلل قد خاطب قـك صالح بيذا النص، فإف 
عامة  َأنَشَأُ م مِّرَن اأَلْرِ  َواْسَتْعَمَرُ ْم ِفيَيا :قكلو تعالى

  .(63)يدخؿ فييا قـك صالح كغيرىـ مطمقان 
بمعنى  ِلَتَعاَرُفوا :االستدالؿ بقكلو تعالى كأما. 3
نما المقصكد مف ذلؾ ىك ( لتعاكنكا) فيك غير صحيح، كاإ

أف يميز بعضكـ بعضان في النسب كالمعيار الفاصؿ بيف 
  .(64)الشعكب ىك التقكل

ليا  ِلَتَعاَرُفوا بأف كممة :عف ذلؾقد يجاب كلكف       
اطفكا كتتعاكنكا معنى كمف معانييا أيضان، أف تتع غير

  .(65)عمى ما فيو خيركـ كصالحكـ
َوَتَعاَوُنوْا َعَلى اْلبرِّر  :كأما االستدالؿ بقكلو تعالى. 4

 انـ فإنو يعترض عميو بأف الخطاب ىنا ليس عا َوالتَّْقَوى
نما ىك خطاب لممؤمنيف بدليؿ أكؿ اآلية  :لجميع البشر كاإ

 واْ َيا َأيُّنَيا الَِّذيَن آَمُنوْا َو ُتِحلُّن..
(66).  

ف كاف خاصان  :كيجاب عف ذلؾ       بأف الخطاب كاإ
بالتعاكف بالبر كالتقكل مع  بكفبالمسمميف فإنيـ مطاؿ

  .(67)غير المسمميف

فقد  ..و َيْنَياُ ُم اللَّوُ  :كأما االستدالؿ بقكلو تعالى. 5
بأف ىذا كاف أكؿ  :اعترض عمى االستدالؿ بيذه اآلية

ثـ نسخ  ،(68)ة كترؾ األمر بالقتاؿعند المكادع اإلسالـ
: [5َفاْقُتُلوْا اْلُمْشِرِ يَن َحْيُث َوَجدتُّنُموُىمْ :بقكلو تعالى

بأف أكثر أىؿ التأكيؿ  :اب عف ذلؾجإال أنو م .[التكبة
  .(69)يقكلكف ىي آية محكمة غير منسكخة

عطى الييكد خيبران أ بأف الرسكؿ االستدالؿ أما . 6
: يعترض عميو يزرعكنيا مناصفة فإنو

 ا ػرفتيـ بـػابيـ إلى ذلؾ لمعػأج ف الرسكؿ أ  -أ
  .( 7)يصمح أرضيـ دكف غيرىـ

أف خيبران ُفتحت صمحان كأقركا عمى أف األرض  -ب
ممكيـ بشرط أف يعطكا نصؼ الثمر فكاف ذلؾ يؤخذ 

 . بحؽ الجزية
ف كثيران منيا : كأجيب عف ذلؾ بأنيا فتحت عنكة كاإ

أف عمر بف الخطاب أجالىـ  قسـ بيف الغائميف، كما
 .(71)منيا فمك كانت األرض ممكيـ ما أجالىـ عنيا

إف الييكد كانكا مستقميف في خيبر كلـ يعممكا مع  -ج
.  المسمميف مختمطيف

، ككاف اإلسالـمف دار  ىابأف :جيب عف ذلؾأك      
بعض الصحابة يذىب إلييا، بؿ كاف ال حرج في اإلقامة 

.  فييا
فإف قيؿ الييكد كانكا أىؿ ذمة أم مف مكاطني       
يف كالمستأمنيف مية كحديثنا ىنا عف الحرباإلسالـالدكلة 
.  األجانب
نو ال فرؽ بيف الذمي كغيره في ىذا المجاؿ إ: "تقكؿ      

 اإلسالـألف الحربيف المستأمنيف إذا سمح ليـ بدخكؿ دار 
  .(72)ىؿ الذمةأبمقتضى عقد األماف أصبحكا ؾ

استعاف بناس مف  أما االستدالؿ بأف الرسكؿ . 7
سيـ ليـ، فإنو يعترض عميو بأف ىذا أالييكد في خيبر ؼ

كمراسيؿ الزىرم ضعيفة ال  ،الحديث مف مراسيؿ الزىرم
يحتج بيا، كالمسند فيو الحسف بف عمارة كىك 

كما أنو قد يحمؿ عمى أف االستعانة كانت  .(73)ضعيؼ
  .(74)لمضركرة
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استأجر في ىجرتو  ؿ بأف الرسكؿ أما االستدال. 8
 رجالن مف بني الديؿ ىاديان، فإنو يعترض عميو بأف ىذا

  .(75)كاف لمضركرة
بأف ىذا األمر ال يتعمؽ  :إال أنو قد يجاب عنو      

نما يتعمؽ بالثقة، فيذا الشخص كاف بارعان  بالضركرة كاإ
في ىداية الطريؽ كبخاصة إذا ما عممنا أنو ال شيء 

سيما طريؽ اليجرة إلى  كالالداللة في الطريؽ أخطر مف 
 .(76)المدينة

 مف أعمر أرضان ليست ألحد" :أما االستدالؿ بحديث. 9
ف كاف "فيك أحؽ ، فإنو يعترض عميو بأف الخطاب كاإ

عامان فيك عاـ لممسمميف فقط، لذلؾ ال يجكز لغير 
ية ال اإلسالـداخؿ الدكلة  ضيالمسمميف أف يتممككا أرا

