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عنوان األطروحة:  االستثامر ومحايته اجلنائية دراسة تأصيلية تطبيقية عىل مجهورية جيبويت.                         
إعداد الطالــب:   حممد معلم أمحد

إشــــــــــــــــراف:  د. حممد فضل عبدالعزيز  املراد 
مشكلة األطروحة: إن استثامر املال عىل الرغم من أمهيته وكونه رضوريًا يف التنمية االقتصادية يف نظر الرشيعة 
اإلسالمية والنظم االقتصادية األخرى؛ فإنه كثريا ما يتعرض إىل جرائم وخمالفات تقع ضده تستدعي 
تكثيف اجلهود يف س�بيل محايته وحتقيق أمنه بام يف ذلك إجراء دراس�ات علمية متخصصة؛ لذا جاءت 
هذه الدراس�ة حتاول اإلس�هام يف تقديم حلول ناجعة هلذه املش�كلة من خالل إبراز سياس�ة الرشيعة 
اإلسالمية يف محاية االستثامر ومواجهة اجلرائم الواقعة عليه وقاية وعالجًا، ومن خالل الوقوف عىل 

اجلهود الوطنية والدولية يف محاية االستثامر مع التمثيل بجمهورية جيبويت كأنموذج عميل لذلك.
منهج األطروحة:  تّم استخدام املنهج التأصييل االستقرائي التحلييل يف دراسة املوضوع.

أهم النتائج: 
1 � يقصد باالستثامر: السعي إىل زيادة املال ونامئه باستخدام أّي طريق أو أسلوب مرشوع. 

2 � يعترب اس�تثامر املال من أهم وس�ائل حفظ املال املأمور به رشعًا؛ لذا كان الراجح يف حكم اس�تثامر 
املال الوجوب.

3 � حتوي الرشيعة اإلسالمية من القواعد والضوابط واألحكام ما يكفل توفري احلامية الالزمة لالستثامر 
وحتقيق أمنه.

4 � هن�اك جه�ود حملية ودولية ملواجهة جرائم االس�تثامر جاءت عىل ش�كل س�نّ قوان�ن حملية وإبرام 
معاهدات واتفاقيات إقليمية ودولية مع حاجتها إىل التفعيل وتنقيتها مما خيالف الرشيعة.

أهم التوصيات: 
1 � القيام بتوعية الناس إىل خطورة جرائم االس�تثامر وآثارها الس�يئة عىل اقتصاد املجتمع، وتبصريهم 

باحللول والتدابري الوقائية والعالجية التي تقدمها الرشيعة وتسهيلها هلم .
2 � سّن أنظمة وقوانن تواكب املستجدات يف جمال االستثامر مقتبسة من الرشيعة اإلسالمية، وتتضمن 
جزاءات تتناس�ب وخطورة جرائم االستثامر، مع العمل عىل تعزيز التعاون بن الدول يف مواجهة 

تلك اجلرائم.
3 � تفعي�ل دور األجه�زة القضائية والرقابية اجليبوتية وضامن اس�تقالهلا وكفاءهتا، وتضمن جزاءات 

متدرجة يف قانون االستثامر اجليبويت من شأهنا مواجهة جرائم وخمالفات االستثامر.

مستخلص أطروحة دكتـوراه الفلسفة في العلوم األمنية
منوذج رقم )11(قســــم: العدالة اجلنائية
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Study  title:Investment and protection of the criminal Empirical study on the Republic of Djibouti
Student: Mohammed Mualim Ahmed 
AdviSor:  Dr.. Mohamed Fadl Morad
ReseaRch pRoblem: The investing money in spite of its importance and it was imperative to economic 

development in the view of Islamic law and other economies, it is often subjected to crimes and 
offenses are against him, calls for intensified efforts to protect and achieve security, including the 
conduct of scientific studies, specialized, so this study was trying to contribute to providing effective 
solutions to this problem by highlighting the policy of Islamic law in the protection of investment, 
which lie along the face of crimes and the prevention and treatment, it is by standing on the national 
and international efforts to protect the investment with the representation of the Republic of Djibouti 
as a model for the practical.

study methodology: The Authentic Tradition inductive analytical methodology was used in the topic of 
the study. 

main Results: 
1.  Investing meaning: The seeking to raise money and development through the use of any method or 

project. 
2.The investment of the money from the most important ways to save money ordered by the Sharia, so 

it was likely in the governance of investment money is obligatory.
3.  Islamic law contains rules and disciplines and precision are necessary to ensure protection of 

investment and the achievement of security.
4. There are domestic and international efforts to address the crimes of the investment came in the form 

of domestic laws and treaties and agreements with regional and international need for activation and 
its technology, which violates Sharia.

main Recommendations: 
1.To sensitize people to the seriousness of crimes of investment and the adverse effects on the economy 

of the society and the horrible solutions and preventive and remedial measures provided by law and 
facilitate themt. 

2.Enactment of laws and regulations to keep pace with developments in the field of investment derived 
from Islamic law and include sanctions commensurate with the seriousness of crimes of investment 
while working to promote cooperation among States in the face of such crimes.

3. Activating the role of the judiciary and oversight of Djibouti and to ensure its independence and 
efficiency, and graduated sanctions to include in the investment law of Djibouti that will face the 
crimes and breaches of the investment.

diSSertAtion AbStrAct

depArtment: Criminal Justiceمنوذج رقم )13(



الإهـــــــــداء

 أهدي هذا اجلهد املتواضع إيل:
 الوالدين الكريمن اللذين ربياين صغريًا، وزرعا يف نفيس حب العلم، وشجعاين 

عىل مواصلة الدراسة رغم الصعوبات، وحتمال عناء الغياب عنهام فرتة طويلة.
إىل الزوجة واألبناء واإلخوة واألخوات 

الباحث

ت



�شكــــــر  وتقديــــــــر

 احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات فله احلمد والشكر أواًل وأخريًا، ثم  إين أتقدم بالشكر 
اجلزي�ل للمملكة العربية الس�عودية حكومة وش�عبًا عىل كرم الضيافة وأخ�ص بالذكر صاحب 
الس�مو امللكي األمري نايف بن عبد العزيزآل س�عود النائب الثاين لرئي�س جملس الوزراء ووزير 
الداخلية  حيفظه اهلل الذي أتاح يل فرصة مواصلة الدراس�ة عىل منحة وزارة الداخلية، كام أش�كر 
جامعة نايف ممثلة برئيسها معايل أ.د. عبد العزيز بن صقر الغامدي وإداراهتا املختلفة وأعضاء هيئة 
التدريس باجلامعة الذين أفدت منهم وأخص بالذكر أستاذي الفاضل د. حممد فضل عبدالعزيز 
امل�راد حفظ�ه اهلل املرشف عىل الرس�الة وال�ذي أعطاين من وقت�ه الثمن، والذي مل ي�أل جهدًا يف 
تقديم التوجيهات القيمة والسديدة يل أسأله تعاىل أن جيعل ذلك يف ميزان حسناته، وأشكر أيضَا 
املناقش�ن الكريمن أ.د. صالح بن عثامن اهلليل ود. عبدالفتاح ولد باباه، كام أش�كر رئيس قسم 
العدالة اجلنائية د. حممد عبد اهلل ولد حممدن عىل رعايته وتشجيعه املستمر يل، فجزاءهم اهلل عني 

خري اجلزاء.

   والش�كر موصول لكل من س�اعدين عىل إعداد هذا البحث بالتشجيع أو التسديد وتقديم 
النصح، أو مّد يد العون يل من اإلخوة والزمالء فشكر اهلل هلم وجزاهم عني خري اجلزاء.

  كام أخص بالش�كر اجلزيل لصاحب الفضيلة الش�يخ د. عبد اهلل بن عيس�ى العيس�ى عميد 
كلية الرشيعة بالرياض س�ابقًاً ورئيس اجلمعية الفقهية الس�عودية ملا أوالين من رعاية ومس�اندة 
ودع�م يل أثن�اء إع�داد هذا البح�ث فأجزل اهلل له املثوبة.   وصىل اهلل وس�لم ع�ىل نبينا حممد وآله 

وصحبه

الباحث

ث
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الفصل األول

مشكلة  الدراسة وأبعادها
1. 1 مقدمـــة الدراســـة.
1. 2 مشكلـة الدراســــة.
1. 3 تسـاؤالت الدراسـة.
1. 4 أهــداف الدراســـة.

1. 5 أمهيـــة الدراســـة.
1. 6 منهــــج الدراســـة.
1. 7 حـــدود الدراســـة.

1 . 8 املفاهيم واملصطلحات.
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الفصل األول

 مشكلة الدراسة وأبعادها
1. 1 مقدمة الدراسة

    احلم�د هلل رب العامل�ني، والصاة والس�ام عىل املبعوث رمح�ة للعاملني وعىل آله وصحبه 
أمجعني، وبعد. 

    فإن الرشيعة اإلسامية جاءت لتحقيق مصالح الناس العاجلة واآلجلة قال ابن القيم رمحه 
اهلل: )) فإن الرشيعة مبناها وأساسها عىل احلكم ومصالح العباد يف املعاش واملعاد، وهي عدل كلها 
ورمحة كلها ومصالح كلها وحكمة كلها...(()1(، ومن أهم املصالح التي جاءت الرشيعة حلفظها: 
املال؛ فهو أحد الرضوريات اخلمس التي هي:) الدين، النفس، العقل، النسل، املال (، والتي عنيت 
الرشيع�ة - ب�ل كل الرشائع الس�اوية – بحفظها)2(، والتي إذا انعدمت اخت�ل نظام احلياة وانعدم 
كياهنا، فاملال رضوري للناس، فبه تقوم حياهتم، وبه تتوقف كثري من مصاحلهم الدينية والدنيوية 
ُ َلُكْم ِقَياًما ...}5{ )النس�اء(؛ وهلذا أتت  تِي َجَعَل اهللهَّ �َفَهاَء َأْمَواَلُكُم الهَّ قال تعاىل: }َوَل ُتْؤُتوا السُّ

النصوص الرشعية تأمر باكتسابه وتنميته وحفظه ومن ثم الستفادة منه يف األوجه املرشوعة.

 وقد أولت الرشيعة املال اهتامًا كبريًا فحفظته من جانبني:  

اجلان�ب األول: جان�ب الوجود، وذلك بإرش�اد الن�اس إىل الطرق املرشوعة لكتس�ابه، وطرق 
توظيفه واستثاره.

اجلانب الثاين: جانب العدم بتحريم كل ما يتضمن اعتداء عليه، أو إفسادًا له، أو يؤدي إىل ختريبه 
أو إتافه أو اإلخال به بأي وجه من الوجوه.

)1( اب�ن قي�م اجلوزي�ة، حممد بن أيب بكر، إعام املوقعني عن رب العاملني، رتبه وضبطه: حممد عبد الس�ام إبراهيم، 
بريوت: دار الكتب العلمية، ط2، 1414ه�1993م، ج3، ص11.

)2( الغزايل، حممد بن حممد، املس�تصفى يف علم األصول، بريوت: دار الكتب العلمية، ط1،    1413ه�/1993م، 
ص174. 
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  ومن أبرز وسائل حفظه من جانب الوجود القيام بتنميته واستثاره، مع جتنب اكتسابه بطرق 
غري مرشوعة، أو بذله يف أوجه وجمالت حمرمة رشعًا، ومع جتنب اإلفراط والتفريط واملارسات 
ِذي���َن إَِذا َأْنَفُقوا  اخلاطئ�ة م�ن تبذي�ر وإرساف، أو بخل وتقتري يف رصفه وإنفاق�ه، قال تعاىل:}َواَلّ
َل���ْم ُيْس���ِرُفوا َوَلْم َيْقُت���ُروا َوَكاَن َبْيَ َذلَِك َقَواًما}76{ )الفرقان(. وقد اس�تخلف املوىل س�بحانه 
اإلنس�ان يف امل�ال، قال تع�اىل: } .. َوَأْنِفُقوا ِمهَّا َجَعَلُكْم ُمْس�َتْخَلِفنَي ِفيِه ..}7{ )احلديد(، وهبذا 
الس�تخاف وضع اهلل مس�ؤولية عىل اإلنسان يف تس�خري املال فيا فيه نفع له ومصلحة، ويسهم 
ْرِض َواْسَتْعَمَرُكْم ِفيَها   يف تعمري األرض واستغاهلا لصاحله، قال تعاىل: } ... ُهَو َأْنَشَأُكْم ِمَن اأْلَ
...}16{ )هود(، كا رتب عىل إفساد األرض وختريبها وعمل اجلرائم فيها – خاصة إذا عملت 
ه�ذه اجلرائم لدوافع مالية ونحوها - مس�ؤولية جنائي�ة، ورشع عقوبات رادعة للزجر عن تلك 
اجلرائم كحّدي الرسقة واحلرابة، وفوض إىل ولة األمور ما خيرج عن نطاق جرائم احلدود)1( قال 
ُلوا  ْرِض َفَساًدا َأْن ُيَقتهَّ َ َوَرُسوَلُه َوَيْسَعْوَن يِف اأْلَ اِرُبوَن اهللهَّ ِذيَن ُيَ َا َجَزاُء الهَّ تعاىل يف حّد احلرابة: }  نهَّ
ْرِض... }33{ )املائدة( لكّن  ٍف َأْو ُيْنَفْوا ِمَن اأْلَ �عَ َأْيِدهيِْم َوَأْرُجُلُهْم ِمْن ِخ�اَ ُب�وا َأْو ُتَقطهَّ َأْو ُيَصلهَّ
اإلنس�ان أفس�د يف األرض وعمل فيها اجلرائم املختلفة من سفك للدماء املحرمة وهنب لألموال 
وهتك لألعراض،  قال تعاىل: }َظَهَر اْلَفَساُد ِفي اْلَبِرّ َواْلَبْحِر ِبَا َكَسَبْت َأْيِدي الَنّاِس...}14{ 
)الروم(،وكا اهتمت الرشيعة باملال واعتربته رضوريًا من الرضوريات اخلمس، عنيت القوانني 
الوضعية أيضًا بحاية املال عامًا كان أو خاصًا، وسّنت الدول احلديثة قوانني وأنظمة، اهلدف منها 
حفظ املال ومحايته كقوانني العقوبات القتصادية، وقوانني الستثار والتجارة، وقوانني التموين 

والتسعري، والقوانني واللوائح املنظمة ألعال البنوك واألسواق املالية وأنشطتها....

    وعىل الرغم من األمهية التي يظى هبا املال؛ فإن التطورات املتسارعة التي حتدث يف العامل 
اليوم يف شتى املناحي واملجالت يف املجال السيايس والجتاعي والقتصادي والثقايف والتقني، 
أفرت تطورًا يف أناط اجلريمة القتصادية واملالية وتنوعًا يف أس�اليب ارتكاهبا ويف أحجامها، ما 
كان له األثر السيئ عىل التنمية القتصادية عىل املستوى املحيل والعاملي، وخصوصًا عىل العمليات 

واألنشطة الستثارية التي تعترب أساسية ورضورية يف التنمية القتصادية.

)1( مشهور، أمرية عبد اللطيف، الستثار يف القتصاد اإلسامي، القاهرة: مكتبة مدبويل،     ط1، 1411ه�1991م، 
ص395.
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  إن اجلرائم الواقعة عىل الستثار متعددة األناط واألشكال، فقد يقع بعض املستثمرين – 
نظرًا لرغبتهم اجلاحمة يف الثراء الرسيع والربح الكبري- يف حمظورات رشعية أو قانونية، فريتكبون 
أفعاًل ضارة باملجتمع أو البيئة أو خمالفة للرشيعة، كا قد حتصل جتاوزات من قبل الدول أو عامة 
الناس ضد املس�تثمرين والعملية الس�تثارية بش�كل عام، من هنا كان البحث عن حلول ناجعة 
حلاية الس�تثار وحتقيق أمنه، وإجراء دراس�ات علمية) رشعية، وقانونية، وأمنية( أمرًا ذا أمهية 

كبرية.

1. 2 مشكلة الدراسة 

   إن العامل يشهد اليوم تنافسًا منقطع النظري عىل املكاسب القتصادية وتسعى كل دولة- وكذا 
كل مؤسسة وفرد- إىل رفع مستواها القتصادي والظفر بأكرب نصيب من ثروات العامل، وقد يصل 
األم�ر هب�ا أحيانًا إىل التصادم وش�ن ح�روب دامية، بل إن أغلب احلروب بني األمم والش�عوب 

والقبائل والدول عرب التاريخ كانت حتدث من أجل العوامل القتصادية)1(.

  ومن أهم العوامل التي تسهم يف حتريك القتصاد الوطني ودفع عملية التنمية القتصادية 
قدمًا الستثار بنوعيه الداخيل واألجنبي، فالستثار يسهم بشكل مبارش يف حتفيز اإلنتاج املحيل كا 
)) يسهم يف تراكم األصول املنتجة املطلوبة للحفاظ عىل الطاقة اإلنتاجية لاقتصاد وتنميتها وزيادة 
قدرته التنافسية (()2(؛ لذا حترص الدول عىل توظيف وتوطني رؤوس األموال الداخلية)الوطنية(، 
واس�تقطاب رؤوس األموال اخلارجية) األجنبية (، وتضع أنظمة وقوانني حتقق مصالح شعوهبا 
وتس�تجيب حلاجاهتا، وتتضمن حوافز لس�تثار تلك األموال يف املجالت احليوية... وتتضمن 
أيضًا ضانات حتمي حقوق املس�تثمرين، كا تضع يف أولويات خططها التنموية تعزيز الس�تثار 

الوطني واألجنبي يف خمتلف القطاعات للوصول إىل التنمية املستدامة.

   ومن ناحية أخرى فإن املال - بطبيعة احلال- ل يس�تغني عن التنمية والس�تثار وإل كان 

)1( الزحييل، وهبة، الفقه اإلسامي وأدلته، دمشق: دار الفكر، ط4، 1422ه�/2002م،     ج7، ص4971.
)2( وزارة القتصاد والتخطيط يف اململكة العربية السعودية، خطة التنمية الثامنة1425�    1430ه�/2009-2005، 

ص157.
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مص�ريه الفن�اء والنته�اء، فقد روي عن عم�ر بن اخلطاب ريض اهلل عنه أنه ق�ال:) ابتغوا يف مال 
اليتيم أو يف أموال اليتامى حتى ل تذهبها، أو ل تستهلكها الصدقة ()1(.

   وإن كان الستثار هبذه األمهية يف حفظ املال واإلسهام يف التنمية القتصادية بشكل فعال 
إل أن�ه ق�د يتع�رض لتجاوزات وخمالف�ات وجرائم حتصل من أطراف عديدة وألس�باب كثرية، 
ترض بالستثار ومن ثم التنمية القتصادية عىل املستوى املحيل أو العاملي، وقد تؤدي إىل أزمات 

اقتصادية- أو عىل األقل تسهم يف حدوثها- كاألزمة القتصادية العاملية احلادثة اآلن)2(.

    هل�ذا كان م�ن األمهي�ة بمكان أن يكون هناك تدخل جنائ�ي – باإلضافة إىل التدخل املدين 
واإلداري- حلاي�ة الس�تثار من هذه التجاوزات وهذه اجلرائم؛ محاي�ة ملصالح املجتمع احليوية 

من اعتداءات وانتهاكات العابثني واملعتدين)3(.

   كا يستدعي ذلك إبراز وتفعيل األحكام والضوابط واآلداب الرشعية والقواعد النظامية 
والقانونية التي من شأهنا مواجهة هذه املخالفات ومحاية عملية الستثار جنائيًا من هذه التجاوزات 
والعتداءات، وحتديد أنواع وأناط تلك اجلرائم، وبيان سياس�ة اإلس�ام ومقاصده يف اس�تثار 
األموال وتنميتها ومحايتها من كل اعتداء، والتعرف عىل دور األنظمة الوضعية يف محاية الستثار 
وإيراد مثال عميل لذلك وهو: مجهورية جيبويت وفق قانوهنا الستثاري، وذلك أن منطقة القرن 
اإلفريق�ي الت�ي تقع فيها مجهورية جيب�ويت تصنف ضمن املناطق غري املس�تقرة، يف حني يوصف 
رأس املال بأنه جبان، فا يقدم املستثمر عىل الستثار إل إذا ضمن سامة أمواله، وتأكد من أن 
املن�اخ مائم لاس�تثار فيه، وأنه تتوفر فيه ضان�ات قانونية وقضائية وأمنية حتفظ حقوقه ومتكنه 

من حتقيق مصاحله.

 والتع�رف أيض�ًا عىل اجلهود الدولية يف محاية الس�تثار من خ�ال الوقوف عىل املعاهدات 
والتفاقيات اإلقليمية والدولية املربمة يف ذلك.

)1( أخرج�ه البيهق�ي يف الس�نن الكربى، باب من جتب عليه الصدقة، احلديث رقم: 7132، انظر: أمحد بن احلس�ني 
البيهقي، السنن الكربى، حتقيق : حممد عبد القادر عطا، مكة املكرمة: مكتبة دار الباز، 1414ه� 1994م، ج4، 
ص107، وق�ال: إس�ناده صحيح. وضعف�ه األلباين، انظر: األلباين، حممد نارص الدي�ن، إرواء الغليل يف ختريج 

أحاديث منار السبيل، بريوت: املكتب اإلسامي، ط2، 1405ه�1985م، برقم: 788، ج3، ص258.
)2( املنج�د، حمم�د صال�ح، األزمة املالية، ج�دة: جمموعة زاد للن�رش، ط1، 1430ه��2009م، ص14 وما بعدها؛ 
واجليزاين، حممد بن حسني، فقه النوازل، الرياض: دار ابن اجلوزي، ط2، 1427ه�2006م، ج3، ص58، 62.

)3( اخلضريي، حمسن أمحد، أمن الستثار، القاهرة: إنرتاك للطباعة، ط1، 2009م، ص46-45.
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   من أجل هذا كله وقع اختياري عىل هذا املوضوع اهلام لعيل أخرج بنتائج وتوصيات نظرية 
وعملية تس�هم يف مواجهة اجلرائم واملخالفات التي تقع عىل عملية الس�تثار، أو التي تقع عىل 
املجتمع ومصاحله من قبل املستثمرين، وتسهم أيضًا يف حفظ حقوق املستثمرين من جهة ومحاية 
املجتمع من جتاوزات املس�تثمرين وخمالفاهتم من جهة أخرى آمًا أن يس�هم هذا العمل يف دفع 
عملي�ة التنمية القتصادية قدمًا وحتقيق التق�دم والزدهار والرفاهية والعيش الكريم ملجتمعاتنا 

العربية واإلسامية.

 ويمكن إمجال مشكلة الدراسة يف السؤال التايل:

ما إمكانية توفري احلاية اجلنائية لاس�تثار يف ضوء الرشيعة اإلس�امية والقوانني الوضعية؟ 
وكيف يمكن تطبيق ذلك عىل مجهورية جيبويت؟

1. 3 أسئلة الدراسة

   ينبثق عن السؤال الرئيس للدراسة عدد من األسئلة الفرعية يسعى الباحث لإلجابة عنها 
من خال فصول ومباحث هذه الدراسة أمهها:

� ما حقيقة الستثار؟ وما حكمه يف الرشيعة اإلسامية؟

� ما الضوابط واملبادئ العقدية واخللقية والقتصادية التي توجه س�لوك املس�تثمر وحتكم عملية 
الستثار؟ وما آداب الستثار يف الرشيعة اإلسامية؟ 

� ما هي اجلرائم الواقعة عىل الستثار وما سبل مواجهتها رشعًا وقانونًا؟

� ما سبل محاية الستثار يف مجهورية جيبويت يف ضوء قانوهنا الستثاري؟

1. 4 أهداف الدراسة

هتدف هذه الدراسة إىل حتقيق عدد من األهداف منها:

� الوقوف عىل حقيقة الستثار من حيث: مفهومه، أنواعه، أمهيته، أهدافه، صوره وأبرز صيغه، 
عوائقه، وحكمه الرشعي.  

� إبراز ضوابط الستثار وآدابه يف الرشيعة اإلسامية. 
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� التع�رف ع�ىل اجلرائ�م الواقعة عىل الس�تثار مع بيان الوس�ائل والتدابري الواقي�ة منها يف ضوء 
السياسة اجلنائية الرشعية. 

� الوق�وف عىل أس�اليب محاية القوانني الوضعي�ة واملواثيق الدولية لاس�تثار مع التمثيل لذلك 
بجمهورية جيبويت يف ضوء قانوهنا الستثاري.

1. 5 أهمية الدراسة
1 . 5 . 1 األهمية العلمية

    تأيت أمهية هذه الدراسة من أمهية عملية الستثار لاقتصاديات املعارصة، فالقوة القتصادية 
يف هذا العرص ) عرص العوملة واإلنرتنت وثورة املعلومات ( من أهم مقومات املجتمعات املعارصة 

ومصادر قوهتا، والستثار بدوره يعترب من أهم مقومات احلياة القتصادية املعارصة.

   ك�ا تنبع أمهية الدراس�ة من كون الس�تثار وثي�ق الصلة بحياة الناس؛ ل�ذا ترى مصطلح 
الستثار يستخدم بكثرة يف األوساط القتصادية واألسواق املالية، واإلعامية، ويف احلياة اليومية؛ 
ما يدل عىل أمهيته ومن ثم أمهية الدراسات التي تتناول اجلوانب املختلفة له كهذه الدراسة التي 
عنيت بجانب: احلاية اجلنائية لاس�تثار لس�يا وأين مل أجد بحثًا مس�تقًا ش�امًا لكل جوانب 

موضوع الستثار خاصة اجلانب املتعلق باحلاية اجلنائية لاستثار. 

   من ناحية أخرى فإن العملية الس�تثارية يف اإلس�ام تعتمد عىل عدد من املبادئ واألسس 
الرشعية) العقدية واخللقية ( والتي توجه املستثمر توجيهًا سليًا يستطيع من خاهلا حتقيق التنمية 
القتصادي�ة املرج�وة عىل أفضل وج�ه، والبتعاد عن كل الترصفات واألع�ال املرضة للمجتمع 
اقتصاديًا وأخاقيًا واجتاعيًا، روي عن النبي > أنه قال: ) ل تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل 
عن عمره فيا أفناه... وعن ماله من أين اكتس�به وفيا أنفقه...()1(، بخاف املدارس القتصادية 

األخرى التي هتدف إىل حتصيل املال ومجعه من دون نظر إىل مرشوعية طريق كسبه من عدمه.

)1( أخرج�ه الرتم�ذي يف صف�ة القيامة والرقائق والورع، باب يف القيام�ة، احلديث رقم: 2417،  وقال عنه: حديث 
حس�ن صحيح، انظر: موس�وعة احلديث الرشيف) الكتب الس�تة (، إرشاف   ومراجعة: صالح بن عبد العزيز 
آل الشيخ، الرياض: دار السام، ط3،    1421ه�2000م، ص1894. وحسنه األلباين، انظر: األلباين، حممد 
نارص الدين،   صحيح اجلامع الصغري وزيادته ) الفتح الكبري (، بريوت: املكتب اإلس�امي، ط3،    1408ه� 

1988م، احلديث رقم: 7299، ج2، ص1220. 
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وعىل الرغم من أمهية الس�تثار، فإن كثرة املخاطر والتجاوزات واجلرائم التي يتعرض هلا 
حتّد من فاعليته وحتقيق أهدافه؛ لذا كان إبراز أحكام الرشيعة اإلس�امية املتعلقة بضبط وتوجيه 
التعامات املالية خاصة املتعلقة بالستثار إما باإلرشاد والتوجيه إىل الوجه الصحيح أو التدخل 
اجلنائي عند لزوم ذلك، وتوعية الناس – مستثمرين وغريهم- مع تسليط الضوء عىل دور قانون 
الستثار يف مجهورية جيبويت يف حتقيق احلاية اجلنائية لاستثار، أمرًا مهًا- يف نظري- وبالذات 
يف هذا العرص الذي انترشت فيه اجلرائم القتصادية واشتد خطرها عىل القتصاديات املعارصة، 
وهو ما استدعى إجراء هذه الدراسة، فقد أصبح فقدان األمن أو ضعفه عائقًا يف تنمية املجتمعات 
املعارصة وتقدمها، لسيا وأين مل أجد اهتامًا يتناسب مع أمهية هذا املوضوع بالنسبة للدراسات 

السابقة التي أجريت حول الستثار.

1 . 5 . 2 األهمية العملية

   وم�ن الناحية العملية فإن ش�عوب منطقة القرن اإلفريقي بش�كل ع�ام  ومجهورية جيبويت 
بشكل خاص وساستها ورجال األعال فيها، وكذا املستثمرون فيها يف حاجة ماسة إىل كل ما من 
ش�أنه أن يس�هم يف توفري احلاية اجلنائية لاستثار، أو يدفع عملية الستثار الداخيل أو اخلارجي 

إىل األمام، واحلاية اجلنائية عنرص مهم يف ذلك.

   ويرجو الباحث أن يسهم هذا البحث يف بيان الوسائل الرشعية والنظامية والقانونية التي 
م�ن ش�أهنا توفري احلاية اجلنائية لاس�تثار ومكافحة اجلرائم القتصادي�ة املعارصة ذات العاقة 

بالستثار، وبيان الطريق األمثل حلاية الستثار، ومجع شتات هذا املوضوع املهم. 

1. 6 منهج الدراسة

   اس�تخدم الباحث املنهج الس�تقرائي التأصييل التحلييل املقارن من خال تتبع النصوص 
الرشعي�ة والقانوني�ة ذات العاقة بموض�وع البحث، ومن ثم حتليله�ا ومقارنتها هبدف اخلروج 

ببعض النتائج املفيدة يف هذا املوضوع.
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1. 7 حدود الدراسة 

احلدود املوضوعية: تقترص هذه الدراسة من الناجية املوضوعية عىل دراسة: احلاية اجلنائية 
لاس�تثار انطاقًا من أحكام الرشيعة اإلس�امية باملقارنة مع القوانني الوضعية، وذلك بدراسة 

اجلرائم الواقعة عىل الستثار والعقوبة املقررة عليها رشعًا وقانونًا.

احلدود املكانية: تقترص هذه الدراسة من الناحية التطبيقية عىل مجهورية جيبويت.

احلدود الزمانية: ل يوجد حدود زمانية هلذه الدراسة.

1 . 8 مصطلحات الدراسة

1 . 8 . 1 تعريف االستثمار لغة واصطالحًا

أواًل: االستثامر لغة

�َجُر ُثُمورًا إذا  َر ، يقال: َثَمَر الشهَّ َمَ    الس�تثار مصدر ِفْعل اس�تثمر يس�تثمر اس�تثارًا أصله  َثَ
ُْه وَأحَس�نَ الِقَياَم عليه، ومنه اس�تثمر املاَل إذا نّاه وعمل  َر الرجُل ماَلُه إذا َناهَّ ظهر َثَمُره، ومنه َثمهَّ
عىل زيادته)1(، إذًا الستثار يف اللغة هو: طلب احلصول عىل الثمرة؛ ألن من معاين وزن استفعل 

يف اللغة الطلب)2(. 

)1( اب�ن زكري�ا، أمح�د ب�ن ف�ارس، معج�م مقايي�س اللغ�ة، حتقي�ق: عب�د الس�ام ه�ارون، ب�ريوت: دار    اجلي�ل، 
1429ه�/1999م، مادة ) ثمر (، ج1، ص388؛ وابن منظور، حممد بن مكرم،   لسان العرب، حتقيق: أمني عبد 
الوهاب وحممد العبيدي، بريوت: دار إحياء الرتاث   العريب ط3، ]د.ت[، ج2، ص126 مادة) ثمر (؛ والراغب 
األصفه�اين، احلس�ني بن حممد،   املفردات يف غريب الق�رآن، بريوت: دار املعرفة، ]د.ت[، ص81؛ ومصطفى، 

إبراهيم  وآخرون، املعجم الوسيط، استانبول: املكتبة اإلسامية، ]د. ت[، مادة) ثمر (، ج1،   ص100. 
)2( الراجحي، عبده، التطبيق الرصيف، بريوت: دار النهضة العربية، ]د.ت.[، ص40. 
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ثانيًا: االستثامر اصطالحًا

1 ـ  يف االصطالح االقتصادي

عرف بأنه: )) التوظيف املنتج لرأس املال أو توجيه املدخرات نحو اس�تخدامات تؤدي إىل 
إش�باع حاج�ة أو حاجات اقتصادي�ة (()1(، وعرف أيضًا بأنه: )) أي اس�تعال لرأس املال هبدف 

حتقيق الربح يف املستقبل مها كان شكل هذا الستعال (()2(.

2 ـ تعريف االستثامر يف االصطالح الرشعي

عرفه بعض املعارصين بتعريفات منها: )) توظيف املسلم ماله أو جهده يف نشاط اقتصادي 
مرشوع، هبدف احلصول عىل نفع يعود عليه أو عىل غريه يف احلال أو املآل (()3(. 

ومنه�ا: )) العم�ل يف امل�ال لنائ�ه وزيادته وإحيائ�ه فيا أحله اهلل بكل الوس�ائل املرشوعة يف 
اإلسام بواسطة الفرد أو اجلاعة أو هبا معًا(()4(.

    فاس�تثار املال إذًا يعني: طلب ثمر املال الذي هو ناؤه وفوائده، وبالتايل فهو يش�مل كل 
الط�رق املرشوع�ة لزيادة املال وتنميته من جتارة ومضاربة ومرابحة ومزارعة وس�لم واس�تصناع 

وغريها من طرق زيادة املال قديمة كانت أو حديثة)5(.

)1( بدوي، أمحد زكي، معجم املصطلحات القتصادية، بريوت: دار الكتاب اللبناين،   ص152.
)2( عبد، حممد عبد العزيز، الستثار األجنبي املبارش يف الدول اإلسامية يف ضوء    القتصاد اإلسامي، عان: دار 

النفائس، ط1، 1425ه�2005م، ص16.
)3( محاد، محزة عبد الكريم، خماطر الستثار يف املصارف اإلسامية، عان: دار النفائس،   ط1، 1428ه�2008م. 

ص40.
)4( واصل، نرص فريد، السياسة الرشعية يف املعامات املالية والستثارية، القاهرة: دار   الرشوق، ط1، 1427ه�، 

ص121.
)5( سانو، قطب مصطفى، الستثار أحكامه وضوابطه يف الفقه اإلسامي، ص17، 25.
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ثانيًا: تعريف احلامية اجلنائية يف اللغة ويف االصطالح 

1 ـ  تعريف احلامية لغة واصطالحًا

أ ـ احلماية لغة

 ترد احلاية يف اللغة لعدة معان واملعنى الذي يتفق مع املعنى املقصود يف هذا البحث هو: املَْنُع 
ى  َء، ويقال: مَحَ اُه الَشْ ِء ومَحَ اُه من الَشْ ايًة إذا منعه ودفع عنه، ويقال: مَحَ يًا ومِحَ ى الشَء مَحْ يقال: مَحَ

اًء إذا َداَفَع عنه)1(. اَمْاًة ومِحَ اُه، ويقال: َحْاَمى عنه حُمَ َيًة إَِذْا َمَنَعُه إِيهَّ ه مِحْ املريَض ما ُيرُضُ

ب ـ احلماية اصطالحًا: 

ما عرفت به: )) احتياط يرتكز عىل وقاية شخص أو مال ضد املخاطر وضان أمنه وسامته(()2(، 
وتستخدم لفظة احلاية يف خمتلف املجالت  كاحلاية اجلنائية، واحلاية املدنية...

2 ـ تعريف اجلناية لغة واصطالحًا

أ ـ  اجلناية لغة

ُه إليه، يطلق عىل جني الثمر يقال: َجَنى   الَذْن�ُب واجُل�ْرُم ِمن َجَنى الَذْنَب علي�ه ِجَنَايًة إذا َجرهَّ
َنَبتَِهْا)3(. الَثَمَر َجنًى وَجْنيًا إذا َتَناَوهَلا من َمْ

ب ـ اجلناية اصطالحًا  

وعرفت اجلناية عند علاء الرشيعة بأهنا: )) كل فعل عدوان عىل نفس أو مال (()4(، فاجلناية 

)1( الفريوزأبادي، حممد بن يعقوب، القاموس املحيط، ترتيب: الطاهر أمحد الزاوي،  الرياض: دار عامل الكتب، ط4، 
1417ه�م1996م، ج1، ص719؛ ومصطفى، إبراهيم وآخرون، املعجم الوسيط، ج1، ص200.

)2( كورن�و، ج�ريار، معجم املصطلحات القانونية، ترمجة: منصور القايض، بريوت: املؤسس�ة اجلامعية للدراس�ات 
والنرش، 1417ه�1998م ، ط1، ج1، ص726.

)3( مصطفى، إبراهيم وآخرون، املعجم الوسيط، ج1، ص141.
)4( ابن قدامه، عبد اهلل بن أمحد، املغني، حتقيق: عبد اهلل الرتكي، وعبد الفتاح احللو، الرياض: دار عامل الكتب، ط5، 

1426ه�/2005م، ج 11، ص 443.
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هب�ذا التعريف ت�رادف اجلريمة، إل أن اجلناية يف عرف الفقهاء خمصوصة بالعتداء عىل األبدان، 
ويسمون العتداء عىل األموال غصبًا وهنبًا ورسقة وخيانة وإتافًا)1(. 

وعرفت اجلناية يف القانون بأهنا: جريمة يعاقب عليها القانون بعقوبة شائنة)2(.

3 ـ تعريف احلامية اجلنائية

عرفت احلاية اجلنائية بعدة تعريفات منها: 

)) إضفاء احلاية الترشيعية للمصالح التي يتوخاها الشارع، ويعرب عن ذلك باجلزاء اجلنائي 
أو العقوبة (()3(.

  وعرف�ت بأهن�ا: جمموعة األحكام والقواعد املوضوعية واإلجرائية التي يتوس�ل هبا املرشع 
لوقاية شخص أو مال أو مصلحة معينة ضد املساس الفعيل أو املحتمل، ولفرض جزاء جنائي ) 

موضوعي ( عىل من خيالف ذلك، أو جزاء إجرائي...)4(.

  التعريف املختار: املقصود باحلاية اجلنائية لاس�تثار يف هذه الدراس�ة: جتريم كل ما يرض 
باملصال�ح ذات الصلة بعملية الس�تثار وتقرير عقوبات رشعية عليه�ا مع اختاذ التدابري الوقائية 

الازمة لذلك؛ بغية محاية العملية الستثارية من اإلخال هبا، أو العتداء عليها.

)1( املرجع السابق، ج 11، ص 443.
)2( ب�دوي، أمح�د زك�ي، معجم املصطلح�ات القانونية، القاه�رة: دار الكتاب امل�رصي، ط2،  1424ه� 2003م، 

ص75؛ والعتيبي، سعود بن عبد العايل، املوسوعة اجلنائية   
   اإلسامية، الرياض: دار التدمرية، ط2،1430ه�2009م، ص 330.

)3( شفلوت، عبد اهلل بن شايع، احلاية اجلنائية لرئيس الدولة، رسالة ماجستري من قسم العدالة اجلنائية بجامعة نايف 
العربية للعلوم األمنية، 1429ه�/2008م، ص13.

)4( حممود، عبد الرمحن، احلاية اجلنائية للعقود اإلدارية، رسالة ماجستري من قسم العدالة اجلنائية يف كلية الدراسات 
العليا بجامعة نايف العربية للعلوم األمنية، 1429ه�2008م، ص10.
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1. 9  الدراسات السابقة

الدراسة األوىل:

خمالفات املستثمر األجنبي وعقوباهتا يف النظام السعودي والقانون املرصي، سعود بن عباد 
الش�مري، رس�الة ماجس�تري من قس�م العدالة اجلنائية بجامعة نايف العربية للعلوم األمنية، عام 

1430ه�2009م.

من أهم أهداف هذه الدراسة :

� بيان مفهوم الستثار األجنبي وأمهيته وأنواعه وإجيابياته وسلبياته ودوافعه وضاناته واملعوقات 
التي حتول دون نموه.

� توضيح خمالفات املستثمر األجنبي يف النظام السعودي والقانون املرصي.

� الكش�ف عن الثغرات التي تتيح الفرصة ملخالفة نظام الس�تثار الس�عودي وقانون الس�تثار 
املرصي.