ألنو لك سمح  ؛حياء كال عف طريؽ الشراءعف طريؽ اإل
لغير المسمميف بذلؾ لتسابقكا إلى ذلؾ، كمف ثـ تصبح 

  .(77)ية فيو مممككة لمكفاراإلسالـاألرض 
اب عنو بأف الذمي المكاطف كالذم جإال أنو قد م      

ىك مف رعايا الدكلة يجكز لو ذلؾ، كيقاس عميو المعاىد 
أماف ألنو أصبح ذميان ب اإلسالـكالحربي إذا دخؿ دار 

فينطبؽ عميو ما ينطبؽ عمى أىؿ الذمة، فإف أراد 
الخركج عمى ىذا العيد فإنو ال أماف لو كيصبح دمو 

ىدران كتقسـ أمكالو عمى المسمميف أك تضـ إلى بيت ماؿ 
.  المسمميف

أما االستدالؿ بأف عمر بف الخطاب كاف يسمح .  1
بؿ فرض لمتجارة مقا اإلسالـلمتجار بدخكؿ أرض 

: ضرائب عمييـ فإنو يعترض عميو بما يأتي
أف ىذا مف قبيؿ الضركرة لحاجة المسمميف لمثؿ   -أ

  .(78)تمؾ التجارة
 في إف ىذا فعؿ صحابي كفعؿ الصحابي مختمؼ -ب

. حجيتو
بأف عمر تصرؼ في  :ذلؾ فاب عجإال أنو قد م      

ذلؾ مف باب اإلمامة التي لو عمى المسمميف كتصرؼ 
لحة، فكانت المصمحة عمى الرعية منكط بالمص اإلماـ

ينما كجدت المصمحة لممسمميف جاز أتقتضي ذلؾ، ك
لإلماـ أف يتصرؼ كفؽ ذلؾ كبما ال يتعارض مع قكاعد 

.  الشريعة
 اب لـ يكزع ػر بف الخطػأما االستدالؿ بأف عـ. 11

فإنو يعترض عميو بأف  -أرض العراؽ عمى المجاىديف
ركرة ألنو لك كزع األراضي تصرفو كاف مف باب الض

عمى المجاىديف النشغمكا بيا كلقعدكا عف الجياد، كليس 
  .(79)يدم الكفارأاألراضي ب إبقاءألف عمر أراد 

أما االستدالؿ بأف عمر أخذ بعض األراضي مف . 12
إياىا ألنو ال يستطيع إحياء  بالؿ التي أقطعو الرسكؿ 

خذ ىذه ىذه األراضي، فإنو يعترض عميو بأف عمر أ
األراضي كقسميا عمى المسمميف، كلـ يعط أحدان مف 

فادفعة إلينا نقسمو بيف )غير المسمميف ذلؾ بدليؿ قكلو 
  .( 8)(المسمميف
بأف مثؿ ىذه األراضي  :اب عف ذلؾجإال أنو قد م      

الزائدة عف طاقة المسمميف في استصالحيا فإنو ال مانع 
الذمة المكاطنيف مف تكزيعيا عمى غير المسمميف مف أىؿ 

مقابؿ ضرائب يدفعكنيا، ككذلؾ األمر بالنسبة لغير 
ف فإنو ال مانع مف مالمسمميف مف المعاىديف كالحربي

كالمسمميف  اإلسالـتكزيعيا عمييـ ألنيـ إذا دخمكا أرض 
ذا بدر منيـ أم شيء ينقض عقد  أصبحكا أىؿ الذمة، كاإ

ة ألنيـ ماإلسالـاألماف فإف أمكاليـ تصبح ممكان لمدكلة 
.  يف كأصبحت دماؤىـ ميدكرةمربجعادكا 

.  إن األصل المنع: أدلة القائلينمناقشة : ثانياً 
: نوقشت أدلة ىذا الرأي على النحو اآلتي

أف مفيـك أصحاب ىذا الرأم لمكالء غير صحيح  -1
فالمقصكد بالكالء مف اآليات التي استدؿ بيا ىي كالية 

ر المسمميف التناصر كىي أف يناصر المسممكف غي
كما أف ىذه اآليات . كيتحالفكا معيـ ضد المسمميف

جاءت في قـك معاديف لإلسالـ محاربيف لممسمميف فال 
يحؿ لممسمـ حينئذ مناصرتيـ كمظاىرتيـ، كىك معنى 
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سرار كحمفاء إلييـ باألل كاتخاذىـ بطانة يفض، المكاالة
  .(81)يتقرب إلييـ عمى حساب جماعتو كممتو

بعدـ  َواْحُصُروُىمْ :الؿ بقكلو تعالىكأما االستد -2
 :السماح ليـ بدخكؿ بالد المسمميف، فإنو يعترض عميو

بأف ىذا مخصص بالسنة كىي األحاديث المعركفة بعقد 
 األماف فإف الكافر معاىدان كاف أك حربيان يجكز لو دخكؿ 

  .(82)بمكجب ىذا العقد اإلسالـدار 
بأف  ..ن َيْجَعَل الّلوُ َولَ :كأما االستدالؿ بقكلو تعالى -3

ىك نكع مف كالية الكافر عمى المسمميف فإنو  االستثمار
أمكر المقصكد بالسبيؿ ىنا ليس في بأف : عميو يعترض

نما ىك في اآلخرة   عؿػفاهلل سبحانو لف يج الدنيا كاإ
  (.83)لمكافريف عمى المؤمنيف حجة يـك القيامة

أم  ..ُتوْا السُّنَفَياءَوَو ُتؤْ :كأما االستدالؿ بقكلو تعالى -4
ال تجعمكىا بأيدم الكفار، فإنو يعترض عميو بأف 