� توضيح العقوبات املرتتبة عىل خمالفات املستثمر األجنبي يف النظام السعودي والقانون املرصي.

منهج الدراسة 

اس�تخدم الباحث املنهج التحلييل هبدف حتليل خمالفات املستثمر األجنبي من مجيع جوانبها 
هذا يف اجلانب النظري، أما يف اجلانب التطبيقي فقد استخدم الباحث منهج حتليل املضمون.

أهم نتائج الدراسة:

� أه�م املخالف�ات الواردة يف كل من النظام الس�عودي والقانون امل�رصي هي املخالفات املتعلقة 
برشوط وضوابط ترخيص الس�تثار، واملخالفات املتعلقة بس�وء استغال ضانات وحوافز 

الستثار.

� يتفق النظامان عىل أن مارس�ة نش�اط ضمن األنش�طة املس�تثناة من الستثار األجنبي تعترب من 
خمالفات املستثمر األجنبي.
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� يشرتط النظامان عدم وجود خمالفات مالية للمستثمر عند الترصيح له.

� منع الرتخيص لألنشطة الستثارية املخالفة لاتفاقيات الدولية أو اإلقليمية...

� تضمن نظام الستثار السعودي عىل عقوبات املستثمر املخالف وحّددها.

� تن�وع عقوب�ات املس�تثمر األجنب�ي املخال�ف وتدرجها من اإلن�ذار، وحجب املزاي�ا، وفرض 
الغرامات، وإلغاء الترصيح. 

� وجود ضانات قضائية للمستثمر يستطيع من خاهلا التظلم أمام القضاء من أي عقوبات تقرر 
عليه أو أي نزاع يصل بينه وبني اجلهة املرخصة له أو أي جهة أخرى.

� وج�ود ثغ�رات يف النظامني خاصة يف ال�رشوط والقيود أو يف الضانات واحلوافز املقررة جللب 
الستثارات األجنبية.

الدراسة الثانية

مس�ؤولية توظي�ف األموال بطرق غري مرشوعة )دراس�ة تأصيلية حتليلي�ة مقارنة تطبيقية(، 
إعداد: مالك بن عبد اهلل آل مجيع، رس�الة ماجس�تري من قس�م العدالة اجلنائية بكلية الدراس�ات 

العليا، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، عام 1429ه�/2008م.

من أهم أهداف هذه الدراسة : 

� التعرف عىل وسائل توظيف األموال بطرق غري مرشوعة .

� املسؤولية املرتتبة عىل توظيف األموال بطرق غري مرشوعة .

� الطبيع�ة الرشعي�ة والقانوني�ة لتوظيف األم�وال يف الرشيعة اإلس�امية والنظامني الس�عودي 
واملرصي.

منهج الدراسة 

يف اجلانب النظري استخدم الباحث املنهج الستقرائي التأصييل التحلييل املقارن، ويف اجلانب 
التطبيقي استخدم منهج حتليل املضمون.
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من أبرز نتائج هذه الدراسة 

� أن النصوص الرشعية من الكتاب والس�نة حثت عىل اس�تثار املال وتنميته بالطرق املرشوعة، 
كا بّينت الطرق غري املرشوعة لستثار األموال وهنت عنها واعتربت الربح الناتج عنها كسبًا 

حرامًا خبيثًا.

� أن اإلسام سّد مجيع الطرق التي تؤدي إىل التحايل والتعامل با حرمه اهلل من النصب والحتيال 
وأكل أموال الناس بالباطل.

� من أس�باب وقوع املخالفات من بعض رشكات توظيف األموال عدم وجود ضوابط وأصول 
رشعية تعمل يف إطارها وتلتزم بأحكامها حتى يمكن مقاضاهتا إذا خالفتها.

� أن عقوبة جريمة توظيف األموال بطرق غري مرشوعة تعزيرية.

� عدم وجود نصوص تقرر عقوبة توظيف األموال بطرق غري مرشوعة يف النظام السعودي.

� ع�دم وجود قنوات اس�تثارية إس�امية تدر أرباح�ًا مرضية جعل الكثري م�ن موظفي األموال 
يستغلون أصحاب األموال. 

الدراسة الثالثة

احلاي�ة اجلنائية للس�وق املالية الس�عودي) دراس�ة حتليلية مقارنة (، لفهد ب�ن حممد النفيعي 
عام 1427ه�/2006م ، رس�الة دكتوراه من قسم العدالة اجلنائية بجامعة نايف العربية للعلوم 

األمنية بالرياض. 

من أهداف هذه الرسالة:

1� دراسة مدى شمول نظام سوق املال السعودي والقوانني املقارنة للحاية اجلنائية ضد مارسة 
أعال األوراق املالية بدون احلصول عىل ترخيص.

2 � دراسة مدى شمول نظام سوق املال السعودي والقوانني املقارنة للحاية اجلنائية ضد اإلفصاح 
عن املعلومات الداخلية ألي من الرشكات الداخلية املدرجة به أو التداول بناء عليها باملقارنة 

مع قوانني أسواق املال العربية.
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3 �  دراس�ة: مدى ش�مول نظام سوق املال السعودي والقوانني املقارنة للحاية اجلنائية ضد نرش 
البيان�ات الكاذبة أو املضللة التي تصدرها الرشكات املدرجة بس�وق املال ... وكذلك مدى 
شمول تلك احلاية لتجريم اإلعانات الكاذبة أو املضللة التي تصدرها الرشكات املدرجة.

4 � دراسة مدى شمول نظام سوق املال السعودي لتجريم بّث ترويج اإلشاعات التي تستهدف 
التأثري عىل السوق.

5 � دراسة جهات الختصاص باحلاية اإلجرائية ضد اجلرائم التي تقع باملخالفة لنظام أوراق املال.

منهج الدراسة:

استخدم الباحث املنهج الوصفي املقارن.

أهم النتائج:

� هدف نظام الس�وق املالية الس�عودية محاية الس�وق واملس�تثمرين فيه من األخطار والتهديدات 
الواقعة ما يسهم يف تعزيز نمو القتصاد الوطني. - من جرائم السوق املالية يف النظام السعودية، 

مزاولة أعال األوراق املالية بدون ترخيص.

� ش�مول نظام س�وق املال الس�عودي للحاية اجلنائية ضد اإلفصاح عن املعلومات الداخلية أو 
التداول بناء عليها، وكذلك ضد البيانات واإلعانات الكاذبة أو املضللة، وكذلك ضد ترويج 
اإلش�اعة للتأثري عىل الس�وق، وكذلك ض�د جريمة املضاربة غري املرشوع�ة لإلخال بقانون 

العرض والطلب.

� يكفل النظام السعودي احلاية اإلجرائية ضد اجلرائم التي تقع بمخالفة نظام سوق املال.

� تعت�رب البح�ث والتحري عن جرائم س�وق املال إجراءات ذات طبيع�ة خاصة تتاءم واجلرائم 
القتصادية.
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الدراسة الرابعة:

) أحكام استثار رؤوس األموال األجنبية يف الفقه والنظام ( ملحمد بن صالح اليحيى، رسالة 
دكتوراه من قس�م السياس�ة الرشعية باملعهد العايل للقضاء التابع جلامعة اإلمام حممد بن س�عود 

اإلسامية، ، عام 1424ه�.

من أهم نتائج الدراسة:

� إقرار الرشيعة لألجانب حق امللكية اخلاصة ومارسة األنشطة التجارية واستثار األموال وإبرام 
كافة العقود والترصفات ذات األغراض املدنية والتجارية كالبيع والرشاء ونحوها...

� أن األنظمة السعودية تقيض بحاية رؤوس األموال األجنبية من املخاطر غري التجارية كالستياء 
واملصادرة ...

� وجود محاية موضوعية وإجرائية لاستثارات األجنبية. 

� من حق الدولة فرض الرقابة عىل الستثارات األجنبية ووضع ضوابط وقيود هلا.

التعقيب على هذه الدراسات

   تعترب الدراسات املتقدمة قريبة من هذه الدراسة، وتشرتك معها يف بعض املحاور، بحيث 
يمكن الستفادة منها يف دراسة هذا املوضوع، إل أن هذه الدراسة ختتلف عن الدراسات السابقة 

يف عدد من النقاط منها:

� تناول اجلانب التطبيقي هلذه الدراس�ة مجهورية جيبويت بخاف الدراس�ات املتقدمة، حيث كان 
املجال التطبيقي للدراسات السابقة، إما اململكة العربية السعودية، أو اململكة ومرص، أو كانت 

عامة.

� هتدف هذه الدراسة إىل بيان وسائل وأساليب توفري احلاية اجلنائية لاستثار- يف ضوء الرشيعة 
اإلس�امية واألنظمة الوضعية- بش�كل عام س�واء الس�تثار الوطني أو األجنبي، املبارش أو 
غري املبارش، احلقيقي أو املايل، بخاف الدراس�ات الس�ابقة، فإما خاصة بالس�تثار األجنبي، 
أو خاصة بالستثار الوطني، ما عدا الدراسة الثانية، حيث شملت دراسته كل طرق توظيف 
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األموال بطرق غري مرشوعة، هذا بالنس�بة للرشيعة، أما بالنس�بة للقانون، فقد تناول القانون 
املرصي والنظام السعودي.

� هذه الدراس�ة هتتم ببيان أنواع وأس�اليب اجلرائم الواقعة عىل الس�تثار، كا هتتم ببيان سياس�ة 
اإلسام يف محاية الستثار جنائيًا.
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الفصل الثاني

مدخـل لالستثمـار
مقدمة

   يظ�ى الس�تثار بعناي�ة كب�رية يف سياس�ة اإلس�ام القتصادية؛ ل�دوره الب�ارز يف التنمية 
القتصادي�ة وحتقيق مقاصد الرشيعة يف املال، ما جعل دراس�ته والوق�وف عىل مفهومه وأمهيته، 
وأنواع�ه، وصيغ�ه القديمة واحلديثة، ومقاصد الرشيعة في�ه وحكمه الرشعي؛ للوصول إىل فهم 
واضح ملوضوع الس�تثار من مجيع جوانبه، ومن ثّم العمل عىل تفعيله ومحايته أمرًا مهًا، وعليه 

يسلط الباحث الضوء عىل املسائل املتقدمة من خال اآليت.

2. 1 مفهوم االستثمار

   مل يستخدم الفقهاء القدامى يف مؤلفاهتم –حسب علمي- لفظ الستثار بمعناه القتصادي 
املعارص، وكانوا يستخدمون بدًل منه لفظ الستناء أو التثمري عند بحثهم عقد املضاربة، أو بحثهم 
طرق تنمية املال وتكثريه، يقول الكاساين رمحه اهلل: )) وللمضارب أن يسافر باملال؛ ألن املقصود 
م�ن ه�ذا العقد اس�تناء املال (()1(، وق�ال البابريت عند حديثه عن حاجات املضارب املس�افر من 
الطع�ام والرشاب والكس�وة وأجرة الركوب، وبيان أهن�ا تكون عىل مال املضاربة قال: )) وأحلق 
بذلك ما كان من معدات تكثر تثمري املال كغس�ل الثياب وأجرة احلام واخلادم واحلاق وعلف 

الدابة والدهن يف موضع يتاج فيه إليه...(()2(.

كاة، ناُء املال وتثمرُيه وزيادُته،  ق�ال الط�ربي رمحه اهلل يف بيانه ملعنى الزكاة: ))...وأصل ال�زهَّ
ومن ذلك قيل: زكا الزرع، إذا كثر ما أخرج اهلل منه، وَزكت النهَّفقة، إذا كثرت... وإنا قيل للزكاة 

)1( الكاس�اين، أب�و بك�ر بن مس�عود، بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع، حتقيق: عيل حمم�د  معوض وعادل أمحد عبد 
املوجود، بريوت: دار الكتب العلمية، ط1، 1418ه�1997م، ج8، ص31.

)2( العناية رشح اهلداية، ج12، ص188.



21 

زكاة؛ لتثم�ري اهلل ع�ز وج�ل – بإخراجه�ا ما أخرجت منه- ما بقي عن�د رب املال من ماله (()1(، 
وقال النووي رمحه اهلل عند حديثه عن عدم اش�رتاط احلول يف زكاة املعدن: )) وإنا يعترب احلول 

للتمكن من تنمية املال، وهذا نا يف نفسه(()2(. 

2 . 1. 1 تعريف االستثمار لغة واصطالحًا

أواًل: االستثامر لغة

َجُر  َر، يقال: َثَمَر الشهَّ َمَ الس�تثار مصدر )فعل( اس�تثمر يستثمر اس�تثارًا مأخوذ من فعل: َثَ
ُْه وَأحَسَن الِقَياَم عليه، وَأْثَمَر  َر الرجُل ماَلُه إذا َناهَّ ُثُمورًا إذا ظهر َثَمُره، وَثَمَر ماُلُه إذا َكُثَر، ومنه َثمهَّ
َر اهلُل ماَلََك  الرجُل أي َكُثَر ماُله، ومنه استثمر املاَل إذا نّاه وعمل عىل زيادته، ويقال: يف الدعاء: َثمهَّ
ُه)3(؛ إذًا الس�تثار يف اللغة هو: طلب احلصول عىل الثمرة؛ ألن من معاين وزن اس�تفعل يف  أي َناهَّ

اللغة الطلب)4(. 

وتطلق الثمرة عىل عدة أشياء منها: الولد ففي احلديث: )...فيقول: َقَبضُتْم َثَمَرَة فؤاِدِه...()5(، 
وعىل محل الشجر، وعىل أنواع املال، وعىل كل نفع يصدر عن يشء، فثمرة العلم العمل الصالح، 

)1( الط�ربي، حمم�د ب�ن جرير، جام�ع البيان عن تأويل آي الق�رآن، حتقيق: عبد اهلل بن عبد املحس�ن الرتكي، جيزة: 
مركز البحوث والدراسات العربية واإلسامية بدار هجر، ط1،   1422ه�2001م، ج1، ص 612-611.

)2( روضة الطالبني، حتقيق: عادل عبد املوجود وعيل معوض، بريوت: دار الكتب العلمية، ]د.ط.[، ]د.ت.[، ج2، 
ص282.

)3( اب�ن زكري�ا، أمح�د ب�ن ف�ارس، معج�م مقايي�س اللغ�ة، حتقي�ق: عب�د الس�ام ه�ارون، ب�ريوت: دار  اجلي�ل، 
1429ه�/1999م، مادة ) ثمر (، ج1، ص388؛ وابن منظور، حممد بن مكرم، لسان العرب، حتقيق: أمني عبد 
الوهاب وحممد العبيدي، بريوت: دار إحياء الرتاث   العريب ط3، ]د.ت[، ج2، ص126 مادة) ثمر (؛ والراغب 
األصفه�اين، احلس�ني بن حممد، املف�ردات يف غريب القرآن، بريوت: دار املعرف�ة، ]د.ت[، ص81؛ ومصطفى، 

إبراهيم وآخرون، املعجم الوسيط، استانبول: املكتبة اإلسامية، ]د. ت[، مادة) ثمر (، ج1، ص100. 
)4( الراجحي، عبده، التطبيق الرصيف، بريوت: دار النهضة العربية، ]د.ت.[، ص40. 

)5( أخرج�ه الرتم�ذي يف كت�اب اجلنائز، باب فضل املصيبة إذا احتس�ب، احلديث رق�م: 1021، وقال عنه: حديث 
حسن غريب، موسوعة احلديث الرشيف ) الكتب الستة (، ص1749.  

     وحسنه األلباين، انظر: األلباين، حممد نارص الدين، صحيح اجلامع الصغري وزيادته ) الفتح الكبري (، بريوت: 
املكتب اإلسامي، ط3، 1408ه� 1988م، احلديث رقم: 795، ج1، ص199. 



22 

وثمرة العمل الصالح اجلنة، وكل هذه املعاين ترجع إىل يشء يتولد عن يشء آخر)1(، وعرف الستثار 
يف املعجم الوسيط بأنه: )) استخدام األموال يف اإلنتاج، إما مبارشة برشاء اآللت واملواد األولية، 
وإما بطريق غري مبارش كرشاء األسهم والسندات (()2( ثم وضع رمز ) مج ( بعده بمعنى أن لفظ 

الستثار بمعناه القتصادي املعارص من إقرار جممع اللغة. 

ثانيًا: االستثامر يف االصطالح

1 ـ  يف االصطالح االقتصادي

عرف بأنه: )) التوظيف املنتج لرأس املال أو توجيه املدخرات نحو اس�تخدامات تودي إىل 
إشباع حاجة أو حاجات اقتصادية (()3(.

وعرفته املوسوعة العلمية والعملية للبنوك اإلسامية بأنه: )) أّي توظيف للنقود ألّي أجل 
يف أّي أصل أو حق ملكية أو متلكات أو مشاركات حمتفظ هبا للمحافظة عىل املال أو تنميته، سواء 

بأرباح دورية أو بزيادات يف قيمة األموال يف هناية املدة أو بمنافع غري مادية (()4(. 

وعرف أيضًا بأنه: )) أي استعال لرأس املال هبدف حتقيق الربح يف املستقبل مها كان شكل 
هذا الستعال (()5(.

)1( ابن منظور، لسان العرب، ج2، ص126، مادة )ثمر(؛ وابن زكريا، أمحد بن فارس، معجم مقاييس اللغة، مادة 
) ثمر (، ج1، ص388.

)2( مصطفى، إبراهيم وآخرون، املعجم الوسيط، استانبول: املكتبة اإلسامية، د. ت.، مادة) ثمر (، ج1، ص100.
)3( بدوي، أمحد زكي، معجم املصطلحات القتصادية، بريوت: دار الكتاب اللبناين، ص152.

)4( اهلواري، سيد، املوسوعة العلمية والعملية للبنوك اإلسامية، الحتاد الدويل للبنوك اإلسامية، 1402ه�1982، 
ج6، ص16.

)5( عبد، حممد عبد العزيز، الس�تثار األجنبي املبارش يف الدول اإلس�امية يف ضوء  القتصاد اإلسامي، عان: دار 
النفائس، ط1، 1425ه�2005م، ص16.
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2 ـ تعريف االستثامر يف االصطالح الرشعي

عرفه بعض املعارصين بتعريفات منها:

 )) توظيف املسلم ماله أو جهده يف نشاط اقتصادي مرشوع، هبدف احلصول عىل نفع يعود 
عليه أو عىل غريه يف احلال أو املآل (()1(. 

وعرف بأنه: )) توظيف الفرد املسلم – أو اجلاعة املسلمة – ماله الزائد عن حاجاته الرضورية 
بش�كل مبارش أو غري مبارش يف نش�اط اقتصادي ل يتعارض مع مبادئ الرشع ومقاصده العامة، 
وذلك بغية احلصول عىل عائد منه يس�تعني به ذلك الفرد املس�تثمر – أو اجلاعة املس�تثمرة – عىل 

القيام بمهمة اخلافة هلل وعارة األرض (()2(.

وع�رف بأن�ه: )) العمل يف املال لنائه وزيادته وإحيائه فيا أحله اهلل بكل الوس�ائل املرشوعة 
يف اإلسام بواسطة الفرد أو اجلاعة أو هبا معًا(()3(.

التعريف املختار: يقصد باس�تثار املال: طلب ثمر املال الذي هو ناؤه وفوائده، أو الس�عي 
إىل زيادة املال ونائه باس�تخدام أّي أس�لوب أو وس�يلة مباحة من جتارة أو مضاربة أو مرابحة أو 

مزارعة أو سلم أو استصناع وغريها من طرق زيادة املال قديمة كانت أو حديثة)4(.

املصطلحات ذات الصلة باالستثامر

َره وأحس�ن القيام عليه)5(، فتثمري املال يعني تنميته  ه وَكثهَّ َر الرجُل ماَلُه إذا َناهَّ التثمـر: م�ن َثمهَّ
بسائر الطرق املرشوعة، وهبذا يكون التثمري بمعنى الستثار)6(.  

)1( محاد، محزة عبد الكريم، خماطر الستثار يف املصارف اإلسامية، عان: دار النفائس، ط1، 1428ه�/2008م. 
ص40.

)2( سانو، قطب مصطفى، الستثار أحكامه وضوابطه يف الفقه اإلسامي، عان: دار  
    النفائس، ط1، 1420ه�/2000م، ص24. 

)3( واصل، نرص فريد، السياسة الرشعية يف املعامات املالية والستثارية، القاهرة،  دار الرشوق ط1، عام 1427ه�. 
ص121.

)4( سانو، قطب مصطفى، الستثار أحكامه وضوابطه يف الفقه اإلسامي، ص17، 25.
)5( الفريوزأبادي، القاموس املحيط، مادة: ) ثمر (، ج1، ص418.

)6( محاد، نزيه، معجم املصطلحات القتصادية يف لغة الفقهاء، املعهد العاملي للفكر اإلسامي، الرياض: الدار العاملية 
للكتاب اإلسامي، ط3، 1415ه�1995م، ص55. 
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اإلنامء والتنمية واالستنامء: أصله من ِفْعِل َنَمى َينُمو َنْميًا وُنِمّيًا وَنَاًء وُنُمّوًا: زاد، يقال: َنَمى 
ثَر، وتدور هذه األفعال الثاثة حول: ِفْعِل ما يزيد به الشُء وَيْكُثُر، وهذه  ُء ُنُموًا إذا َزاَد وَكُ الَشْ

األلفاظ الثاثة تدل عىل ما يدل عليه لفظ الستثار)1(.

املضاربة: يف اللغة: مصدر لفعل ضارب، وهي مشتقة من الرضب وهو إيقاع يشء عىل يشء، 
ومن�ه الرضب يف األرض أي الذهاب والس�فر فيها؛ ملا يف ذل�ك من رضب األرجل يف األرض، 
واملضارب�ة مأخ�وذة من ال�رضب يف األرض لطلب الرزق والتجارة)2(، ومن�ه قوله تعاىل:  }... 
ِ ...}20{ )املزمل(.أما يف اصطاح الفقهاء  ْرِض َيْبَتُغوَن ِمْن َفْضِل اهللهَّ ُبوَن يِف اأْلَ َوآَخُروَن َيرْضِ
فهي: أن يدفع الشخص ماَلُه إىل آخر يتجر له فيه، عىل أن ما حصل من ربح فهو بينها حسب ما 

يشرتطانه)3(، وهبذا حتقق املضاربة ما يققه الستثار.

ُة م�ا يصل من ريع املل�ك، أو الدخل الذي  الس�تغال: وه�و أخذ الغل�ة أو طلبها، والَغلهَّ
يصل من الزرع أو الثمر أو اإلجارة أو النتاج ونحوها)4(، ويش�رتك الس�تغال مع الستثار يف 

طلب غلة املال وثمره وربحه.

خَرُه، والَكْنُز اسم للال املخزون واملحروز يف وعاء  َع املاَل وادهَّ الكنز: من َكَنَز املاَل َيْكنُِز إذا مَجَ
ونح�وه، ويطل�ق عىل امل�ال املدفون حتت األرض،  وعرف الكنز بأن�ه: )) الحتفاظ بالثروة بغري 

استثار...(()5(، والعاقة بني الستثار والكنز عاقة عكسية.

)1( ابن منظور، لسان العرب، ج14، ص296، 297
)2( ابن منظور، لسان العرب، ج8 ، ص36، مادة ) رضب (؛ والراغب األصفهاين، احلسني  بن حممد، املفردات يف 

غريب القرآن، ص294، 295 .
)3( الن�ووي، حمي�ي الدي�ن ييى بن رشف، منهاج الطالبني، حتقيق: أمحد بن عبد العزيز احلداد، بريوت: دار البش�ائر 

اإلسامية، ط2، 1426ه� 2005، ج2، ص230؛ وابن 
    قدامة، عبد اهلل بن أمحد، املغني، ج7، ص134. 

)4( مصطف�ى، إبراهي�م وآخ�رون، املعجم الوس�يط، ج2، ص660، م�ادة ) غّل (؛ واجلمعة، ع�يل بن حممد، معجم 
املصطلحات القتصادية واإلسامية، الرياض: مكتبة العبيكان، ط1، 1421ه�2000م، ص410.

)5( مصطف�ى، إبراهي�م وآخ�رون، املعجم الوس�يط، ج2، ص800، م�ادة ) كنز (؛ واجلمعة، ع�يل بن حممد، معجم 
املصطلح�ات القتصادي�ة واإلس�امية، ص438؛ وقلعج�ي، حمم�د رواس، معجم لغة الفقه�اء، بريوت: دار 

النفائس، ط2، 1427ه�2006م، ص 353.
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َخَر الشَء إذا  َخَر، يقال: ادهَّ َر فبعد إبدال وإدغام أصبح ادهَّ االدخار: أصله مأخوذ من فعل:اِْذخَتَ
خبهَّأه وأبقاه لوقت احلاجة إليه)1( وهو يف الصطاح: إعداد جزء من املال وإمساكه لستعاله يف 
وقت احلاجة، أو هو: العدول عن اإلنفاق يف الوقت احلارض بأمل اإلنفاق يف املستقبل)2(، وتكوين 

املدخرات أمر مهم لعملية الستثار.

اَرًة : باع واش�رتى)3( وهي يف الصطاح: تقليب  رًا وجِتَ َر َيْتُج�ُر جَتْ التجـارة: يف اللغ�ة من جَتَ
املال باملعاوضة أي البيع والرشاء لغرض الربح والناء، ويقصد هبا اقتصاديًا: كل تبادل للبضائع 

مقابل القيمة النقدية املوازية هلا«)4(، فالتجارة إذًا وسيلة من وسائل استثار املال.

اإلحيـاء: اإلحياء جع�ل الشء حيًا)5(، واملراد بإحياء املوات: ع�ارة األرض اخلربة التي ل 
مالك هلا، ول ينتفع هبا أحد، وجعلها صاحلة لانتفاع يف السكن والزراعة)6(، فعن طريق اإلحياء 

يتحقق الستثار الزراعي.

 الِعاَمَرة: من َأعَمَره إذا جعله آهًا، فإصاح األرض وعارهتا وإحياؤها باملزارعة واملساقاة 
ونحوها هو عني الستثار الزراعي باملصطلح املعارص)7(.

َفُه أي َعنيهَّ له كل   التوظيف: يطلق التوظيف يف اللغة عىل التعيني والتقدير وغريها،  يقال: وظهَّ
فُت عليه العمَل توظيفًا أي قدرُته)8(، وهو يف الصطاح القتصادي: تش�غيل  يوم وظيفًة، ووظهَّ

األموال، والعمل عىل تنميتها يف مشاريع استثارية)9(.

)1( ابن منظور، لس�ان العرب، ج5،ص 28، مادة: ) ذخر (، مصطفى، إبراهيم، املعجم الوس�يط، ج1، ص309.
مادة: ) ذخر(.

)2( اجلمعة، عيل بن حممد، معجم املصطلحات القتصادية، ص36. 
)3( ابن منظور، لسان العرب، ج2، ص19، مادة: ) جتر (.

)4( اجلمعة، عيل بن حممد، معجم املصطلحات القتصادية، ص167.
)5( الفريوزأبادي، حممد بن يعقوب، القاموس املحيط، ترتيب: الطاهر أمحد الزاوي، ج1،  ص754.

)6( محاد، نزيه، معجم املصطلحات القتصادية يف لغة الفقهاء، 1415ه�1995م، ص41؛ واملوسى، حممد بن إبراهيم 
وآخرون، الفقه امليرس، الرياض: مدار الوطن، ط2، 2426ه�2005م، ج1، ص256.

)7( الفريوزأبادي، حممد بن يعقوب، القاموس املحيط، ترتيب: الطاهر أمحد الزاوي، ج3،  ص309.
)8( الفيومي، أمحد بن حممد، املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري، اعتنى به: عادل   مرشد،]د.ت.[، ص545.

)9( الفوزان، صالح بن حممد، اس�تثار أموال الزكاة وما يف حكمها من األموال الواجبة حقًا هلل تعاىل، الرياض: دار 
كنوز إشبيليا، ط1، 1426ه�2005م، ص55.
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ه ذا مال)1(، ويقصد به اصطاحًا  َله َغرُيُه يقال: مّول فانًا متويًا إذا ص�ريّ  التمويـل: م�ن َموهَّ
توفري املستلزمات املالية الازمة للمشاريع)2(. 

2. 2 نشأة األنشطة والوسائل االستثمارية وتطورها

   إن اهتام اإلنسان باملال كسبًا وحفظًا، والستفادة منه يف حتسني أوضاعه املعيشية واحلياتية 
قديمة قدم اإلنسان، فإن غريزة حب املال وحب التملك والسعي لطلب الرزق جمبولة يف اإلنسان، 
فهو يب املال ويرص عليه ويبذل الغايل والرخيص يف سبيل مجعه وكسبه وتنميته كا هو مشاهد 
ْيِر َلَش���ِديٌد}8{ )العادي�ات(، ذلك؛ ألن املال رضوري  ِبّ اْلَ ُه ِلُ يف الواق�ع، ق�ال تعاىل:  }َوإَِنّ
لإلنسان بدونه ل يمكن أن يبقى اإلنسان عىل قيد احلياة، فكانت هذه الغزيرة رضورية لبقاء نوع 
اإلنس�ان، مع العلم أن الس�عي لطلب الرزق ليس خاصًا باإلنسان بل يعم كل األحياء تقريبًا من 

دواب وطيور وحرشات)3(.

  كان اإلنس�ان البدائي ل يملك س�وى عمله، وكان يس�تفيد من اخلريات الطبيعية من صيد 
وثار وحيوانات... ومل يكن يمتلك الوسائل واملعدات واإلمكانات واملشاريع الضخمة املنترشة 
يف ه�ذا الع�رص، وقد مرت حياة املجتمعات البرشية بعدة مراحل، وتطورت من مرحلة اقتناص 
الصيد واألس�اك واقتط�اف الثار إىل مرحلة الرعي إىل مرحل�ة الفاحة والزراعة حتى وصلت 

إىل مرحلة التقنية املتطورة وثورة املعلومات والتصالت والعوملة)4(.

  وكان الفرد يقوم بحاجاته بنفس�ه ثم ملا تنوعت حاجاته وتعددت مل يس�تطع إشباع حاجاته 
وحده فاحتاج إىل التعامل مع اآلخرين فابتكر وسائل لذلك منها: السوق، وتبادل السلع فيه مع 

اآلخرين، كا اخرتع النقود قيًا وأثانًا لألشياء)5(. 

)1( الفيومي، أمحد بن حممد، املصباح املنري، ص479.
)2( اجلمعة، عيل بن حممد، معجم املصطلحات القتصادية، ص190. 

)3( اب�ن عب�د رب�ه، أمحد بن حممد، العقد الفريد، ضبطه ورتب فهارس�ه: أمحد أمني وإبراهيم األبياري وعبد الس�ام 
هارون، بريوت: دار الكتاب العريب، ط1، 1411ه� 1991م، ج3، ص30.

)4( اخلياري، عال اهلاشمي، منهج الستثار يف ضوء الفقه اإلسامي، الدار البيضاء: رشكة النرش والتوزيع املدارس، 
ط1، 1413ه�1992م، ج1، ص35؛ ومرطان، س�عيد س�عد، مدخل للفكر القتصادي يف اإلسام، بريوت: 

مؤسسة الرسالة، ط1، 1417ه�1996م، ص17 وما بعدها.  
)5( زعرتي، عاء الدين، معامل اقتصادية يف حياة املسلم، ]د.م.[، دار غار حراء، ط3،  1428ه� 2007م، ص142. 
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  ويف احلضارات القديمة كاملرصية واهلندية والصينية... كان التبادل التجاري - مثا – مهًا 
لقتصادياهت�ا بل إن كثريًا من األنش�طة القتصادية لتلك املجتمع�ات، كانت تعتمد عىل التبادل 
التجاري، فلا جاء اإلسام شجع بدوره عىل ذلك، وبنّي فضل الذين يرضبون يف األرض يبتغون 
 }20{... ِ ْرِض َيْبَتُغ�وَن ِمْن َفْضِل اهللهَّ ُبوَن يِف اأْلَ م�ن فض�ل اهلل، قال تع�اىل: }... َوآَخُروَن َيرْضِ
)املزمل(، ونّوه عىل رحلتي الش�تاء والصيف لقريٍش، قال تعاىل: }ِلِيَلِف ُقَرْيٍش}1ِ{يَلِفِهْم 
ْيِف }2{ )قريش(، وقّص القرآن علينا قصة نبي اهلل يوسف عليه السام يف  َتاِء َوالَصّ ِرْحَلَة الِشّ
التخطيط القتصادي الفريد}َقاَل َتْزَرُعوَن َسْبَع ِسنَِي َدَأًبا َفَما َحَصْدُتْ َفَذُروُه ِفي ُسْنُبِلِه إَِلّ َقِليًل 
ِصُنوَن   ْمُتْم َلُهَنّ إَِلّ َقِليًل ِمَّا ُتْ ِمَّا َتْأُكُلوَن }47{ ُثَمّ َيْأتِي ِمْن َبْعِد َذلَِك َس���ْبٌع ِش���َداٌد َيْأُكْلَن َما َقَدّ

}48{ )يوسف()1(.

  ث�م ازداد النش�اط القتصادي وأخذ بالتس�اع والتنوع حتى بات يق�وم بدور كبري يف حياة 
األمم والش�عوب والدول، وصار يوجه سياس�تها وعاقاهتا مع الدول والش�عوب األخرى إىل 

درجة شن حروب طاحنة من أجله.

 وم�ن ناحية أخرى حتول القتصاد إىل علم له أسس�ه وقواع�ده يدرس يف اجلامعات، ونرش 
العديد من الكتب املؤلفة فيه، وتناوله الكثريون بالدراس�ة كل حس�ب مذهبه ومعتقده وثقافته، 

فهناك املذهب القتصادي الشرتاكي، وهناك الرأسايل، وهناك اإلسامي.

   ويف الرشيعة اإلسامية كانت النشاطات القتصادية - كغريها من جمالت احلياة التي هتم 
الفرد من عبادات وسياسة واجتاع -منظمًة أحكاُمها وموضوعًة أسُسها منذ نزول الرشيعة. 

   وكا هي س�نة احلياة يف تغري األحوال وعدم دوامها عىل حال فقد مر القتصاد اإلس�امي 
بعدة مراحل، يمكن إمجاهلا يف أربعة: مرحلة النشوء وهي عرص النبوة واخللفاء الراشدين، مرحلة 
النضج من القرن الثاين حتى القرن الرابع اهلجري، مرحلة الركود من القرن الرابع اهلجري حتى 
سقوط اخلافة اإلسامية، مرحلة التبعية لاقتصاد األجنبي وباألخص الغريب وذلك يف العرص 

)1( اخلياري، عال اهلاشمي، منهج الستثار يف ضوء الفقه اإلسامي، ج1، ص50، 54.  ومرطان، سعيد، مدخل 
إىل الفكر القتصادي يف اإلسام، ص17-19؛ وابن خلدون، عبد الرمحن، املقدمة، بريوت: دار الكتب العلمية، 

ط1، 1421ه�2000م، ص231.
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احلديث منذ دخول املستعمر الغريب للباد اإلسامية يف القرن التاسع عرش امليادي حتى اآلن)1(.

   وكان هناك عدد من الرواد املسلمني كان هلم دور بارز يف توطيد دعائم القتصاد اإلسامي 
وتوضيح معامله من أبرزهم: أبو يوس�ف وحممد بن احلس�ن الش�يباين وييى بن آدام، وأبو عبيد، 

والغزايل وابن تيمية وابن رشد وابن خلدون)2(.

  أما األنش�طة الس�تثارية فقد كانت حمدودة يف عرص النبوة وعرص اخللفاء الراشدين حيث 
كانت تنحرص – تقريبًا - يف التجارة والزراعة وتربية املوايش) الرعي ( والبيع والرشاء واإلجارة 
ونحوه�ا م�ن األنش�طة البس�يطة بالنظ�ر لعرصنا احل�ايل، وذلك لبس�اطة احلي�اة يف ذلك العرص 
وحمدودية املوارد؛ ولذلك مل يتطرقوا إىل دراس�ة صور وأس�اليب لألنشطة الستثارية؛ لكوهنا مل 
تظهر يف عرصهم؛ ولذا ياحظ يف مؤلفات الفقهاء القدامى اهتامهم ببحث ودراسة موضوعات 
مثل: الزكاة، صدقة التطوع، الكفارة والفدية، والوقف، الغنيمة، الفيء، اجلزية، العشور، إحياء 
املوات، اخلراج، بينا ل ترى فيها موضوعات مثل: الستثار)3(،األس�هم والس�ندات، األسواق 
املالية، البورصات، والرشكات متعددة اجلنس�يات، منظمة التجارة العاملية وغريها من أس�اليب 
وس�ائل ومؤسس�ات إنت�اج امل�ال وتنميته املتنوع�ة والكثرية الت�ي انترشت يف ه�ذه اآلونة، ومن 
أبرز املوضوعات أو املصطلحات التي ظهرت يف هذا العرص واش�تهر اس�تخدامها يف األوس�اط 

القتصادية الستثار الذي يتضمن صيغ وأساليب تنمية املال القديمة واحلديثة)4(.

)1( العم�ر، ف�ؤاد عب�د اهلل، مقدم�ة يف تاريخ القتصاد اإلس�امي وتطوره، ج�دة: البنك اإلس�امي  للتنمية، ط1، 
1424ه�2003م، ص95 وما بعدها.

)2( القره داغي، عيل حميي الدين، املقدمة يف املال والقتصاد وامللكية والعقد دراسة فقهية  قانونية اقتصادية، بريوت: 
دار البشائر اإلسامية، ط2، 1430ه�2009م، ص113.

)3( وإن كانوا تناولوا الس�تثار بالبحث والدراس�ة ضمن مفاهيم حتمل مضمونه مثل: التثمري   واإلناء وغريها كا 
تقدم يف تعريف الستثار.

)4( النجار، مصلح عبد احلي، تأصيل القتصاد اإلسامي، الرياض: مكتبة الرشد، ط1، 1424ه�2003م، ص61؛ 
والقره داغي، عيل حميي الدين، املقدمة يف املال والقتصاد  وامللكية والعقد، ص111- 112. 
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2. 3  أنواع االستثمار

   يمكن تقسيم الستثار باعتبارات عدة إىل األنواع التالية: 

فباعتبار األصل يمكن تقسيمه إىل:

أ � الس�تثار احلقيق�ي، وهو الس�تثار باألص�ول الثابتة أو املادية أو امل�واد األولية، أو هو الذي 
ي�ؤدي إىل حيازة أصول حقيقي�ة ذات قيمة اقتصادية تضاف إىل دخل الفرد أو ثروة املجتمع 
وزي�ادة الدخ�ل القوم�ي وتكوي�ن رأس م�ال للمجتم�ع، كالس�تثار يف اآللت واملعدات 
واملب�اين واملخ�زون الس�لعي واخلدمات واملش�اريع املختلفة من صناعي�ة وزراعية  وعقارية 
وغريها)1(، ويطلق عىل هذا النوع من الستثارات أيضًا: استثارات األعال أو املرشوعات، 
أو الس�تثارات القتصادي�ة أو العيني�ة، ومن ميزات�ه توافر قدر كبري من األم�ان فيه مقارنة 

بالستثار املايل ) الستثار يف األوراق املالية ()2(.

 ب � الس�تثار املايل وهو: إنفاق املال يف متلك األصول املالية كاألس�هم والس�ندات وش�هادات 
الستثار. أو هو: توظيف األموال يف سوق األوراق املالية)3(.

  وخيتل�ف ع�ن الس�تثار احلقيقي بأنه يمث�ل متلكًا ألصل مايل غري حقيق�ي، أو متلكًا حلصة 
يف رأس مال رشكة عن طريق ما يس�مى باألس�هم والس�ندات واحلصول عىل األرباح من خال 

املضاربات.

ول ينتج عادة عن هذه العمليات منفعة وزيادة اقتصادية يف ثروة املجتمع تتناس�ب مع كرب 
حجم خماطرها.

)1( املش�عل، خالد بن عبد الرمحن، اجلانب النظري لدالة الس�تثار يف القتصاد اإلسامي، الرياض: جامعة اإلمام 
حممد بن سعود اإلسامية، ]د.ط.[،]د.ت.[، ص62.  

.www.iifef.com2( موقع اهليئة اإلسامية العاملية لاقتصاد والتمويل(
)3( حردان، طاهر حيدر، مبادئ الستثار، عان: دار املستقبل، ط1، 1418ه�1997م، ص15.   
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ومن ميزاته س�هولة إجرائه، فقد يتم عن طريق وس�ائل التصال احلديثة من هاتف وفاكس 
وانرتنت وغريها، ومنها: انخفاض تكاليفه بالنظر إىل غريه من أس�اليب الستثار، فا يتاج إىل 

حفظ وختزين وصيانة..كا أنه ل يتاج إىل خربة أو معرفة ختصصية)1(.  

وبحسب مدة االستثامر:

 يقسم إىل:

أ �  استثارات قصرية األجل، وهي التي ترتاوح ما بني السنة والسنتني وتكثر يف الستثارات املالية.

 ب � استثارات متوسطة األجل: وترتاوح مدهتا ما بني سنتني وسبع سنوات يف الغالب كالستثار 
يف السلع واخلدمات املختلفة وهي أكثر انتشارًا من غريها من الستثارات.

 ج � اس�تثارات طويلة األجل: وهذا النوع من الس�تثارات يس�تخدم إلنش�اء املشاريع الكبرية 
كإقامة الفنادق واملباين التي إما لإلجيار أو السكن أو التعليم ونحوها)2(.

وبحسب اجلهة املستثمرة يقّسم مرة إىل:

أ � فردي ومجاعي، الفردي هو الذي يقوم به فرد واحد، واجلاعي يشمل الستثارات احلكومية 
والستثارات التي يقوم هبا شخصان فأكثر، أو مؤسسات أو رشكات.

ب � وم�رة إىل خ�اص وحكوم�ي، واخلاص يش�مل األفراد واملؤسس�ات وال�رشكات اخلاصة، 
واحلكومي هو الذي يقوم به احلكومة عند استعارها للال العام.

ج � خمتلط تشرتك فيه الدولة واملؤسسات اخلاصة)3(.

وبحسب جنسية املستثمرين ينقسم إىل:

أ � داخيل ) وطني (، إذا وظفت األموال الوطنية يف املشاريع الستثارية الوطنية. 

)1( املشعل، خالد بن عبد الرمحن، اجلانب النظري لدالة الستثار يف القتصاد اإلسامي، ص30-29.  
)2( عبد احلميد، عبد املطلب، مبادئ وأساسيات الستثار، اإلسكندرية: الدار اجلامعية، ط1،   2010م، ص49؛ 

www.iifef.comوموقع اهليئة اإلسامية العاملية لاقتصاد والتمويل
 )3( املصدر السابق، ص51، 53.  



31 

 ب � وأجنب�ي ) خارج�ي (، إذا اس�تخدم يف الس�تثار أموال ت�أيت من بلد آخر، فبالنس�بة للبلد 
املضيف يعترب استثارا أجنبيًا)1(، والستثار األجنبي بدوره ينقسم إىل مبارش وغري مبارش)2(.

وباعتبار جماله ينقسم إىل:

أ � مادي كالس�تثار يف جمال الصناعات: العس�كرية واملدنية، واخلدمية، أو الستثار يف األوراق 
املالية من أسهم وسندات وعمات أجنبية، أو الستثار يف العقار كبيع ورشاء املباين واألرايض 
وإقامة املباين واإلنشاءات، أو الستثار يف السلع واملوارد الطبيعية من معادن وغريها كالقطن 

والذهب والنفط)3(.

ب � ب�رشي، فمن جمالت الس�تثار احليوي�ة واملهمة يف هذا الزمن الس�تثار يف تنمية الطاقات 
البرشية وهتيئتها وتدريبها وإعدادها نظرًا ملا سيعود عىل املؤسسة أو املجتمع من فوائد ومنافع 

اقتصادية من ذلك)4(.

وباعتبار القائم عىل الستثار ينقسم إىل:

أ � استثار يقوم به صاحب املال نفسه.

ب � واستثار يتم عن طريق نائب عن صاحب املال فرد أو رشكة)5(. 

وباعتبار األعامل االستثامرية يمكن تقسيمها إىل:

أ � أعال ونشاطات استخراجية باستخراج املوارد الطبيعية واملواد األولية كاملعادن من األرض، 
أو استخراج اخلريات والثروات املختلفة من األرض عن طريق الزراعة. 

ب � أعال حتويلية وذلك بتحويل املواد املس�تخرجة من األرض إىل مواد مفيدة كتحويل القطن 
إىل مابس واحلديد إىل آلت ونحو ذلك.

)1( املشعل ، خالد بن عبد الرمحن، اجلانب النظري لدالة الستثار يف القتصاد اإلسامي، ص34-33.  
)2( عبد، حممد عبد العزيز، الستثار األجنبي املبارش، ص21-16.

)3( املشعل، خالد بن عبد الرمحن، اجلانب النظري لدالة الستثار يف القتصاد اإلسامي،     ص30.
)4( الطريقي، عبد اهلل عبد املحسن، القتصاد اإلسامي أسس ومبادئ وأهداف،ط2، 1414ه� ]د.ن.[، ص137.

)5( زعرتي، عاء الدين، معامل اقتصادية يف حياة املسلم، ص149، 151.
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ج � أعال خدمات كالستثار يف جمال التأمني أو الرشكات الستشارية ونحوها، ويقسم البعض 
األعال الستثارية هبذا العتبار إىل استثار زراعي وصناعي وخدمي)1(.

2 . 4 أبرز الصيغ والعقود االستثمارية

   هناك العديد من صيغ وصور الس�تثار القديمة واملعارصة، وفيا ييل أعرض ألبرز تلك 
الصيغ والعقود واألساليب الستثارية بإجياز)2(. 

2 . 4 . 1التجارة وهي يف اللغة

اَرًة : باع واشرتى)3(. ويف الصطاح: تقليب املال باملعاوضة أي البيع  رًا وجِتَ َر َيْتُجُر جَتْ من جَتَ
وال�رشاء لغرض الربح والناء)4(، وتعني التجارة ذلك النش�اط الس�تثاري الذي يقوم عىل بيع 

ورشاء السلع ونقلها بني البلدان هبدف الربح والتنمية)5(.

2 . 4 . 2 عقود املشاركات 

    أصبح للرشكات الستثارية والتجارية بأنواعها املختلفة أمهية كبرية يف هذا العرص عرص 
التكتات واألس�واق املش�رتكة والرشكات املتعددة اجلنس�يات، فرؤوس األموال الصغرية من 
الصعب أن حتقق األهداف الستثارية املرجوة، وأن تقوى عىل ختطي العقبات والتحديات التي 
تواجهها، باإلضافة إىل أن يف عقود املشاركات املرشوعة غنية عن كثري من وسائل الستثار احلديثة 

التي تتضمن الربا واملحرمات)6(.

)1( وقلع�ه ج�ي، حمم�د رواس، مباحث يف القتصاد اإلس�امي من أصول�ه الفقهية، ب�ريوت: دار  النفائس، ط1، 
1412ه�1991م، ص44؛ وعبد، حممد عبد العزيز، الستثار األجنبي املبارش، ص109-105.

)2( مشهور، أمرية، الستثار، ص398. 
)3( ابن منظور، لسان العرب، ج2، ص19، مادة: )جتر(.

)4( اجلمعة، عيل بن حممد، معجم املصطلحات القتصادية، ص167.
)5( ابن خلدون، عبد الرمحن، املقدمة، ص310 .

)6( مشهور، أمرية عبد اللطيف، الستثار، ص398؛ والصاوي، حممد صاح، مشكلة  الستثار يف البنوك اإلسامية 
وكيف عاجلها اإلسام، املنصورة: دار الوفاء، ط1،  1410ه�1990م، ص137.
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والرشك�ة يف اللغ�ة الخت�اط)1(، واصطاح�ًا: الجتاع يف اس�تحقاق أو ترصف)2(. وهي 
نوعان: رشكة أماك كاشرتاك اثنني يف ملكية عني عن طريق اإلرث ونحوه، ورشكة عقود، وهي 

عبارة عن العقد الواقع بني اثنني فأكثر يف مال وربحه)3(.
ورشك�ة العق�ود ه�ي املقص�ودة هنا، وهي أن�واع أخترص عىل أش�هرها يف الفقه اإلس�امي 

والقانون الوضعي.
تباينت رؤى الفقهاء يف تقسيمهم للرشكات وأكتفي بالتقسيم التايل:  

أ � رشكة الِعنان، وهي: الش�رتاك يف املال والعمل والربح بينها، وكثري من الرشكات املعارصة 
تدخل بطريقة أو بأخرى حتت هذه الرشكة)4(.

ب � رشكة األبدان ) األعال (، وهي: اشرتاك اثنني فأكثر فيا يكتسبونه كالشرتاك بني أصحاب 
احلرف والصناعات مثل: النجارين واحلدادين واحلالني واخلياطني والس�واقني والس�ارسة 

والدللني وما يصلونه فهو بينهم)5(. 
� رشكة الوجوه بحيث يشرتي الرشيكان يف الذمة إىل أجل فا يفضل بعد تسديد قيمة السلعة  ج  
فهو بينها، وتعتمد رشكة الوجوه عىل ثقة الناس يف الرشيكني بدون أن يكون هلا رأس مال 

يشرتكون فيه)6(. 
 د � رشك�ة املفاوض�ة، ويتس�اوى فيها الرشكاء يف امل�ال والدين والعمل من ابت�داء الرشكة حتى 
انتهائه�ا بحي�ث يفوض كل منها اآلخر يف الترصف يف املال بحض�ور صاحبه أو بعدمه بيعًا 

ورشاء ومسافرة ورهنًا ونحوها)7(.
 ه� � رشكة املضاربة وتسمى: القراض أو املعاملة، وهي يف اللغة: من الرضب وهو إيقاع يشء عىل 
يشء، ومنه الرضب يف األرض أي الذهاب والسفر فيها للتجارة غالبًا؛ ملا يف ذلك من رضب 

)1( ابن منظور، لسان العرب، ج7، ص99، مادة: )رشك(. 
)2( ابن قدامة، عبد اهلل بن أمحد، املغني، ج7، ص109.

)3( الزحييل، وهبة، الفقه اإلسامي وأدلته، ج5، ص3878-3877.
)4( ابن قدامة، عبد اهلل بن أمحد، املغني، ج7، ص121.

)5( املصدر السابق، ج7، ص111؛ وزعرتي، عاء الدين، معامل اقتصادية يف حياة املسلم،  ص153.
)6( املرصي، رفيق يونس، فقه املعامات املالية، دمشق: دار القلم، ط2، 1428ه�2007م، ص226.

)7( اب�ن قدام�ة، عب�د اهلل ب�ن أمحد، املغن�ي، ج7، ص 137؛ والصاوي، حممد صاح، مش�كلة  الس�تثار يف البنوك 
اإلسامية وكيف عاجلها اإلسام، ص145. 
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األرجل يف األرض)1(، وهي يف الصطاح: أن يدفع الشخص ماَلُه إىل آخر يتجر له فيه، عىل 
أن ما حصل من ربح فهو بينها حسب ما يشرتطانه)2(،  ويشرتط أن يكون الربح جزءًا شائعًا 
من الربح بالقدر الذي يتفق عليه الطرفان وبعد جرب اخلرسان، واخلسارة عىل رأس املال)3(.
وهناك تقس�يم آخر ألنواع الرشكات)4(، وهو تقس�يم قانوين معارص وهو أنواع أيضًا، فمرة 
تقس�م ال�رشكات إىل رشكات مدنية ورشكات جتارية، وم�رة إىل رشكات جرب ورشكات اختيار، 

ومرة إىل رشكات عامة ورشكات خاصة، وأقترص عىل التقسيم التايل: 
1 � رشكات األم�وال)5(، وتعتم�د يف تكوينه�ا ع�ىل اعتب�ار رؤوس أم�وال ال�رشكاء وليس عىل 
اعتبار األشخاص، وتكون أسهمها قابلة للتداول، مثل: رشكة املسامهة)6(، ورشكة التوصية 

باألسهم)7(، والرشكة ذات املسؤولية املحدودة)8(.
2 � رشكات األشخاص وتعتمد يف تكوينها عىل أشخاص الرشكاء فيها، بحيث يعرف بعضهم بعضًا، 
ويثق كل منهم يف اآلخر، مثل: رشكة التضامن)9(، رشكة التوصية البسيطة)10(، رشكة املحاصة)11(.

)1( ابن منظور، لسان العرب، ج8 ، ص36، مادة: ) رضب(.
)2( النووي، حميي الدين ييى بن رشف، منهاج الطالبني، ط2، 1426ه�2005، ج2،  ص230، وابن قدامة، عبد 

اهلل بن أمحد، املغني، ج7، ص132. 
)3( النووي، حميي الدين ييى بن رشف، منهاج الطالبني، ج2، ص230 وما بعدها؛   والزحييل، وهبة، الفقه اإلسامي 

وأدلته، ج5، ص3924-3923.
)4( الرشيف، حممد عبد الغفار، بحوث فقهية معارصة، بريوت: دار ابن حزم، ط1،  1422ه�2001، ص24-18. 

)5( اجليزاين، حممد بن حسني، فقه النوازل، ج3، ص320.
)6( وهي الرشكة التي يقسم رأس ماهلا إىل أسهم متساوية قابلة للتداول ول يكون الرشيك مسؤوًل عن ديون الرشكة 

إل عىل قدر أسهمه. املوسى، حممد بن إبراهيم وآخرون، الفقه امليرس، ج1، ص189.
)7( الرشكاء يف هذه الرشكة فريقان متضامنون مس�ؤولون عن التزامات الرشكة ، وموصون ومس�ؤوليتهم يف حدود 
أس�همهم وحصصهم. انظر: ييى، س�عيد، الوجيز يف النظام التجاري السعودي، جدة: رشكة مكتبات عكاظ، 

ط4، 1403ه�، ص117؛ واملوسى، حممد بن إبراهيم وآخرون، الفقه امليرس، ج1، ص190-189.
)8( عدد الرشكاء فيها معدودون ومسؤوليتهم عىل قدر حصتهم. انظر: باملكي، أكرم، القانون التجاري، عان: دار 

الثقافة، ط2، 2008، ص369؛ والرشيف ، حممد عبد الغفار، بحوث فقهية معارصة، ص23. 
)9( وه�ي رشك�ة بني اثنني أو أكثر يكونان مس�ؤولني بالتضامن عن التزام�ات الرشكة.. الرشيف، حممد عبد الغفار، 

بحوث فقهية معارصة، ص22. 
)10( الرشكاء فيها فريقان متضامنون مسؤولون عن ديون الرشكة والتزاماهتا، وموصون ومسؤوليتهم جتاه التزامات 
الرشكة وديوهنا قارصة عىل قدر حصصهم.انظر: انظر: ييى، سعيد، الوجيز يف النظام التجاري السعودي، جدة: 
رشكة مكتبات عكاظ، ط4، 1403ه�، ص116؛ والرشيف، حممد عبد الغفار، بحوث فقهية معارصة، ص23. 
)11( تس�جل باس�م أحد الرشكاء وليس هلا ش�خصية معنوية؟ الرشيف، حممد عبد الغفار، بحوث فقهية معارصة، 

ص23؛ املوسى، حممد بن إبراهيم وآخرون، الفقه امليرس، ج1، ص189.
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2 . 4 .3  االستثمار الزراعي كاملزارعة)1( واملساقاة)2( وإحياء املوات)3( 

ا}26{َفَأْنَبْتَنا ِفيَها  ْرَض َشًقّ وقد أشار القرآن الكريم إىل الزراعة بقوله تعاىل:   }ُثَمّ َشَقْقَنا اْلَ
َحًبّا }27{َوِعَنًبا َوَقْضًبا }28{َوَزْيُتوًنا َوَنْخًل }29{َوَحَدائَِق ُغْلًبا }30{َوَفاِكَهًة َوَأًبّا}31{
ْنَعاِمُكْم}32{ )عبس()4(. ول شك أن الستثار يف املرشوعات الزراعية له أمهية  َمَتاًعا َلُكْم َوِلَ

كبرية يف هذا العرص، ويمثل جماًل خصبًا لاقتصاديات املعارصة.

رابعًا: املرابحة لآلمر بالرشاء، وهي: البيع برأس املال مع زيادة ربح معلوم)5(، وصورهتا: أن يتقدم 
التاجر أو العميل إىل املرصف- مثًا - برغبته يف رشاء سلعة )صفقة( معينة بمواصفات حمددة، فيشرتي 
املرصف السلعة عىل أساس أن العميل وعد برشائها منه بعد ذلك مع زيادة نسبة معلومة من الربح)6(.

2 . 4 . 5 السلم، ومعناه في اللغة

 السلف)7(، واصطاحًا: عقد عىل موصوف يف الذمة بثمن مقبوض يف جملس العقد، بمعنى 
الثمن معجل ومقبوض يف جملس العقد، والسلعة أو املثمن مؤجل مؤخر)8(.

)1( مش�تقة م�ن ال�زرع وتس�مى خمابرة ومواكرة، وه�ي دفع أرض ملن يزرعه�ا ويقوم عليها بجزء مش�اع معلوم من 
املتحصل. انظر: ابن قاس�م، عبد الرمحن، حاش�ية الروض املربع، ج5، ص287؛ واملوس�ى، حممد بن إبراهيم 

وآخرون، الفقه امليرس، ج1، ص195.   
)2( من السقي وتسمى املعاملة، وهي أن يعامل إنسانًا عىل تعهد وتربية شجر بجزء من ثمره.النووي، حميي الدين ييى 
بن رشف، روضة الطالبني، ج4، ص226؛ واملوسى، حممد بن إبراهيم وآخرون، الفقه امليرس، ج1، ص195.
)3( اإلحياء جعل الشء حيًا، واملراد بإحياء املوات يف الفقه اإلس�امي: عارة األرض اخلربة التي ل مالك هلا، ول 
ينتف�ع هب�ا أحد وجعلها صاحلة لانتفاع هبا يف الس�كن والزراعة؛ ومحاد، نزيه، معج�م املصطلحات القتصادية 
يف لغة الفقهاء، 1415ه�1995م، ص41؛ واملوسى، حممد بن إبراهيم وآخرون، الفقه امليرس، ج1، ص256.    

)4( زعرتي، عاء الدين، معامل اقتصادية، ص158. 
)5( الدسوقي، حممد بن أمحد، حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري، بريوت: دار الكتب العلمية، ط2، 1424ه�2003م، 

ج4، ص257. 
)6( املصل�ح، عب�د اهلل، والص�اوي، ص�اح، ما ل يس�ع التاجر جهله) دليل املس�تثمر املس�لم إىل   األحكام الرشعية 
للمعام�ات القتصادي�ة املعارصة (، الرياض: دار املس�لم، ط1،    1422ه�� 2001م، ص166؛ وانظر: قرار 
جممع الفقه اإلسامي رقم: )40-41( يف:    قرارات وتوصيات جممع الفقه اإلسامي، دمشق: دار القلم، ط2، 

]د.ت.[، ص92-91.
)7( ابن فارس، أمحد بن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج3، ص90.

)8( ابن قاسم، عبد الرمحن بن قاسم، حاشية الروض املربع، ]د.م[، ]د.ن.[، ط9، 1424ه�، ج5، ص4. 
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   وله صور استثارية معارصة كثرية، كا أن له فوائد عديدة للبائع واملشرتي، والصناع والزراع 
وأصحاب املرشوعات الصغرية والكبرية وغريهم)1(. 

2 . 4 . 6 االستصناع، وهو في اللغة: طلب صنع الشيء)2(
 وهو يف الصطاح: عقد عىل مبيع يف الذمة رشط فيه العمل عىل الصانع)3(، وهو عقد بديل جيد 

يغني عن كثري من التعامات الربوية يف جمال الستثار، وفيه فوائد عديدة للمستصنع والصانع)4(.

2 . 4 . 7  اإلجارة وهي في اللغة

من األجر، وهو: العوض واجلزاء عن العمل)5(، ورشعًا: متليك منفعة بعوض، أو هي: بيع 
املنافع)6(.وهل�ا صور اس�تثارية عديدة كاإلجارة املنتهي�ة بالتمليك، وصورهتا: أن يؤجر املرصف 
اإلس�امي -مثًا- س�يارة أو منزًل أو غريه إىل ش�خص مدة معينة بأجرة معلومة عىل أن يملكه 

إياه عند انتهاء املدة ودفع مجيع األقساط)7(.

2 . 4 . 8 القرض، وهو في اللغة

 القط�ع)8(، واصطاح�ًا: دف�ع مال ملن ينتفع به وي�رد بدله)9(، والقرض وإن مل يكن وس�يلة 
اس�تثار إل أنه مهم يف تنفيذ بعض املش�اريع الس�تثارية يف هذا الزمن، وتوفري التمويل الازم 

لبعض املشاريع الستثارية)10(.

)1( الصاوي، حممد صاح، مشكلة الستثار يف البنوك اإلسامية، ص245 وما بعدها. 
)2( ابن منظور، لسان العرب، ج7، ص420، مادة)صنع(.

)3( ابن عابدين، حممد أمني، رد املحتار عىل الدر املختار، الرياض: دار عامل الكتب، ]د.ط.[، 1423ه�2003، ج7، 
ص474؛ واملصلح، عبد اهلل؛ والصاوي، صاح، ما ل يسع التاجر جهله، ص181-180.

)4( املصدر السابق، ص180-181؛ ومحاد، محزة عبد الكريم، خماطر الستثار املرصيف، ص167-169؛ وزعرتي، 
عاء الدين، معامل اقتصادية، ص209.

)5( ابن منظور، لسان العرب، ج1، ص77، مادة: ) أجر (.
)6( ابن قدامة، عبد اهلل بن أمحد، املغني، ج8، ص7. 

)7( املصل�ح، عب�د اهلل، والص�اوي، ص�اح، ما ل يس�ع التاجر جهل�ه، ص205؛ ومحاد، محزة عب�د الكريم، خماطر 
الستثار املرصيف، ص181.

)8( ابن منظور، لسان العرب، ج11، ص111، مادة: ) قرض (.
)9( ابن قاسم، عبد الرمحن بن قاسم، حاشية الروض املربع،]د.م[، ]د.ن.[، ط9، 1424ه� ، ج5 ، ص36.

)10( املصلح، عبد اهلل، والصاوي، صاح، ما ل يسع التاجر جهله، ص211.
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   ومن صور الستثارات املعارصة ذات األمهية: الستثارات العقارية، الستثار يف األوراق 
املالية)األس�هم والس�ندات(، اس�تثار األموال العامة واألموال الواجبة حقا هلل تعاىل كالزكوات 
والكفارات والتربعات كاألوقاف ونحوها، وكثري من الستثارات التي جترهيا املصارف اإلسامية 
املعارصة والبنوك التقليدية ورشكات توظيف األموال األخرى يف خمتلف املجالت والقطاعات 

الزراعية والصناعية والتعليمية والصحية واخلدمية وغريها)1(.

2. 5 أهمية االستثمار

  إن اإلسام وضع أسسًا ومبادئ للنشاطات القتصادية، تنري الطريق للناس، وتربهن لكل 
أح�د صاحي�ة النظام القتصادي اإلس�امي للتطبيق يف كل زمان وم�كان، ويقفون من خاهلا 
عىل سبل استغال األموال واستثارها باألسلوب األسلم واآلمن واألنفع هلم، كا بنّي اإلسام 
األساليب والطرق الضارة واملحرمة رشعًا من ربًا وغش وظلم وغريها، وفتح الباب فيا عدا ذلك 
تاركًا للناس ابتكار واختيار أس�اليب كس�ب املال وتنميته حسب حاجاهتم ومعارفهم وخرباهتم 

وقدراهتم، فلكل عرص ظروفه وعادته، ولكل بيئة ظروفها وخصائصها.

  إن استثار املال يف نظر الرشيعة اإلسامية رضوري لتحقيق األمن الغذائي والقوة القتصادية 
الازمة لقيام األمة بواجباهتا وأداء رسالتها جتاه نفسها وجتاه األمم األخرى، ومتكينها من الكتفاء 
الذايت ألفرادها، وإل كانت عالة عىل غريها تعيش حتت رمحة أعدائها مع ما يف ذلك من الضعف 
والذل واملهانة، فإن القوة القتصادية وس�يلة لتحقيق القوة العس�كرية املأمور هبا يف قوله تعاىل: 
ُكْم...}60{  ِه َوَعُدَوّ ْيِل ُتْرِهُبوَن بِِه َعُدَوّ الَلّ ٍة َوِمْن ِرَباِط اْلَ وا َلُهْم َما اْسَتَطْعُتْم ِمْن ُقَوّ }َوَأِعُدّ
)األنفال(، كا أن الستثار وسيلة لستغنائها عن غريها، واكتفائها بمواردها ومتلكاهتا اخلاصة؛ 

ألن أفضل ما يأكله املرء – وكذا األمة – هو ما كان من عمل يده)2(.

)1( زع�رتي، ع�اء الدي�ن، معامل اقتصادية يف حياة املس�لم، ص211؛ واجليزاين، حممد حس�ني، فق�ه النوازل، ج3، 
ص170 وما بعدها.  

)2( فياض، عطية، مدخل إىل فقه املهن، القاهرة: دار النرش للجامعات، ط1، 1426ه�2005م، ص18 وما بعدها.
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  وتأيت أمهية اس�تثار املال يف اإلس�ام من أمهية املال نفس�ه، فاملال من الرضوريات اخلمس 
التي ل تس�تقيم حياة الناس إل هبا، وعليه تتوقف كثري من مصاحلهم الدينية والدنيوية ، بحيث 
ل يمكن القيام هبا بدون مال، وما ل يتم الواجب إل به فهو واجب؛ إذًا فاكتساب املال والسعي 
إىل زيادته واستثاره وحفظه من األمهية بمكان)1(. وبا أن أمهية استثار املال تتفرع عن أمهية املال 

نفسه أورد هنا بعض النصوص الدالة عىل أمهية املال ومن ثّم عىل أمهية الستثار: 

...ِ ْرِض َواْبَتُغوا ِمْن َفْضِل اهللهَّ وا يِف اأْلَ َاُة َفاْنَترِشُ �  املال فضل من اهلل قال تعاىل: } َفإَِذا ُقِضَيِت الصهَّ
}10{ )اجلمعة(، روى أبو هريرة [ أن فقراء املهاجرين أتوا رسول اهلل > فقالوا: ) ذهب 
أهل الدثور بالدرجات العىل والنعيم املقيم فقال وما ذاك؟ قالوا: يصلون كا نصيل ويصومون 
كا نصوم ويتصدقون ول نتصدق ويعتقون ول نعتق فقال رسول اهلل >: أفا أعلمكم شيئًا 
تدرك�ون به من س�بقكم وتس�بقون به م�ن بعدكم؟ ول يكون أحد أفض�ل منكم إل من صنع 
مثل ما صنعتم قالوا: بىل يا رسول اهلل، قال: تسبحون وتكربون وحتمدون دبر كل صاة ثاثا 
وثاثني مرة، قال أبو صالح: فرجع فقراء املهاجرين إىل رس�ول اهلل > فقالوا: س�مع إخواننا 

أهل األموال با فعلنا ففعلوا مثله فقال رسول اهلل > ذلك فضل اهلل يؤتيه من يشاء ()2(.

َة...  نهَّ ُم اجْلَ ْم بِ�َأنهَّ هَلُ ٰى ِمَن امْلُْؤِمننَِي َأْنُفَس�ُهْم َوَأْمَواهَلُ َ َ اْش�رتَ � امل�ال ثم�ن للجنة قال تعاىل:}  إِنهَّ اهللهَّ
}111{ )التوبة()3(.

ْنَيا ... }46{ )الكهف(، وقال:  }ُقْل  َياِة الدُّ � املال زينة ومجال قال تعاىل: } امْلَاُل َواْلَبُنوَن ِزيَنُة احْلَ
ْزِق...}32{ )األعراف(. َباِت ِمَن الِرّ يِّ تِي َأْخَرَج لِِعَباِدِه َوالَطّ ِه اَلّ َم ِزيَنَة الَلّ َمْن َحَرّ

ِ الهَِّذي آَتاُكْم ...}33{ )النور(. � أضافه اهلل سبحانه وتعاىل إىل نفسه قال تعاىل: } ... َوآُتوُهْم ِمْن َماِل اهللهَّ

� وق�د نب�ه اهلل س�بحانه وتعاىل الناس إىل اس�تخراج الكنوز والس�تفادة من اخل�ريات املبثوثة يف 

)1( فياض، عطية، مدخل إىل فقه املهن، ص14؛ واليويب، حممد س�عد، مقاصد الرشيعة اإلس�امية وعاقتها باألدلة 
الرشعية، الرياض: دار اهلجرة، ط2، 1423ه� 2002م، ص285-283.

)2( أخرجه البخاري يف األذان، باب الذكر بعد الصاة، احلديث رقم: 843، موس�وعة احلديث الرشيف ) الكتب 
الستة(، ص67؛ ومسلم يف املساجد ومواضع الصاة، باب استحباب الذكر بعد الصاة وبيان صفته، احلديث 

رقم: 595، موسوعة احلديث الرشيف ) الكتب الستة (، ص770.
)3( القره داغي، عيل حميي الدين، املقدمة يف املال والقتصاد وامللكية والعقد، ص60. 
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الكون املسخر للناس أساسًا، فقد نّوه القرآن بالثروة احليوانية يف آيات كثرية منها قوله تعاىل: 
ْنَعاَم َخَلَقَها َلُكْم ِفيَها ِدْفٌء َوَمَناِفُع َوِمْنَها َتْأُكُلوَن }5{َوَلُكْم ِفيَها َجَماٌل ِحَي ُتِريُحوَن  }َواْلَ
ْنُفِس إَِنّ َرَبُّكْم  ِمُل َأْثَقاَلُكْم إَِلى َبَلٍد َلْم َتُكوُنوا َبالِِغيِه إَِلّ بِِش���ِقّ اْلَ َوِحَي َتْس���َرُحوَن }6{َوَتْ
ِمي���َر لَِتْرَكُبوَها َوِزيَنًة  َوَيْخُلُق َما َل َتْعَلُموَن  }8{ ْيَل َواْلبَِغاَل َواْلَ َل���َرُءوٌف َرِحيٌم }7{َواْلَ
)النحل(، والثروة النباتية بقوله تعاىل:}َوُهَو الهَِّذي َأْنَش�َأ َجنهَّاٍت َمْعُروَش�اٍت َوَغرْيَ َمْعُروَشاٍت 
ا َوَغرْيَ ُمَتَش�ابٍِه ُكُلوا ِم�نْ َثَمِرِه إَِذا َأْثَمَر  اَن ُمَتَش�اهِبً مهَّ ْيُتوَن َوالرُّ َتِلًفا ُأُكُلُه َوالزهَّ ْرَع خُمْ َوالنهَّْخ�لَ َوالزهَّ
ِفنَي}141{ )األنعام(، وكذلك بالثروة  ُه َل ُيِبُّ امْلُرْسِ ُفوا إِنهَّ ُه َيْوَم َحَصاِدِه َوَل ُترْسِ َوآُت�وا َحقهَّ
ا َوَتْسَتْخِرُجوا ِمْنُه ِحْلَيًة  ًما َطِرًيّ َر اْلَبْحَر لَِتْأُكُلوا ِمْنُه َلْ املائية والبحرية بقوله: }َوُهَو اَلِّذي َسَخّ

ُكْم َتْشُكُروَن}14{)النحل(. َتْلَبُسوَنَها َوَتَرى اْلُفْلَك َمَواِخَر ِفيِه َولَِتْبَتُغوا ِمْن َفْضِلِه َوَلَعَلّ

 ِ ْرِض َيْبَتُغوَن ِمْن َفْضِل اهللهَّ ُبوَن يِف اأْلَ � واإلسام يشجع عىل التجارة قال تعاىل}... َوآَخُروَن َيرْضِ
...}20{ )املزمل(، وقال >: ) التاجر الصدوق األمني، مع النبيني والصديقني والشهداء()1(.

� حث اإلسام عىل اكتساب املال، وحذر من البطالة والتكال عىل اآلخرين وسؤاهلم قال >: 
) م�ا أكل أح�د طعام�ًا قط خريًا من أن يأكل من عمل ي�ده...()2(، وقال: ) ألن يتزم أحدكم 
حزمة من حطب، فيحملها عىل ظهره فيبيعها، خري له من أن يسأل رجًا، يعطيه أو يمنعه ()3(. 

� املال وسيلة لتحقيق بقية املقاصد الرضورية األخرى والواجبات الرشعية كاجلهاد واحلج والزكاة 
وإقامة احلدود وحفظ األمن وغريها، وكثري من وجوه اخلري األخرى، روي عن النبي > أنه 

قال:) إن اهلل عز وجل قال: إنا أنزلنا املال إلقام الصاة وإيتاء الزكاة ()4(. 
)1( أخرجه الرتمذي يف البيوع، باب ما جاء يف التجار، احلديث رقم: 1209، موس�وعة احلديث الرشيف ) الكتب 
الستة (، قال عنه الرتمذي: حديث حسن ل نعرفه إل من هذا الوجه، ص1772. وضعفه األلباين برقم: 2501، 

انظر: ضعيف اجلامع الصغري، بريوت: املكتب اإلسامي، ط3، 1410ه�،1990م، ص368.
)2( أخرجه البخاري يف البيوع، باب كسب الرجل وعمل يده، احلديث رقم: 2072، موسوعة احلديث الرشيف ) 

الكتب الستة (، ص162.
)3( أخرجه البخاري يف الزكاة، باب الس�تعفاف عن املس�ألة، احلديث رقم: 1470، موس�وعة احلديث الرشيف ) 
الكتب الستة (، ص 116؛ ومسلم يف الزكاة، باب كراهة املسألة للناس، احلديث رقم: 1042، موسوعة احلديث 

الرشيف ) الكتب الستة (، ص841.
)4( رواه أمحد يف املسند، انظر: املوسوعة احلديثية ) مسند اإلمام أمحد بن حنبل (، حتقيق: شعيب األرنؤوط وآخرون، 
بريوت: مؤسسة الرسالة، ط2، 1429ه�2008م، احلديث رقم: 21906، ج36، ص237، وصححه األلباين 

يف صحيح اجلامع الصغري برقم: 1781، ج1، ص366. 
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  ومع كل ذلك الهتام الذي أوله اإلسام للال، فإنه ينظر إىل املال نظرة معتدلة ومتوازنة، 
ْرِض َيْبَتُغوَن ِمْن َفْضِل  ُبوَن يِف اأْلَ تعت�رب امل�ال خريًا ونعمة وفضًا قال تع�اىل:  }... َوآَخُروَن َيرْضِ
ًا وواجبًا رشعيًا،  ِ ...}20{ )املزمل(، وتعترب اكتسابه والعمل عىل استثاره وحفظه عمًا خريرِّ اهللهَّ
ويف املقابل مل يبالغ اإلسام يف املال ومل جيعله صنًا يعبد، تشن احلروب وتسفك الدماء من أجله، 
ْرَهِم َواْلَقِطيَفِة  يَناِر َوالدرِّ وتستباح كل املحرمات يف سبيل حتصيله ومجعه، قال >:) َتِعَس َعْبُد الدرِّ
ِميَصِة إِْن ُأْعِطَي َريِضَ َوإِْن مَلْ ُيْعَط مَلْ َيْرض ()1(، بل هو يف نظر اإلسام وسيلة لقضاء احلاجات  َواخْلَ
وأداء الواجبات الرشعية؛ وهلذا وضع اإلس�ام قيودًا وضوابط، ترش�د الناس إىل الس�لوكيات 
َا َأْمَواُلُكْم َوَأْوَلُدُكْم  الصحيح�ة واملرشوعة جتاه املال حمذرًا م�ن أن يفتتن به الناس قال تعال:}َنّ
ُه ِعْنَدُه َأْجٌر َعِظيٌم }15{ )التغابن(؛ إذًا فاكتساب املال احلال وتنميته واستثاره مدوح  ِفْتَنٌة َوالَلّ
يف اإلسام؛ ألنه وسيلة للقيام بالواجبات الرشعية، كا أنه وسيلة لنهضة األمة، وتعمري الكون، 

وخدمة الناس واإلحسان إليهم)2(.

   والس�عي يف طل�ب امل�ال لي�س بمذموم بل ه�و مدوح مأمور ب�ه إل إذا كان من طريق غري 
مرشوع، أما طلبه من وجهه فممدوح ومأمور به، قال ابن عبد الرب رمحه اهلل: ))... وأما إذا كان 
ب فيه إليه، باإلنفاق يف سبيله ومرضاته،  املال مكتسبًا من وجه ما أباح اهلل، وتأّدت منه حقوقه، وُتقررِّ
فذلك املال حممود، مدوح كاس�به ومنفقه، ل خاف بني العلاء يف ذلك، ول خيالف فيه إل من 
جهل أمر اهلل، وقد أثنى اهلل عىل إنفاق املال يف غري آية من كتابه وحمال أن ينفق ما ل يكتسب (()3(.

 وما يدل عىل فضل وأمهية استثار املال:

ا َوَعَلنَِيًة َفَلُهْم  َهاِر ِسًرّ ْيِل َوالَنّ ِذيَن ُيْنِفُقوَن َأْمَواَلُهْم بِالَلّ � مدح اإلنفاق يف سبيل اهلل قال تعاىل: }اَلّ
َأْجُرُه���ْم ِعْنَد َربِِّهْم َوَل َخْوٌف َعَلْيِه���ْم َوَل ُهْم َيْحَزُنوَن}274{)البقرة( وقال تعاىل: }َمْن َذا 
َه َقْرًضا َحَس���ًنا َفُيَضاِعَفُه َلُه َوَلُه َأْجٌر َكِرمٌي}11{ )احلديد(؛ ومن مل يكتس�ب  اَلِّذي ُيْقِرُض الَلّ

)1( أخرجه البخاري يف اجلهاد، باب احلراسة يف الغزو يف سبيل اهلل، احلديث رقم: 2886، موسوعة احلديث الرشيف 
) الكتب الستة (، ص232.

)2( القره داغي، عيل حميي الدين، املقدمة، ص60.   
)3( ابن عبد الرب، يوسف بن عبد اهلل، جامع بيان العلم وفضله، حتقيق: شعيب األرنؤوط، بريوت: مؤسسة الرسالة، 

ط1، 1429ه�2008م، ص247.
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املال ومل يستثمره من الصعب أن يتمكن من اإلنفاق يف سبيل اهلل؛ إذ فاقد الشء كيف يعطي!.

� إن اكتس�اب املال واس�تثاره وس�يلة حلفظ اإلنس�ان دينه، وعرضه، وكرامته، فقد كان السلف 
يقولون: )) اجتروا واكتسبوا فإنكم يف زمان إذا احتاج أحدكم كان أول ما يأكل دينه ((، وكانوا 
يقولون أيضًا: )) املال ساح املؤمن، وألن أترك ماًل ياسبني اهلل عليه خري من أن أحتاج إىل 
الناس (()1(، قال أبو الدرداء [: )) من فقه الرجل املسلم استصاحه معيشته((، وقال أيضًا: 

)) صاح املعيشة من صاح الدين، وصاح الدين من صاح العقل (()2(. 

ين، ومتألهٌَّف    وما قيل يف أمهية استثار املال: )) واعلم أن تثمري املال آلٌة للمكارم، وعوٌن عىل الدرِّ
ف ل بقاء معه لكثري، ول تثم�ري معه لقليل، ول تصلح عليه دنيا  لإلخوان...واعل�م أن ال�رسهَّ

ول دين (()3(.

� دور الستثار يف التنمية القتصادية؛ فإن لاستثار تأثريًا قويًا يف دفع عملية التنمية القتصادية 
قدم�ًا ب�ل هو من أبرز وس�ائل حتقي�ق التنمي�ة القتصادية، والهت�ام بالتنمية يعن�ي الهتام 
بالس�تثار، كا أن له دورًا مهًا يف توفري الس�لع الرأسالية وتوس�يع الطاقة اإلنتاجية وحتسني 

قدرات القوى العاملة)4(.