المقصكد بالسفيو، ىك المستحؽ الحجر بتضييعو مالو 
فساده كسكء تدبيره ذلؾ فكؿ مف ال يحسف  .(84)كفساده كاإ

كال  التصرؼ بالماؿ ىك سفيو سكاء كاف مسممان أك كافران 
يقصد بذلؾ الكافر الرشيد 

َوَو َتْرَ ُنوْا ِإَلى الَِّذيَن :الؿ بقكلو تعالىأما االستد -5
فإنو يعترض عميو بأف الرككف المنيي عنو ىك  ..َلَلُمواْ 

ينيا عند مالرضا بما عميو الظممة، أك تحسيف الطريقة كتز
غيرىـ كمشاركتيـ في شيء مف تمؾ األبكاب، فأما 

مداخمتيـ لرفع ضرر كاجتالب منفعة عاجمة فغير داخمة 
  .(85)رككففي اؿ
ليـ ال يقصد منو  االستثماركما أف السماح ب      

نما مف أجؿ ـالتزلؼ إلييـ أك إعانتيـ عمى ظؿ ىـ كاإ
.  تحقيؽ مصمحة عامة لممسمميف

، "ستعيف بمشرؾفنا ال إ" :كأما االستدالؿ بقكلو  -6
: فإنو يعترض عميو

حاديث أخرل كما رأينا أأف ىذا الحديث معارض ب  -أ
 .(86)استعاف بأىؿ خيبر في الزراعة بأف الرسكؿ

كاستأجر بيجرتو كافران ىاديان لطريقو  .(87)كالجياد
  .(88)إلى المدينة المنكرة

أف ىذا الحديث خاص بالمشركيف الذيف ال يكثؽ  -ب
  .(89)بيـ كليس ليـ عيد كال أماف

ف االستعانة بالكفار كعدـ االستعانة بيـ راجع إلى أ -ج
.  كذلؾ كفؽ مصمحة األمةاإلماـ فيك الذم يقرر 

 "ال تستضيئكا بنار المشركيف" :أما االستدالؿ بالحديث -7
فإنو يعترض عميو بأف الحديث كرد في كجكب اليجرة 

لنصرتو، كلفظ   مف أرض المشركيف إلى النبي
سرية إلى خثعـ فاعتصـ  بعث رسكؿ اهلل " :الحديث

 بي ناس منيـ بالسجكد فأسرع فييـ القتؿ فبمغ ذلؾ الف
كقاؿ أنا برئ مف كؿ ( أم الدية)فأمر ليـ بنصؼ العقؿ 

؟  ـَ مسمـ يقيـ بيف أظير المشركيف، قاؿ يا رسكؿ اهلل ل
  .( 9)"ال نتراءل نارىما: قاؿ

فجعؿ ليـ نصؼ الدية كىـ مسممكف ألنيـ أعانكا       
عمى أنفسيـ كاسقطكا نصؼ حقيـ بإقامتيـ بيف المشركيف 

دد في مثؿ ىذه اإلقامة التي المحاربيف هلل كرسكلو كش
كد عف نصر اهلل كرسكلو، قعيترتب عمييا مثؿ ذلؾ مف اؿ

َوالَِّذيَن آَمُنوْا َوَلْم ُيَياِجُروْا َما َلُ م مِّرن َوَوَيِتِيم : كاهلل يقكؿ
فنفى تعالى كالية  .[األنفاؿ: 72]مِّرن َشْيٍء َحتَّى ُيَياِجُرواْ 

ليجرة كاجبة فالف المسمميف غير المياجريف إذا كانت ا
ينفي كالية الييكد كالنصارل كقد كانكا محاربيف أيضان 

أكلى، فذكر ىذا الحديث في تفسير ىذه اآلية ال يصح 
 ،(91)كضعو في المكضع الذم كضعو فيو الزمخشرم

 -إذا صح االحتجاج بو  -فيك ال يدؿ .(92)كالبيضاكم
ف  عمى ما ذكر مف عدـ معاشرة الكتابي كاإلقامة معو كاإ

اف ذا ذمة أك عيد كال خكؼ مف اإلقامة معو كال خطر، ؾ
كمع الصحابة في  كقد كاف الييكد يقيمكف مع النبي 

المدينة، ككانكا يعاممكنيـ بالمساكاة التامة، حتى إف عميان 
  لما تحاكـ مع ييكدم إلى عمر  كخاطبو أماـ خصمو

غضب كعاتب عمر أنو ( يا أبا الحسف)الييكدم بالكنية 
كعمر لـ يقصد تمييزه عمى خصمو . أماـ خصموعظمو 
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نما جرل عمى لسانو بذلؾ لتعكده تكريـ عمي بمخاطبتو  كاإ
  .(93)بالكنية
عمى أف الحديث في المشركيف ال في أىؿ       

الكتاب، كقد فرؽ الشرع بينيما في عدة مسائؿ ألـ تر أف 
اهلل أباح طعاـ أىؿ الكتاب كالزكاج بنسائيـ دكف 

َوَجَعَل : يقكؿ في حكمة الزكاج كسرىا المشركيف كىك
 .[الرـك: 21]َبْيَنُ م مََّودًَّة َوَرْحَمةً 

  .(94)بو تجإف الحديث مرسؿ كالمرسؿ ال يح -ب
أما االستدالؿ بما كرد عف عمر بف الخطاب مف . 7

: عدـ استخداـ أىؿ الكتاب فإنو يعترض عميو
.  ف عمر أنكر ذلؾ عمى سبيؿ الكرعأ .أ 
ح األمر عمى الباب لألمراء فيستبحتى ال يفتح ا .ب 