بِىرِّ )>( َقاَل ) َبْيَنا َرُجٌل بَِفَاٍة ِمَن  � وما يدل عىل فضل وأمهية الستثار ما رواه َأبِو ُهَرْيَرَة َعِن النهَّ
ِ َما اْسُمَك َقاَل ُفَاٌن.  اَبٍة اْسِق َحِديَقَة ُفَاٍن... َفَقاَل َلُه َيا َعْبَد اهللهَّ اأَلْرِض َفَس�ِمَع َصْوًتا ِف َس�حَ
ِ مِلَ َتْسَأُلنِى َعِن اْسِمى َفَقاَل إِنرِّى َسِمْعُت َصْوًتا  َحاَبِة َفَقاَل َلُه َيا َعْبَد اهللهَّ لِِاْسِم الهَِّذى َسِمَع ِف السهَّ
ا إَِذا ُقْلَت  َحاِب الهَِّذى َهَذا َماُؤُه َيُقوُل اْسِق َحِديَقَة ُفَاٍن ِلْسِمَك َفَا َتْصَنُع ِفيَها؟ َقاَل: َأمهَّ ِف السهَّ
ُق بُِثُلثِ�ِه َوآُكُل َأَنا َوِعَياىِل ُثُلًثا َوَأُردُّ ِفيَها ُثُلَثُه ()5(، فقد  ُرُج ِمْنَها َفَأَتَصدهَّ َه�َذا، َفإِنرِّ�ى َأْنُظُر إىَِل َما خَيْ

)1( الزخم�رشي، حممود بن عمر، الكش�اف ع�ن حقائق التنزيل وعيون األقاويل يف وج�وه التأويل، اعتنى به: خليل 
مأمون شيحا، بريوت: دار املعرفة، ط: األوىل، 1423ه�2002م، ص219. 

)2( ابن عبد الرب، يوسف عبد اهلل، جامع بيان العلم وفضله، ص251.   
)3( ذكره اجلاحظ يف الرسائل نقًا أمحد بن حممد بن عبد ربه يف العقد الفريد، ج3، ص30. 

)4( املشعل، خالد، اجلانب النظري لدالة الستثار يف القتصاد اإلسامي، ص38؛ والعويض، رفعت السيد، منهج 
الدخار والستثار يف القتصاد اإلسامي، ]د.م.[، الحتاد الدويل للبنوك اإلسامية، ]د.ت.[، ص4. 

)5( أخرجه مسلم يف الزهد والرقائق، باب فضل اإلنفاق عىل املساكني وابن السبيل، احلديث رقم: 2984، موسوعة 
احلديث الرشيف ) الكتب الستة (، ص1194.
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قس�م الرجل حمصوله الزراعي إىل ثاثة: فثلث لاس�تهاك، وثل�ث للتصدق وتأمني حقوق 
املجتمع يف املال، وثلث لاستثار حتى يستمر اإلنتاج)1(. 

� وما يدل عىل أمهية اس�تثار املال أيضًا مرشوعية التخفيف من العبادات من صاة وصيام عند 
السفر من أجله، وكذلك جواز الشتغال به عند السفر لعبادة احلج قال تعاىل: } لْيَس َعَلْيُكْم 

ُجَناٌح َأْن َتْبَتُغوا َفْضًا ِمْن َربرُِّكْم...}198{ )البقرة(.

2. 6  مقاصد الشريعة في االستثمار
   ملا كانت الرشيعة اإلسامية جاءت لتحصيل مصالح العباد الدنيوية واألخروية ودفع املضار 
عنهم، وكان املال من أهم تلك املصالح بل كان السبيل إىل حتصيل الكثري من تلك املصالح، عنيت 

الرشيعة باملال اكتسابا وحتصيا وحفظًا وإنفاقًا.

 وأحاول إلقاء الضوء عىل مقاصد الرشيعة يف حفظ املال بالكتساب والستثار فيا ييل:
� حتقيق التنمية القتصادية للمجتمع املس�لم والذي من الصعب أن يتحقق بالدرجة املطلوبة ما 
مل يت�م تفعي�ل دور الس�تثارات الداخلي�ة واخلارجية؛ لذا عىل الدولة أن تط�ور البنية التحتية 
واملنشآت التي ختدم الستثار، كا أن عليها أن تدعم املشاريع القتصادية الرضورية وتشجع 

خمتلف املشاريع الستثارية)2(. 
� حتقيق السعادة ألفراد املجتمع ويتم ذلك بأمرين: 

األول: توفري احلاجات املادية األساس�ية والرضورية، وضان احلد األدنى من العيش الكريم   
واحلياة الطيبة ألفراد املجتمع.

والثاين: تلبية املتطلبات واحلاجات الروحية والنفسية عن طريق اإليان باهلل...إذ اإلنسان جسد   
وروح كامها يتاج إىل إشباع، فإذا مل يتم إشباع احلاجتني، أو تم إشباع إحدامها دون اآلخرى 
فقد اإلنس�ان التوازن بني جانبيه: املادي والروحي ومن ثم الس�عادة، والس�عي لطلب الرزق 

احلال بكل الوسائل املرشوعة با فيها استثار املال، فيه إشباع اجلانب املادي لإلنسان)3(.

)1( املشعل، خالد بن عبد الرمحن، اجلانب النظري لدالة الستثار يف القتصاد اإلسامي،  ص62.  
)2( العيادي، أمحد صبحي، األمن الغذائي يف اإلسام، ص452، 453.

)3( النجار، مصلح عبد احلي، تأصيل القتصاد اإلسامي، ص196-199؛ ومشهور، أمرية عبد اللطيف، الستثار 
يف القتصاد اإلسامي، ص40؛ واخلادمي، نور الدين، املقاصد الرشعية...، ص45.
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وم�ن املعل�وم أن اإلس�ام ينظر إىل احلي�اة، وإىل األمور املالي�ة نظرة عادل�ة متوازنة جتمع بني   
متطلب�ات اجلس�م والروح، وبني الواجبات الدينية ومس�تلزمات احلي�اة، وبني مصلحة الفرد 
ومصلحة اجلاعة، وتس�عى إىل حتقيق املصالح العامة للمجتمع يف دنياه وآخرته وتبذل اجلهد 
الازم للقضاء عىل الفقر والبطالة، وتعمل عىل حتقيق األمن الغذائي وحتقيق العدالة الجتاعية، 
فينبغي أن تكون أهداف الس�تثار متس�قة م�ع أهداف ومقاصد الرشيع�ة العامة ومقاصدها 
اخلاص�ة يف امل�ال؛ ل�ذا جيب عىل املس�تثمر أن يتأكد من أن النتائج التي يأمل أن يققها نش�اطه 
الس�تثاري متفقة م�ع النتائج واألهداف التي يريدها الش�ارع من تعم�ري لألرض وإصاح 
هلا واس�تخراج لكنوزها وثرواهتا، كا أن عليه أن يس�تخدم عائدات وأرباح نش�اطه فيا يقق 
له وللبرشية الس�عادة والرفاهية والعيش الكريم، ويس�هم يف مكافحة الفقر واجلوع واملرض 

واجلهل)1(.
� حمارب�ة الفق�ر والب�ؤس واجلوع، وإجياد فرص عمل ومص�ادر رزق للعاطلني عن العمل، ومن 
ثم مكافحة اجلرائم التي قد تنتج عن العوز واحلاجة، ول يكون ذلك إل بالعناية باملال وبذل 
اجله�د يف س�بيل حتقيق نائ�ه وحتصيل الربح فيه، فاس�تثار املال وحتقيق الرب�ح فيه مقصد من 
مقاص�د الرشيع�ة، وهو مطلب رشع�ي بحد ذاته برشط أن يكون ع�ن طريق احلال وبرشط 

العدل واإلحسان)2(.
� أداء الواجبات املالية العينية والكفائية من نفقات وزكوات وغريها من احلقوق، وحتقيق التكافل 
الجتاعي املنشود، والتمكن من امتثال أمر اهلل يف هذا الشأن، ومن ثم الفوز برمحته ورضوانه؛ 

نظرًا ملا يققه الستثار من منافع دنيوية وأخروية يثاب عليها العبد إذا أحسن النية)3(. 
� تأمني احلاجات احلالية واملتوقعة لعموم األمة ولألفراد يف حالتي السلم واحلرب وعند الضعف 

)1( اهلواري، سيد، املوسوعة العلمية والعملية للبنوك اإلسامية) الستثار (، ج6،ص18؛ وابن عاشور، حممد الطاهر، 
مقاصد الرشيعة اإلسامية، حتقيق: حممد الطاهر امليساوي، عان: دار النفائس، ط2، 1421ه�2001م، ص464.
)2( الغزايل، حممد بن حممد، إحياء علوم الدين، بريوت: دار الندوة اجلديدة، ]د.ت.[، ج2، ص115؛ أبو حس�بو، 
فهد بن أمحد، ضوابط حرية الس�تثار املايل، رس�الة ماجس�تري من قسم السياس�ة الرشعية باملعهد العايل للقضاء 

جامعة اإلمام حممد بن سعود، 1424- 1425ه�، ص68.  
)3( أبو غدة، عبد الس�تار، )) التوجيه اإلس�امي لاس�تثار ((، جملة القتصاد اإلس�امي، ديب: العدد 173،) ربيع 

اآلخر عام1416ه� (، ص63.  
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وكرب السن أو املوت، والقدرة عىل مواجهة األزمات القتصادية بجدارة عىل مستوى األفراد أو 
األمة، روي أنه  كان من دعائه � > �:) اللهم اجعل أوسع رزقك عيّل عند كرب سني وانقطاع 
عم�ري وق�رب أج�يل ()1(، وهو  دليل عىل أمهي�ة الدخار للحالت الطارئ�ة وحالة الضعف 

واملرض ونحوها.
� حتقيق القوة القتصادية لألمة؛ إذ إن من وسائل اجلهاد واملقاومة يف هذا العرص اجلهاد القتصادي 
وذل�ك بتحقي�ق الكتفاء الذايت لألمة وعدم الحتاج إىل األعداء، والقدرة عىل مقاطعة س�لع 
وبضائع األعداء عند احلاجة ل سيا وأن الرصاع عىل املصالح القتصادية صار سمة بارزة يف 
هذا العرص حتى بات الرصاع القتصادي أرشس وأكثر تأثريًا من الرصاع العسكري يف كثري 
من األحيان، فالقوة القتصادية رضورية يف هذا الزمن)2(، يقول الشيخ ابن عاشور رمحه اهلل: 
)) واعلم أن من جهات توازن األمم يف السلطان عىل هذا العامل جهة الثروة، فبنسبة ثروة األمة 
إىل ثروة معارصهيا من األمم تعّد األمة يف درجة مناسبة لتلك النسبة يف قوهتا، وحفظ كياهنا، 

وتسديدها مآرهبا وغناها عن الرضاعة إىل غريها(()3(.
� املحافظة عىل األموال والتي إذا مل يتم استثارها يكون مصريها النفاد والنتهاء؛ نتيجة تعطيلها 

عن الستثار والزيادة مع استمرار استهاكها.
� حتقي�ق العدالة الجتاعية وضان التوزيع الع�ادل للثروات بني األفراد واملناطق واألجيال من 
خال العديد من اآلليات كترشيع الزكاة والنفقات الواجبة واملرياث واألوقاف والصدقات... 
فعن طريق الستثار تقوى األموال عىل تغطية هذه احلاجات، أما إذا مل تستثمر األموال فمآهلا 

إىل الضمحال ولن تتمكن من حتقيق ذلك اهلدف النبيل)4(.   

)1( أخرجه احلاكم يف املس�تدرك، وقال عنه: هذا حديث حس�ن اإلس�ناد ، واملتن غريب... انظر: احلاكم، حممد بن 
عب�د اهلل، املس�تدرك ع�ىل الصحيحني، حتقي�ق: مصطفى عب�د القادر عطا، ب�ريوت: دار الكت�ب العلمية، ط2، 
1422ه��2002م، ج1، ص542. حس�نه األلب�اين يف صحيح اجلامع الصغري برق�م: 1255، ج1، ص270، 

ونقل أنه استدرك ونقله إىل ضعيف اجلامع الصغري.
)2( زعرتي، عاء الدين، معامل اقتصادية يف حياة املسلم، ص82-81. 
)3( ابن عاشور، حممد الطاهر، مقاصد الرشيعة اإلسامية، ص459.  

)4( العم�ر، ف�ؤاد عب�د اهلل، مقدمة يف تاريخ القتصاد اإلس�امي وتط�وره، ص383؛ وزعرتي  ع�اء الدين، معامل 
اقتصادية، ص171وما بعدها؛ واهلواري، س�يد، املوس�وعة العلمية  والعملية للبنوك اإلس�امية ) الستثار (، 

ج6، ص66.
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� محاي�ة مصلح�ة األجيال القادمة بدءًا بالورثة ق�ال >: ) إنك أن تذر ورثتك أغنياء خري من أن 
تذرهم عالة يتكففون الناس...()1(،  وقد منع عمر [ قسمة أرض سواد العراق بني الفاحتني 

حرصًا عىل مصلحة األجيال القادمة)2(.
� حتقيق الربح احلال يف املال بدًل من األساليب والطرق املحرمة التي تستخدم يف تنمية املال يف 
هذا الزمن ما يؤدي إىل تطبيق الرشيعة يف هذا املجال احليوي املهم، وذلك مقصد من مقاصد 

الرشيعة)3(.

2. 7 معوقات االستثمار

   هن�اك معوق�ات عديدة تواجه العمليات الس�تثارية وتعيقها عن أن حتقق هذه العمليات 
النتائج املرجوة منها وفيا ييل أشري إىل أبرز املعوقات:

� معوقات رشعية أو أخاقية بسبب جهل بعض املستثمرين باألحكام الرشعية املتعلقة بالستثار، 
أو عدم التزامهم بالقواعد األخاقية اإلسامية يف جمال الستثار فريتكب خمالفات رشعية.  

� معوقات نظامية وقانونية بس�بب عدم وجود أنظمة اس�تثارية إس�امية أو مس�تقاة من أحكام 
الرشيعة، أو عدم تطبيقها الفعيل.

� تعقيد اإلجراءات وسوء املعاملة التي يلقاها املستثمر من قبل السلطات احلاكمة.

� ضعف احلوافز التي تقدم للمستثمرين وفرض رضائب ورسوم كبرية عىل املشاريع الستثارية. 

� معوق�ات ترج�ع إىل الكفاءة اإلدارية والفني�ة: أي عدم توافر الكف�اءة اإلدارية والفنية واخلربة 
العملية واملهارات الازمة لدى املستثمر، ومن يساعده من اإلداريني والعال.

� معوقات اقتصادية ومالية: كالتدهور القتصادي وعدم كفاية السوق املحلية؛ لتسويق منتجات 

)1( أخرجه البخاري يف اجلنائز، باب رثاء النبي صىل اهلل عليه وسلم سعد بن خولة، احلديث رقم: 1295، موسوعة 
احلديث الرشيف ) الكتب الستة (، ص100؛ ومسلم يف الوصية، باب الوصية بالثلث، احلديث رقم: 1628، 

موسوعة احلديث الرشيف ) الكتب الستة (، ص962.
)2( أبو عبيد، القاسم بن سام، األموال، املنصورة: دار اهلدي النبوي، ط1، 1428ه�2007، ج2، ص120.

)3( نص���ار، أمحد حمم��د، مقاصد الرشيعة اإلس�امية يف الس�تثار، انظر: موقع صحيفة القتصادية اإللكرتوين: 
 www.aleqt.com
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املرشوع الستثاري، وعدم القدرة املالية الكافية لدى املستثمر، أو عدم تقدير احلجم األمثل 
للبدء يف املرشوع)1(.

   ويف املقابل هناك عوامل تش�جع عىل الس�تثار الداخيل واس�تقطاب رأس املال األجنبي، 
جيدر باجلهات املسؤولة عن الستثار أن تويل عناية جيدة هلا منها: الستقرار السيايس، الستقرار 

القتصادي، الضانة القضائية، وضوح السياسة القتصادية، بساطة اإلجراءات ورسعتها)2(.
� احتساب األجر من اهلل واستحضار النية الصاحلة من قبل املستثمر؛ ألن من شأن ذلك أن يدفع 
املستثمر إىل أن يبدع يف استثاره ويبذل قصارى جهده يف سبيل إنجاح عمله الستثاري متقربًا 

بذلك إىل اهلل.
� تركي�ز الصاحيات والس�لطات ذات العاقة بالس�تثار يف إدارة واح�دة يف الدولة، فإن بعثرة 
ه�ذه الصاحي�ات قد يرتتب عنها تضارب الصاحيات والتعليات، وتطويل اإلجراءات ما 

يؤدي إىل إعاقة عملية جذب الستثارات.
� مواكبة التنظيات واإلجراءات ملستجدات العرص)3(. 

وهناك أسباب هلروب رأس املال منها:
� عدم الستقرار السيايس واألمني والقتصادي. 

� عدم توافر معلومات عن فرص الستثار.
� تعقي�د اإلج�راءات احلكومي�ة والقي�ود ع�ىل حرك�ة رأس امل�ال وس�يطرة الدولة عىل النش�اط 

القتصادي، 
� ضعف البنية التحتية الرضورية إلقامة مشاريع استثارية كسوء الطرق الربية والبحرية واجلوية 

وضعف وسائل التصال. 
� عدم وضوح احلقوق والواجبات لدى كل األطراف، ما يؤدي إىل اختال العاقة بني األطراف.
)1( مح�اد، مح�زة عبد الكريم، خماطر الس�تثار يف املصارف اإلس�امية، ص200 وما بعدها؛ والش�يخ، فتح الرمحن 
عبد اهلل، محاية الستثارات األجنبية اخلاصة يف القانون السوداين والقانون الدويل، ]د.ت.[، ]د.ط.[، ]د.ن.[. 
)2( أبو غرارة، أسامة بن محزة، مناخ الستثار الصناعي يف اململكة العربية السعودية ) املزايا والتحديات (، الرياض: 

مكتبة العبيكان، ط1، 2002م، ص.
)3( األطرم، عبد الرمحن بن صالح، )) أثر األنظمة اإلجرائية القضائية عىل الستثار التجاري (( ندوة القضاء واألنظمة 

العدلية) أوراق العمل (، الرياض: وزارة العدل، ط2، 1425ه�2004م، ج5، ص80-79. 



47 

� ضعف وختلف ترشيعات وقوانني الستثار أو عدم تفعيلها، وكذلك ضعف اجلهاز القضائي، 
انتشار الفساد اإلداري ورداءة التنظيم اإلداري ملختلف القطاعات وطول اإلجراءات وتعقيدها 

وغري ذلك)1(.

2. 8 حكم االستثمار في الشريعة اإلسالمية
   بادئ ذي بدء ينبغي التنبه إىل أن كل األحكام التي يمكن أن ترد عىل اكتساب املال، ترد عىل 
إناء املال واس�تثاره؛ ألن اكتس�اب املال والسعي يف طلب الرزق، يشمل طلب مال غري موجود 

أصًا كمن يعمل بأجرة، كا يشمل العمل عىل إناء وزيادة املال املوجود)2(. 

     أقوال العلماء في حكم استثمار املال
   ل خاف بني أهل العلم يف مرشوعية استثار املال)3(، وإنا اختلفوا يف وجوبه عىل رأيني. 

الرأي األول: أن استثامر املال غر واجب

ويرى أصحاب هذا الرأي أن استثار املال يف األصل غري واجب بناء عىل اإلباحة األصلية، 
لك�ن ق�د تقرتن به حالت وظروف تغ�ري حكمه، فيصري فرض عني، أو ف�رض كفاية، فإذا كان 

الستثار هو الوسيلة لتنمية املال الذي يتاجه املرء هو ومن يعوهلم فهو حينئذ واجب)4(.
 ق�ال ش�يخ اإلس�ام اب�ن تيمية – رمح�ه اهلل -: )) وقد ذك�ر طائفة من العلاء م�ن أصحابنا 
وغريه�م: أن أص�ول الصناعات، كالفاحة، واحلياكة والبناية: فرض ع�ىل الكفاية، والتحقيق: 

أهنا فرض عند احلاجة إليها؛ وأما مع إمكان الستغناء عنها فا جتب..(()5(.
)1( البقمي، ناصح بن ناصح، سياس�ات منظات العوملة القتصادية يف ضوء الرشيعة اإلس�امية، الرياض: مكتبة 
الرشد، ط1، 1427ه� 2006م، ص384-386؛ وكريمي، عيل، النظام القانوين لنتقال رؤوس األموال بني 

األقطار العربية، بريوت: مركز دراسات الوحدة العربية، ط1، 1990م، ص244وما بعدها.  
)2( اللحيدان، صالح بن عبد اهلل، )) العنارص املكونة لصفة املالية عند الفقهاء ((، جملة البحوث اإلسامية، الرياض: 

العدد، 73، عام 1425ه�، ص200.
)3( املصدر السابق، ص202، 203.  

)4( محودة، حممود حممد، الستثار واملعامات املالية املعارصة، ص32.
)5( ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم، جمموع فتاوى ش�يخ اإلس�ام أمحد بن تيمية، مجع وترتيب: عبد الرمحن بن قاس�م 
وابن�ه حمم�د، املدينة املنورة: جمم�ع امللك فهد لطباعة املصحف الرشي�ف، 1416ه�1995م، ج29، ص194، 
و ج28، ص79؛ وأبو غدة، عبد الس�تار، )) التوجيه اإلس�امي لاس�تثار ((، جملة القتصاد اإلس�امي، ديب: 

العدد 173،) ربيع اآلخر عام1416ه� (، ص66. 
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   وأجيب عن أصحاب القول األول بأنه وردت نصوص رشعية من الكتاب والس�نة تأمر 
بالسعي يف طلب الرزق واكتساب املال، واستثار املال جزء من كسبه املأمور به؛ ألنه يقق نفس 
اهلدف تقريبًا، واألوامر الرشعية ينبغي أن حتمل يف أقل أحواهلا عىل الندب، أما اإلباحة التي تعني 
التخي�ري ب�ني الفعل والرتك با ثواب ول عقاب يف كا احلالني فا ينبغي أن حتمل عليها األوامر 

الرشعية)1(.

الرأي الثاين: الوجوب

  إن اس�تثار امل�ال والس�عي يف طلب ال�رزق واجب رشعي باإلضاف�ة إىل أنه كرامة ورشف 
ومروءة وعزة، والكسل عن استثار املال حرام)2(.

أدلتهم:

  ومن أدلتهم عىل وجوب استثار املال وحتريم تعطيله عن الستثار: 

1 � األمر بالس�عي يف طلب الرزق ومنع الس�ؤال إل للرضورة، والستثار سعي يف طلب الرزق 
وفرع عن كسبه؛ وألن كسب املال مع عدم استثاره ل يتحقق منه اهلدف املرجو من الكسب 
ُلُقوَن  ِ َأْوَثاًنا َوخَتْ َا َتْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اهللهَّ بل ويرتتب عليه تضييعه املنهي عنه)3(، قال تعاىل: } إِنهَّ
ْزَق َواْعُبُدوُه  ِ الررِّ ِ َل َيْمِلُك�وَن َلُكْم ِرْزًقا َفاْبَتُغوا ِعْن�دَ اهللهَّ ِذي�نَ َتْعُب�ُدوَن ِمْن ُدوِن اهللهَّ إِْف�ًكا إِنهَّ الهَّ
َواْش�ُكُروا َلُه إَِلْيِه ُتْرَجُعوَن}17{ )العنكبوت(، وقال >: )ل حتل الصدقة لغني ول لذي 

ِمّرة سويٍّ ()4(، فا بد من اكتساب املال والستثار جزء من اكتسابه.

2 � حتقي�ق مقص�د حفظ املال فإن من مقاصد الرشيعة اإلس�امية حف�ظ املال من حيث الوجود 

)1( سانو، قطب مصطفى، الستثار، ص42.
)2( القرض�اوي، يوس�ف، احل�ال واحلرام يف اإلس�ام، ب�ريوت: املكت�ب اإلس�امي، ط15، 1415ه�1994م، 
ص119؛ وبابليل، حممود، الكسب واإلنفاق وعدالة التوزيع يف املجتمع اإلسامي، بريوت: املكتب اإلسامي، 
ط1، 1409ه��1988م، ص89؛ واللحي�دان، صالح بن عبد اهلل، )) العنارص املكونة لصفة املالية عند الفقهاء 

((، جملة البحوث اإلسامية، الرياض: العدد، 73، عام 1425ه�،ص189.
)3( ابن خلدون، عبد الرمحن، املقدمة، ص300. 

)4( أخرج�ه أب�و داود يف ال�زكاة، ب�اب ما يعطى من الصدق�ة وحد الغنى، احلديث رقم: 1634، موس�وعة احلديث 
الرشيف ) الكتب الستة (، ص1345، وصححه األلباين يف إرواء الغليل، ج3، ص381.
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ومن حيث العدم، ول يتأتى حفظ املال من جانب الوجود إل عن طريق اس�تثاره وتنميته، 
وتركه بدون استثار حتى ينتهي تضييع له، إذًا فالستثار من أبرز طرق حفظ املال من حيث 
الوجود، يقول الدكتور عاء الدين زعرتي: )) ومن وسائل حفظ املال واملحافظة عليه تنميته 

بتجارة أو صناعة أو زراعة وهو ما يسمى بالستثار (()1(.

يقول الفخر الرازي - رمحه اهلل -: )) اعلم أنه تعاىل أمر املكلفني يف مواضع من كتابه بحفظ   
األموال... وقد رغب اهلل يف حفظ املال يف آية املداينة حيث أمر بالكتابة واإلشهاد والرهن، 
والعقل يؤيد ذلك؛ ألن اإلنسان ما مل يكن فارغ البال ل يمكنه القيام بتحصيل مصالح الدنيا 

واآلخرة، ول يكون فارغ البال إل بواسطة املال (()2(.

وما يدل عىل مقصد حفظ املال:    
أ � احلجر عىل السفهاء الذين ل يسنون الترصف يف املال، ول جييدون استثارها، قال تعاىل:  
ُه َلُكْم ِقَياًما َواْرُزُقوُهْم ِفيَها َواْكُسوُهْم َوُقوُلوا  َفَهاَء َأْمَواَلُكُم اَلّتِي َجَعَل الَلّ }َوَل ُتْؤُتوا الُسّ
َلُه���ْم َق���ْوًل َمْعُروًفا}5{ )النس�اء(، قال الزخمرشي – رمحه اهلل -: )) الس�فهاء املبذرون 
أمواهلم الذين ينفقوهنا فيا ل ينبغي ول يد هلم بإصاحها وتثمريها والترصف فيها (()3(. 
ب � األمر باتقاء كرائم األموال يف أخذ الزكاة، وعدم ذبح احللوب حفاظا عىل الثروة احليوانية 

النامية والصاحلة لاستثار)4(. 
ج � املن�ع م�ن الوصي�ة بأكثر من ثلث الرتك�ة، أو التصدق بجميع املال)5(، ق�ال تعاىل:} ... 
َوَيْس�َأُلوَنَك َم�اَذا ُيْنِفُقوَن ُق�ِل اْلَعْفَو ...}219{ )البق�رة( أي الفضل أي ما يفضل عن 

نفسه وأهله وعياله )6(، قال >: ) خري الصدقة ما كان عن ظهر غنى ()7(.
)1( معامل اقتصادية، ص149.

)2( الفخر الرازي، حممد بن عمر، التفسري الكبري، بريوت: دار الكتب العلمية، ط2، 1425ه� 2004، ج9، ص151.
)3( الزخمرشي، حممود بن عمر، الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل، ص219. 

)4( أبو عبيد، القاسم بن سام، األموال، ج2، ص41-39. 
)5( القره دغي، عيل حميي الدين، املقدمة، ص150.

)6( اجلصاص، أمحد بن عيل الرازي، أحكام القرآن، ضبط نصه وخرج آياته: عبد السام شاهني، بريوت: دار الكتب 
احلديثة، ، ط2، 1424ه�2003م، ج1،ص 387. 

)7( أخرجه البخاري يف الزكاة، باب ل صدقة إل عن ظهر غنى، احلديث رقم: 1426، موسوعة احلديث الرشيف 
)الكتب الستة (، ص112؛ ومسلم يف الزكاة، باب بيان أن اليد العليا خري من اليد السفىل، احلديث رقم: 1034، 

موسوعة احلديث الرشيف ) الكتب الستة (، ص 841.
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د � القتال من أجل الدفاع عن املال لقوله >: ) من قتل دون ماله فهو شهيد ()1(.

ه� � النهي عن اإلرساف والتبذير األمر الذي من شأنه أن يعني عىل تكوين املدخرات الازمة 
لاستثار)2(.

3 � األمر بتوزيع الثروات بعدالة بني أفراد املجتمع وعدم قرصه عىل األغنياء فقط، قال تعاىل:}...
ْغنَِياِء ِمْنُك�مْ  ... }7{ )احلرش(، حيث إنه من الصعب حتقق هذا  َك�ْي َل َيُك�وَن ُدوَلًة َبنْيَ اأْلَ
اهلدف ما مل يتم استثار األموال حتى يمكن أن يصل املال إىل أيدي اجلميع أي بضان وتوفري 

حد الكفاية يف املعيشة  لكافة الفئات والطبقات كالعال والصناع والتجار ونحوهم)3(.

� م�ا روي ع�ن النب�ي > أنه قال: ) من باع دارًا أو عق�ارًا فلم جيعل ثمنها يف مثله، كان قمنًا 
أن ل يبارك له فيه ()4(؛ ملا يف ذلك من بيع وسيلة من وسائل اإلنتاج واستخدام ثمنها يف 

حاجات استهاكية)5(. 

� األم�ر بامل�ش يف مناكب األرض وأرجائها لطلب الرزق واس�تخراج وحتصيل ما فيها من 
خريات وثروات، ويدخل الستثار يف هذا املش ضمنًا فيكون الستثار مأمورًا به واألمر 
يقت�يض الوج�وب؛ وألنه م�ن الصعب األكل من الرزق احلال املأم�ور به يف اآلية بدون 
ْرَض  استثار، وما ل يتم الواجب إل به فهو واجب)6(، قال تعاىل: }ُهَو اَلِّذي َجَعَل َلُكُم اْلَ

َذُلوًل َفاْمُشوا ِفي َمَناِكبَِها َوُكُلوا ِمْن ِرْزِقِه  َوإَِلْيِه الُنُّشوُر}15{ )امللك(. 

� األم�ر بالنتش�ار يف األرض بعد الصاة س�عيًا يف طل�ب الرزق قال تعاىل:} َف�ِإَذا ُقِضَيِت 

)1( أخرج�ه الرتم�ذي يف الدي�ات، ب�اب ما ج�اء يف من قتل دون ماله فهو ش�هيد، احلديث رق�م: 1421، وقال عنه 
الرتمذي: حديث حس�ن صحيح، موس�وعة احلديث الرشيف ) الكتب الستة (، ص 1795؛ وأخرجه أبو داود 
يف السنة، باب قتال اللصوص، احلديث رقم: 4772، موسوعة احلديث الرشيف ) الكتب الستة (، ص1574؛ 

وصححه األلباين يف صحيح اجلامع الصغري برقم: 6445، ج2، ص1100. 
)2( املشعل، خالد، اجلانب النظري لدالة الستثار يف القتصاد اإلسامي، ص59.

)3(  القره داغي، عيل حميي الدين، املقدمة يف املال والقتصاد، ص162.
)4( أخرجه ابن ماجه يف الرهون، باب من باع عقارًا ومل جيعل ثمنه يف مثله، احلديث رقم: 2490، موسوعة احلديث 
الرشيف ) الكتب الس�تة (، ص2626؛ وأخرجه أمحد يف املس�ند برقم: 18739، ج1، ص36، وحسنه األلباين 

يف صحيح اجلامع الصغري برقم: 6119،  ج2 ص 1055.
)5( مشهور، أمرية، الستثار، ص46. 

)6( سانو، قطب مصطفى، الستثار، ص38-37.  
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ُك�مْ ُتْفِلُحوَن  َ َكثرًِيا َلَعلهَّ ِ َواْذُك�ُروا اهللهَّ ْرِض َواْبَتُغ�وا ِم�نْ َفْضِل اهللهَّ وا يِف اأْلَ ُ ُة َفاْنَت�رشِ �اَ الصهَّ
}10{ )اجلمعة(، واألمر بعد احلظر يفيد الوجوب كا هو مذهب بعض األصوليني)1(. 

         كا أنه سبحانه يف اآلية هنى عن البيع يف وقت الصاة، ثم أمر بالنتشار يف األرض بعد 
الص�اة لبتغاء فضل اهلل ورزقه بش�تى الوس�ائل املباحة با فيه�ا التجارة والبيع وهو من 

أساليب الستثار؛ إذًا الستثار مأمور به)2(.

َة َوَل  َه�َب َواْلِفضهَّ ِذي�َن َيْكنُِزوَن الذهَّ � النه�ي ع�ن اكتناز املال وتعطيل�ه، قال تعاىل:} ... َوالهَّ
اٍب َألِيٍم }34{ )التوبة(، والنه�ي عن الكتناز أمر  ُه�مْ بَِع�ذَ ْ ِ َفَبرشرِّ �ا يِف َس�ِبيِل اهللهَّ ُيْنِفُقوهَنَ
بالستثار؛ ألنه ضد الكتناز والنهي عن الشء أمر بضده كا يرى بعض علاء األصول)3(.

� األمر بحفظ أموال اليتامى باستثارها والجتار فيها قال تعاىل:  } َوَل َتْقَرُبوا َماَل اْلَيتِيِم إِلهَّ 
ُه... }152{ )األنعام(، قال القرطبي � رمحه اهلل: )) أي با  ٰى َيْبُلَغ َأُشدهَّ تِي ِهَي َأْحَسُن َحتهَّ بِالهَّ
فيه صاحه وتثمريه، وذلك بحفظ أصوله وتثمري فروعه (()4( وقال عمر بن اخلطاب ريض 
اهلل عنه: ) اجتروا يف أموال اليتامى حتى ل تأكلها الصدقة ()5(، يقول الشيخ القرضاوي: 
)) إن األحادي�ث واآلث�ار أي الواردة يف الجتار يف أموال اليتامى قد نبهت األوصياء عىل 
وجوب تثمري أموال اليتامى حتى ل تلتهمها الزكاة.. فواجب عىل القائمني بأمر اليتامى 
أن ينم�وا أمواهل�م (( وقال أيض�ًا:)) إن األمر بالتجار يف أم�وال اليتامى هو املائم لقوله 
تعاىل:} ...َاْرُزُقوُهْم ِفيَها َواْكُسوُهْم ...}5{)النساء( ومل يقل: ارزقوهم منها... وأنه 

يوافق منهج اإلسام العام يف اقتصاده، القائم عىل إجياب التثمري وحتريم الكنز (()6(.

)1(اإلس�نوي، عبد الرحيم بن احلس�ن، هناية السول يف رشح منهاج الوصول إىل علم األصول، حتقيق: شعبان حممد 
إساعيل، بريوت: دار ابن حزم، ط1، 1420ه�1999م، ج1، ص415.

)2( سانو، قطب مصطفى، الستثار، 39. 
)3( اإلس�نوي، عب�د الرحيم بن احلس�ن، هناية الس�ول يف رشح منه�اج الوصول إىل علم األص�ول، ج1، ص440؛ 

وسانو، قطب مصطفى، الستثار، ص45.
)4( القرطب�ي، حمم�د ب�ن أمح�د، اجلامع ألحكام الق�رآن، حتقيق: عبد اهلل الرتكي، بريوت:  مؤسس�ة الرس�الة، ط1، 

1426ه� 2006م، ج9، ص111. 
)5( تقدم خترجيه يف صفحة)5( بلفظ ) ابتغوا...(.

)6( القرضاوي، يوسف، فقه الزكاة، بريوت: مؤسسة الرسالة، ط24، 1420ه� 1999، ج1، ص117.



52 

    وأورد ابن رش�د رمحه اهلل خاف العلاء فيا يصل به الرش�د وذكر أن)) مالكًا يرى أن 
الرشد هو تثمري املال وإصاحه فقط، والشافعي يشرتط مع هذا صاح الدين (()1(. 

ْيِل ُتْرِهُبوَن  ٍة َوِمْن ِرَباِط اْلَ وا َلُهْم َما اْسَتَطْعُتْم ِمْن ُقَوّ � األمر بإعداد القوة لقوله تعاىل: }َوَأِعُدّ
ُكْم....}60{ )األنفال(، والقوة تشمل القوة القتصادية باإلضافة  ِه َوَعُدَوّ بِِه َعُدَوّ الَلّ
إىل أن القوة العس�كرية ل تتوفر ما مل توجد قوة اقتصادية، وما ل يتم الواجب إل به فهو 

واجب؛ وألن القوة املالية مقدمة عىل القوة البدنية يف كثري من آيات القرآن الكريم)2(.

� األم�ر بإنفاق املال يف س�بيل اهلل والنهي عن إلق�اء األنفس إىل التهلكة قال تعاىل:}َوَأْنِفُقوا 
ِسنَِي }195{  ْ َه ُيِحُبّ اْلُ ْهُلَكِة َوَأْحِسُنوا إَِنّ الَلّ ِه َوَل ُتْلُقوا بَِأْيِديُكْم إَِلى الَتّ ِفي َسبِيِل الَلّ
)البقرة(، قال الشيخ حممد رشيد رضا رمحه اهلل يف تفسري اآلية: )) وملا كان اجلهاد بالنفس 
ِه ...  يِل الَلّ - وهو القتال - يتوقف عىل اجلهاد باملال ، أمرهم به فقال: }َوَأْنِفُقوا ِفي َس���بِ
}195{ )البقرة( ثم ذكر علة هذا األمر وحكمته عىل ما هي س�نته يف ضمن حكم آخر 
ْهُلَكِة...  }195{ )البقرة( باإلمساك عن اإلنفاق  فقال: } ...ََل ُتْلُقوا بَِأْيِديُكْم إَِلى الَتّ
يف الس�تعداد للقت�ال; فإن ذلك يضعفكم ويمكن األع�داء من نواصيكم فتهلكون...
وإص�اح األم�وال واس�تثارها يف هذا الزمان هو أس�اس القوة ، فق�وى الدول عىل قدر 
ثروهتا، فاألمة التي تقرص يف توفري الثروة هي التي تلقي بأيدهيا إىل التهلكة ، والتي تقرص 
يف اإلنفاق يف سبيل اهلل لاستعداد لقتال من يعتدي عليها تكون أدنى إىل التهلكة (()3(.

� األمر بزراعة األرض واس�تثارها أو منحها ملن يقدر عىل اس�تثارها، وكذلك األمر بإعادة 
أرايض اإلقطاع يف حال عدم القدرة عىل استثارها إىل ملكية املسلمني، وكان بعض اخللفاء 
يعطى مهلة ثاث سنوات)4(، وكذلك احلث عىل إقامة املشاريع العمرانية عىل األرض من 

)1( ابن رشد، حممد بن أمحد، بداية املجتهد وهناية املقتصد، بريوت: دار املعرفة، ط1، 1418ه�1997م، ج4، ص77.
)2(القره داغي، عيل، )) الستثار يف األسهم ((، جملة جممع الفقه اإلسامي بجدة، العدد: 9، عام 1417ه�1996، 

طرابلس: مجعية الدعوة اإلسامية، ج2، ص56.  
)3( تفس�ري القرآن العظيم املعروف بتفس�ري املنار، تعليق وتصحيح، سمري مصطفى ربان، بريوت: دار إحياء الرتاث 

العريب، ط1، 1423ه�2002، ج2، ص183-182.
)4( أبو عبيد، القاسم بن سام، األموال، ج1، ص408.
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بناء ومساكن وغرس أشجار، كا روي عن عمر بن عبد العزيز رمحة اهلل عليه: أنه قال:))إن 
من أحيا أرضًا ميتة ببنيان أو حرث، ما مل تكن من أموال قوم ابتاعوا من أمواهلم...(()1(، 

حيث فرس اإلحياء بالبنيان واحلرث.

       وجيب القيام باملش�اريع الزراعية والصناعية واخلدمية وغريها وجوبًا كفائيًا، وقد يتعني 
عىل من جييدها ويقدر عليها دون غريه قال ش�يخ اإلس�ام ابن تيمية رمحه اهلل: )).. فإذا 
كان الناس حمتاجني إىل فاحة قوم أو نساجتهم أو بنائهم صار هذا العمل واجبًا جيربهم 

ويل األمر عليه إذا امتنعوا عنه بعوض املثل...(()2(. 

 � وجوب الزكاة يدفع عجلة اإلنتاج والستثار حتى تستمر هذه الفريضة وإل أكلت الزكاة 
املال وامتنع دفعها بمرور الزمن، فا بد من أن ينتج املال أرباحًا تساوي أو تزيد من نصيب 
الزكاة س�نويًا وإل توقفت الزكاة)3(، فالزكاة وس�يلة لستثار املال؛ ومعنى الزكاة الزيادة 
والناء)4(؛ لذا سميت الصدقة الواجبة التي خترج من املال زكاة؛ ألهنا سبب لزيادة املال. 
ق�ال اب�ن بطال رمحه اهلل ))... وكذل�ك الزكاة هي تثمري املال ون�اؤه، فلا كان الناء يقع 

ى زكاًة (()5(. بإخراج الصدقة عن املال سمرِّ

� قيام مصالح الدين والدنيا متوقفة عىل املال فا نفقة ول زكاة ول صدقة ول حج ول جهاد 
ب�ا م�ال ول مال با تثمري وتنمية؛ ولذا جتد تقديم املال عىل النفس يف اجلهاد يف كثري من 
ِ ...}41{ )التوبة(. اآليات قال تعاىل:  }... َوَجاِهُدوا بَِأْمَوالُِكْم َوَأْنُفِسُكْم يِف َسبِيِل اهللهَّ

� الستخاف يف األرض واحلث عىل تعمري األرض، وتدبري شؤوهنا، واستخراج خرياهتا، 
واستصاحها، وعمل كل ما يقق التقدم والتطور والنهضة للبرشية، وكل ذلك متوقف 
ع�ىل املال، واملال يفتقر إىل كس�ب واس�تثار كا هو معل�وم)6(، قال اجلصاص رمحه اهلل يف 

)1( املصدر السابق، ج1، ص409.
)2( جمموع فتاوى شيخ اإلسام، ج28، ص82.

)3( سانو، قطب مصطفى، الستثار، ص47؛ وضوابط حرية الستثار املايل، ص54 وما بعدها؛ وانظر: كام الشيخ 
يوسف القرضاوي حول تثمري أموال اليتامى يف فقه الزكاة ، ج1، ص109، 117. 

)4( الفيومي، أمحد بن حممد، املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري، ص210.
)5( انظر: رشح ابن بطال لصحيح البخاري، ج1، ص76.

)6( الشوكاين، حممد بن عيل، فتح القدير، الرياض: مكتبة الرشد، ط1، 1422ه�2001م،     ص781. 
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تفسري قوله تعاىل: } ... َواْسَتْعَمَرُكْم ِفيَها... }61{ )هود(: )) يعني أمركم من عارهتا 
با حتتاجون إليه وفيه الدللة عىل وجوب عارة األرض للزراعة والغراس واألبنية (()1(.

� احل�ث عىل إنف�اق املال يف وجوه اخلري، وترتيب ثواب جزيل ع�ىل ذلك كقوله تعاىل:}َلْن 
َه بِِه َعِليٌم}92{)آل عمران(،  َتَناُلوا اْلبَِرّ َحَتّى ُتْنِفُقوا ِمَّا ُتُِبّوَن  َوَما ُتْنِفُقوا ِمْن َشْيٍء َفإَِنّ الَلّ
ٍة َأْنَبَتْت َس���ْبَع َسَنابَِل ِفي ُكِلّ  ِه َكَمَثِل َحَبّ ِذيَن ُيْنِفُقوَن َأْمَواَلُهْم ِفي َس���بِيِل الَلّ وقال: }َمَثُل اَلّ
ُه َواِسٌع َعِليٌم}261{ )البقرة( وغريها من  ُه ُيَضاِعُف ِلَْن َيَشاُء َوالَلّ ٍة َوالَلّ ُسْنُبَلٍة ِماَئُة َحَبّ

اآليات، وإل فلن يكون امتثال هذا التوجيه وتنفيذه عىل األرض مكنًا.

� توس�يع أبواب اس�تثار املال حتى ملن ل يملك املال، يس�تطيع الس�تثار عن طريق عقود 
املش�اركات م�ن رشكات ومضارب�ة وبي�ع وإجارة وس�لم، ويف القطاع�ات املختلفة من 
صناعة وزراعة وجتارة وثروة حيوانية وخدمات أخرى كالتصالت واملواصات والنقل 

وغريها)2(.

� إباح�ة الس�تثار يف مواس�م العبادة قال تعاىل: }َلْي���َس َعَلْيُكْم ُجَن���اٌح َأْن َتْبَتُغوا َفْضًل ِمْن 
َربُِّكْم... }198{ )البقرة()3(.

� األمر بغرس الفسيلة حتى يف أصعب الظروف يف حال قيام الساعة كا يف احلديث الرشيف: 
) إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن ل يقوم حتى يغرسها فليفعل ()4(، 
قال الشيخ حممد نارص الدين األلباين رمحه اهلل: )) و ل أدل عىل احلض عىل الستثار من 
ه�ذه األحاديث الكريمة، لس�يا احلديث األخري منها، فإن في�ه ترغيبا عظيا عىل اغتنام 
آخر فرصة من احلياة يف س�بيل زرع ما ينتفع به الناس بعد موته فيجري له أجره و تكتب 

له صدقته إىل يوم القيامة (()5( .

)1( اجلصاص، أمحد بن عيل الرازي، أحكام القرآن، ج3، ص213. 
)2( أبو غدة، عبد الس�تار، )) التوجيه اإلس�امي لاس�تثار ((، جملة القتصاد اإلس�امي، العدد173، ديب: ) ربيع 

اآلخر عام1416ه�( : ص66.
)3( زعرتي، معامل اقتصادية، ص150.

)4( أخرج�ه أمح�د يف مس�نده برق�م: 12902، ج20، ص251، صحح�ه األلباين يف صحيح اجلام�ع الصغري برقم: 
1424، ج1، ص300. 

)5( األلباين، حممد نارص الدين، سلسلة األحاديث الصحيحة، برقم: 9، ج1، ص8.
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يقول الدكتور عيل القره داغي: )) أن الستثار لألموال بوجهها العام واجب كفائي فيجب 
عىل األمة أن تقوم بعمليات الس�تثار حتى تكون وفرة األموال وتش�تغل األيادي ويتحقق حد 
الكفاية للجميع إن مل يتحقق الغنى، ومن القواعد الفقهية يف هذا املجال هو أن ما ل يتم الواجب 

إل به فهو واجب (()1(.

 يقول الدكتور عبد الستار أبو غدة: )) ونظرًا إىل أن استثار املال  � يف الستعال الفقهي � يرد 
حتت اسم الكسب أو الكتساب، وأن الستثار ليس بالرضورة أن يكون حمله املال الكثري الوفري، 
فقد يكون الس�تثار واجبًا إذا كان هو الوس�يلة لنموه بحيث يفي بحاجة اإلنس�ان نفس�ه -بدًل 
من س�ؤال الناس وتكففهم باليد الس�لفى � وإعالة من جتب عليه نفقتهم لن تضييع الش�خص 
م�ن يعوهل�م ه�و من حالت اإلثم الكافي�ة إدانته يف الدنيا واآلخرة. ع�ىل أن ما نحن بصدده هي 
حالة )الستثار ( بمعناه العريف الشائع، وهو تنمية املال ولو كان كثريًا وفريًا يسد حاجة اإلنسان 
القائمة واملتوقعة عىل املدى املعتاد للناس أخذه بالعتبار، فهذا الستثار حكمه ) اإلباحة ( التي 
ه�ي التخي�ري بني الفعل وال�رتك، أو )الندب( الذي هو الطلب عىل غري وج�ه اإللزام، بل ملجرد 
حتصي�ل األج�ر وحتقيق الرغائب وليس لدرء الوزر وس�واء قيل باإلباحة أو الندب فها درجتان 
مغايرت�ان لدرج�ة ) الوجوب (، وإن كان احلكم بالندب هو الغالب بحس�ب النصوص الداعية 

لإلنفاق ألن دوامه  � كا سبقت اإلشارة � ل يصل إل باستثار أصل املال (()2(.

 وذه�ب البع�ض إىل أن األص�ل: اس�تحباب األموال التي تقبل الس�تثار؛ مل�ا يف ذلك من 
املصالح واملنافع)3(.

ويمي�ل املجمع الفقه اإلس�امي بجدة إىل القول بوجوب اس�تثار امل�ال حيث ورد يف قراره 
رقم: 59)6/10( بش�أن األس�واق املالية يف الفقرة أوًل : )) إن الهتام باألسواق املالية هو من 

متام إقامة الواجب يف حفظ املال وتنميته ... وأدواهتا(()4(. 

)1( القره داغي، عيل، )) الستثار يف األسهم ((، جملة جممع الفقه اإلسامي بجدة، العدد: 9، ج2، ص56.
)2( أبو غدة، عبد الستار، )) الستثار يف األسهم ((، جملة جممع الفقه اإلسامي بجدة، العدد9، ج2، ص107-106.

)3( محودة، حممود حممد، الستثار واملعامات املالية املعارصة، ص32. 
)4( اجليزاين، حممد، فقه النوازل، ج3، ص62. 
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الرتجيح

 األقرب إىل الصواب � واهلل أعلم � القول بوجوب الستثار ملا يف أدلة املوجبني من القوة.
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الفصل الثالث

ضوابط االستثمار وآدابه في الشريعة اإلسالمية
3. 1  ضوابط االستثمار في الشريعة اإلسالمية

3. 2  آداب االستثمار في الشريعة اإلسالمية
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الفصل الثالث
ضوابط االستثمار وآدابه في الشريعة اإلسالمية

3. 1  ضوابط االستثمار في الشريعة اإلسالمية

  متهيد

  يس�عى اإلس�ام إىل إصاح أحوال البرشية املادية واملعنوية اجلس�دية والروحية، وإرش�اد 
الناس إىل ما فيه صاحهم يف الدنيا واآلخرة، فا من جمال من جمالت احلياة إل ولإلس�ام فيها 
أحكام وقواعد، ففي املجال القتصادي مثًا هناك قواعد وضوابط رشعية تضبط وُتسريرِّ معامات 

الناس املالية.

  وبا أن الستثار من أبرز املعامات املالية املعارصة فإن هناك قواعد وضوابط حتكمه وتوجه 
سلوك املستثمر املسلم، وقد تكون هذه الضوابط منصوصًا عليها يف الكتاب والسنة، أو مستنبطة 
منها، أو من السرية النبوية أو من التطبيق العميل لسلف هذه األمة الصالح، وقد تكون متوصًا 
إليها عن طريق النظر والجتهاد يف مقاصد الرشيعة وقواعدها العامة من خال استقراء النصوص 
الرشعية من الكتاب والس�نة وما جرى عليه عمل املس�لمني من الصحابة والس�لف الصالح يف 

تعاماهتم املالية ما مل يتعارض ذلك مع نص صحيح. 

  وقد وضعت الرشيعة اإلسامية ضوابط دقيقة من شأهنا حتقيق مقصد الشارع يف املال من 
حيث تنميته والعمل عىل زيادته، ومن ثم تداوله وتوزيعه عىل أكرب عدد مكن من أفراد املجتمع 
حت�ى يتمك�ن أفراد املجتمع من العيش يف رفاهية، وحتى تتحقق للجميع حياة كريمة، بحيث ل 
يكون يف املجتمع جياع أو فقراء بائسون، وذلك أن اإلسام يارب أن يكون املال حكرًا عىل طبقة 
ُس�وِل  ِه َولِلرهَّ ُ َعىَلٰ َرُس�ولِِه ِمْن َأْهِل اْلُقَرٰى َفِللهَّ أو طائف�ة معين�ة من املجتمع قال تعاىل:} َما َأَفاَء اهللهَّ
ْغنَِياِء ِمْنُكْم...}7{  َ اأْلَ �ِبيِل َكْي َل َيُكوَن ُدوَلًة َب�نيْ َولِ�ِذي اْلُقْرَبٰى َواْلَيَتاَمٰى َوامْلََس�اِكنِي َواْبِن السهَّ
)احلرش(، ولذا أوجب اإلسام الزكاة التي تؤخذ من أغنياء املجتمع وترد عىل فقرائه، ورغب يف 
التكافل الجتاعي والرتاحم بني أفراد املجتمع، كا وجه اإلسام املسلمني أن تكون معاماهتم 
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وترصفاهتم املالية من إنتاج أو استثار أو استهاك أو بيع ورشاء وغريها عىل وفق أحكام الرشع 
وتعاليمه وأهدافه ومقاصده.

   وتش�تمل األح�كام والترشيع�ات اخلاص�ة بامل�ال والقتص�اد الت�ي جاء هبا اإلس�ام عىل 
ضوابط وقواعد وآداب تكفل محاية املال عمومًا ومحاية العملية الستثارية عىل وجه أخص من 
أي انحراف يقرتن هبا، فا اس�تثار يف املحرمات واملمنوعات يف الرشيعة اإلس�امية مها بلغت 
فوائدها وعوائدها ما دامت ل تنس�جم مع أح�كام الرشع وقواعده؛ ألن أرضارها احلقيقية أكرب 
وأشد عىل الفرد واجلاعة من نفعها وإن بدت يف الظاهر أهنا مفيدة ومربحة، قال تعاىل:  }ْسَأُلوَنَك 
ْمِر َواْلَْيِس���ِر ُقْل ِفيِهَما إِْثٌم َكبِي���ٌر َوَمَناِفُع لِلَنّاِس َوإِْثُمُهَما َأْكَب���ُر ِمْن َنْفِعِهَما...}219{  َع���ِن اْلَ
)البقرة(؛ وألن املسلم يعتقد جازمًا أن الربح احلقيقي هو فيا أباحه اهلل ورشعه، فأكرب ربح عنده 

طاعة اهلل وامتثال أوامره سبحانه)1(.

    ويف املطالب اآلتية يقوم الباحث بدراسة هذه الضوابط مع تقسيمها إىل ضوابط عقدية يف 
مطلب أول، وضوابط خلقية يف مطلب ثان، وضوابط اقتصادية يف مطلب ثالث.

3. 1. 1 الضوابط العقدية

   م�ن املعل�وم أن أحكام اإلس�ام تش�مل كل جوانب اإلنس�ان الروحية واملادي�ة، وتتناول 
تفاصيل مراحل حياة اإلنسان من ولدته حتى ماته وبعد ماته، وكل ما يتعلق بذلك من أحكام 
وَن  رَشُ ِْم ُيْ ٍء ُثمهَّ إىَِلٰ َرهبرِّ ْطَنا يِف اْلِكَتاِب ِمْن يَشْ وما يستجد من أمور وأحوال، قال تعاىل:  }... َما َفرهَّ
}38{ )األنعام(، وقال الشافعي رمحه اهلل: )) فليست تنزل بأحد من أهل دين اهلل نازلة إل ويف 

كتاب اهلل الدليل عىل سبيل اهلدى فيها (()2(.

  ويف اإلس�ام قواع�د حتكم عاقة اإلنس�ان باخلالق أو باخلل�ق يف كل نواحي احلياة، فا من 
جمال من جمالت احلياة التي ينشط فيها اإلنسان إل ولإلسام فيه حكم، ففي املجال القتصادي �  

)1( بابل�يل، حمم�ود حمم�د، خصائص القتصاد اإلس�امي وضوابطه األخاقية، بريوت: املكتب اإلس�امي، ط1، 
1408ه�، 1988م، ص65.

)2( الشافعي، حممد بن إدريس، الرسالة، )فقرة: 48(، حتقيق: أمحد حممد شاكر، بريوت: املكتبة العلمية، ص20.
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مثًا �  تناول اإلسام جوانبه وتفصياته املختلفة من إنتاج واستثار وتوزيع وتداول واستهاك 
وغريها بالبيان، فهناك ضوابط عقدية حتكم س�لوك املس�تثمر عند قيامه بمهمة الس�تثار ينطلق 
منها، ويلزمه رشعًا أن يلتزم هبا، ويسري عىل املنهج الذي حتدد له هذه الضوابط ول يسعه جتاوزها 
أو جتاهلها إذا كان مس�لًا حقًا متبعًا لتعاليم الرشع احلنيف يف كل ش�ؤونه يف عباداته ومعاماته، 
ول يقبل من املسلم أن يكون مسلًا يف عباداته غري مسلم يف معاماته املالية وغري املالية قال تعاىل: 
وَن  ْنَيا َوَيْوَم اْلِقَياَمِة ُيَردُّ َياِة الدُّ لَِك ِمْنُكْم إِلهَّ ِخْزٌي يِف احْلَ }... َوَتْكُفُروَن بَِبْعٍض َفَا َجَزاُء َمْن َيْفَعُل َذٰ
ُ بَِغاِفٍل َعاهَّ َتْعَمُلوَن }85{ )البقرة(، فاملسلم يستسلم هلل وينقاد ألوامره  إىَِلٰ َأَشدرِّ اْلَعَذاِب َوَما اهللهَّ
ونواهيه يف ش�ؤونه الدنيوي�ة واألخروية، قال تعاىل: }ُقْل إَِنّ َصَلتِي َوُنُس���ِكي َوَمْحَياَي َوَمَاتِي 
ِه َرِبّ اْلَعاَلَِي}162{ )األنعام(، وهذه املبادئ والقواعد كا حتكم املس�تثمر حتكم كل من له  لَِلّ

عاقة بعملية الستثار من الدولة وأفراد املجتمع اآلخرين)1(. 

   والضواب�ط العقدي�ة والتي تنبع من داخل املس�تثمر املس�لم، والتي ينطل�ق منها، هي التي 
تضبط س�لوكه، وجتعله يلتزم بأحكام الرشع، وإذا ضعف هذا الرقيب الداخيل فمن الصعب أن 
ينف�ع الرقي�ب اخلارجي من أنظمة وقوانني وأجهزة خمتلفة أمني�ة وإدارية وغريها، وأن تؤدَي إىل 

الثار املرجوة منها.

    وتأيت الضوابط العقدية يف املرتبة األوىل من بني الضوابط املوجهة لسلوك املستثمر؛ ألهنا 
األساس الذي تعتمد عليه بقية الضوابط من خلقية واقتصادية، وهي التي تصحح له تصوره جتاه 
احلياة والكون واملال وهي التي تعرفه برّس وجوده يف الكون، وتنور له كيفية التعامل مع املال)2(.

ومن أبرز الضوابط العقدية ما ييل: 

الضابط األول: املال هلل واإلنسان مستخلف فيه

   وه�ذا املب�دأ � ك�ا ت�رى � يتكون من فقرتني:) املال هلل أصالة، اإلنس�ان مس�تخلف يف مال 
اهلل(، فالفق�رة األوىل )امل�ال هلل( تثبت أن امللكي�ة احلقيقية للال إنا هي هلل الواحد األحد الذي له 

)1( وإن كانت هذه الدراسة تركز عىل الصفات واآلداب املطلوبة من املستثمر املسلم.
)2( القرضاوي، يوسف، اخلصائص العامة لإلسام، بريوت: مؤسسة الرسالة، ط10،  1418ه�1997م ص198.
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ْرِض  َماَواِت َواْلَ ِه ُمْلُك الَسّ ملك السموات واألرض يملك اإلنسان وما ملك، قال تعاىل:  }لَِلّ
َوَم���ا ِفيِه���َنّ  َوُهَو َعَل���ى ُكِلّ َش���ْيٍء َقِديٌر}120{)املائدة(، فاملال من خملوق�ات اهلل وهو ملك هلل 
وحده، فعىل املسلم أن يؤمن ذلك إيانًا جازمًا، وأن تكون ترصفاته املالية نابعة من هذا العتقاد، 
ِ الهَِّذي آَتاُكْم  وه�ذه احلقيق�ة)أي أن املال هلل( التي دل عليها قوله تعاىل: } ... َوآُتوُهْم ِمْن َماِل اهللهَّ
...}33{ )النور( وهذا التوجيه الرباين، يذكر املسلم بشكل عام واملستثمر عىل وجه اخلصوص 
بأن امللكية احلقيقية للال ثابتة هلل، وأن ملكية اإلنس�ان للال ليس�ت مطلقة ول أبدية، ول خيفى 
ما هلذا العتقاد وهذا اإليان من أثر كبري عىل س�لوك املس�تثمر وترصفاته، فا يس�تثمر أمواله إل 
يف املج�الت الت�ي تريض مالك املال احلقيق�ي، والتي تعود بالنفع عىل املس�تثمر وعىل املجتمع، 
فهي ضانة وصام أمان له وللمجتمع، بخاف املس�تثمر غري املس�لم فإن الربح هو الذي يوجهه 
ويدد له املجال والزمان واملكان الذي يس�تثمر فيه حتى وإن أدى ذلك إىل مفاس�د وأرضار ما مل 

متنعه قوانني صارمة)1(. 

   فاإلس�ام ل يعط�ي الف�رد احلرية املطلقة يف الترصف يف امل�ال، فليس للفرد أن يترصف يف 
ماله كيفا يشاء، كا هو احلال يف بعض النظم األخرى؛ ألن احلرية املطلقة مفسدة تؤدي باإلنسان 
إىل النفات من القيم واألخاق ومبادئ العدالة، كا زعم قوم نبي اهلل شعيب عليه السام أهنم 
أحرار يترصفون يف أمواهلم كيف ش�اءوا وكا يلوا هلم دون قيود وضوابط قيمية أو أخاقية أو 
دينية، متنعهم من تطفيف الكيل أو بخس الناس أشياءهم، قال تعاىل:} اُلوا َيا ُشَعْيُب َأَصَاُتَك 
ِشيُد}87{ )هود(.  ِليُم الرهَّ ْنَت احْلَ َك َما َيْعُبُد آَباُؤَنا َأْو َأْن َنْفَعَل يِف َأْمَوالَِنا َما َنَشاُء إِنهََّك أَلَ َتْأُمُرَك َأْن َنرْتُ

  وأما إذا خالف املس�تثمر إرادة مالك املال احلقيقي وأوامره ومقصوده من املال، واس�تثمر 
أمواله يف جمالت ل يرغب فيها، فقد يتعرض إىل مساءلة أو لوم وربا إىل عقاب؛ ألنه فاقد ألهلية 

الستخاف)2(.

)1( س�انو، قطب مصطفى، الس�تثار أحكامه وضوابطه يف الفقه اإلس�امي، ص101 وما بعدها؛ والسعدي، عبد 
الرمحن بن نارص، تيسري الكريم الرمحن يف تفسري كام املنان، حتقيق: عبد الرمحن بن معا اللويق، الرياض: دار 

السام للنرش والتوزيع، ط2، 1422ه�2002م، ص664.   
)2( املصلح، عبد اهلل، والصاوي، صاح، ما ل يسع التاجر جهله، ص7.
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   وقد ثبت يف النصوص الرشعية أن املسلم حماسب ومسؤول عن ماله من أين اكتسبه وفيم 
أنفقه، قال >: ) ل تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يس�أل عن عمره فيا أفناه... وعن ماله من 

أين اكتسبه وفيا أنفقه...()1(.

 وع�ىل ولة األم�ر والدولة بأجهزهتا املختلفة أن حتاس�ب أرباب األموال فيا إذا قرصوا ومل 
يقوموا باملال عىل الوجه الذي يريض اهلل وينفعهم هم وأمتهم)2(.

   وإثبات ملكية املال احلقيقية هلل سبحانه وتعاىل ل تعني نفي امللكية عن اإلنسان، فقد أثبت 
ٍة َأْنَبَتْت  ِ َكَمَثِل َحبهَّ ْم يِف َسبِيِل اهللهَّ ِذيَن ُيْنِفُقوَن َأْمَواهَلُ اهلل سبحانه امللكية لإلنسان قال تعاىل: } َمَثُل الهَّ
ُ َواِسٌع َعِليٌم}261{ )البقرة( وقال:  ُ ُيَضاِعُف مِلَْن َيَشاُء َواهللهَّ ٍة َواهللهَّ َسْبَع َسَنابَِل يِف ُكلرِّ ُسْنُبَلٍة ِماَئُة َحبهَّ
ُه َلُكْم ِقَياًما َواْرُزُقوُهْم ِفيَها َواْكُس���وُهْم َوُقوُلوا َلُهْم  ���َفَهاَء َأْمَواَلُكُم اَلّتِي َجَعَل الَلّ }َوَل ُتْؤُتوا الُسّ
َقْوًل َمْعُروًفا }5{ )النساء(، وقال >:) فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام ()3(، 
فنس�ب ملكية املال إىل اإلنس�ان؛ لكن ذلك تنبيه لإلنسان بأن ملكيته للال ملكية مقيدة، وتذكري 
له بالك املال احلقيقي الذي وهبه إياه ووّكله يف تنميته وتكثريه وحفظه واس�تخدامه والستفادة 
من�ه في�ا ي�ريض اهلل وحده.  وللرشيعة مقاص�د عظيمة يف بيان األمرين وتذكري اإلنس�ان بوجود 
امللكيت�ني امللكية احلقيقية األصلية الثابتة هلل س�بحانه، وامللكية الفرعي�ة املؤقتة الثابتة للمخلوق، 
فإثبات امللكية هلل جتعل اإلنس�ان يترصف يف املال إنتاجًا واس�تثارًا واستهاكًا ضمن إرادة مالكه 
احلقيقي، وإسناد امللكية لإلنسان يف سياق آخر حتدد مسؤولية الفرد عن هذا املال استهاكًا وإنفاقًا 
واستثارًا وحفظًا، باإلضافة إىل أن التملك أمر غريزي يتاشى مع فطرة اهلل التي فطر الناس عليها، 

فإثبات امللكية لإلنسان فيه حكم ربانية عديدة)4(. 

)1( تقدم خترجيه يف صفحة: 7.
)2( الغزايل، حممد، اإلسام واألوضاع القتصادية، دمشق: دار القلم، ط1، 1421ه�2000م، ص148. 

)3( أخرج�ه البخ�اري يف العل�م، ب�اب قول النب�ي صىل اهلل عليه وس�لم: رب مبلغ أوعى من س�امع، احلديث رقم: 
67؛ ومسلم يف القسامة واملحاربني...، باب تغليظ حتريم الدماء واألعراض واألموال، احلديث رقم: 1679، 

موسوعة احلديث الرشيف) الكتب الستة (، ص974.
)4( سانو، قطب مصطفى، الستثار أحكامه وضوابطه يف الفقه اإلسامي، ص113، 114؛ والزحييل، وهبة، الفقه 

اإلسامي وأدلته، ج7، ص4977.
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   وملكية اإلنس�ان للال حمددة يف فرتة حياته، ثم تنقل ملكيته إىل آخر بعد موته، وقد تزول 
ملكيته عنه يف حال حياته ألس�باب خمتلفة بإرادة اإلنس�ان أو بغري إرادته، فقد ُيفقر الغني ويعدم 
الثري؛ هلذا جتد أصنافًا من الناس يف املجتمع، فمنهم الفقري ومنهم الغني ومنهم املتوسط، حلكمة 
ْنَيا  َياُة الُدّ ْنَيا َوَما اْلَ َياِة الُدّ ْزَق ِلَْن َيَشاُء َوَيْقِدُر  َوَفِرُحوا بِاْلَ ُه َيْبُسُط الِرّ يعلمها اهلل قال تعاىل: }الَلّ
َل  ِفي اْلِخَرِة إَِلّ َمَتاٌع ...}26{  )الرعد( وقال تعاىل: }َوَلَقْد ِجْئُتُموَنا ُفَراَدى َكَما َخَلْقَناُكْم َأَوّ
ْلَناُكْم َوَراَء ُظُهوِرُكْم...  }94{  )األنعام( )) أي من النعم واألموال التي  ٍة َوَتَرْكُتْم َما َخَوّ َمَرّ
اقتنيتموها يف الدار الدنيا وراء ظهوركم (()1(، ويف احلديث: ) يقول ابن آدم مايل مايل، قال: وهل 

لك يا ابن آدم من مالك إل ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت ()2(.

ِه َوَرُسولِِه َوَأْنِفُقوا ِمَّا َجَعَلُكْم  الفقرة الثانية: ) اإلنسان مستخلف فيه ( لقوله تعاىل:}آِمُنوا بِالَلّ
ُمْسَتْخَلِفَي ِفيِه... }7{ )احلديد( وهذه اآلية كا قال القرطبي رمحه اهلل:  )) دليل عىل أن أصل 
امللك هلل س�بحانه، وأن العبد ليس له فيه إل الترصف الذي يريض اهلل ... وأهنا ليس�ت بأموالكم 
يف احلقيق�ة، وم�ا أنتم فيها إل بمنزلة النواب وال�وكاء فاغتنموا الفرصة فيها بإقامة احلق قبل أن 
تزال عنكم إىل من بعدكم (()3(، وقال الش�وكاين رمحه اهلل  يف تفس�ري اآلية: ))أي جعلكم خلفاء 
يف الترصف فيه من غري أن متلكوه حقيقة، فإن املال مال اهلل، والعباد خلفاء اهلل يف أمواله، فعليهم 

أن يرصفوها فيا يرضيه...(()4(.

   فاملال يف أيدي الناس أمانة ووديعة متنقلة خوهلا اهلل لإلنسان؛ كي يستثمره وينتفع به ويستفيد 
منه، ولكي خيتربه وينظر كيف يترصف فيه، ثم يسرتده يف أي وقت يشاء بوفاة اإلنسان أو بخروج 
املال من يده ألي سبب، قال >: ) إن هلل ما أخذ وله ما أعطى، وكل يشء عنده بأجل مسمى()5(، 
معناه كا قال النووي رمحه اهلل: )) أن ما وهبه لكم ليس خارجًا عن ملكه بل هو سبحانه وتعاىل 

)1( ابن كثري، إساعيل، تفسري القرآن العظيم، دمشق: دار الفيحاء، ط1، 1414ه�1994م، ج2، ص212.
)2( أخرجه مسلم يف الزهد والرقائق، احلديث رقم: 2958، موسوعة احلديث الرشيف ) الكتب الستة (، ص1191.

)3( القرطبي، حممد بن أمحد، اجلامع ألحكام القرآن، ج20، ص238.
)4( الشوكاين، حممد بن عيل، فتح القدير، ص1704. 

)5( أخرج�ه البخ�اري يف اجلنائ�ز، باب ق�ول النبي >: يعذب امليت ببعض بكاء أهل�ه عليه، احلديث رقم: 1284، 
موسوعة احلديث الرشيف) الكتب الستة (، ص100؛ ومسلم يف اجلنائز، باب البكاء عىل امليت، احلديث رقم: 

923. موسوعة احلديث الرشيف) الكتب الستة (، ص822. 
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يفعل فيه ما يشاء (()1(، وبالتايل فا تبقى هذه األمانة) املال ( يف يد شخص أبد الدهر؛ ألن معنى 
الستخاف يقتيض أن يعود احلق يومًا ما إىل املستخِلِف)2(.

الضابط الثاين: ابتغاء مرضاة اهلل يف استثامر املال

   يؤمن املسلم احلق بأنه عبد هلل خلق هلدف وغاية معينة، وهي عبادة خالقه ومعبوده سبحانه، 
ولتحقي�ق ه�ذا املقص�د وضعت الرشيعة قال الش�اطبي رمحه اهلل: )) املقص�د الرشعي من وضع 
الرشيعة إخراج املكلف عن داعية هواه؛ حتى يكون عبدًا هلل اختيارًا، كا هو عبد هلل اضطرارًا)3(، 
قال تعاىل: }َوَما َخَلْقُت اْلَِنّ َواْلِْنَس إَِلّ لَِيْعُبُدوِن}56{ )الذاريات( فكل أعاله تقوم عىل هذا 
األساس، ويعتقد جازمًا أنه جيازى عن كل عمل من أعاله إن خريًا فخري وإن رشًا فرش، وبالتايل 
فكل عمل يفعله املسلم وراءه دافع، وله منه غاية وهدف، يرغب املسلم يف حتصيله والوصول إليه، 
وهو إرضاء اهلل سبحانه، وهو دافع داخيل رسي بني العبد وخالقه ل يطلع عليه غري اهلل سبحانه. 

   واملسلم يربط دنياه بآخرته، با فصل بينها، فترصفاته املادية جيب أن تكون موافقة ألحكام 
الرشع، ومس�تجيبة ملتطلبات الس�تعداد ليوم اآلخرة، وترصفاته يف ماله من إنتاج أو اس�تثار أو 
اَر اْلِخَرَة َوَل  ُه الَدّ اس�تهاك جيب أن تكون عىل وفق ما يريض اهلل س�بحانه }َواْبَتِغ ِفيَما آَتاَك الَلّ
َه َل ُيِحُبّ  ْرِض إَِنّ الَلّ ُه إَِلْيَك َوَل َتْبِغ اْلَفَساَد ِفي اْلَ ْنَيا َوَأْحِسْن َكَما َأْحَسَن الَلّ َتْنَس َنِصيَبَك ِمَن الُدّ
اْلُْفِس���ِديَن}77{ )القصص( ويكون مثابًا عن اس�تثاراته؛ ألن العادات تتحول إىل عبادات إذا 
كانت النية صاحلة وكان لعمل عىل وفق أحكام الرشع، وهذا من فضل اهلل عىل عباده الصاحلني)4(. 

)1( الن�ووي، حمي�ي الدي�ن يي�ى ب�ن رشف، صحيح مس�لم ب�رشح الن�ووي، ب�ريوت: دار الكتب العلمي�ة، ط1، 
1415ه�1995م، ج3، ص199.

)2( سانو، قطب مصطفى، الستثار، ص115 وما بعدها؛ وقلعه جي، حممد رواس، مباحث يف القتصاد اإلسامي 
م�ن أصول�ه الفقهية، ص61، والرزين، عبد اهلل بن حممد، س�وق املال، الرياض: جامعة اإلمام حممد بن س�عود 

اإلسامية، ط1، 1427ه�2007م، ص112 ، 114.
)3( الشاطبي، إبراهيم بن موسى، املوافقات، ضبط وتقديم وتعليق: أبو عبيدة مشهور بن حسن  آل سلان، الرياض: 

وزارة الشؤون اإلسامية،]د.ت[، ج2، ص289.
)4( القرض�اوي، يوس�ف، احلال واحلرام يف اإلس�ام، ص35. الغزايل، حممد بن حمم�د،  إحياء علوم الدين، ج4، 

ص371. 
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وعليه فمعنى العبادة ليس قارصًا عىل الصاة والزكاة والصوم واحلج ونحوها كا قد يتوهم 
البعض، بل كل عمل خري قصد فيه وجه اهلل من جتارة ونجارة وهندسة وطب، فهو عبادة يؤجر 
عليه�ا العب�د إذا خلصت النية، فأّي فرق بني املهندس الذي خيطط بناء املس�جد � مثًا � والنجار 
الذي يبني، والغني الذي يمول؟، إذا كانت نية اجلميع صاحلة، وخاصة إذا كان يفعل املباح قاصدا 
الس�تغناء ب�ه عن احلرام حتى إن اإلنس�ان يؤجر عىل إتيان أهل�ه)1( قال >: ) ويف بضع أحدكم 
صدق�ة..()2(، ق�ال الن�ووي رمحه اهلل: )) ويف ه�ذا دليل عىل أن املباحات تص�ري طاعات بالنيات 
الصادق�ات، فاجل�اع يكون عبادة إذا نوى به قضاء حق الزوج�ة ومعارشهتا باملعروف الذي أمر 
اهلل تعاىل به أو طلب ولد صالح أو إعفاف نفسه أو إعفاف الزوجة...(()3(، قال تعاىل: } َل َخرْيَ 
لَِك اْبتَِغاَء  يِف َكثِ�رٍي ِم�نْ َنْجَواُهْم إِلهَّ َمْن َأَمَر بَِصَدَقٍة َأْو َمْعُروٍف َأْو إِْصَاٍح َبنْيَ النهَّاِس َوَمْن َيْفَعْل َذٰ
ِ َفَس�ْوَف ُنْؤتِيِه َأْجًرا َعِظيًا }114{ )النس�اء( وقال >: ) إنا األعال بالنيات وإنا  َمْرَضاِت اهللهَّ
ل�كل ام�رئ ما نوى...()4(، فعىل املس�تثمر أن جيع�ل الغاية األوىل من اس�تثاراته ابتغاء وجه ربه 
األعىل، فإذا كان ينوي باس�تثاره بلوغ رضا اهلل وحتصيل ثوابه والفوز بجنانه، فإن ذلك ينعكس 
علي�ه وع�ىل جمتمعه ويكون له األثر الواضح يف حتقي�ق مصالح األمة يف جمال التنمية القتصادية، 
وس�يكون هناك فرق واضح  بينه وبني مس�تثمر ل يريد من استثاره إل الربح الدنيوي العاجل � 
أيًا كانت آثاره عىل األمة وعىل اقتصادها أو بيئتها أو مستقبلها � ول خيطر بباله أن يستثمر أمواله 

ابتغاء مرضاة اهلل والفوز بسعادة الدارين)5(.

   وأن تكون هذه النية الصاحلة مقرتنة دومًا بأعاله الستثارية، وأن يريد اخلري لنفسه بإعفاف 
نفسه عن احلرام وعن ذل سؤال الناس، وأن يستعني باملال عىل طاعة اهلل، وينفق املال عىل أوجه 

)1( ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم، جمموع الفتاوى، ج7،ص 48.
)2( أخرجه مسلم يف الزكاة، باب بيان أن اسم الصدقة يقع عىل كل نوع من املعروف، احلديث رقم: 1006، موسوعة 

احلديث الرشيف) الكتب الستة (، ص837.
)3( صحيح مسلم برشح النووي، ج7، ص81.

)4( أخرجه البخاري يف بدء الوحي، باب كيف كان بدء احلي إىل رسول اهلل >، احلديث رقم)1(، موسوعة احلديث 
الرشيف) الكتب الس�تة (، ص1؛ ومس�لم يف اإلمارة، باب قوله >: إنا األعال بالنية، احلديث رقم: 1907. 

موسوعة احلديث الرشيف) الكتب الستة (، ص1019.
)5( سانو، قطب، الستثار، ص 123 وما بعدها؛ واملصلح، عبد اهلل، والصاوي، صاح، ما ل يسع التاجر جهله، 

ص7.
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اخل�ري، وأن يري�د اخلري لآلخرين بإجياد فرص عمل هلم، وأن يس�هم يف حتقيق التنمية القتصادية 
لألمة وسد حاجاهتا)1(. 

3. 1. 2  الضوابط اخللقية

   جاء اإلسام إلمتام مكارم األخاق؛ ولذا جيب عىل املسلم أن يتخلق باخللق الكريم يف كل 
تعاماته وعاقاته س�واء يف العاقة بينه وبني خالقه، أو يف تعامله مع اخللق، والرشع اإلس�امي 
يوجب عىل املسلمني التخلق باخللق احلميدة يف شتى األعال واملهن، كا وضع للحياة اإلنسانية 
أسسًا ومبادئ وقواعد من شأهنا أن تؤدي إىل سعادة اإلنسان يف الدنيا واآلخرة؛ لذا عىل املستثمر 
املس�لم أن يتخل�ق باخلل�ق العظيم ) خلق الق�رآن ( الذي كان يتخلق به الرس�ول الكريم > كا 
وصف�ه امل�وىل جل وعا قال تعاىل: } َوإِنهََّك َلَعىَلٰ ُخُلٍق َعِظيٍم}4{)القلم(؛ وكا ذكرت عائش�ة 
ريض اهلل عنه�ا ح�ني س�ئلت عن خلق�ه > قالت: ) فإن خلق نب�ي اهلل > كان القرآن ()2(، وقد 
كان لنتشار التجار املسلمني يف أنحاء العامل مع متسكهم بدينهم واتصافهم  باألخاق القرآنية أثر 
يف قلوب الناس الذين تعاملوا معهم، ما أدى إىل دخوهلم لإلس�ام بس�بب أخاق هؤلء التجار 
الطيبة، س�واء يف تعاماهتم التجارية، أو يف عاقاهتم الجتاعية، ففتحوا قلوب الناس قبل فتح 
باده�م؛ ألن التاجر املس�لم ليس تاجر م�ال فقط، وإنا تاجر دنيا ودين فه�و)) بصدقه وأمانته، 
وحسن معاملته وأخاقه، وحمافظته عىل أداء شعائر دينه، بانتظام وطهارة، يبعث يف نفوس الذين 

يتعاملون معه، حب هذا الدين (()3(.