.  اإلطالؽ
نو عمؿ اجتيادم متركؾ لكلي األمر يعمؿ ما يراه أ .ج

.  محققان لممصمحة
.  نو كاف عمى سبيؿ النصيحة ال عمى سبيؿ الكجكبأ .د
ف الكتابة كاف ليا شأف عظيـ كذلؾ لتعمقيا بأسرار أ .ق

  .(95)الدكلة
: الرأي الراجح

ف عرض اآلراء كاألدلة تقدـ ـ امف خالؿ ـ      
: الرأم القائؿكمناقشتيا يتبيف لنا أف الرأم الراجح ىك 

ف إكذلؾ كفؽ الشركط التي سنذكرىا بأف األصؿ الجكاز 
: كذلؾ لما يأتي -شاء اهلل في المطمب التالي

التي تدؿ  إف سياؽ األحاديث الكاردة عف الرسكؿ  -1
 دة عنو كسياؽ األحاديث الكار، عمى تعاممو مع الكفار

التي تدؿ عمى عدـ تعاممو مع الكفار إنما كانت راجعة إليو 
 ككنو إمامان لممسمميف يتصرؼ كفؽ مصمحتيـ  .

اهلل  مرض – كىذا ما فيمو عمر بف الخطاب      
عندما تكلى الخالفة، حيث تعامؿ مع الكفار  -عنو

لمتجارة مقابؿ ضريبة . اإلسالـكسمح ليـ بدخكؿ أرض 
بيت الماؿ، بينما نيى أبا مكسى األشعرم  يدفعكنيا إلى
غير مسمـ، كذلؾ كفؽ ما رآه محققان  –عف استخداـ 

إف كؿ : )لممصمحة كيؤكد اإلماـ القرافي ذلؾ فيقكؿ
  .(96)(تصرؼ ال يترتب عميو مقصكده ال يشرع

 ئوفاإلماـ إذا تصرؼ تصرفان ال يقصد مف كرا      
 ىذا التصرؼمصمحة لممسمميف أك درء مفسدة عنيـ فإف 

.  غير مشركع -أصالن في ذاتو-
إف الناس : )يقكؿ اإلماـ ابف تيمية في تأكيد ذلؾ      

ال بد ليـ مف طعاـ يأكمكنو كثياب يمبسكنيا كمساكف 
يسكنكنيا فإذا لـ يجمب ليـ مف الثياب ما يكفييـ كما 

كانت  كاف يجمب إلى الحجاز عمى عيد رسكؿ اهلل 
ليمف كمصر كالشاـ كأىميا الثياب يجمب إلييـ مف ا

كفار، ككانكا يمبسكف ما نسجو الكفار كال يغسمكنو فإذا لـ 
جمب إلى ناس في البمد ما يكفييـ احتاجكا إلى مف ت

ينسج ليـ الثياب، كال بد ليـ مف طعاـ إما مجمكب مف 
ما مف زرع بمدىـ كىذا ىك الغالب، ككذلؾ  غير بمدىـ كاإ

 (97)حتاجكف إلى البناءال بمد ليـ مف مساكف يسكنكنيا في
ككسيمة الحصكؿ عمى كؿ ذلؾ ىك البناء مع مف تكجد 
عندىـ ىذه المنتجات أخذا كعطاء فتشتد الحاجة كتعـ 

المصمحة  أطبقان لمبد -المنفعة، كما أنو يجكز لإلماـ
أف  -التي يمتـز اإلماـ بتحصيميا في التعامؿ مع الغير

أخرل إذا يعدؿ عف قاعدة المعاممة بالمثؿ إلى قاعدة 
: رأل أف في ذلؾ دفعان لممفسدة

إف المنع المطمؽ عند الضركرة أك الحاجة قد يترتب  -2
إذ ربما ال  ؛عميو كقكع ضرر كمشقة كحرج عمى الدكلة

يكجد في المسمميف مف الكفاية لبعض األعماؿ كالميمات 
ات التي االستثمارفتحتاج إلى مف يقـك بيا كبخاصة 

مة، كذلؾ انطالقان مف تحتاج إلى رؤكس أمكاؿ ضخ
الضركرات ) (المشقة تجمب التيسير) القكاعد الشرعية
(.  الضركرة تقدر بقدرىا) (تبيح المحظكرات

استعمؿ غير المسمميف في شأف مف  إف النبي . 3
شؤكف الدكلة كىك تعميـ المسمميف الكتابة في غزكة 

كبخاصة إذا ما عممنا أف التعميـ ال يقؿ خطران  ،(98)بدر
.  بؿ لربما يككف أكبر الستثماراعف 
عد بف أبي كقاص لما مرض أمر س أف الرسكؿ  -1
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عند الحارث بف كمدة، ككاف الحارث كافران،  لأف يتداك
بف احدثنا إسحاؽ : فقد أخرج أبك داكد في سننو قاؿ

إسماعيؿ أخبرنا شعباف عف ابف نجيح عف مجاىد عف 
م، يعكدف مرضت مرضان أتاني رسكؿ اهلل : "سعد قاؿ

فكضع يده بيف ثديي حتى كجدت بردىا في كؿ فؤادم، 
ت الحارث بف كمدة أخا ثقيؼ ئفقاؿ، إنؾ رجؿ مفؤكد أ

كة المدينة فإنو رجؿ يتطبب، فميأخذ سبع تمرات مف عج
  .(99)(ؾ بيفؿدفيمجأىف بنكاىف ثـ لي

فإذا كاف يفيـ مف ىذا الحديث أف : وجو الدولة      
عالج عند الطبيب الكافر، أجاز لممسمـ اؿ رسكؿ اهلل 