  إن اإلس�ام يعط�ي اهتام�ًا كبريًا للقي�م واألخاق، مثل الهتام ال�ذي حتظى به األحكام 
والترشيع�ات واحل�ال واحلرام يف اإلس�ام؛ ألن الهتام هبذه األخاق الفاضل�ة التي يأمر هبا 

اإلسام تنعكس عىل املجتمع إجيابيًا سواء يف تقدمه وازدهاره أو أمنه واستقراره.

)1( املصدر السابق، ص7، 8؛ والغزايل، حممد، إحياء علوم الدين، ج2، ص83.
)2( أخرجه مسلم يف صاة املسافرين وقرصها، باب جامع صاة الليل، ومن نام عنه أو مرض، حديث رقم: )746(، 

موسوعة احلديث الرشيف) الكتب الستة (، ص795.
)3( الشويعر، حممد بن سعد، األمانة وأمهية أدائها، جملة البحوث اإلسامية، الرياض، العدد الرابع والثانون،) ربيع 

األول-مجادى اآلخرة، 1429ه�(، ص262. 
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   ويف املقاب�ل جت�د النظم واملذاهب غري اإلس�امية املوجودة اآلن يف الس�احة هتمل اجلانب 
األخاق�ي يف ش�تى مناحي احلياة با فيه�ا القتصاد ول جتعل األخاق ضم�ن القواعد الازمة 
للمجتمع أن جيري تعاماته بناء عليها، وبدًل من ذلك تسود املادية يف تلك املجتمعات؛ فالنظام 
الرأسايل مثًا جيعل اإلنسان مرتبطًا باملال بعقله، ويدور مع مصاحله املادية حيث دارت، ويترصف 
فيا حتت يده من مال بمطلق احلرية، دون أدنى اعتبار للقيم واألخاق، بل وأصبح املال كل يشء 

تقريبًا، ومل يبق من األخاق والقيم اإلنسانية الرفيعة أي أثر يف كثري من تعاماهتم.

   وكذلك النظام الشرتاكي، فالدين عندهم خمدر للشعوب، واحلياة عندهم مادة، فا يوجد 
عندهم قيم أو أخاق ربانية ينطلقون منها يف تعاماهتم املالية)1(. 

   ويف ه�ذا املطل�ب أوج�ز أب�رز القواعد والضوابط اخللقية التي جتب عىل املس�تثمر املس�لم 
مراعاهتا.

الضابط األول: الصدق

يق يأيت يف املرتبة الثانية بعد منزلة األنبياء بل وصف  درِّ    للصدق منزلة عظيمة يف اإلسام، فالصرِّ
يق  ا}41{ )مريم(، والّصّدّ يًقا َنبِيًّ ُه َكاَن ِصدرِّ اهلل به األنبياء قال تعاىل: } َواْذُكْر يِف اْلِكَتاِب إِْبَراِهيَم إِنهَّ
ُس���وَل َفُأوَلئَِك َمَع  َه َوالَرّ مش�تق من الصدق، فهو مبالغة يف الصدق)2(، قال تعاىل: }َوَمْن ُيِطِع الَلّ
اِلَِي َوَحُسَن ُأوَلئَِك َرِفيًقا}69{  َهَداِء َوالَصّ يِقَي َوالُشّ ِدّ بِيَِّي َوالِصّ ُه َعَلْيِهْم ِمَن الَنّ ِذيَن َأْنَعَم الَلّ اَلّ
يق [ أفضل الناس بعد النبيني، وأمر اهلل نبيه الكريم أن يسأل  درِّ )النساء(؛ لذا كان أبو بكر الصرِّ
اهلل أن يدخله مدخل صدق وخيرجه خمرج صدق، قال تعاىل: } َوُقْل َربرِّ َأْدِخْلنِي ُمْدَخَل ِصْدٍق 
َرَج ِصْدٍق َواْجَعْل يِل ِمْن َلُدْنَك ُس�ْلَطاًنا َنِصرًيا}80{ )اإلرساء( ونبي اهلل إبراهيم  َوَأْخِرْجنِي خُمْ
عليه الس�ام س�أل اهلل تعاىل أن جيعل له لسان صدق يف اآلخرين، قال تعاىل: }َواْجَعْل لِي لَِساَن 
ِصْدٍق ِفي اْلِخِريَن}84{ )الش�عراء(، وبرّش س�بحانه عباده الصاحلني بأن هلم عنده قدم صدق 
ِْم... }2{ )يونس(،  ْم َقَدَم ِصْدٍق ِعْنَد َرهبرِّ ِذيَن آَمُنوا َأنهَّ هَلُ ِ الهَّ ومقعد صدق، قال تعاىل: }... َوَبرشرِّ

)1( القرضاوي، يوسف، دور القيم واألخاق يف القتصاد اإلسام، بريوت: مؤسسة الرسالة، ط1، 1422ه�2002م، 
ص61.

)2( الغزايل، حممد بن حممد، إحياء علوم الدين، ج4، ص386، 388.
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وقال:}إَِنّ اْلَُتِّقَي ِفي َجَنّاٍت َوَنَهٍر }54{ِفي َمْقَعِد ِصْدٍق ِعْنَد َمِليٍك ُمْقَتِدٍر}55{ )القمر()1(.

   عىل املستثمر أن يلتزم الصدق يف تعاماته بيعًا ورشاًء قوًل وعمًا، وبقول احلقيقة، والتنزه 
عن الكذب يف كل األحوال يف حال الربح وحال اخلس�ارة س�واء كان ملصلحة املس�تثمر أو لغري 
اِدِقَي}119{  َه َوُكوُنوا َمَع الَصّ ُقوا الَلّ ِذيَن آَمُنوا اَتّ َها اَلّ مصلحته امتثاًل ألوامر اهلل قال تعاىل: }َيا َأُيّ
)التوب�ة( وق�ال > : )عليكم بالصدق فإن الصدق هيدي إىل الرب، وإن الرب هيدي إىل اجلنة..()2(. 
وقال >: ) البيرِّعان باخليار ما مل يتفرقا أو قال: حتى يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك هلا يف بيعها، 
وإن كتا وكذبا حمقت بركة بيعها ()3(، وروي عن النبي >: ) التاجر الصدوق األمني مع النبيني 

والصديقني والشهداء ()4(.

   ويرم الكذب عمومًا ويف املعامات املالية عىل وجه األخص قال >:) ثاثة ل يكلمهم اهلل 
يوم القيامة، ول ينظر إليهم، ول يزكيهم وهلم عذاب أليم، املسبل واملنان واملنفق سلعته باحللف 
الكاذب ()5(، ويدخل حتت الكذب معان منها: اإلفك، والبهتان، والفرتاء، قول الزور وشهادة 
الزور، وأش�د أنواع الكذب: الفرتاء عىل اهلل والكذب عليه ثم الكذب عىل رس�وله ) من كذب 

عيّل متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار ()6(، والكذب من عامات املنافق.

    الص�دق مرب�ح يف الدني�ا أو اآلخ�رة، والك�ذب خمرس ل حمالة ولو يف امل�آل، ويعرف ذلك 

)1( اب�ن قي�م اجلوزية، حممد بن بكر، مدارج الس�الكني بني منازل إياك نعبد وإياك نس�تعني،]د.ت.[،]د.ن.[، ج2، 
ص199، 200.

اِدِقَي}119{  َه َوُكوُنوا َمَع الَصّ ُقوا الَلّ ِذيَن آَمُنوا اَتّ َها اَلّ )2( أخرج�ه البخ�اري يف األدب، باب قول اهلل تع�اىل: }َيا َأُيّ
)التوبة( احلديث رقم: 6094، موس�وعة احلديث الرشيف) الكتب الس�تة (، ص514؛ ومسلم يف الرب والصلة 
واآلداب، باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله، احلديث رقم: 2607، موسوعة احلديث الرشيف) الكتب 

الستة (، ص1133.
)3( أخرجه البخاري يف البيوع، باب إذا بنّي البيرِّعان ومل يكتا ونصحا، احلديث رقم: 2079؛ ومسلم يف البيوع، باب 

الصدق يف البيع، احلديث رقم: 1532، موسوعة احلديث الرشيف) الكتب الستة (، ص942. 
)4( تقدم خترجيه يف صفحة: 49.

)5( أخرجه مسلم يف اإليان، باب بيان غلظ حتريم إسبال اإلزار واملن بالعطية وتنفيق السلعة  باحللف، احلديث رقم: 
106، موسوعة احلديث الرشيف) الكتب الستة (، ص696.

)6( أخرج�ه البخ�اري يف العل�م، باب إثم من كذب عىل النبي >، حديث رقم:  110، موس�وعة احلديث الرشيف 
)الكت�ب الس�تة (، ص12. وأخرجه مس�لم يف املقدمة، احلديث رقم: 3، موس�وعة احلدي�ث الرشيف) الكتب 

الستة (، ص674.
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بالتجرب�ة عن�د الناس، فإن من يتص�ف ويعرف بالصدق يطمئن إليه الناس، ويكس�ب ثقتهم ما 
َا  يدفعه�م إىل احل�رص عىل منتجه أو خدمته أو س�لعته)1(، بينا املؤمن ل يك�ذب قال تعاىل: } إِنهَّ

ئَِك ُهُم اْلَكاِذُبوَن}105{ )النحل(. ِ َوُأوَلٰ ِذيَن َل ُيْؤِمُنوَن بِآَياِت اهللهَّ َيْفرَتِي اْلَكِذَب الهَّ

الضابط الثاين: األمانة

   تعترب األمانة من الصفات اخللقية التي جتب عىل املسلم أن يتصف هبا يف تعاماته مع الناس، 
فاللت�زام باألمان�ة من عامات صدق إيان املؤمن كا دل ع�ىل ذلك حديث املصطفى >: ) ل 
إي�ان مل�ن ل أمان�ة له، ول دين ملن ل عهد له ()2(؛ وألن اش�تقاق اإلي�ان واألمانة واحد فها من 

جذر واحد)أ م ن(.

    واألمانة من الصفات التي متيز الرسل هبا عليهم السام فقد حكى القرآن عن كثري منهم 
أنه كان يقول لقومه إين رسول أمني كقوله تعاىل:  }إِْذ َقاَل َلُهْم َأُخوُهْم ُنوٌح َأَل َتَتُّقوَن }106{
ا َقْبَلُهْم َقْوَم ِفْرَعْوَن َوَجاَءُهْم َرُسوٌل  إِنِّي َلُكْم َرُسوٌل َأِمٌي  }107{)الشعراء(، وقوله } َوَلَقْد َفَتَنّ
ِه إِنِّي َلُكْم َرُسوٌل َأِمٌي}18{ )الدخان(، وكان يلقب املصطفى  وا إَِلَيّ ِعَباَد الَلّ َكِرمٌي}17{ َأْن َأُدّ
> يلقب الصادق األمني كا هو معروف، واألمانة أيضًا من صفات أتباع الرس�ل املؤمنني، بل 
َماَناهِتِْم َوَعْهِدِهْم َراُعوَن ﴿8﴾  ِذيَن ُهْم أِلَ ومن أسباب دخوهلم جنة الفردوس قال تعاىل: } َوالهَّ
ِذيَن َيِرُثوَن اْلِفْرَدْوَس ُهْم  ئَِك ُهُم اْلَواِرُثوَن ﴿01﴾ الهَّ اِفُظوَن ﴿9﴾ ُأوَلٰ ِذيَن ُهْم َعىَلٰ َصَلَواهِتِْم ُيَ َوالهَّ
ِفيَها َخالُِدوَن}11{ )املؤمنون(، ولعظم األمانة وأمهيتها اعتذرت الساوات واألرض عن محلها 
َباِل َفَأَبْيَ َأْن َيْحِمْلَنَها َوَأْشَفْقَن ِمْنَها  ْرِض َواْلِ َماَواِت َواْلَ َماَنَة َعَلى الَسّ قال تعاىل: }إَِنّا َعَرْضَنا اْلَ
ُه َكاَن َظُلوًما َجُهوًل}72{ )األحزاب(، والنصوص الرشعية الواردة يف أمهية  َوَحَمَلَها اْلِْنَساُن إَِنّ
األمانة ووجوب اللتزام هبا يف التعامات، والتحذير من اخليانة كثرية، منها باإلضافة إىل ما تقدم 
وُنوا َأَماَناتُِكْم َوَأْنُتْم َتْعَلُموَن}27{  ُسوَل َوخَتُ َ َوالرهَّ وُنوا اهللهَّ ِذيَن آَمُنوا َل خَتُ ا الهَّ َ قوله تعاىل: } َيا َأهيُّ

)1( سانو، قطب، الستثار، ص133 وما بعدها. أمحد، عبد الرمحن إبراهيم، الفضائل  اخللقية يف اإلسام، املنصورة: 
دار الوفاء، ط1، 1409ه�1989م، ص137 وما بعدها. 

)2( رواه أمحد يف املسند، برقم:12383، ج19، ص375-376، صححه األلباين يف صحيح اجلامع الصغري برقم: 
7179، ج2، ص1205.
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َماَن���اِت إَِلى َأْهِلَها َوإَِذا َحَكْمُتْم َبْيَ الَنّاِس  وا اْلَ َه َيْأُمُرُكْم َأْن ُتَؤُدّ )النف���ال(، وق�ال تعاىل:}إَِنّ الَلّ
ُكُموا بِاْلَعْدِل }58{ )النساء(. َأْن َتْ

أما اخليانة فليست من صفات املؤمنني بل هي من صفات وعامات املنافقني، قال >: )آية 
املنافق ثاث..إذا حّدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان ()1(.

    واخليانة من اجلرائم التي ل تقابل باملثل فارتكاب اآلخرين اخليانة يف حقك ل يسوغ لك 
خيانتهم)2(، قال >: ) أد األمانة إىل من ائتمنك ول ختن من خانك()3(.

   وإن سيطرت اخليانة يف تعامات الناس مل تستقم حياهتم واختل نظام املعيشة ولكان ذلك 
مؤذنًا بزوال الدنيا قال >: ) إذا ضيعت األمانة فانتظر الساعة ()4(.

   ويف األزمان األخرية تقل األمانة وتنترش اخليانة وتشيع يف حياة الناس ومعاماهتم إىل درجة 
يكون وجود األمناء يف بعض القبائل والتخصصات واملجالت نادرًا كا يف حديث حذيفة [:    
) ... ين�ام الرج�ل النومة فتقبض األمانة من قلبه...فا ي�كاد أحدهم يؤدي األمانة فيقال: إن يف 
بني فان رجا أمينًا...()5(، إن األمانة جتلب الربح والفائدة وعون اهلل س�بحانه، واخليانة س�بب 
لفقد عون اهلل وتس�ديده وهدايته، ويف احلديث القديس: )إن اهلل تعاىل يقول: أنا ثالث الرشيكني 

ما مل خين أحدمها صاحبه، فإذا خانه خرجت من بينهم..()6(.

)1( أخرج�ه مس�لم يف اإلي�ان، باب بيان خصال املناف�ق، احلديث رقم: 108، موس�وعة احلديث الرشيف) الكتب 
الس�تة (، ص696؛ وأخرجه البخاري يف اإليان، باب عامات املنافق، احلديث رقم: 33، موس�وعة احلديث 

الرشيف) الكتب الستة (، ص5.
)2( أمحد، عبد الرمحن إبراهيم، الفضائل اخللقية يف اإلسام، ص221.

)3( أخرجه الرتمذي يف البيوع، باب38، احلديث رقم:1264، ) وقال عنه: حديث حسن غريب، موسوعة احلديث 
الرشيف ) الكتب الس�تة (، ص1778. وأخرجه أبو داود يف اإلجارة، باب يف الرجل يأخذ حقه من حتت يده، 
احلدي�ث رقم: 3535، موس�وعة احلدي�ث الرشيف ) الكتب الس�تة (، ص1485، صححه األلباين يف صحيح 

اجلامع الصغري برقم: 240، ج1، ص107.
)4( أخرجه البخاري يف الرقاق، باب رفع األمانة، احلديث رقم:6496، موسوعة احلديث الرشيف ) الكتب الستة(، 

ص545.
)5( أخرجه البخاري يف الرقاق، باب رفع األمانة، حديث رقم: 6497. موسوعة احلديث الرشيف ) الكتب الستة(، 

ص545.
)6( أخرجه أبو داود يف البيوع، باب يف الرشكة، احلديث رقم: 3383، موسوعة احلديث الرشيف ) الكتب الستة (، 
ص1476؛ واحلاكم يف املستدرك برقم: 2322، وقال عنه: صحيح اإلسناد ومل خيرجاه، ج2، ص60؛ وضعفه 
األلباين يف إرواء الغليل، احلديث رقم: 1468، ج5، ص 288وتعقب يف تضعيفه وصححه بعض املعارصين...
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وبناء عىل ما تقدم تظهر أمهية التزام املس�تثمر باألمانة والس�لوك القويم يف اس�تثاراته وعند 
القيام بمشاريعه الستثارية، وكونه صاحب سمعة حسنة بني الناس؛ ألن العقود الستثارية من 
مضاربة ومرابحة وأنواع الرشكات املختلفة العاملة يف املش�اريع الس�تثارية مبناها عىل الصدق 
واألمانة وبدون أن يثق صاحُب املال باملضارب، والرشيك برشيكه، لن تتقدم عملية الستثار إىل 
األمام ولن حتقق الغاية املرجوة منها، وستكون لذلك آثار سلبية عىل تقدم الستثار وقد يؤدي إىل 
التخلف القتصادي والتنموي، أو إىل نتائج وخيمة عىل املجتمع واستقراره وتقدمه وعدمه)1(.

الضابط الثالث: الوفاء بالعهد

   أولت الرشيعة اإلسامية أمهية كبرية خُلُلق الوفاء بالعهود واملواثيق مع املسلم أو غري املسلم 
يف السلم واحلرب؛ هلذا جتد النصوص الرشعية من الكتاب والسنة متضافرة مؤكدة عىل اللتزام 
هبذا اخللق الكريم وحمذرة من سوء عاقبة الناقضني للعهود قال تعاىل:}َوَل َتْقَرُبوا َماَل اْلَيتِيِم إَِلّ 
ُه َوَأْوُفوا بِاْلَعْهِد إَِنّ اْلَعْهَد َكاَن َمْسُئوًل}34{ )اإلرساء(، وقال  تِي ِهَي َأْحَسُن َحَتّى َيْبُلَغ َأُشَدّ بِاَلّ
َه َعَلْيُكْم  ���اَن َبْعَد َتْوِكيِدَها َوَقْد َجَعْلُتُم الَلّ ْيَ ِه إَِذا َعاَهْدُتْ َوَل َتْنُقُضوا اْلَ تع�اىل: }َوَأْوُف���وا بَِعْهِد الَلّ
ِه ِمْن َبْعِد  ِذيَن َيْنُقُضوَن َعْهَد الَلّ َه َيْعَلُم َما َتْفَعُلوَن}91{ )النحل(، قال تعاىل:}َواَلّ َكِفي���ًل إَِنّ الَلّ
ْعَنُة َوَلُهْم ُس���وُء  ْرِض ُأوَلئَِك َلُهُم الَلّ ُه بِِه َأْن ُيوَصَل َوُيْفِس���ُدوَن ِفي اْلَ ِميَثاِق���ِه َوَيْقَطُعوَن َما َأَمَر الَلّ
ِذيَن آَمُنوا َأْوُفوا بِاْلُعُقوِد... }1{ )املائدة(، وهذه العقود  ا الهَّ َ اِر}25{ )الرعد(، وقال: }  َيا َأهيُّ الَدّ
املأمور بالوفاء هبا تشمل العقود التي بني العبد وربه من القيام بعبوديته واتباع رسوله، كا تشمل 
العقود التي بينه وبني خلق اهلل سواء يف العاقات الجتاعية كالتي بني األزواج أو بني األقارب 

أو اجلريان، أو يف العاقات القتصادية كعقود البيع والرشاء واإلجارة وعقود العمل)2(. 

   والوف�اء بالعه�ود واملواثي�ق ليس أمرًا اختياريًا مرتوكًا لضمري الش�خص، وإنا هو واجب 
رشعي عىل املرء أن ينفذه بدقة كا دلت اآلية الكريمة املتقدمة وغريها من النصوص الرشعية)3(، 

)1( سانو، قطب، الستثار، ص 158؛ واخلزندار، حممود حممد، هذه أخاقنا حني نكون مؤمنني حقًا، الرياض: دار 
طيبة، ط11، 1428هت2007م، ص513 وما بعدها.

)2( السعدي، عبد الرمحن بن نارص، تيسري الكريم الرمحن يف تفسري الكريم املنان،   
   ص238.  

)3( العمر، نارص بن سليان، العهد وامليثاق يف القرآن، الرياض: دار العاصمة، ص201.
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ويرم نكث العهد ويعاقب فاعله برفع لواء يعرف به يوم القيامة قال >: ) لكل غادر لواء يوم 
القيامة يعرف به ()1(.

النش�اط الس�تثاري نشاط يش�رتك فيه أطراف عديدة يتبادلون فيه املنافع واملصالح من بيع 
ورشاء، ويت�م فيه�ا إبرام عقود تتطلب التقي�د با اتفق عليه من رشوط والوفاء بالعهود واللتزام 
بأداء احلقوق والواجبات )) والبتعاد عن اخللف واخليانة واإلخال بوعد أو رشط س�واء كان 
املتعامل مسلًا أو غري مسلم، وسواء كانت املعاملة يف دار إسام أو يف غريها()2(، والتزام املستثمر 

املسلم هبذا اخللق يؤدي إىل أن يوز ثقة املتعاملني معه، والوفاء بعهودهم أيضًا بدقة.

ويل�زم األط�راف ذات العاقة بالس�تثار كاجلهات الرس�مية املرخصة لاس�تثار أن تويف 
بتعهداهت�ا وتنفي�ذ العق�ود املوقعة معها با تغي�ري أو تأخري أو ماطل�ة)3(؛ ألن النضباط يف تنفيذ 
العق�ود والعه�ود واملواعي�د وأداء احلقوق مطلب رشعي واقتص�ادي يف نفس الوقت؛ قال <: 
)مطل الغني ظلم ()4(، وروي عن النبي <: ) أعطوا األجري حقه قبل أن جيفهَّ عرقه ()5(. وروي 
عنه < أنه قال: ) ثاثة أنا خصمهم... ورجل استأجر أجريًا فاستوف منه ومل يعطه أجره ()6()7(. 

الضابط الرابع: العدل

يعترب مبدأ العدل من أهم املبادئ التي عنيت الرشيعة اإلسامية هبا يف كل احلالت ومع كل 
 ِ اِمنَي بِاْلِقْس�طِ ُش�َهَداَء هلِلهَّ ِذيَن آَمُنوا ُكوُنوا َقوهَّ ا الهَّ َ الناس مع الصديق ومع العدو، قال تعاىل:﴿ َيا َأهيُّ

)1( أخرجه البخاري يف احليل، باب إذا غصب جارية.. حديث رقم: 6966، موس�وعة احلديث الرشيف ) الكتب 
الستة (، ص581؛ ومسلم يف اجلهاد والسري، باب حتريم الغدر، احلديث رقم: 1735، موسوعة احلديث الرشيف 

) الكتب الستة (، ص986. 
)2( سانو، قطب، الستثار، ص159.

)3( املصدر السابق، ص163.
)4( أخرجه البخاري يف احلوالت، باب احلوالة، احلديث رقم: 2287، موسوعة احلديث الرشيف ) الكتب الستة(، 
ص178؛ ومس�لم يف املس�اقاة، باب حتريم مطل الغني...، احلديث رقم: 1564، موس�وعة احلديث الرشيف ) 

الكتب الستة (، ص950.
)5( رواه ابن ماجه يف الرهون، باب أجر األجراء، احلديث رقم: 2443، موسوعة احلديث الرشيف ) الكتب الستة 

(، ص2623.صححه األلباين، يف إرواء الغليل برقم: 1498، ج5، ص320.
)6( أخرجه البخاري يف اإلجارة، باب إثم من منع أجر األجري، احلديث رقم:2270، موسوعة احلديث الرشيف ) 

الكتب الستة (، ص176.
)7( املصلح، عبد اهلل، والصاوي، صاح، ما ل يسع التاجر جهله، ص11.
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بُِعوا اهْلََوٰى َأْن  ُ َأْوىَلٰ هِبَِا  َفَا َتتهَّ ا َأْو َفِقرًيا َفاهللهَّ ْقَربنَِي  إِْن َيُكْن َغنِيًّ َوَلْو َعىَلٰ َأْنُفِسُكْم َأِو اْلَوالَِدْيِن َواأْلَ
َ َكاَن بَِا َتْعَمُلوَن َخبرًِيا ﴿135﴾ )النساء(، وقال تعاىل:﴿ َيا  َتْعِدُلوا  َوإِْن َتْلُووا َأْو ُتْعِرُضوا َفإِنهَّ اهللهَّ
ُكْم َشَنآُن َقْوٍم َعىَلٰ َألهَّ َتْعِدُلوا  اْعِدُلوا ُهَو  ِرَمنهَّ ِ ُشَهَداَء بِاْلِقْسِط  َوَل جَيْ اِمنَي هلِلهَّ ِذيَن آَمُنوا ُكوُنوا َقوهَّ ا الهَّ َ َأهيُّ
َناِت َوَأْنَزْلَنا َمَعُهُم اْلِكَتاَب  ْقَوٰى  ...﴿8﴾)املائدة(، وقال تعاىل:﴿َلَقْد َأْرَسْلَنا ُرُسَلَنا بِاْلَبيرِّ َأْقَرُب لِلتهَّ
َوامْلِيَزاَن لَِيُقوَم النهَّاُس بِاْلِقْس�طِ ...﴿25﴾)احلديد(، وقال تعاىل: ﴿َوَنَضُع امْلََواِزيَن اْلِقْس�طَ لَِيْوِم 

ا  َوَكَفٰى بَِنا َحاِسبنَِي ﴿47﴾ ٍة ِمْن َخْرَدٍل َأَتْيَنا هِبَ اْلِقَياَمِة َفَا ُتْظَلُم َنْفٌس َشْيًئا  َوإِْن َكاَن ِمْثَقاَل َحبهَّ

   وما يميز اإلسام عن املذاهب القتصادية األخرى حرصه عىل حتقيق العدالة القتصادية؛ 
لذا كان لزامًا عىل املستثمر املسلم أن يبتعد عن املعامات الستثارية املتضمنة عىل الظلم والعتداء 
عىل حقوق اآلخرين أو بخس الناس أش�ياءهم رغبة يف النفراد باألرباح والفوائد، واس�تغال 

حاجة الفقراء واملضطرين وفرض رشوطه ورغباته عليهم.

َ َيْأُمُر بِاْلَعْدِل َواإْلِْحَساِن َوإِيَتاِء ِذي اْلُقْرَبٰى...﴿90﴾)النحل(، ومن أجل  قال تعاىل: ﴿إِنهَّ اهللهَّ
حتقيق العدل بني أفراد املجتمع، وحماربًة للظلم القتصادي حّرم اإلسام املعامات املشتملة عىل 

الظلم كالربا)1(.

   وم�ن أج�ل ه�ذه الغاية وضع اإلس�ام قاعدة أساس�ية من قواعد التنظي�م القتصادي يف 
اإلس�ام وهي قاعدة: أن يكون املال متداوًل، ل أن يكون تداوله قارصًا عىل األغنياء فقط، قال 

ْغنَِياِء ِمْنُكْم ...﴿7﴾ )احلرش()2(. تعاىل: ﴿َكْي َل َيُكوَن ُدوَلًة َبنْيَ اأْلَ

3. 1. 3  الضوابط االقتصادية
   تقدمت اإلشارة إىل وجود ضوابط وقواعد رشعية حتكم املعامات املالية عمومًا واملعامات 
الستثارية خصوصًا، تعترب أسسًا يبني املسلمون أنشطتهم املالية والقتصادية عليها، وأهنا أنواع 
بعضه�ا عق�دي وبعضها خلقي وبعضها اقتص�ادي، ويف هذا املطلب يتن�اول احلديث الضوابط 
الرشعية التي هتتم باجلانب القتصادي املطلوبة من املسلم مراعاهتا يف معاماته املالية وعند قيامه 

بمشاريعه الستثارية.

)1( انظر: سانو، قطب مصطفى، الستثار، ص 169.
)2( قطب، سيد، يف ظال القرآن، بريوت: دار الرشوق، ط32، 1423ه�2003م، ج6، ص3524.
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   وقب�ل الدخ�ول يف عرض الضوابط القتصادية يستحس�ن ذكر بع�ض القواعد التي تعترب 
أصوًل وأسس�ا للمعامات املالية، أرى أنه من املناس�ب عرضها هنا تكملة للفائدة، وأمجلها يف 

النقاط التالية: 

- األص�ل يف املعام�ات املالية احلل بخاف العبادات فإن األصل فيها املنع، فكل معاملة مل 
يرد من الرشع حتريمها ومل يشبها ما يؤدي إىل منعها كالغرر والربا ونحو ذلك فهي حال، فاحلرام 
حمصور واحلال واسع وغري حمصور، فمن احلال ما هو منصوص عليه ومنه ما هو مسكوت عنه 
رمحة للناس من غري نس�يان من اهلل س�بحانه، فقد قال <: ) احلال ما أحله اهلل يف كتابه واحلرام 

ما حرمه اهلل يف كتابه وما سكت عنه فهو ما عفا عنه ()1(.

- إن أس�باب املن�ع والتحري�م لبع�ض املعام�ات راج�ع إم�ا إىل الرب�ا أو الباط�ل فقد ق�ام ابن 
 الع�ريب- رمح�ه اهلل –  بتع�داد املعام�ات املالي�ة املحرم�ة فأبلغله�ا س�تة ومخس�ني معاملة)2(.
وذهب بعض أهل العلم إىل أن أسباب التحريم لبعض املعامات املالية راجع إما إىل الظلم، 

أو الغرر، أو امليرس)3(.

- طرق كس�ب املال واس�تثاره مطلقة غري مقيدة بشء عدا عدم خمالفتها للرشع فكل أسلوب أو 
وس�يلة نافعة حال بل مطلوب من املس�لم أن يس�لكها لكس�ب املال احلال سواء كانت من 
اخ�رتاع وإبداع املس�لمني أو من خربات وجتارب اآلخرين النافع�ة)4( لقوله <: ) أنتم أعلم 

بأمر دنياكم ()5(.

)1( رواه الرتمذي يف اللباس، باب ما جاء يف لبس الفراء، احلديث رقم: 1726، وقال عنه: حديث غريب، موسوعة 
احلديث الرشيف ) الكتب الستة (، ص1828؛ وابن ماجه يف األطعمة باب أكل اجلبن والسمن، احلديث رقم: 
3367، موس�وعة احلدي�ث الرشي�ف ) الكتب الس�تة (، ص2680، حس�نه األلباين يف صحي�ح اجلامع برقم : 

3195، ج1، ص609.
)2( ابن العريب، حممد بن عبد اهلل، أحكام القرآن، حتقيق: عيل حممد البجاوي، بريوت: دار إحياء الرتاث العريب، ط1، 

1421ه� 2001م، ج1، ص264.
)3( ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم، جمموع الفتاوى، ج28، ص386، ؟.

)4( املصدر السابق، ج15، ص186.
)5( أخرجه مسلم يف الفضائل، باب وجوب امتثال ما قاله رشعًا.. احلديث رقم: 2363، موسوعة احلديث الرشيف 

) الكتب الستة (، ص1093.
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- م�ن مقاص�د الرشيعة قطع دابر اخل�اف والنزاع والعداوة بني الن�اس؛ ومن أجل حتقيق ذلك 
املقصد كان حتريم املعامات املالية املتضمنة عىل كل أمر يورث الشقاق والعداوة بني الناس)1(.

وفيا ييل أذكر بعض الضوابط ذات الصبغة القتصادية:

الضابط األول: جتنب كنز املال وتعطيله عن االستثامر

   والكن�ز )2( يش�مل تعطيل امل�ال عن الزكاة والنفقات الواجبة، أو عن الس�تثار، وهو أمر 
ُهْم  ْ ِ َفَبرشرِّ ا يِف َسبِيِل اهللهَّ َة َوَل ُيْنِفُقوهَنَ َهَب َواْلِفضهَّ ِذيَن َيْكنُِزوَن الذهَّ حمرم يف اإلسام، قال تعاىل: ﴿َوالهَّ
�مْ َوُظُهوُرُهْم   ا ِجَباُهُهْم َوُجُنوهُبُ َم َفُتْك�َوٰى هِبَ َم�ٰى َعَلْيَها يِف َناِر َجَهنهَّ بَِع�َذاٍب َألِي�ٍم ﴿34﴾ َيْوَم ُيْ
ْنُفِس�ُكْم َفُذوُق�وا َما ُكْنُتْم َتْكنُِزوَن ﴿35﴾)التوب�ة(، ثبت عن النبي < أنه قال:  �َذا َما َكَنْزُتْم أِلَ َهٰ
) م�ا م�ن صاح�ب كنز ل يؤدي زكات�ه إل أمحي عليه يف نار جهنم...()3(، وهذا هتديد ش�ديد ملن 
يدخ�رون امل�ال ويعطلونه عن مهامه؛ ألن ذلك خمالف ملقصد م�ن مقاصد الرشيعة يف املال وهو 
مقص�د ت�داول املال وتوزيعه، وبالت�ايل فا جيوز حبس املال وتعطيله ع�ن هدفه، قال <: ) من 
كانت له أرض فليزرعها، أو ليمنحها أخاه..()4(، ومن كان له مال ومل يستثمره لغري عذر رشعي 
فللدولة أن تكون حازمة معه وتلزمه باس�تثارها أو تركها لغريه أو حتجر عليه، وقد كان اخللفاء 
الراش�دون يمهلون مالك األرض مدة ثاث س�نني...)5(، قال شيخ اإلسام ابن تيمية رمحه اهلل: 
ُ َل ُيِبُّ  )) ل يب�س امل�ال أب�دًا لغري علة حم�دودة... فإن حبس مثل هذا املال من الفس�اد  ﴿َواهللهَّ

اْلَفَساَد ﴿205﴾)البقرة( (()6(.

)1( ابن عثيمني، حممد بن الصالح، الرشح املمتع عىل زاد املس�تقنع، الرياض: دار بن اجلوزي، ط1، 1425ه� ج9، 
ص43؛ والزحييل، وهبة، الفقه اإلسامي وأدلته، ج5، ص3968.

)2( الكنز يف اللغة مجع املال وادخاره ودفنه حتت األرض. انظر: الفيومي، أمحد بن حممد، املصباح املنري، ص441.
)3( أخرجه مسلم يف الزكاة، باب إثم مانع الزكاة، احلديث رقم:987، موسوعة احلديث  الرشيف ) الكتب الستة(، ص833.
)4( أخرجه البخاري يف احلرث واملزارعة، باب ما كان من أصحاب النبي صىل اهلل عليه   وسلم يوايس بعضهم بعضًا 
يف الزراعة والثمر، احلديث رقم: 2340، موس�وعة احلديث الرشيف ) الكتب الس�تة (، ص183؛ ومس�لم يف 

البيوع، باب كراء األرض، احلديث رقم:  )1544(، موسوعة احلديث الرشيف ) الكتب الستة (، ص945.
)5( ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم، جمموع فتاوى شيخ اإلسام ابن تيمية، ج34، ص105؛ وقلعه جي، حممد رواس، 

مباحث يف القتصاد اإلسامي، ص35، 36، 37.
)6( جمموع فتاوى شيخ اإلسام ابن تيمية، ج31، ص210.
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   ك�ا ي�ؤدي الكتناز إىل تعطيل املال عن الس�تثار ومن ث�م تراجع النمو القتصادي لألمة 
وانتش�ار الفقر والبطالة وتفش الضغائن واألحقاد بني أفراد املجتمع بس�بب تكدس الثروات يف 
أيدي فئة قليلة من املجتمع، األمر الذي يؤدي إىل نتائج سلبية كبرية، وأرضار اقتصادية اجتاعية 

ونفسية وأمنية)1(. 

الضابط الثاين: عدم االحتكار)2(.

   يقصد بالحتكار)) حبس ما يرض بالناس حبس�ه بقصد إغاء الس�عر (()3( سواء كان قوتًا 
أم ل عىل أصح قويل العلاء قال الشوكاين: )) وظاهر أحاديث الباب أن الحتكار حمرم، من غري 

فرق بني قوت اآلدمي والدواب وبني غريه...(()4(.

  يرص نظام القتصاد اإلسامي عىل حتقيق العدالة بني أبناء املجتمع املسلم، ويرم الظلم 
واجلشع واألنانية والقسوة والنزعة املادية التي ل ترحم فقريا ول تراعي حق مسكني أو حمتاج.

    وليس مسموحًا للمستثمر أن يتكر األشياء التي يتاج إليها الناس رغبة يف غاء سعرها؛ 
ألنه بذلك يسعى إىل الربح واإلثراء عىل حساب اآلخرين، ويرتكب ما يؤدي إىل اإلرضار بعامة 
الناس،وألجل ذلك حرم الحتكار، وليس له أيضًا أن يتاعب باألسعار أو يغليها عىل الناس ول 
أن يستغل حاجة الناس، وبالذات عند انفراده باملنتج أو البضاعة؛ ألن ذلك من الظلم والعتداء، 
واهلل حرم الظلم عىل نفسه وجعله حمرما بني عباده، والحتكار ظلم وصاحبه مندرج حتت وعيد 
الظاملني، وعىل املستثمر أن يطلب الربح فيا أحله اهلل من أبواب الزرق املختلفة وهي كثرية واحلمد 

هلل ل فيا يرض باآلخرين ويعرضه لغضب اهلل وعقابه)5(.

)1( سانو، قطب، املدخرات، ص 61 وما بعدها.
)2(  احلكر يف اللغة احلبس. أنظر: ابن زكريا، أمحد بن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج2، ص92.

)3(  قلعة جي، حممد رواس، معجم لغة الفقهاء، بريوت: دار النفائس، ط2،     1427ه�2006م، ص25.
)4( الشوكاين، حممد بن عيل، نيل األوطار من أرسار منتقى األخبار، اعتنى به وراجعه: عبد  الكريم الفضييل، بريوت: 

املكتبة العرصية، ط1، 1421ه�2000م، ج3،ص605. 
)5( الغزايل، حممد بن حممد، إحياء علوم الدين، ج2، ص73.
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ودل�ت النص�وص الرشعي�ة عىل حرمة الحتكار قال<: ) ل يتك�ر إل خاطئ ()1(، وقال 
أيضًا: ) ل رضر ول رضار()2(.

إن مبنى الستثار يف اإلسام حتقيق مصالح املجتمع والبتعاد عن كل ما فيه رضر للمجتمع، 
وعلي�ه فإن مل يلتزم املس�تثمر الضواب�ط الرشعية والنظامية ومل يمنعه وازع�ه الديني عن ارتكاب 

املحرمات فإن عىل الدولة أن تتدخل ملنع الظلم ورفع الرضر عن الناس.

  وأس�اليب الحت�كار متعددة يف ه�ذا العرص فاملطلوب من اجله�ات املعنية أن تضع أنظمة 
متطورة تتناسب مع تطور أساليب الحتكار)3(،

الضابط الثالث: جتنب الغش)4( والتدليس)5(

  يرم عىل املسلم أن يغش أو يدلس عىل من يتعامل معه باستخدام وسائل قولية أو فعلية ولو 
بكتان عيب املنتج أو السلعة أو إخفاء خماطر املرشوع أو املعاملة ونحوها؛ ألن ذلك من املحرمات 
القطعي�ة يف الرشيعة اإلس�امية؛ لكوهنا ترض باملجتمع واقتص�اده، فالواجب عليه إظهار عيوب 
املنتج أو السلعة، أو اخلدمة، ول يظهرها عىل غري حقيقتها، فا خيدع الناس بمظهرها اجلذاب مع 
سوء حقيقتها وضعف جودهتا، فا ينبغي أن يعرضها مثًا يف أماكن مظلمة أو منورة بطريقة ختدع 

برص املشرتي أو املريد للسلعة، ول يبالغ يف الرتويج هلا ل سيا الرتويج املشتمل عىل كذب)6(.

)1( أخرجه مس�لم يف املس�اقاة، باب حتريم الحتكار يف األقوات، احلديث رقم: 1605، موسوعة احلديث الرشيف 
) الكتب الستة (، ص957.

)2( أحرج�ه مال�ك يف املوط�أ، يف األقضية، باب القضاء يف املرفق، احلديث رق�م: 31، انظر: مالك، اإلمام مالك بن 
أن�س، املوط�أ، حتقيق: حممد فؤاد عب�د الباقي، بريوت: دار الكتب العلمي�ة، ]د.ت[، ج2، ص469. وصححه 

األلباين يف إرواء الغليل، برقم: 896، ج3، ص408.
)3( سانو، قطب مصطفى، الستثار، ص 184، وانظر: الرتكاين، عدنان خالد، ضوابط امللكية يف الفقه اإلسامي، 

جدة: دار املطبوعات احلديثة، ط1، 1404ه�1984م، ص134.
)4(  يقصد بالغش: اخلداع وإظهار غري احلقيقة. قلعه جي، حممد رواس، معجم لغة الفقهاء، ص300.

)5(  يقصد بالتدليس: اخلداع والتمويه، وعند الفقهاء إخفاء العيب يف الس�لعة. قلعه جي، حممد رواس، معجم لغة 
الفقهاء، ص106.

)6( الغزايل، حممد بن حممد، إحياء علوم الدين، ج2، ص75، وانظر: البعيل، عبد احلميد   حممود، الستثار والرقابة 
الرشعي�ة يف البنوك واملؤسس�ات املالية اإلس�امية، القاهرة: دار  التوفيق النموذجي�ة، ط1، 1411ه�1991م، 

ص159.
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والدين اإلسامي يرم الغش ويوجب يف املقابل النصيحة التي هي ضد الغش فهي فرض 
ع�ىل املس�لمني)1(.، روي عن الصحايب اجلليل جرير بن عب�د اهلل أنه قال: ) بايعت النبي < عىل 
إقام الصاة، وإيتاء الزكاة، والنصح لكل مس�لم ()2(، والنصح ليس خاصًا باملس�لم كا يفهم من 
نص احلديث، و)) التقييد باملس�لم لألغلب، وإل فالنصح للكافر معترب بأن يدعى إىل اإلس�ام 
ويشار عليه بالصواب إذا استشار (()3(، وقال <: ) الدين النصيحة، قلنا ملن؟ قال: هلل ولكتابه 
ولرسوله وألئمة املسلمني وعامتهم ()4(، ثبت أن رسول اهلل <  مر عىل ُصرْبة)5( طعام، فأدخل 
يده فيها، فنالت أصابعه بلًا، فقال: ) ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته الس�اء يا رس�ول 
اهلل، قال: أفا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني ()6(، وقال <:) البيعان 
باخليار ما مل يتفرقا أو قال: حتى يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك هلا يف بيعها، وإن كتا وكذبا حمقت 

بركة بيعها()7(، ) خري الكسب كسب يد العامل إذا نصح ()8(.

ومن أنواع الغش اإلعان عن التنزيات والتخفيضات الومهية، فهي نوع من الغش والتحايل 
عىل الناس، ومنها عرض بضاعة منتهية الصاحية أو فيها عيوب خفية للبيع. 

)1( صحيح مس�لم برشح النووي، ج2، ص34؛ والصنعاين، حممد بن إس�اعيل، س�بل السام رشح بلوغ املرام من 
مجع أدلة األحكام، صححه وعلق عليه وخرج أحاديثه: فواز أمحد وإبراهيم اجلمل، بريوت: دار الكتاب العريب، 

ط9، 1417ه�1997م، ج4، ص364.
)2( أخرج�ه البخ�اري يف اإليان، باب قول النبي <) الدين النصيحة...(،  احلديث رقم: 57، موس�وعة احلديث 

الرشيف ) الكتب الستة (، ص7.
)3(اب�ن حج�ر، أمحد بن عيل، فتح الباري برشح صحيح البخاري، القاه�رة: دار احلديث، ط1، 1419ه�1998م، 

ج1، ص174.
)4( أخرجه مس�لم يف اإليان، باب بيان أن الدين النصيحة، احلديث رقم:55، موس�وعة احلديث الرشيف ) الكتب 

الستة (، ص689.  
)5( الصربة من الطعام الكومة املجموعة. قلعه جي، حممد رواس، معجم لغة الفقهاء، ص241.

)6( أخرجه مس�لم يف اإليان، باب قول النبي <، ) من غش�نا فليس منا (،  احلديث رقم: 102، موس�وعة احلديث 
الرشيف ) الكتب الستة (، ص695.

)7( أخرجه البخاري يف البيوع، باب إذا بنّي البيعان ومل يكتا ونصحا، احلديث رقم:2079 فتح الباري، ج4، ص380-
381، ومسلم يف البيوع، باب الصدق يف البيع والبيان، حديث رقم )1532(، رشح النووي، ج10، ص150.
)8( رواه أمح�د يف املس�ند حديث رقم: 8413، ج14، ص136. وحس�نه األلب�اين يف صحيح اجلامع برقم: 3283، 

ج1، ص622.
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فا جيوز اس�تغال جهل املش�رتى أو العميل بأسعار الس�لع واملنتجات واخلدمات؛ لكونه 
غريب�ًا لي�س من أهل البل�د مثًا أو لكون البضاعة جديدة مل ختضع للتجربة بعد، أو لكوهنا حتمل 

اسًا موثوقًا به، أو لغري ذلك من األسباب)1(.

الضابط الرابع: جتنب الَنْجش)2( والبيع عىل البيع ونحوه

ويقص�د بالنج�ش )) أن يزي�د يف ثم�ن الس�لعة ل لرغبة فيها ب�ل ليخدع غ�ريه ويغره ليزيد 
ويشرتهيا(()3(. ويرم النجش يف البيع والرشاء؛ ملا فيه من الظلم والعتداء عىل حقوق اآلخرين، 
وحمرم عىل املستثمر العتداء عىل حقوق اآلخرين أو اإلرضار هبم بدعوى احلرية ونحوها، فحرية 
الش�خص تقف عندما تبدأ حريات اآلخرين، فا يبيع املس�لم عىل بيع اآلخرين ول يس�وم عىل 
س�ومهم، وعلي�ه جتنب تلقي الركبان، وبخس الناس أش�ياءهم، والغب�ن الفاحش، وكل معاملة 

تشتمل عىل غرر أو جهالة، أو أكل أموال الناس بالباطل بأي وسيلة وحتت أي اسم.

   يمنع اإلس�ام كل ما من ش�أنه أن يعيق حسن سري معامات الناس املالية من بيع ورشاء، 
ويؤثر عىل قوانني العرض والطلب كتلقي الركبان واملسافرين القادمني من اخلارج من البادية أو 
من الباد األخرى قبل وصوهلم للسوق لعرض بضائعهم ومنتجاهتم يف السوق علنًا وبيعها بسعر 
يومها؛ خش�ية اس�تغاهلم جلهلهم باألس�عار، أو للتضييق عىل الناس خاصة إذا كانت السلعة ما 
تعم حاجة الناس إليها)4(، قال رسول اهلل <:)ل يبع حارض لباد، دعوا الناس يرزق اهلل بعضهم 

من بعض()5(. 

)1( القرضاوي، يوسف، دور القيم واألخاق يف القتصاد اإلسامي، ص293؟.
)2( معنى النجش يف األصل الس�تتار؛ ألن الناجش يس�رت قصده، فهو يزيد يف ثمن الس�لعة دون أن يقصد رشاءها. 

انظر: الفيومي، أمحد بن حممد، املصباح املنري، 485. 
)3( صحيح مسلم برشح النووي، ج10، ص136.

)4( النووي، ييى بن رشف، صحيح مسلم برشح النووي، ج10، ص141.
)5( رواه مسلم يف البيوع، باب حتريم بيع احلارض للبادي، احلديث رقم: 1522، موسوعة احلديث الرشيف ) الكتب 

الستة (، ص940.
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الضابط اخلامس: جتنب الرشوة)6(

   جتنب الرش�وة وإفس�اد ذمم الناس بأّي اس�م قدمت الرش�وة باس�م اهلدية أو اإلكرامية أو 
اخلدمة أو قضاء املصالح واحلاجات، أو أّي اسم آخر، فهي حرام ومنهي عنها؛ ملا فيها من شيوع 
ا إىَِل  الظل�م والفس�اد يف املجتمع)2(، قال تع�اىل:﴿ َوَل َتْأُكُلوا َأْمَواَلُك�مْ َبْيَنُكْم بِاْلَباِط�ِل َوُتْدُلوا هِبَ
اِم لَِتْأُكُل�وا َفِريًقا ِمْن َأْم�َواِل النهَّاِس بِاإْلِْثِم َوَأْنُتْم َتْعَلُم�وَن ﴿188﴾)البقرة(، أي ل تأخذوا  �كهَّ احْلُ
ول تتعاطوا، وعرب باألكل؛ ألنه املقصود األهم واألول من أخذ املال)3(، ولعن رس�ول اهلل <: 

) الرايش واملرتش ()4(.

الضابط السادس: جتنب القامر وامليرس

ويقصد هبا )) كل لعب بني فريقني تتحقق اخلسارة من فريق والربح آلخر عىل سبيل املوافقة 
واحلظ (()5(.

عىل املستثمر جتنب الستثار يف املجالت التي تتضمن القار وامليرس أو اليانصيب أو املراهنة 
أو الحتي�ال وكل طريق�ة أو وس�يلة قديم�ة أو حديث�ة مبتكرة تتضمن اإلثراء ع�ن طريق احلرام 

واستغال جهل الناس أو حاجتهم أو أكل أموال الناس بالباطل)6(.

)1( الرش�وة م�ا يعطى من امل�ال ونحوه إلحقاق باطل أو إلبطال حق. قلعه جي، حمم�د رواس، معجم لغة الفقهاء، 
ص199.

)2( الطريقي، عبد اهلل عبد املحسن، القتصاد اإلسامي، ص 94.
)3( ابن العريب، حممد بن عبد اهلل، أحكام القرآن، ج1، ص110. 

)4( رواه أبو داود يف األقضية، باب يف كراهية الرش�وة، احلديث رقم: 3580، موس�وعة احلديث الرشيف ) الكتب 
الستة (، ص 1488؛ والرتمذي يف األحكام، باب ما جاء يف الرايش واملرتش يف احلكم، احلديث رقم)1337(، 
وقال عنه: حديث حس�ن صحيح، موس�وعة احلديث الرشيف ) الكتب الستة (، ص1786، وصححه األلباين 

يف إرواء الغليل، برقم: 2620، ج8، ص243.
)5( الطريقي، عبد اهلل عبد املحسن، القتصاد اإلسامي، ص96.

)6( الرتكاين، عدنان خالد، ضوابط امللكية يف الفقه اإلسامي، ص135، 136.
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ْنَصاُب  ْمُر َوامْلَْيرِسُ َواأْلَ َا اخْلَ ِذيَن آَمُنوا إِنهَّ ا الهَّ َ وحرمه الرشع اإلسامي احلنيف قال تعاىل:﴿َيا َأهيُّ
�ْيَطاُن َأْن ُيوِقَع  َا ُيِريُد الشهَّ ُكْم ُتْفِلُحوَن ﴿90﴾إِنهَّ �ْيَطاِن َفاْجَتنُِبوُه َلَعلهَّ ْزَلُم ِرْجٌس ِمْن َعَمِل الشهَّ َواأْلَ
َاِة  َفَهْل َأْنُتْم ُمْنَتُهوَن  ِ َوَعِن الصهَّ ُكْم َعْن ِذْكِر اهللهَّ ْمِر َوامْلَْيرِسِ َوَيُصدهَّ َبْيَنُكُم اْلَعَداَوَة َواْلَبْغَضاَء يِف اخْلَ

﴿91﴾)املائدة(.

حرم اإلسام امليرس؛ ألنه يورث العداوة والبغضاء بني الناس، وقد جير إىل ارتكاب اجلرائم 
بني املتاعبني، وله تأثري يسء عىل نفوس�هم، ويش�جع الكس�ب القائم عىل احلظ واألماين وليس 

عىل األسباب الصحيحة الرشعية للكسب)1(.

الضابط السابع: جتنب االستثامر يف املجاالت الربوية

   حتريم الربا يف اإلسام وبيان مفاسده وأرضاره عىل املجتمع معلوم دلت عليه نصوص الكتاب 
القاطعة ونصوص السنة النبوية الصحيحة با ل جمال للزيادة عليه وبا يدل عىل فظاعة وقبح هذه 
اجلريمة؛ ذلك أن جريمة الربا من الكبائر بل من السبع املوبقات قال <: ) اجتنبوا السبع املوبقات... 
وأكل الربا ()2(، وهي من األمراض القتصادية التي هتلك املجتمعات ما مل حتارهبا عىل كافة املستويات 
عىل مستوى األفراد واجلاعات واحلكومات وبشتى الوسائل، وما مل تعلن حربًا عليها كا أعلن اهلل 
ِ َوَرُسولِِه  َوإِْن ُتْبُتْم َفَلُكْم ُرُءوُس  سبحانه حربًا عىل املرابني بقوله: ﴿َفإِْن مَلْ َتْفَعُلوا َفْأَذُنوا بَِحْرٍب ِمَن اهللهَّ
َأْمَوالُِكْم َل َتْظِلُموَن َوَل ُتْظَلُموَن ﴿279﴾)البقرة( وهو وعيد وهتديد مل يرد يف معصية من املعايص 

غريها، وذلك خلطورة الربا وعظيم فساده وسوء أثره عىل األفراد واملجتمعات.

وقد اكتش�ف الكثريون من كان يس�تحل الربا ويرى أن ل اقتصاد ول اس�تثار إل بالفوائد 
الربوية خطأهم، وفتحت كثري من الدول غري املسلمة فروعًا إسامية لبنوكها، بل أصبح احلديث 
عن القتصاد اإلس�امي اخلايل عن الفوائد الربوية، وتقديمه بديًا عن القتصاد الرأسايل يتل 
الصدارة يف اآلونة األخرية خاصة بعد األزمة املالية العاملية الراهنة، ول خيفى عىل املسلم أرضار 

)1( الطريقي، عبد اهلل، القتصاد اإلسامي، ص96.
)2( أخرجه البخاري يف الوصايا، باب قول اهلل تعاىل: ) إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلًا  احلديث رقم: 2766، 
موسوعة احلديث الرشيف ) الكتب الستة (، ص223؛ وأخرجه  مسلم يف اإليان، باب الكبائر وأكربها، احلديث 

رقم: 89، موسوعة احلديث الرشيف )  الكتب الستة (، ص693.
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الربا عىل األمة دنيا وأخرى، وما خيلقه من حقد ودوره يف إعاقة عملية التنمية والتقدم، ومن ثم 
انتش�ار البطالة والفقر والفوىض والرصاعات، وتوقف كثري من املشاريع الستثارية التي كانت 

تعود عىل املجتمع بالفائدة)1(.

   ملّا أباح اإلس�ام اس�تثار املال بطرق كثرية بالتجارة أو املضاربة وغريها، س�دّ الباب عىل 
الستثار عن طريق الربا فأعلن حربًا عىل الربا واملرابني، ووصفهم وفعلتهم بأشنع األوصاف؛ 
لعظ�م رضر الربا عىل املجتمع واقتصاده، كا بنّي اإلس�ام أن�ه ل بركة يف الربا وأن املرايب خارس 
ِ  َوَما آَتْيُتْم ِمْن  ُبَو يِف َأْمَواِل النهَّاِس َفَا َيْرُبو ِعْنَد اهللهَّ يف النهاية)2(، قال تعاىل:﴿ َوَما آَتْيُتْم ِمْن ِرًبا لرَِيْ
َبا َوُيْريِب  ُ الررِّ ئَِك ُهُم امْلُْضِعُفوَن ﴿39﴾)الروم(   قال تعاىل:﴿َيْمَحُق اهللهَّ ِ َفُأوَلٰ َزَكاٍة ُتِريُدوَن َوْجَه اهللهَّ

اٍر َأثِيٍم ﴿276﴾)البقرة(. ُ َل ُيِبُّ ُكلهَّ َكفهَّ َدَقاِت َواهللهَّ الصهَّ

3. 2.  آداب االستثمار في الشريعة اإلسالمية

تقدم�ت يف املبح�ث األول م�ن هذا الفصل مجلة من ضوابط الس�تثار وقي�وده يف الرشيعة 
اإلسامية، وأورد هنا مجلة من آداب الستثار تعترب تتمة لتلك الضوابط، أرجو أن تكون العمليات 
الستثارية امللتزمة هبا والتي تسري عىل هذا املنهاج سليمة وخالية من املخالفات الرشعية، وحمققة 

ملقاصد اإلسام يف استثار املال.

 وهذه اآلداب متنوعة يمكن تقسيمها باعتبارات خمتلفة إىل تقسيات عدة، فيمكن تقسيمها 
باعتبار الزمن إىل آداب يطلب من املس�تثمر مراعاهتا قبل القيام بالس�تثار مثل: إخاص النية، 
القيام بالتخطيط، تعلم األحكام الرشعية ذات الصلة بالستثار، أن يكون املال املستثَمر حاًل.

  وآداب مطلوبة من املس�تثمر أثناء الس�تثار كحس�ن اخللق، إتقان العمل، مراعاة مصالح 
األمة وعدم اإلرضار هبا، املحافظة عىل املوارد والبيئة، وآداب يتقيد هبا بعد الستثار مثل: شكر 
اهلل ع�ىل نعم�ه وآلئه، وترك اإلرساف والتبذير يف عوائد الس�تثار، وأخ�رى مطلوبة منه يف كل 

احلالت واألزمان كإخاص النية وترك املحرمات.

)1( سانو، قطب، الستثار، ص186؛ والرتكاين، ضوابط امللكية، ص131.
)2( القرضاوي، يوسف، احلال واحلرام يف اإلسام، ص241.
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 ويمكن تقس�يمها إىل آداب تعود إىل ما بني املس�تثمر وبني ربه، كالتوبة والس�تغفار وحسن 
النية والش�كر ونحوها، وآداب ذات صبغة اجتاعية واقتصادية كالس�احة يف التعامل واملحافظة 

عىل مصالح األمة عند الستثار، وهناك آداب لاستثار احلكومي والستثار األجنبي.

وهذه اآلداب ليست خاصة باملستثمر فقط بل إن كثريًا منها هتم كل من يقوم بأنشطة وأعال 
مالي�ة اس�تثارية كالتاج�ر واملزارع والصان�ع، أو غري اس�تثارية كاملوظف�ني العموميني واملهنيني 
واحلرفي�ني كاألطباء واملهندس�ني والبنائني واملعلم�ني... وأورد جمموعة من هذه اآلداب فيا ييل 

من املطالب:

3. 2. 1  آداب تعود إلى ما بني املستثمر وبني ربه

من اآلداب املهمة التي تلزم املستثمر وجتب عليه مراعاهتا عند القيام بالستثار آداب تستهدف 
إص�اح اجلان�ب الروحي للعبد وتقوي وازع�ه الديني، وهو جانب مهم بل أس�ايس للجوانب 

العملية والسلوكية األخرى لإلنسان، وفيا ييل أخلص أمهها:

- الس�تخارة والستش�ارة م�ع اإلكث�ار من الدعاء وطلب التس�ديد والعون م�ن اهلل عند القيام 
بالس�تثار كا دلت عليه الس�نة النبوية، عن جابر بن عبد اهلل ريض اهلل عنها قال: كان رسول 
اهلل < يعلمن�ا الس�تخارة يف األم�ور كا يعلمنا الس�ورة من القرآن يق�ول: ) إذا هم أحدكم 
باألمر فلريكع ركعتني من غري الفريضة، ثم ليقل: اللهم إين أستخريك بعلمك...()1(، ويدعو 
ُكُم اْدُعويِن  اهلل ويسأله التوفيق فقد وعد املوىل جل وعا بإجابة من دعاه قال تعاىل: ﴿َوَقاَل َربُّ
َأْس�َتِجْب َلُكْم...﴿60﴾ )غافر(، وكان < يس�أل اهلل رزقًا واس�عًا حاًل طيبًا مباركًا، وكان 
يس�تعيذ ب�اهلل م�ن الفقر واجلوع، ومن دعائ�ه <:) اللهم إين أعوذ بك م�ن فتنة النار... ورش 

فتنة الفقر ()2(. 

)1( أخرجه البخاري يف الدعوات، باب الدعاء عند الس�تخارة، احلديث رقم:6382، موس�وعة احلديث الرشيف 
) الكتب الستة (، ص536.

)2( أخرجه البخاري يف الدعوات، باب التعوذ من فتنة الفقر، احلديث رقم: 6377، موس�وعة احلديث الرشيف ) 
الكتب الستة (، ص 536.
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- اإلخاص، فينبغي للمستثمر أن يسن النية يف بداية عمله، وأن هيدف من مرشوعه الستثاري 
الس�تعفاف عن س�ؤال الناس، والس�تعانة ب�ا يعود عليه م�ن األرباح عىل القي�ام بواجباته 
ومس�ؤولياته عىل أحس�ن وجه ووفق رشع اهلل كاإلنفاق عىل نفس�ه وعىل عياله ثم اإلنفاق يف 
أوجه اخلري الرشعية من زكاة وصدقة ونحوها، وأن ينوي اإلحس�ان إىل الناس وتقديم النفع 
هلم)1(، قال <: ) إنا األعال بالنيات…()2(،  وعليه أن ينوي بمرشوعه واستثاره القيام سد 
حاجة الناس يف جماله؛ إذ جيب عىل األمة أل يكون هناك جمال حتتاج إليه من صناعة أو زراعة 
ه من يكفيه من أبناء األمة اإلس�امية)3(، وأن يعتقد أن  أو جت�ارة أو غريه�ا إل وجيب أن يس�دّ
أعاله الدنيوية والتي منها الس�تثار وس�يلة يس�تعان هبا للوصول إىل رضا اهلل والفوز بغفرانه 

وجنانه يف الدار اآلخرة، ل أن يعمل لدنيا ل متت بصلة باآلخرة.

- ع�دم النش�غال بالعمل الدنيوي عن العمل األخروي، فالعم�ل مرغوب لكن ليس مقصورًا 
عىل العمل الدنيوي بل جيب أن يكون متعديًا إىل اآلخرة حتى يكون مدوحًا، فاآلخرة مكملة 
للدني�ا ل تس�تقيم احلي�اة اآلخرة إل بصاح العم�ل يف الدنيا، فالدنيا مزرع�ة لآلخرة، وحياة 
اإلنسان ل تنتهي عند مفارقته للدنيا بل تبدأ حياة أخرى أطول وأهم، فالعاقل ل يبذل جهده 
كله، ول ينفق أرصدته كلها يف يومه وحارضه دون النظر إىل غده ومستقبله)4(، وعليه أن ينظم 
ش�ؤونه ويقس�م وقته إىل وقت لعمله الدنيوي ووقت لعباداته، قال تعاىل:﴿ ِرَجاٌل َل ُتْلِهيِهْم 
ْبَصاُر  ُب ِفيِه اْلُقُلوُب َواأْلَ اُفوَن َيْوًما َتَتَقلهَّ َكاِة خَيَ َاِة َوإِيَتاِء الزهَّ ِ َوإَِقاِم الصهَّ اَرٌة َوَل َبْيٌع َعْن ِذْكِر اهللهَّ جِتَ
  ِ ِذيَن آَمُنوا َل ُتْلِهُكْم َأْمَواُلُكْم َوَل َأْوَلُدُكْم َعْن ِذْكِر اهللهَّ ا الهَّ َ ﴿37﴾)النور( وقال تعاىل:﴿َيا َأهيُّ
وَن ﴿9﴾)املنافقون(، ويرص عىل أداء الواجبات الرشعية  ارِسُ ئَِك ُهُم اخْلَ لَِك َفُأوَلٰ َوَمْن َيْفَعْل َذٰ

من صاة وزكاة وغريها يف أوقاهتا املحددة)5(.

)1( الغزايل، حممد بن حممد، إحياء علوم الدين، ج2، ص 83.
)2( تقدم خترجيه يف صفحة: 88.

)3( القاسمي، حممد مجال الدين، موعظة املؤمنني من إحياء علوم الدين، خرج أحاديثه 
   ووضع حواشيه: مأمون اجلنان، بريوت: دار الكتب العلمية، ط1، 1415ه�1995، 

   ص118، والغزايل، حممد بن حممد، إحياء علوم الدين، ج2، ص 83. 
)4( الغزايل، حممد بن حممد، إحياء علوم الدين، ج2، ص60.
)5( الغزايل، حممد بن حممد، إحياء علوم الدين، ج2، ص85.
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ْرِض  وا يِف اأْلَ ُة َفاْنَترِشُ �اَ - مازم�ة ذكر اهلل س�بحانه واإلكثار منه ق�ال تعاىل:﴿ َفإَِذا ُقِضَيِت الصهَّ
ُكْم ُتْفِلُحوَن ﴿10﴾ )اجلمعة( فجمع بني البتغاء  َ َكثرًِيا َلَعلهَّ ِ َواْذُكُروا اهللهَّ َواْبَتُغوا ِمْن َفْضِل اهللهَّ
م�ن فض�ل اهلل واإلكثار من ذكره س�بحانه وتعاىل)1(، وقال <:)...ل يزال لس�انك رطبًا من 
ذك�ر اهلل ()2(، وق�ال <: ) من دخل الس�وق فقال ل إله إل اهلل وح�ده ل رشيك له، له امللك 
ول�ه احلم�د، ييي ويميت، وهو حي ل يموت، بيده اخلري، وهو عىل كل يشء قدير، كتب اهلل 

له ألف ألف حسنة، وحما عنه ألف ألف سيئة، ورفع له ألف ألف درجة()3(.

  وما يدل عىل أمهية الذكر قصة طلب عيل وفاطمة ريض اهلل عنها خادمًا فبنّي رسول اهلل < 
أن ذك�ر اهلل خ�ري هل�ا من اخلادم قال <: ) إذا آويتا إىل فراش�كا أو إذا أخذمتا مضاجعكا فكربا 

ثاثًا وثاثني...()4(. 

- التوب�ة إىل اهلل توب�ة صادق�ة صحيحة من كل الذن�وب واملعايص كالتوبة م�ن املعامات املالية 
املحرمة أو املتضمنة عىل حرام أو خمالفة رشعية كالربا والغش والكذب والحتيال، مع احلرص 
عىل الس�تقامة ومازمة تقوى اهلل والش�عور بمراقبة اهلل له يف الرس والعلن ويف كل معاماته، 
َئاتُِكْم  َر َعْنُكْم َسيرِّ ُكْم َأْن ُيَكفرِّ ِ َتْوَبًة َنُصوًحا َعَسٰى َربُّ ِذيَن آَمُنوا ُتوُبوا إىَِل اهللهَّ ا الهَّ َ قال تعاىل:﴿ َيا َأهيُّ
اُر...﴿8﴾)التحريم( وقال <: ) واهلل إين ألس�تغفر  هْنَ تَِها اأْلَ ِري ِمْن حَتْ َوُيْدِخَلُك�ْم َجنهَّ�اٍت جَتْ

اهلل وأتوب إليه يف اليوم أكثر من سبعني مرة ()5(. 

)1( انظ�ر: اب�ن رجب، عبد الرمح�ن، جامع العلوم واحلكم، حتقيق: ش�عيب األرن�ؤوط، وإبراهيم باجس، بريوت: 
مؤسسة الرسالة، ط7، 1417ه�1997م، ج2، ص523.

)2( أخرجه الرتمذي يف الدعوات، باب ما جاء يف فضل الذكر، احلديث رقم: 3375، وقال عنه: حس�ن غريب من 
هذا الوجه، موسوعة احلديث الرشيف ) الكتب الستة (، ص1999.وصححه األلباين يف صحيح اجلامع برقم: 

7700، ج2، ص1273.
)3( رواه الرتمذي يف الدعوات، باب ما يقول إذا دخل السوق، وقال عنه: حديث غريب،

   احلديث رقم: 3428، موسوعة احلديث الرشيف ) الكتب الستة (، ص2005، وحسنه   
   العامة األلباين يف صحيح اجلامع الصغري برقم: 6231، ج2، ص1070.

)4( رواه البخ�اري يف النفق�ات ب�اب عمل املرأة يف بيت زوجها، احلديث رقم: 5361، موس�وعة احلديث الرشيف 
) الكتب الس�تة (، ص463؛ وأخرجه مس�لم يف الذكر والدعاء، باب التس�بيح أول النهار وعند النوم، احلديث 

رقم: 2727، موسوعة احلديث الرشيف ) الكتب الستة(، ص 1151.
)5( أخرجه البخاري يف الدعوات، باب استغفار النبي صىل اهلل عليه وسلم يف اليوم والليلة، احلديث رقم: 6307، 

موسوعة احلديث الرشيف ) الكتب الستة (، ص 531.
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- مازمة الستغفار فإن ذلك ما جيلب الرزق ويزيد املال ويبارك فيه قال تعاىل:﴿ َفُقْلُت اْسَتْغِفُروا 
َعْل  َاَء َعَلْيُكْم ِمْدَراًرا ﴿11﴾ َوُيْمِدْدُكْم بَِأْمَواٍل َوَبننَِي َوجَيْ اًرا ﴿10﴾ ُيْرِسِل السهَّ ُه َكاَن َغفهَّ َربهَُّكْم إِنهَّ
اًرا ﴿12﴾)نوح(، قال <: ) من لزم الس�تغفار جعل اهلل له من  َعْل َلُكْم َأهْنَ َلُكْم َجنهَّاٍت َوجَيْ
كل ضيق خمرجًا، ومن كل هّم فرجًا، ورزقه من حيث ل يتسب ()1(، يروى أن رجًا شكى 
إىل احلسن البرصي اجلدب، فقال: استغفر اهلل، وآخر الفقر، فقال: استغفر اهلل، وآخر العقم، 

فقال استغفر اهلل ثم تا عليهم اآلية املتقدمة)2(.

- مازم�ة تق�وى اهلل واخل�وف من�ه يف كل زمان وم�كان، يف حال الس�تثار ويف غريه، قال <: 
)اتق اهلل حيثا كنت...()3(، وعليه أن يستقيم عىل رشع اهلل قوًل وعمًا يف عباداته ومعاماته؛ 
ألن م�ن ش�أن ذل�ك � فضًا عن كون�ه واجبا رشعيا � أن يكون س�ببًا يف النجاح يف املش�اريع 
ِء  �اَ َقْوا َلَفَتْحَنا َعَلْيِهْم َبَرَكاٍت ِمَن السهَّ الس�تثارية ق�ال تعاىل:  ﴿َوَل�ْو َأنهَّ َأْهَل اْلُقَرٰى آَمُن�وا َواتهَّ
ْس�َقْيَناُهْم َماًء  ِريَقِة أَلَ ْرِض ﴿96﴾)الع�راف(، وق�ال تعاىل:﴿َوَأْن َلِو اْس�َتَقاُموا َعىَل الطهَّ َواأْلَ
َرًجا ﴿2﴾َوَيْرُزْقُه ِمْن َحْيُث َل  َعْل َلُه خَمْ َ جَيْ ِق اهللهَّ َغَدًقا ﴿16﴾ )اجلن(، وقال تعاىل : ﴿َوَمْن َيتهَّ
َتِسُب ﴿3﴾، وعليه أن جيتنب املعايص فإهنا سبب كاف للفشل يف املشاريع الستثارية، قال  َيْ
ا ِمْن ُكلرِّ َمَكاٍن َفَكَفَرْت  ًة َيْأتِيَها ِرْزُقَها َرَغ�دً ُ َمَث�اً َقْرَي�ًة َكاَنْت آِمَنًة ُمْطَمئِنهَّ َب اهللهَّ تع�اىل: ﴿َورَضَ
�ْوِف بَِا َكاُنوا َيْصَنُعوَن ﴿112﴾ )النحل( ، روي عن  وِع َواخْلَ ُ لَِباَس اجْلُ ِ َفَأَذاَقَه�ا اهللهَّ بَِأْنُع�ِم اهللهَّ

النبي <: )... وإن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه ()4(.

- القناعة وعدم احلرص الزائد عىل املكاسب الدنيوية والرضا با قسم اهلل له، فإن الطمع واحلرص 
الزائدين يوقعان املرء يف املهالك واملواقع املكروهة، فا ياول دائًا أن يستأثر بالفوائد واألرباح 

)1( أخرجه أبو داود يف الوتر، باب يف الس�تغفار، احلديث رقم:1518، موس�وعة احلديث الرشيف ) الكتب الستة 
(، ص1335. وضعفه األلباين يف ضعيف اجلامع برقم: 5829، ص841.

)2( ابن حجر، أمحد بن عيل، فتح الباري، ج11، ص115.
)3( رواه الرتمذي يف الرب والصلة، باب ما جاء يف معارشة الناس، حديث رقم: 1987، وقال عنه: حس�ن صحيح، 

موسوعة احلديث الرشيف ) الكتب الستة (، ص1851.حسنه األلباين يف صحيح اجلامع برقم: 97.
)4( أخرجه ابن ماجه يف الفتن، باب العقوبات، احلديث رقم: 4022، موسوعة احلديث الرشيف ) الكتب الستة (، 
ص 2719. ج3، ص426، وقال عنه البوصريي يف الزوائد: إسناده حسن، رواه أمحد يف املسند برقم: 22386، 
ج37، 68. ضعفه األلباين يف صحيح اجلامع الصغري برقم: 1452، ج1، ص209، وتعقب بأنه صحيح؟ وقال 

عنه احلاكم يف املستدرك: صحيح اإلسناد ومل خيرجاه، احلديث رقم: 1814، ج1، ص670.
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أكثر من غريه من املنافسني له، فالنفس البرشية جمبولة عىل الطمع وحب املال والسعي الدؤوب 
وَن  رْيِ َلَشِديٌد ﴿8﴾)العاديات( وقال ﴿ َوحُتِبُّ برِّ اخْلَ ُه حِلُ إىل مجع املزيد من املال، قال تعاىل:﴿َوإِنهَّ
ا ﴿20﴾ )الفجر(،  وقد صّور الرس�ول < مدى طمع اإلنس�ان بقوله: ) لو كان  ا مَجًّ امْلَاَل ُحبًّ
لب�ن آدم وادي�ان من م�ال لبتغى واديًا ثالثًا، ول يمأل جوف اب�ن آدم إل الرتاب ويتوب اهلل 

عىل من تاب ()1(.

 والغنى املحمود يف الرشع ليس بكثرة املال مع الطمع واحلرص عىل الزيادة التي ل هناية هلا، 
وإن�ا الغن�ى غنى النفس والقناعة كا قال <:) ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى 
النفس ()2(، وعىل املس�تثمر املس�لم أن يتجنب س�ؤال الناس إل للرضورة القصوى؛ ألن س�ؤال 
الناس با مسوغ رشعي مذموم قال <: ) إن املسألة ل حتل إل ألحد ثاثة ...()3(، فهو عفيف 
حتى لو احتاج فضًا عن أن يس�وغ لنفس�ه سؤال الناس استكثارًا كا هي عادة بعض الناس قال 
اِهُل َأْغنَِياَء  َسُبُهُم اجْلَ ْرِض َيْ ًبا يِف اأْلَ ِ َل َيْسَتِطيُعوَن رَضْ وا يِف َسبِيِل اهللهَّ ِذيَن ُأْحرِصُ تعاىل:﴿لِْلُفَقَراِء الهَّ
اًفا ﴿273﴾)البقرة( ومن جوامع كلمه <يف  ِف َتْعِرُفُهْم بِِسيَاُهْم َل َيْسَأُلوَن النهَّاَس إحِْلَ َعفُّ ِمَن التهَّ
الدعاء: ) اللهم إين أس�ألك اهلدى والتقى والعفاف والغنى ()4(، وقال < حلكيم بن حزام: ) 5(
يا حكيم إن هذا املال خرضة حلوة، فمن أخذه بس�خاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإرشاف 

نفس مل يبارك له فيه...()6(.

)1( أخرج�ه البخ�اري يف الرق�اق، باب ما يتقى من فتنة امل�ال، احلديث رقم: 6437، موس�وعة احلديث الرشيف ) 
الكتب الس�تة (، ص541؛ ومس�لم يف الزكاة، باب لو أن لبن آدم واديني لبتغى ثالثًا، احلديث رقم: 1048، 

موسوعة احلديث الرشيف) الكتب الستة(، ص843-842. 
)2( أخرجه مس�لم يف الزكاة، باب ليس الغنى عن كثرة العرض، احلديث رقم: 1051، موس�وعة احلديث الرشيف 

) الكتب الستة (، ص 843. 
)3( أخرجه مس�لم يف الزكاة، باب من حتل له املس�ألة، احلديث رقم: 1044، موس�وعة احلديث الرشيف ) الكتب 

الستة (، ص 842.
)4( سورة  البقرة، اآلية: 273.

)5( أخرج�ه مس�لم يف الذك�ر والدع�اء...، ب�اب التعوذ من رش ما عم�ل، احلديث رقم: 2721، موس�وعة احلديث 
الرشيف ) الكتب الستة (، ص1150.

)6( أخرجه البخاري يف الزكاة، باب الس�تعفاف عن املس�ألة، احلديث رقم: 1472، موسوعة  احلديث الرشيف، ) 
الكتب الستة (، ص116.
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- التوكل عىل اهلل، فعليه أن يثق باهلل ويتوكل عليه، وأن يتفاءل ول يتش�اءم، ويعتقد أن ما كتب 
له وهو يف بطن أمه آتيه ل حمالة ول يعتمد عىل األسباب املادية فقط، وإنا يأخذ األسباب مع 
التوكل عىل اهلل واعتقاد أن الرزق من اهلل والكسب سبب فقط فقد قال النبي <: )...اعقلها 
وتوكل ()1(، وروي عنه < أنه قال: ) أهيا الناس، اتقوا اهلل وأمجلوا يف الطلب، فإن نفس�ًا لن 
متوت حتى تستويف رزقها، وإن أبطأ عنها، فاتقوا اهلل وأمجلوا يف الطلب، خذوا ما حّل، ودعوا 
ما حرم ()2()3(، قال < لبن عباس: )...واعلم أن األمة لو اجتمعت عىل أن ينفعوك بشء مل 
ينفعوك إل بشء قد كتبه اهلل لك، ولو اجتمعوا عىل أن يرضوك بشء مل يرضوك إل بشء قد 
كتب�ه اهلل علي�ك رفعت األقام وجفت الصحف ()4( وقال <: ) لو أنكم كنتم تتوكلون عىل 
اهلل حق توكله لرزقكم كا يرزق الطري تغدو مخاصًا وتروح بطانًا ()5(، قال ابن رجب رمحه اهلل: 

)) وهذا احلديث أصل يف التوكل، وأنه من أعظم األسباب التي يستجلب هبا الرزق (()6(، 
ِ َفُهَو َحْسُبه ﴿ُ 3﴾)الطاق(.  ْل َعىَل اهللهَّ قال تعاىل:﴿ َوَمْن َيَتَوكهَّ

- مح�د اهلل تع�اىل والش�كر له ع�ىل نعمه وآلئ�ه الظاهرة والباطن�ة العامة واخلاصة ق�وًل وفعًا، 
ِزيَدنهَُّكْم  َوَلئِْن  ْرُتْم أَلَ ُكْم َلئِْن َش�كَ َن َربُّ فالش�كر جالب للمزيد من النعم قال تعاىل: ﴿ َوإِْذ َتَأذهَّ
ْث ﴿11﴾)الضحى(،  ا بِنِْعَمِة َربرَِّك َفَحدرِّ َكَفْرُتْم إِنهَّ َعَذايِب َلَشِديٌد ﴿7﴾)إبراهيم(، وقال: ﴿َوَأمهَّ
يقال: الش�كر قيد للنعم املوجودة، وصيد للنعم املفقودة، ومن مقتضيات الش�كر رصف املال 

)1( أخرج�ه الرتم�ذي يف صفة القيام�ة والرقائق والورع، باب 60، احلديث رقم:2517، موس�وعة احلديث الرشيف، ) 
الكتب الستة (، وقال عنه: حديث غريب، ص 1905. حسنه األلباين يف صحيح اجلامع برقم: 1068، ج1، ص242.
)2( أخرجه ابن ماجه يف التجارات، باب القتصاد يف طلب املعيشة، احلديث رقم: 2144، موسوعة احلديث الرشيف، 

) الكتب الستة (، ص2605. وصححه األلباين يف صحيح اجلامع الصغري برقم: 2742، ج1، ص531.
)3( الغزايل، حممد بن حممد، إحياء علوم الدين، ج2، ص86.