إذا كاف ثقة أمينان تطمئف إليو النفس، فإنو ال مانع أف 
في بالد  ارـاالستثيجيز كلي األمر لممستثمر األجنبي 

.  المسمميف إذا كاف ثقة أمينان تطمئف إليو النفس

في  غير المسلمينستثمار اشرأط جأاز  :رابعاًال 

 .يةاإلسالمالبالد 

األجنبي في بالد  تثماراالسيشترط لجكاز       
: منياالمسمميف عدة شركط 

مباحان، كبما يتفؽ مع  االستثمارأف يككف ىذا . 1
في األمكر  االستثمارية، فال يجكز اإلسالـالشريعة 

.  المحرمة كالخمر كغيرىا
حج المشركيف كطكافيـ بالبيت  اإلسالـفقد حـر       

مف  عرايا برغـ ما كانت تجمب ىذه السياحة الدينية
ِإنََّما :منافع مادية ألىؿ مكة كمف حكليا، قاؿ تعالى

اْلُمْشِرُ وَن َنَجٌس َفَط َيْقَرُبوْا اْلَمْسِجَد اْلَحَراَم َبْعَد َعاِمِيْم 
ْن ِخْفُتْم َعْيَلًة َفَسْوَف ُيْغِنيُ ُم الّلُو ِمن َفْضِلوِ  : [28َىَذا َواِِإ

  .[التكبة
لممسمميف في سبيؿ كبناءن عمى ذلؾ فإنو ال يحؿ       

في بالد  االستثمارتنشيط االقتصاد أف تككف أبكاب 
.  المسمميف مفتكحة عمى مصراعييا دكف مراعاة لشرع اهلل

أف يككف المستثمر عمى مستكل الشركات أك األفراد . 2
كدكلتو كال  اإلسالـمف المعاىديف الذيف ال يعادكف 

أرضو  مركف ضده مع دكؿ أخرل كال يحتمكف شبران مفآيت

 َيْنَياُ ُم اللَُّو َعِن الَِّذيَن َلْم ُيَقاِتُلوُ ْم ِفي و :لقكلو تعالى
وُىْم َوُتْقِسُطوا  الدِّريِن َوَلْم ُيْخِرُجوُ م مِّرن ِدَياِرُ ْم َأن َتَبرُّن

ِإنََّما َيْنَياُ ُم اللَُّو َعِن * ِإَلْيِيْم ِإنَّ اللََّو ُيِحبُّن اْلُمْقِسِطينَ 
ُلوُ ْم ِفي الدِّريِن َوَأْخَرُجوُ م مِّرن ِدَياِرُ ْم َوَلاَىُروا الَِّذيَن َقاتَ 

َعَلى ِإْخَراِجُ ْم َأن َتَولَّْوُىْم َوَمن َيَتَولَُّيْم َفُأْوَلِئَك ُىُم 
  .[الممتحنة: 9،8]اللَّاِلُمونَ 

عدـ كجكد المستثمريف عمى مستكل األفراد أك . 3
المستثمركف مف ية، فإذا كجد اإلسالـالشركات مف البمداف 

المسمميف كتحققت فييـ الشركط كالمكاصفات المطمكبة فال 
داخؿ بالد  االستثماريجكز السماح لغيرىـ مف األجانب ب

َواْلُمْؤِمُنوَن َواْلُمْؤِمَناُت َبْعُضُيْم  :لقكلو تعالى ؛المسمميف
ال يؤمف أحدكـ حتى " :كلقكلو  [التكبة:  7]َأْوِلَياء َبْع ٍ 
  .(  1)"ما يحب لنفسويحب ألخيو 

  ةػة في األنشطػات األجنبيارػاالستثـأف ال تككف . 4
اليامة كاالستراتيجية كالحيكية لمدكلة كالتي تشكؿ ثركة 

 اخميلمدكلة، كالمحافظة عمى األمف الد أساسية
.  كالخارجي لمدكلة

ات ارتباطان غير مرغكب االستثمارأف ال تسبب ىذه . 5
بمداف أجنبية، كأف ال تشكؿ ىذه فيو، أك تبعية اقتصادية ؿ

ات األجنبية األغمبية حتى ال تخضع اإلدارة االستثمار
.  كالتكجيو إلى جيات خارجية

شرافيا عمى إية، أك اإلسالـضركرة مشاركة الدكلة . 6
قتصاديات ال اات، ألف في ذلؾ ضبطاالستثمارىذه 

  .(1 1)الدكلة كاستقرارىا
ألف الجكاز فرضتو بقدر الحاجة  االستثمارأف يككف . 7

.  الحاجة فيقدر بقدرىا
المسمميف في بمفسدة كضرران  االستثمارأال يمحؽ . 8

درء )ألف القاعدة تقكؿ  ؛(2 1)دينيـ أك مصالحيـ العامة
 (. المفاسد أكلى مف جمب المصالح
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 :نتائج البحث
األجنبي ىك تكظيؼ رؤكس األمكاؿ  االستثمار -1

.  ؽ أىداؼ المستثمراألجنبية في بالد المسمميف بقصد تحقي
يجكز لكلي األمر السماح لممستثمر األجنبي  -2

بتكظيؼ أمكالو كاستثمارىا في بالد المسمميف كذلؾ 
.  حسب الشركط التي كردت في البحث

م منضبط اإلسالـ االقتصادفي  االستثمار -3
الكضعي ييدؼ  االقتصادفي  االستثمار، بينما باألخالقيات

.  ع النظر عف المشركعيةإلى تحقيؽ منافعو الشخصية بقط
 

التأصيات 

ية في مجاؿ رؤكس األمكاؿ اإلسالـتعاكف الدكلة  -1
ات األجنبية الخارجية في بالد االستثماربدالن مف 
.  المسمميف

العمؿ عمى تطكير التقنيات العممية الحديثة كاالستفادة  -2
.  االستثمارمف الخبرات العالمية في مجاؿ 

 ارؼ ػة كالمصالمالية الخاص سات ػدعكة المؤس -3

بيف دكؿ  االستثمارية إلى تكسيع مجاؿ اإلسالـ 
م اإلسالـالعالـ 

م بالقيكد الكاردة اإلسالـضركرة استفادة دكؿ العالـ  -4
 .ات األجنبيةاالستثمارفي البحث في مجاؿ 

عقد مؤتمر فقيي يجمع المختصيف في المجاؿ  -5
االقتصادم كالشرعي لمكصكؿ إلى الحكـ الشرعي 

حكـ استثمارات غير المسمميف في البالد الدقيؽ في 
 . يةاإلسالـ

 :الهأامش
                                              

، ابف منظكر،  (1) دار إحياء  لساف العرب،محمد بف مكـر
محمد بف يعقكب  .126، ص2ج ،التراث العربي، بيركت

 ،ـ1995الفيركز آبادم، القامكس المحيط، دار الفكر، 
محمد بف محمد المعركؼ بمرتضى الحسيني  .324ص

دار الفكر،  الزبيدم، تاج العركس مف جكاىر القامكس،
بف حماد اإسماعيؿ  .152-149، ص6، جـ1994

 

، 1الجكىرم، الصحاح، دار العمـ لممالييف، بيركت، ط
 .6 6-5 6، ص2ـ، ج1956

بدائع  ،الكاسانيعالء الديف أبك بكر بف مسعكد  (2)
، ـ1982، 2الكتب العربي، بيركت، طالصنائع، دار 

 .88، ص6ج
مطبعة مصطفى البابي الحمبي،  ،الحاشية ،الصاكم( 3)

. 245، ص2ج، ـ1952مصر، الطبعة األخيرة، 
لة الثانية لممجمكع، ـالميذب، مطبكع مع التؾ ،الشيرازم( 4)

. 357، ص14ج، دار الفكر
 كشاؼ القناع، منصكر بف يكنس بف إدريس البيكتي، (5)

. 7 5، ص3جلـ الكتب، بيركت، عا
قطب سانك، االستثمار أحكامو كضكابطو، دار النفائس،  (6)

 . 22-18، صـ   2، 1عماف، ط
المكسكعة العممية كالعممية االستثمار، سيد اليكارم،  (7)

لمبنكؾ اإلسالمية، االتحاد الدكلي لمبنكؾ اإلسالمية، 
المطيؼ  أميرة عبد .11، ص6، جـ1982القاىرة، 

كر، االستثمار في االقتصاد اإلسالمي، مكتبة مشو
. 44، صـ1991، 1مدبكلي، القاىرة، ط

  عبداهلل عبدالمجيد.13ص ،مبادئ االستثمار ،طاىر حيدر( 8)
المالكي، تدابير تشجيع استثمار رؤكس األمكاؿ العربية 
في المشاريع الصناعية كالسياحية كالعمرانية األردنية، 

مي األردني، عماف، بدعـ مف مجمس البحث العؿ
  16ص ـ،1974، 1األردف، ط

 ،الفيركزآبادم. 373ص ،2لساف العرب، ج ،ابف منظكر( 9)
  66القامكس المحيط، ص

مركز األجانب، بحث منشكر في  ،ىاني طعيمات(  1)
، 2 ، عدد25 مجمة دراسات، الجامعة األردنية، مجمد

 . 344-343 ص
مار رؤكس ستثاتدابير تشجيع : عبد اهلل المالكي( 11)

 . 16األمكاؿ العربية، ص
اهلل، االستثمار األجنبي المباشر  محمد عبد العزيز عبد (12)

في الدكؿ اإلسالمية في ضكء االقتصاد اإلسالمي، دار 
 . 146ص ـ،5  2، 1النفائس، األردف، ط

 .  2المصدر نفسو، ص( 13)
ستثمار رؤكس اتدابير تشجيع  ،عبد اهلل المالكي( 14)

 . 19-16ية، صاألمكاؿ العرب
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البخارم، صحيح البخارم، مطبكع  إسماعيؿمحمد بف  (15)
بف حجر، كتاب المزارعة، باب المع شرحو فتح البارم 

، 4مف أحيا أرضا مكاتان، دار إحياء التراث العربي، ط
. 14، ص5ج ـ،1988

محمد بف أحمد  .81، ص6بدائع الصنائع، ج ،الكاساني( 16)
دار المعرفة، بيركت،  بف أبي بكر السرخسي، المبسكط،ا

محمد بف أحمد المعركؼ . 121، ص23، جـ1993
بابف رشد، المقدمات المميدات، مطبعة السعادة، مصر، 

. 257، ص1الميذب، ج ،الشيرازم. 289، ص2ج
. 151، ص3كشاؼ القناع، ج ،البيكتي

مع  البخارم، صحيح، كتاب المزارعة، باب المزارعة( 17)
. 12، ص5الييكد، ج

لى العقال، االستثمار األجنبي المباشر في محمد ع (18)
الدكؿ اإلسالمية كمكقؼ االقتصاد اإلسالمي منو، بحث 
مقدـ لندكة العالـ اإلسالمي كالتحدم الحضارم المنعقدة 

في جامعة عيف شمس، القاىرة، المجمد الثاني، 
  .47ص ـ،1996

شكقي الفنجرم دنيا، اإلسالـ كالتنمية االقتصادية، دار   (19)
 . 1 2، صـ1979 ،1كر العربي، طالؼ

محمد فاركؽ النبياف، أبحاث في االقتصاد اإلسالمي،  ( 2)
كما  283، صـ1986، 1مؤسسة الرسالة، بيركت، ط

 .بعدىا
عبد الرحمف يسرم أحمد، تعبئة الدكلة اإلسالمية  (21)

لممكارد الخارجية، ندكة مكارد الدكلة المالية في المجتمع 
إلسالمية في البنؾ اإلسالمي الحديث مف كجية النظر ا

 .229ص لمتنمية، جدة،
االستثمار األجنبي المباشر،  ،محمد عبد العزيز( 22)

 .191، 166ص
محمد ركاس قمعو جي، مباحث في االقتصاد اإلسالمي  (23)

 ـ،1991، 1مف أصكلو الفقيية، دار النفائس، ط
. 161ص

 . 45االستثمار أحكامو كضكابطو، ص ،قطب سانك( 24)
: ، الزبيدم393، ص9لساف العرب، ج ،ف منظكراب( 25)

محمد بف أحمد القرطبي، .  26، ص7تاج العركس، ج
الجامع ألحكاـ القرآف الكريـ، دار الكتب العممية، 

 . 56، ص9ج ـ،1996، 5بيركت، ط

 

التفسير الكاشؼ، دار العمـ  ،محمد جكاد مغنية( 26)
. 124، ص7ج، ـ 197، 1لممالييف، بيركت، ط

.  33، ص6الجامع ألحكاـ القرآف، ج ،القرطبي( 27)
.   4، ص18الجامع ألحكاـ القرآف، ج ،القرطبي( 28)
أخرجو البخارم في صحيحو، كتاب المزارعة، باب ( 29)

المزارعة مع الييكد مطبكع مع شرحو في فتح البارم 
.  12، ص5البف حجر، ج

أخرجو الترمذم في كتاب السير، باب ما جاء في أىؿ (  3)
ىذا : )مع المسمميف ىؿ يسيـ، كقاؿ عنو الذمة يغزكف

. 8 1، ص4ج ،(حديث حسف غريب
أخرجو البخارم في صحيحو، كتاب المزارعة، باب مف ( 31)

.  14، ص5أحيا أرضان مكاتا، ج
محمد أحمد . 195، ص6بدائع الصنائع ج ،الكاساني( 32)

ابف عرفو، حاشية الدسكقي، طبع دار إحياء الكتب 
 ،الدسكقي لحمبي كشركاهالعربية، عيسى البابي ا

بف إدريس، امنصكر بف يكنس . 69، ص4الحاشية، ج
 البيكتي، شرح منتيى اإلرادات، عالـ الكتب، بيركت،

 . 461- 46، ص2ج
أخرجو البخارم في صحيحو، كتاب اإلجارة، باب ( 33)

استئجار المشركيف عند الضركرة أك إذا لـ يكجد مف 
، 4رم، جأىؿ اإلسالـ، مطبكع مع شرحو فتح البا

.  349ص
كشؼ الخفاء، دار إحياء التراث، بيركت،  ،العجمكني( 34)

الدرر : السيكطي .122، ص1، جىػ1351، 2ط
، المنتثرة في األحاديث المشتيرة، مطبعة الحمبي، القاىرة

 38، 37ص
 ،الرزاؽ، المصنؼ، منشكرات المجمس العممي عبد (35)

.  97، ص6ج
، 5فية كمكتبتيا، طالخراج، المطبعة السؿ ،أبك يكسؼ( 36)

. 29-25ص، ىػ1396
المكت، باب  إحياءأخرجو البييقي في سننو، كتاب ( 37)

 . 149، ص6كتاب القطائع، ج
  .61ص ،أبك يكسؼ، الخراج، دار المعرفة، بيركت( 38)
.  1 3األمكاؿ، ص: أبك عبيد( 39)



 علي الزقيلي .......................................................................حكم استثمارات غير المسلمين في البالد اإلسالمية 

، (3)العدد  الثاني، دالمجل                                                        يةاإلسالمالمجلة األردنية في الدراسات 
 م2006/ ه 1427

24 

 

انظر ىذه القاعدة في األشباه كالنظائر البف نجيـ، دار (  4)
  .94ص ،ـ1999، 2طالفكر، بيركت، 

.  84انظر ىذه القاعدة في المصدر السابؽ، ص( 41)
.  95انظر ىذه القاعدة في المصدر السابؽ، ص( 42)
أحمد بف عمي الجصاص، أحكاـ القرآف الكريـ، دار  (43)

.  47، ص2ج ،ـ1999، 2الكتب العممية، بيركت، ط
محمد بف جرير الطبرم، جامع البياف عف تأكيؿ آم  (44)

.  9 3ص، 3ـ،ج1995دار الفكر، القرآف، 
محمكد بف عمر الزمخشرم، تفسير الكشاؼ، دار ( 45)

. 619، ص1، جـ، 1977، 1الفكر، ط
.   6، ص8القرطبي، الجامع ألحكاـ القرآف، ج( 46)
 . 47، ص8رآف، جػؽػع ألحكاـ اؿػالقرطبي، الجاـ( 47)

.  175، ص2الكشاؼ، ج ،الزمخشرم
.  1 1ص،  1جامعة البياف، ج ،الطبرم( 48)
.   2، ص5القرطبي، الجامع ألحكاـ القرآف، ج( 49)
: الجكىرم. 82 1القامكس المحيط، ص ،الفيركزآبادم(  5)

تاج العركس،  ،الزبيدم. 2126، ص5الصحاح، ج
، 5لساف العرب، ج ،ابف منظكر. 243، ص18ج

  6 3-5 3ص
كث  ػإدارة البح مسمـ بف الحجاج، صحيح مسمـ، (51)

.  1449، صالعممية كاإلفتاء
 . 41، ص8نيؿ األكطار، ج: الشككاني( 52)
  39سبؽ تخريجو في ىامش رقـ ( 53)
، 1أبك يحيى زكريا األنصارم، فتح الكىاب، ط( 54)

 ق، مطبعة مصطفى البابي الحمبي كأكالد253ص
محمد خطيب ـ، 1948بمصر، الطبعة األخير، 

العربي،  ثمغنى المحتاج، دار إحياء الترا ،الشربيني
. 362ص ،2ج، بيركت

أحمد بف  .99، ص3ركاه اإلماـ أحمد في مسنده، ج( 55)
، الحسيف بف عمي البييقي، السنف الكبرل، دار الفكر

كالحديث في سنده أزىر بف راشد كىك . 127، ص 1ج
(  253، ص7جنيؿ األكطار، : الشككاني)ضعيؼ 

، ابف القيـ. 99، ص8لساف العرب، ج ،ابف منظكر( 56)
، ىػ1 14، 2لعمـ لممالييف، طأحكاـ أىؿ الذمة، دار ا

  . 21ص

 

، كىذا األثر 127، ص 1أخرجو البييقي في سننو، ج( 57)
في سنده سماؾ بف حرب، كقد ضعفو كثير مف أئمة 

تيذيب التيذيب، مطبعة  ،ابف حجر. الجرح كالتعديؿ
، 4ج، ىػ1327، 1مجمس دائرة المعارؼ، اليند، ط

. 222ص
.  211أحكاـ أىؿ الذمة، ص ،ابف القيـ( 58)
التمكيؿ الخارجي لمتنمية مف  ،محمد سعيد النابمسي( 59)

، بحث مقدـ لندكة التنمية مف 15منظكر إسالمي، ص
منظكر إسالمي، المنعقدة بالتعاكف مع البنؾ اإلسالمي 

.  22/1/1991 :، إلى1/1991/ 2:لمتنمية، جدة، مف
.   14، ص118القرطبي، الجامع ألحكاـ القرآف، ج(  6)
االستثمار أحكامو كضكابطو في الفقو  ،قطب سانك( 61)

.  44اإلسالمي، ص
. نفسوالمصدر ( 62)
.  45-44ص ،نفسوالمصدر ( 63)
.  181، ص26ج ،جامع البياف: الطبرم( 64)
.  124، ص7التفسير الكاشؼ، ج: محمد جكاد مغنية( 65)
.  27-26، ص18الجامع ألحكاـ القرآف، ج ،القرطبي( 66)
.  33، ص6ج نفسوالمصدر ( 67)
.   4، ص18القرطبي، الجامع ألحكاـ القرآف، ج( 68)
.   4، ص18القرطبي، الجامع ألحكاـ القرآف، ج( 69)
، دار إحياء  35، ص4فتح البارم، ج ،ابف حجر(  7)

.  ـ1988، 4التراث العربي، بيركت، ط
.   1، ص5ج نفسوالمصدر ( 71)
 براىيـ بف عمي، االستعانة بغيرإاهلل بف  عبد (72)

فتاء لمدعكة ة البحكث العممية كاإلإدار ف،مالمسمـ
.  291ص ىػ،1414كاإلرشاد، السعكدية، 

.  41، ص8نيؿ األكطار، ج ،الشككاني( 73)
.  349، ص4فتح البارم، ج ،ابف حجر( 74)
 . نفسوالمصدر ( 75)
بدائع الفكائد،  ،ابف القيـ محمد بف أبي بكر المعركؼ (76)

.  8 2، ص3ج، دار الكتاب العربي، بيركت
.  223االستعانة بغير المسمميف، ص، طريقياؿ( 77)
مباحث في االقتصاد اإلسالمي مف  ،محمد ركاس قمعجي( 78)

. 31ص ،ـ1991، 1ط أصكلو الفقيية، دار النفائس،
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.  31- 3ص نفسو،المصدر ( 79)
.  149، ص6البييقي، السنف الكبرل، ج(  8)
 ،القرطبي. 376-372، ص6الطبرم، جامع البياف، ج( 81)

 .141- 14، ص6كاـ القرآف، جالجامع ألح
.  634-633، ص2أحكاـ القرآف، ج ،الجصاص

.  47، ص8الجامع ألحكاـ القرآف، ج ،القرطبي( 82)
  325، ص4الزبيدم، تاج العركس، ج( 83)
الزبيدم، . 288، ص6ابف منظكر، لساف العرب، ج( 84)

جامع البياف،  ،الطبرم. 45، ص19تاج العركس، ج
.  329، ص4ج

 التراث العربي، اءػلتفسير الكبير، دار إحيا ،الرازم( 85)
 ،72، ص18ج، بيركت

.  37ىامش رقـ سبؽ تخريجو في ( 86)
.  38ىامش رقـ سبؽ تخريجو في ( 87)
 . 41ىامش رقـ سبؽ تخريجو في ( 88)
.  559، ص2أحكاـ القرآف، ج ،الجصاص( 89)
أخرجو الترمذم في سننو، كتاب السير، باب ما جاء (  9)

ـ بيف أظير المشركيف، دار إحياء في كراىية المقا
 .155، ص4ج، ـ1995التراث العربي، بيركت، 

كأخرجو أبك داككد في سننو، كتاب الجياد، باب النيي 
عف قتؿ مف اعتصـ بالسجكد، مطبكع مع شرحو عكف 
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