)4( أخرجه الرتمذي يف صفة القيامة، باب 59، احلديث رقم: 2516، وقال عنه: حس�ن  صحيح، موس�وعة احلديث 
الرشيف، ) الكتب الستة (، ص1904. صححه األلباين يف صحيح اجلامع الصغري برقم: 7957، ج2، ص1318.

)5( أخرجه الرتمذي يف الزهد، باب يف التوكل عىل اهلل، احلديث رقم:2344، وقال عنه:  
   حسن صحيح، موسوعة احلديث الرشيف، ) الكتب الستة (، ص1887. صححه األلباين يف صحيح اجلامع الصغري 

برقم: 5254، ج2، ص932.
)6( ابن رجب احلنبيل، جامع العلوم واحلكم، ج2، ص497-496.    
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واس�تخدامه يف الطيبات واملباحات وفيا ينفع اآلخرين، ويريض اهلل س�بحانه وتعاىل)1(، فاهلل 
شاكر عليم يرىض عن عباده إذا شكروه عىل نعمه قال <: ) إن اهلل لريىض عن العبد أن يأكل 

األكلة فيحمده عليها أو يرشب الرشبة فيحمده عليها ()2(.

- املتابع�ة ب�ني احلج والعمرة قال <: ) تابعوا بني احل�ج والعمرة، فإن املتابعة بينها، تنفي الفقر 
والذنوب كا ينفي الكري خبث احلديد ()3( ويمكن أن تقاس بقية العبادات عىل احلج والعمرة.

- حماسبة النفس والستعداد ليوم احلساب، فعىل املستثمر أن ُيعّد اجلواب؛ فإنه سيسأل عن ماله من 
أين اكتس�به وفيا أنفقه كا تقدم يف احلديث، قال تعاىل:﴿َما َيْلِفُظ ِمْن َقْوٍل إِلهَّ َلَدْيِه َرِقيٌب َعتِيٌد 
﴿18﴾ )ق(، وروي عن عمر ريض اهلل عنه: ) حاسبوا أنفسكم قبل أن حتاسبوا...()4()5(، وتكون 
هذه املحاسبة شاملة لنفسه وملرشوعه الستثاري، فيقوم بتقييم مرشوعه بني الفينة واألخرى فنيًا 

واقتصاديًا ورشعيًا؛ ليتأكد من سامته ومن حتقيقه ألهدافه)6(.

- اهلج�رة م�ن ب�اد الكف�ر إىل باد اإلس�ام، واهلجرة من معصي�ة اهلل إىل طاعت�ه، واهلجرة عن 
ِ جَيِْد  اِجْر يِف َسبِيِل اهللهَّ الترصفات واملعامات واملشاريع املحرمة إىل املباحة قال تعاىل:﴿ َوَمْن هُيَ
ْرِض ُمَراَغًا َكثرًِيا َوَسَعًة ﴿100﴾)النساء( أي سعة يف الرزق قاله ابن عباس وغريه)7(،  يِف اأْلَ
ويمكن أن يقاس عىل ذلك مفارقة األماكن والباد غري الصاحلة لطلب الرزق وكس�ب املال 

)1( مشاحيت، عصام عبد ربه، أسباب الرزق يف ضوء الكتاب والسنة، حلب: دار اليان، ط1، 1430ه�2009،  ص100. 
)2( أخرجه مس�لم يف الذكر والدعاء، باب اس�تحباب محد اهلل، احلديث رقم: 2734، موسوعة احلديث الرشيف، ) 

الكتب الستة (، ص1152.
)3( أخرجه النسائي يف مناسك احلج، باب فضل املتابعة بني احلج والعمرة، احلديث رقم: 2632، موسوعة احلديث 
الرشيف، ) الكتب الستة (، ص2258؛ وابن ماجه يف املناسك، باب فضل احلج والعمرة، احلديث رقم:2887، 
موس�وعة احلدي�ث الرشيف، ) الكتب الس�تة (، ص2651. صححه األلباين يف صحي�ح اجلامع الصغري برقم: 

2899، ج1، ص560.
)4( ذكره الرتمذي يف جامعه يف أبواب صفة القيامة، باب حديث الكيس من دان نفسه وعمل ملا بعد املوت، احلديث 
رقم: 2459، موسوعة احلديث الرشيف ) الكتب الستتة (، ص1899، ضعفه األلباين يف ضعيف اجلامع الصغري 

برقم: 4305، ص؟.
)5( القرضاوي، يوسف، دور القيم واألخاق يف القتصاد اإلسامي، ص332.

)6( خمل�ص، حمم�ود أمحد، وجوه كس�ب امل�ال وإنفاقه يف ضوء الق�رآن الكريم، اإلس�كندرية:  دار اجلامعة اجلديدة، 
2008، ص51.

)7( القرطبي، حممد بن أمحد، اجلامع ألحكام القرآن، ج7، ص66.
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واس�تثاره كافتق�اد األمن أو ظلم أهله�ا أو تدهور أوضاعها القتصادي�ة وقلة فرصها، فمن 
احلكم�ة أن هياج�ر املرء تلك األرض، فأرض اهلل واس�عة وقد قّدر س�بحانه فيها أقواهتا، وإن 

بدرجات متفاوتة.

- استغال األوقات املناسبة واملباركة كالبكور والبحث عن الرزق يف الصباح لقوله <: )اللهم، 
بارك ألمتي يف بكورها..()1(، ويمكن أن يقاس عليها األمكنة والقطاعات واحلالت والظروف 

واملواسم الصاحلة لاستثار والتي تشتد حاجتها إىل الستثار.

- عدم الستثار يف املحرمات سواء التي تفسد عقائد الناس وأخاقهم وقيمهم الدينية واخللقية، 
أو التي تؤدي إىل ش�يوع الفحش والرذيلة يف املجتمع كالس�تثار يف وسائل اإلعام الفاسدة 
واخلليعة من القنوات الفضائية ومواقع اإلنرتنت والصحف واملجات والتي تنرش الفحشاء 
واملنكر... أو الس�تثار يف صناعة األصنام، أو فتح املراقص الليلية وحانات اخلمور ونوادي 
القار مها كانت مربحة، أو الس�تثار فيا يعود عىل املجتمع بالرضر ولو يف املس�تقبل البعيد 
كالستثار فيا يفسد البيئة أو يقتل ويبيد الكائنات احلية، أو يرض بالصحة العامة، أو يمكن أن 
يس�تخدم يف إفناء النوع البرشي كأس�لحة الدمار الشامل ونحوها... أو الستثار يف النباتات 
املخدرة واملرضة من األفيون واحلش�يش واهلرووي�ن والقات ونحوها)2(، لقوله <: ) إن اهلل 

ورسوله حرم بيع اخلمر وامليتة واخلنزير واألصنام...()3(.

ومن األعال الستثارية املحرمة املتاجرة باألموال املرسوقة واملغصوبة، وكل مال أخذ من 
صاحبه بغري رضا وطيب نفس.

)1( أخرجه الرتمذي يف البيوع ، باب ما جاء يف التبكري بالتجارة، حديث رقم: 1212، وقال  
   عنه: حديث حسن، موسوعة احلديث الرشيف، ) الكتب الستة (، ص 1772؛ وأبو داود يف اجلهاد، باب يف البتكار 
يف السفر، احلديث رقم: 2606، موسوعة احلديث الرشيف، ) الكتب الستة (، ص 1415.صححه األلباين يف 

صحيح اجلامع الصغري برقم: 1300، ج1، ص278.
)2( القرضاوي، يوسف، دور القيم واألخاق يف القتصاد اإلسامي، ص169-167،  

   والدهلوي، أمحد ش�اه ويل اهلل، حجة اهلل البالغة، ضبطه ووضع حواش�يه: حممد س�امل ش�اهم،  بريوت: دار الكتب 
العلمية، 1421ه�2001م، ج2، ص154.

)3( أخرجه البخاري يف البيوع، باب بيع امليتة واألصنام، احلديث رقم: 2236، موسوعة احلديث الرشيف، ) الكتب 
الستة (، ص 173؛ وأخرجه مسلم يف املساقاة، باب حتريم بيع اخلمر..احلديث رقم: 1581، موسوعة احلديث 

الرشيف، ) الكتب الستة (، ص952.
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ك�ا جي�ب تنقية امل�رشوع من األمور واألع�ال املحرمة كإجبار العاملني ع�ىل ترك الفرائض 
والواجب�ات الرشعية كمنعهم من أداء الصلوات املفروضة يف أوقاهتا املحددة، أو حصول خلوة 
حمرمة رشعًا كعمل السكرترية للرجل األجنبي إذا وجدت اخللوة املحرمة، أو ختيل املرأة املسلمة 

عن لباسها الرشعي، ونحوها من املحرمات الرشعية)1(.
� اتقاء الشبهات يف استثاراته وجتارته وكل تعاماته املالية، فا يكتفي باجتناب املحرمات الواضحة 
فق�ط، ول يعتم�د ع�ىل الفتاوى التي تصدر م�ن هنا وهناك فقط قبل التأك�د من أهنا تنطبق عىل 
قضيته)حالته(، وإنا يستفتي قلبه، لقوله < يف حديث وابصة بن معبد قال: ) أتيت رسول اهلل 
<، فقال: أجئت تس�أل عن الرب؟ قلت نعم فقال: اس�تفت قلبك الرب ما اطمأنت إليه النفس 
واطمأن إليه القلب، واإلثم ما حاك يف النفس وتردد يف الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك..()2(. 
وياول أن ينأى بنفسه وأمواله عن مواطن الشبهات ويتنزه عنها قال <: )فمن اتقى الشبهات   
اس�تربأ لدينه وعرضه ومن وقع يف الش�بهات وقع يف احلرام ()3(، وقال: )الرب حس�ن اخللق، 
واإلثم ما حاك يف صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس ()4(، ول يتذرع بعلل واهية باحلاجة 
أو ال�رضورة ونحوه�ا لاحتي�ال عىل املحرمات، قال تعاىل:﴿ َبِل اإْلِْنَس�اُن َعىَلٰ َنْفِس�ِه َبِصرَيٌة 
﴿14﴾َوَل�ْو َأْلَق�ٰى َمَعاِذيَرُه ﴿15﴾ )القيامة( قال <: ) دع م�ا يريبك إىل ما ل يريبك...()5( 

ول ينبغي أن يعامل إل من يثق به ويف املجالت املباحة)6(. 
� القيام بواجب األمر باملعروف والنهي عن املنكر، وبالذات املنكرات الواقعة يف جمال عمله؛ إذ 
األمر باملعروف والنهي عن املنكر له ش�أن عظيم يف اإلس�ام وهو القطب األعظم من الدين 

)1( زعرتي، عاء الدين، معامل اقتصادية،  ص87-86.
)2( رواه أمحد يف املس�ند برقم: 18001، ج29، ص527-528، وحس�نه يف صحيح اجلامع الصغري برقم: 948، 

ج1، ص224.
)3( أخرجه البخاري يف اإليان، باب فضل من استربأ لدينه، احلديث رقم: 52، موسوعة احلديث الرشيف، ) الكتب 
الستة (، ص 6؛ ومسلم يف املساقاة، باب أخذ احلال وترك الشبهات، احلديث رقم 1599، موسوعة احلديث 

الرشيف، ) الكتب الستة (، ص955. 
)4( أخرجه مسلم يف الرب والصلة واآلداب، باب تفسري الرب واإلثم، حديث رقم: 2553، موسوعة احلديث الرشيف، 

) الكتب الستة (، ص1126.
)5( رواه الرتمذي يف صفة القيامة والرقائق والورع، باب60، احلديث رقم: 2518، وقال  حديث حس�ن صحيح، 
موسوعة احلديث الرشيف، ) الكتب الستة (، ص 1905.صححه يف إرواء الغليل، برقم: 12، ج1، ص44.

)6( الغزايل، حممد بن حممد، إحياء علوم الدين ج2، ص86.
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كا قال الغزايل رمحه اهلل )1(، وبرتكه قد تتعرض األمة لعقاب عام كا يف احلديث الرشيف: )إن 
الناس إذا رأوا الظامل فلم يأخذوا عىل يديه، أوشك أن يعمهم اهلل بعقاب منه ()2(. 

- تقديم النصيحة واملش�ورة الصادقة لكل مس�لم خاصة يف جمال عمله، قال <: ) إن املستش�ار 
مؤمت�ن()3(، وق�ال جري�ر ريض اهلل عن�ه: ) بايعت رس�ول اهلل عىل إق�ام الصاة وإيت�اء الزكاة 
والنصح لكل مسلم ()4(، وكان الصحابة والسلف ريض اهلل عنهم يرون إظهار عيب السلعة 
من النصيحة التي يس�تقيم هبا دين املرء، وليس من الفضائل املندوب إليها، بل كانوا يبايعون 

الرسول عىل ذلك كا يف احلديث املتقدم)5(.

3. 2. 2 اآلداب االجتماعية واالقتصادية
 من الصفات التي ينبغي أن يتصف هبا املستثمر املسلم:

- الساحة يف البيع والرشاء، وحسن القتضاء والبعد عن املشاحة والتعسري قال <: ) رحم اهلل رجًا 
سمحًا إذا باع، وإذا اشرتى، وإذا اقتىض ()6(، روى الصحايب اجلليل أبو هريرة ريض اهلل عنه أنه )كان 
لرجل عىل النبي < سن من اإلبل، فجاءه يتقاضاه، فقال <: أعطوه، فطلبوا سنه فلو جيدوا إل 
سنًا فوقها، فقال: أعطوه، فقال: أوفيتني أوف اهلل بك، قال النبي <: إن خياركم أحسنكم قضاء)7(، 

يدل احلديث عىل جواز رد الدين مع زيادة عليه ما مل تكن الزيادة مرشوطة سلفًا)8(. 

)1( املصدر السابق، ج2، ص338.
)2( أبو داود يف املاحم، باب األمر والنهي، احلديث رقم: 4338، موس�وعة احلديث الرشيف، ) الكتب الس�تة (، ص 
1539؛ والرتمذي يف الفتن، باب ما جاء يف نزول العذاب إذا مل يغري املنكر، احلديث رقم: 2168، وقال عنه: حديث 
صحيح، موسوعة احلديث الرشيف، ) الكتب الستة (، ص1869.وصححه األلباين يف صحيح اجلامع الصغري برقم: 

1973، ج1، ص 398.
)3( أخرجه الرتمذي يف الزهد، باب ما جاء يف معيشة أصحاب النبي <، احلديث رقم: 2369، وقال عنه: حسن صحيح غريب، 
موسوعة احلديث الرشيف، ) الكتب الستة (، ص1889؛ و أبو داود يف األدب، باب يف املشورة، احلديث رقم: 5128، موسوعة 
احلديث الرشيف، ) الكتب الستة (، ص1598. صححه األلباين يف صحيح اجلامع الصغري برقم: 6700، ج2، ص1136.

)4( تقدم خترجيه يف صفحة: 106.
)5( القرضاوي، يوسف، دور القيم واألخاق، ص 293.

)6( أخرجه البخاري يف البيوع، باب السهولة والساحة يف الرشاء والبيع، احلديث رقم: 
   2076، موسوعة احلديث الرشيف، ) الكتب الستة (، ص162.

)7( أخرجه البخاري يف الستقراض، باب حسن القضاء، احلديث رقم: 2393، موسوعة احلديث الرشيف، )الكتب 
الستة (، ص 187؛ ومسلم يف املساقاة، باب من استسلف شيئا فقىض خريا منه، احلديث رقم:1601، موسوعة 

احلديث الرشيف، ) الكتب الستة ( ص956.
)8( الغزايل، حممد بن حممد، إحياء علوم الدين، ج2، ص82.
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- إنظار املعرس وإعطاؤه فرصة كافية حتى يقدر عىل تسديد احلق الذي عليه قال تعاىل:﴿َوإِْن َكاَن ُذو 
ُقوا َخرْيٌ َلُكْم  إِْن ُكْنُتْم َتْعَلُموَن ﴿280﴾)البقرة(، وقال رسول  ٍة َوَأْن َتَصدهَّ ٍة َفَنِظَرٌة إىَِلٰ َمْيرَسَ ُعرْسَ
اهلل <:) م�ن أنظ�ر معرسًا أو وضع عنه، أظله اهلل يف ظله ()1(، وقال <: ) تلقت املائكة روح 
رجل من كان قبلكم فقالوا: أعملت من اخلري شيئًا؟ قال: كنت آمر فتياين أن ُينِظروا ويتجاوزوا 

عن املورس، قال فتجاوزوا عنه...( ويف رواية: ) كنت أيرسرِّ عىل املورس، وأنظر املعرس()2(. 

- الرمحة بالناس والس�عي إىل اإلحس�ان إليهم، وحب اخلري هلم واحلرص عىل حتصيل اخلري هلم 
وخاص�ة الفئات الضعيفة من الفقراء واملس�اكني واليتامى والغرب�اء واملنكوبني وطلبة العلم، 
وكذلك العال واملستخدمون قال <: ) الرامحون يرمحهم الرمحن ارمحوا من يف األرض يرمحكم 
من يف الساء..()3(، وأن يب لسائر املستثمرين ما يب لنفسه)4(، فديننا دين الرمحة قال تعاىل:﴿
ًة لِْلَعامَلنَِي ﴿107﴾)األنبياء(، فاألنانية والقسوة أمر مرفوض حمرم؛ ألنه  َوَما َأْرَسْلَناَك إِلهَّ َرمْحَ
ينزل باألمة إىل حضيض الوحش�ية)5(، وقال رس�ول اهلل <: ) من ل يرحم ل يرحم()6(، قال 
اب�ن بط�ال: )) فيه احلض عىل اس�تعال الرمحة جلميع اخللق فيدخل املؤم�ن والكافر والبهائم 

اململوك منها وغري اململوك...(()7(. 
ِفنَي  - عدم تطفيف الوزن والكيل بل يرص عىل إرجاح املكيال وامليزان قال تعاىل:﴿َوْيٌل لِْلُمَطفرِّ
وَن ﴿3﴾  رِسُ ِذي�نَ إَِذا اْكَتاُلوا َعىَل النهَّاِس َيْس�َتْوُفوَن ﴿2﴾َوإَِذا َكاُلوُه�مْ َأْو َوَزُنوُهْم خُيْ ﴿1﴾الهَّ
َاَء َرَفَعَها َوَوَضَع امْلِيَزاَن ﴿7﴾َألهَّ َتْطَغْوا يِف امْلِيَزاِن ﴿8﴾َوَأِقيُموا  )املطففني(، وقال تعاىل: ﴿َوالسهَّ

)1( رواه مس�لم يف الزهد والرقائق، باب حديث جابر الطويل، احلديث رقم: 3006، موس�وعة احلديث الرشيف، 
) الكتب الستة (، ص1197.

)2( أخرجه البخاري يف البيوع، باب من أنظر مورسًا، احلديث رقم: 2077، موس�وعة احلديث الرشيف، ) الكتب 
الستة (، ص162؛ وأخرجه مسلم يف املساقاة، باب فضل إنظار املعرس، احلديث رقم:1560، موسوعة احلديث 

الرشيف، ) الكتب الستة (، ص949.
)3( أبو داود  يف األدب، باب يف الرمحة، احلديث رقم: 4941، موس�وعة احلديث الرشيف، ) الكتب الس�تة (، ص 

1585. صححه األلباين يف صحيح اجلامع الصغري برقم: 3522، ج1، ص661. 
)4( القاسمي، حممد مجال الدين، موعظة املؤمنني من إحياء علوم الدين، ص118.
)5( ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم، جمموع فتاوى شيخ اإلسام، ج29، ص300.

)6( رواه البخاري يف األدب، باب رمحة الناس والبهائم، احلديث رقم: 6013، موسوعة احلديث الرشيف، ) الكتب 
الستة (، ص509.

)7( ابن حجر، أمحد بن عيل، فتح الباري، ج10، ص531.
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وا امْلِيَزاَن ﴿9﴾)الرمحن( )1(، وقص اهلل سبحانه علينا عن قوم شعيب  رِسُ اْلَوْزَن بِاْلِقْسِط َوَل خُتْ
تطفيفهم للكيل ناهيا هلم عن فعلتهم تلك، قال تعاىل: ﴿َوإىَِلٰ َمْدَيَن َأَخاُهْم ُشَعْيًبا  َقاَل َيا َقْوِم 
ُه َوَل َتْنُقُصوا امْلِْكَياَل َوامْلِيَزاَن  إيِنرِّ َأَراُكْم بَِخرْيٍ َوإيِنرِّ َأَخاُف َعَلْيُكْم  ٍه َغرْيُ َ َما َلُكْم ِمْن إَِلٰ اْعُبُدوا اهللهَّ
َعَذاَب َيْوٍم حُمِيٍط ﴿84﴾َوَيا َقْوِم َأْوُفوا امْلِْكَياَل َوامْلِيَزاَن بِاْلِقْسِط  َوَل َتْبَخُسوا النهَّاَس َأْشَياَءُهْم 
ْرِض ُمْفِس�ِديَن ﴿85﴾ وقال < للوزان:) زن وأرجح ()2(، قال أبو عيس�ى  َوَل َتْعَثْوا يِف اأْلَ
الرتم�ذي: )) وأهل العلم يس�تحبون الرجحان يف ال�وزن (()3(، روى مالك يف املوطأ أنه بلغه 

عن ابن عباس ريض اهلل عنه أن نقص املكيال وامليزان يؤدي إىل قطع الرزق)4(. 
- ع�دم بخس الناس أش�ياءهم بالقول أو الفعل كنرش األكاذي�ب والدعايات املضللة، والتقليل 

من قيمة وجودة سلع وأموال املستثمرين اآلخرين)5(.
- اإلقالة وهي ُخُلق حسن فهي رمحة وإحسان ملن ترضر من العقد أو الصفقة ونحوها، أو احتاج 
إىل الفس�خ ألي س�بب من األس�باب، فينبغي للمس�تثمر أل يرتدد يف إقالة من استقاله ليحوز 
فضل ذلك قال رس�ول اهلل <: ) من أقال مس�لًا أقاله اهلل عثرته يوم القيامة ()6(، قال اإلمام 
الغزايل عند حديثه عن اإلحسان يف املعاملة: )) أن يقيل من يستقيله فإنه ل يستقيل إل متندم 

مسترض بالبيع، ول ينبغي أن يرىض لنفسه أن يكون سبب استرضار أخيه (()7(. 
- وض�ع اجلوائ�ح)1(، فإن تعرض من يتعامل معه املس�تثمر ملصيبة عامة كاحرتاق حمله ودكانه أو 

)1( الن�ووي، حمي�ي الدين ييى بن رشف، املجموع رشح املهذب، حتقيق: حمم�د نجيب املطيعي، بريوت: دار إحياء 
الرتاث العريب، ط1، 1422ه�2001، ج9، ص109. 

)2( أب�و داود يف البي�وع، ب�اب يف الرجحان يف الوزن، احلديث رقم:3336، موس�وعة احلدي�ث الرشيف، ) الكتب 
الستة(، ص1473؛ والرتمذي يف البيوع، باب ما جاء يف الرجحان يف الوزن، 1305، وقال عنه: حسن صحيح. 

صححه األلباين يف صحيح اجلامع الصغري برقم: 3574، ج1، ص668. 
)3( موسوعة احلديث الرشيف، ) الكتب الستة (، ص1783.

)4( رواه مالك يف املوطأ ) باغًا ( يف اجلهاد، باب ما جاء يف الغلول، ج1، ص300.
)5( زغيبة، عز الدين، مقاصد الرشيعة اخلاصة بالترصفات املالية، عان: دار النفائس، ص119.

)6( أخرجه أبو داود يف اإلجارة، باب يف فضل اإلقالة، احلديث رقم: 3460، موس�وعة احلديث الرشيف ) الكتب 
الستة (، ص 1481؛ صححه األلباين يف صحيح اجلامع الصغري برقم:6071، ج2، ص1048.

)7( الغزايل، حممد بن حممد، إحياء علوم الدين، ج2، ص82.
)8( واجلوائح يف اللغة مجع جائحة: كا قال عطاء بن أيب رباح رمحه اهلل: )) كل ظاهر مفس�د من مطر أو برد أو جراد 

أو ريح أو حريق (( انظر: عون املعبود، ج9، ص188.
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مصنعه، أو غرقت السفينة احلاملة لبضاعته أو فسدت مزرعته، أو نفقت ثروته احليوانية، وكذا 
كل ما يصل له من مصائب عامة كحرب أو رسقة أو غصب ملمتلكاته، فاملطلوب من املستثمر 
أن يرمحه ويواسيه ويضع عنه)1(، قال <:   ) لو بعت من أخيك ثمرًا فأصابته جائحة فا يل 

لك أن تأخذ منه شيئًا بم تأخذ مال أخيك بغري حق ()2(.

�ِبيِل  ِه َذِوي اْلُقْرَبٰى َواْلَيَتاَمٰى َوامْلََس�اِكنَي َواْبَن السهَّ - صلة األرحام قال تعاىل:﴿ َوآَتى امْلَاَل َعىَلٰ ُحبرِّ
ائِِلنَي ﴿177﴾)البقرة( وقال <: ) من رسه أن يبسط له يف رزقه أو ينسأ له يف أثره فليصل  َوالسهَّ
ٍء  َ بُِكلرِّ يَشْ ِ  إِنهَّ اهللهَّ ْرَحاِم َبْعُضُهْم َأْوىَلٰ بَِبْعٍض يِف ِكَتاِب اهللهَّ رمح�ه...()3(،  ق�ال تعاىل:﴿َوُأوُلو اأْلَ
َعِلي�ٌم ﴿75﴾)النفال(، وقال <: ) ابدأ بنفس�ك فتصدق عليها، فإن فضل يشء فألهلك، 

فإن فضل عن أهلك يشء فلذي قرابتك...()4(.

- أداء الواجبات الرشعية املتعلقة باملال من زكاة ونفقات ورضائب وغريها ودفعها ملس�تحقيها 
وللجهات املسؤولة عنها عىل أكمل وجه دون إبطاء أو ماطلة، باإلضافة إىل احلقوق األخرى 
-غري الزكاة- الواجبة يف املال كإطعام املضطر وفكاك األس�ري وإعارة املاعون ونحوه، ودفع 
م�ا ينزل عىل املس�لمني من نوازل عامة إذا مل تكفها خزين�ة الدولة والزكوات)5(، قال < ) إن 
�ائِِل  ِذيَن يِف َأْمَواهِلِْم َحقٌّ َمْعُلوٌم ﴿24﴾لِلسهَّ يف امل�ال حقًا س�وى الزكاة ()6( وقال تع�اىل: ﴿َوالهَّ
ِفنَي  ُه َل ُيِبُّ امْلُرْسِ ُفوا  إِنهَّ ُه َيْوَم َحَصاِدِه  َوَل ُترْسِ َوامْلَْحُروِم ﴿25﴾)املعارج(، وقال:﴿ َوآُتوا َحقهَّ

)1( النووي، ييى بن رشف، صحيح مسلم برشح النووي، ج، ص..؟
)2( رواه مسلم يف املساقاة، باب وضع اجلوائح، احلديث رقم: 1554، موسوعة احلديث الرشيف ) الكتب الستة(، 

ص 948.
)3( أخرجه البخاري يف البيوع، باب من أحب البسط يف الرزق، احلديث رقم: 2067، موسوعة احلديث الرشيف ) 
الكتب الستة (، ص 161؛ ومسلم يف الرب والصلة، باب صلة الرحم، احلديث رقم: 2557، موسوعة احلديث 

الرشيف ) الكتب الستة (، ص 1126.
)4( أخرجه مسلم يف الزكاة، باب البتداء يف النفقة بالنفس، احلديث رقم: 997، موسوعة احلديث الرشيف ) الكتب 

الستة (، ص 836.
)5( اختلف العلاء يف وجوب حق يف املال س�وى الزكاة، انظر تفاصيل هذا اخلاف: ابن س�ام، أبو عبيدة القاس�م، 
األموال، حتقيق: أبو أنس س�يد بن رجب، الرياض: دار الفضيلة، ط1، 1428ه� 2007م، ج1، 490-488، 
والقرضاوي، يوسف، فقه الزكاة، بريوت: مؤسسة الرسالة، ط24،1420ه�1999م، ج2، ص963 وما بعدها.
)6(  أخرجه الرتمذي يف الزكاة، باب ما جاء أن يف املال حقا س�وى الزكاة، احلديث رقم: 660، وقال عنه: إس�ناده 

ليس بذاك، موسوعة احلديث الرشيف ) الكتب الستة (، ص1711.
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﴿141﴾)األنع�ام(، وتدف�ع الزكاة يف البلد الذي يتم اس�تثار املال في�ه ول تنقل إىل بلد آخر 
إل لعذر رشعي؛ ألن حقوق الفقراء يف هذا البلد تعلقت باملال؛ وألهنم سامهوا يف تنمية املال 

وتثمريه، فا ينبغي حرماهنم من عوائد هذا املال وخريه، ونقله إىل باد أخرى)1(.

- الصدقة فهي طهرة للال املس�تثمر وجملبة للربكة واخلري له، ويدفع اهلل اآلفات عن املال هبا، قال 
اِزِقنَي ﴿39﴾)سبأ(، وقال <: )ما نقصت  ِلُفُه  َوُهَو َخرْيُ الرهَّ ٍء َفُهَو خُيْ تعاىل:﴿َوَما َأْنَفْقُتْم ِمْن يَشْ
صدقة من مال... ()2(، وقال: ) ما من يوم يصبح العباد فيه، إل ملكان ينزلن، فيقول أحدمها: 
اللهم أعط منفقًا خلفًا، ويقول اآلخر: اللهم أعط مسكًا تلفًا ()3(، والقصور يف أداء الواجبات 
الرشعية املالية ودفع الصدقات يمحق بركة املال ويكون وباًل عىل صاحبه يوم القيامة فيعذب 
ا يِف  َة َوَل ُيْنِفُقوهَنَ َهَب َواْلِفضهَّ ِذيَن َيْكنُِزوَن الذهَّ باله كا يف حديث حتريم الكتناز)4(، قال تعاىل:﴿ َوالهَّ
ْم  ا ِجَباُهُهْم َوُجُنوهُبُ َم َفُتْكَوٰى هِبَ َمٰى َعَلْيَها يِف َناِر َجَهنهَّ ُهْم بَِعَذاٍب َألِيٍم ﴿34﴾َيْوَم ُيْ ْ ِ َفَبرشرِّ َسبِيِل اهللهَّ

ْنُفِسُكْم َفُذوُقوا َما ُكْنُتْم َتْكنُِزوَن ﴿35﴾)التوبة(.  َذا َما َكَنْزُتْم أِلَ َوُظُهوُرُهْم  َهٰ

ى السارسة فمر بنا رسول اهلل   وعن قيس بن أيب غرزة قال: كنا يف عهد رسول اهلل < نسمهَّ
< فس�انا باس�م هو أحس�ن منه فقال: ) يا معرش التجار إن البيع يرضه اللغو واحللف فشوبوه 
بالصدقة ()5(، ويف رواية عند النسائي قال <: ) يا معرش التجار إنه يشهد بيعكم احللف والكذب 
فشوبوه بالصدقة ()6(، وتؤدي الصدقة إىل هتذيب نفس املستثمر وإصاح املجتمع بمحاربة الفقر 

ومنع املجاعة وحتقيق التكافل الجتاعي...)7(.

)1( قلعه جي، حممد رواس، مباحث يف القتصاد اإلسامي، ص121.
)2( أخرجه مسلم يف الرب والصلة واآلداب، باب استحباب العفو والتواضع، حديث رقم: 2588، موسوعة احلديث 

الرشيف ) الكتب الستة (، ص1130.
)3( أخرجه مس�لم يف الزكاة، باب يف املنفق واملمس�ك، احلديث رقم: 1010، موس�وعة احلديث الرشيف ) الكتب 

الستة (، ص837. 
)4( تقدم خترجيه يف صفحة: 103.

)5( رواه أبو داود يف البيوع، باب ما جاء يف التجارة خيالطها احللف واللغو، احلديث رقم: 3326، موسوعة احلديث 
الرشيف ) الكتب الستة (، ص1472. صححه األلباين يف صحيح اجلامع الصغري برقم: 7974، ج2، ص1320.
)6( أخرجه النسائي يف األيان، باب يف اللغو والكذب، احلديث رقم: 3831، موسوعة احلديث الرشيف ) الكتب 

الستة (، ص 2338. صححه األلباين يف صحيح اجلامع الصغري برقم: 7974، ج2، ص1320.
)7( الدهلوي، أمحد شاه ويل اهلل، حجة اهلل البالغة، ج2، ص73.
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- اجتناب البخل والش�ح؛ فإنه قد يؤدي به إىل الوقوع يف املحرمات من هتك لألعراض وس�فك 
للدماء قال <: )...واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، محلهم عىل أن سفكوا دماءهم 
واس�تحلوا حمارمهم ()1(، واملؤمن س�خي كريم يؤثر عىل نفسه كا كان السلف الصالح من هذه 
وَن َمْن  اَر َواإْلِيَاَن ِمْن َقْبِلِهْم ُيِبُّ ُءوا ال�دهَّ ِذيَن َتَبوهَّ األم�ة كاألنص�ار مع املهاجرين قال تعاىل:﴿ َوالهَّ
َهاَجَر إَِلْيِهْم َوَل جَيُِدوَن يِف ُصُدوِرِهْم َحاَجًة ِمهَّا ُأوُتوا َوُيْؤثُِروَن َعىَلٰ َأْنُفِسِهْم َوَلْو َكاَن هِبِْم َخَصاَصٌة  
ئَِك ُهُم امْلُْفِلُحوَن ﴿9﴾)احلرش(، والواجب العتدال وعدم اإلفراط  َوَمْن ُيوَق ُشحهَّ َنْفِسِه َفُأوَلٰ
اَر اآْلِخَرَة  َوَل َتْنَس  ُ الدهَّ والتفريط يف األمور الدنيوية واألخروية قال تعاىل: ﴿َواْبَتِغ ِفيَا آَتاَك اهللهَّ
َ َل ُيِبُّ امْلُْفِسِديَن  ْرِض ِنهَّ اهللهَّ ُ إَِلْيَك َوَل َتْبِغ اْلَفَساَد يِف اأْلَ ْنَيا  َوَأْحِسْن َكَا َأْحَسَن اهللهَّ َنِصيَبَك ِمَن الدُّ
﴿77﴾)القص�ص()2(، وقال <: )...فإن جلس�دك عليك حق�ًا، وإن لعينك عليك حقًا، وإن 
َباِت ِمَن  يرِّ تِي َأْخَرَج لِِعَباِدِه َوالطهَّ ِ الهَّ َم ِزيَنَة اهللهَّ لزوجك عليك حقًا...()3(، قال تعاىل:﴿ ُقْل َمْن َحرهَّ
ْنَيا َخالَِصًة َيْوَم اْلِقَياَمِة  ﴿32﴾)األعراف(، ومن جهة  َياِة الدُّ ِذيَن آَمُن�وا يِف احْلَ ْزِق  ُقْل ِهَي لِلهَّ ال�ررِّ
ا َمْن  أخرى فا جيعل الدنيا أكرب أمهه أو مهه الوحيد كا هو احلال عند الكثريين قال تعاىل:﴿َفَأمهَّ
ِحيَم ِهَي امْلَْأَوٰى ﴿39﴾)النازعات( ومن األدعية  ْنَيا ﴿38﴾ َفإِنهَّ اجْلَ َياَة الدُّ َطَغٰى ﴿37﴾ َوآَثَر احْلَ

املأثورة عن النبي <: ) ...ول جتعل الدنيا أكرب مهنا، ول مبلغ علمنا ()4()5(.

 - جتنب اإلرساف يف اإلنفاق الستثاري، وتقليل تكاليف اإلنتاج والستغناء عا يمكن الستغناء 
عنه؛ ألن من شأن ذلك أن يرخص األسعار وهو مطلب رشعي، وعىل القائمني عىل املشاريع 
الس�تثارية أن يقتص�دوا وأن يتجنبوا اإلرساف، ول يأخ�ذوا من املال إل بقدر احلاجة ل أن 
يقل�دوا األغني�اء واملرتفني من غري املس�لمني والذين ل متنعهم قي�م ول أخاق ول دين، كأن 

)1( أخرجه مس�لم يف الرب والصلة واآلداب، باب حتريم الظلم، حديث رقم:2578، موس�وعة احلديث الرشيف ) 
الكتب الستة (، ص1129. 

)2( انظر: الرتكاين، عدنان، ضوابط امللكية، ص 108.
)3( أخرجه البخاري يف الصوم، باب حق اجلسم يف الصوم، احلديث رقم: 1975، موسوعة احلديث الرشيف )الكتب 
الس�تة (، ص154؛ ومس�لم يف الصي�ام، باب النهي ع�ن صوم الدهر ملن ترضر به أو فوت ب�ه حقًا، احلديثرقم: 

1159، موسوعة احلديث الرشيف ) الكتب الستة (، ص 864. 
)4( أخرج�ه الرتم�ذي يف الدع�وات، باب 83، احلديث رقم: 3502، وقال عنه: حس�ن غريب، موس�وعة احلديث 
الرشيف ) الكتب الستة (، ص2012.حسنه األلباين يف صحيح اجلامع الصغري برقم: 1268، ج1، ص272.
)5( القرضاوي، يوسف، اخلصائص العامة لإلسام، بريوت: مؤسسة الرسالة، ط10، 1418ه�1997م، ص200. 
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ينزلوا عىل أغىل الفنادق وأن يستقلوا املراكب ذات التكاليف العالية تباهيًا وخياء؛ ألن هذه 
التكاليف املرتفعة سيتحملها املستهلك يف النهاية كا تؤدي إىل إهدار املوارد التي متس حاجة 
ْر  بِيِل َوَل ُتَبذرِّ ُه َوامْلِْسِكنَي َواْبَن السهَّ األمة إليها ألسباب تافهة، قال تعاىل: ﴿َوآِت َذا اْلُقْرَبٰى َحقهَّ
ْيَطاُن لَِربرِِّه َكُفوًرا ﴿27﴾)اإلرساء(،  َياِطنِي  َوَكاَن الشهَّ ِريَن َكاُنوا إِْخَواَن الشهَّ َتْبِذيًرا ﴿26﴾إِنهَّ امْلَُبذرِّ
لَِك َقَواًما ﴿67﴾)الفرقان(،  وا َوَكاَن َبنْيَ َذٰ ُفوا َومَلْ َيْقرُتُ ِذيَن إَِذا َأْنَفُقوا مَلْ ُيرْسِ وقال تعاىل:﴿ َوالهَّ
والنب�ي < هن�ى ع�ن إضاعة املال)1(، فليس م�ن املعقول أن تكون األم�ة موزعة عىل إرساف 

وتبذير هنا، وبخل وتقتري هناك، وغنى وبدخ هنا، وبؤس وفقر مدقع هناك....)2(. 

- عدم استخدام املال للتأثري السلبي عىل إرادة الناس للوصول إىل حظوظ دنيوية كمنصب أو وظيفة 
ق�د ل يك�ون أهًا هلا)3(، وكذلك العكس وذلك باس�تخدام اجلاه واملنصب والنفوذ والس�لطة 
للحصول عىل املال؛ ألن املال يف نظر اإلسام وسيلة لتحقيق التكافل والرتاحم بني الناس وتفعيل 
التنمية يف خمتلف املجالت ل وسيلة للوصلول إىل األغراض السيئة)4(، قال <: ) ما بال عامل 
أبعثه فيقول: هذا لكم وهذا أهدي إيّل، أفا قعد يف أبيه وأمه حتى ينظر أهيدى إليه أم ل...()5(.

- املحافظة عىل املوارد من أطعمة، وأدوات، وآلت، وأجهزة باعتبارها أمانة بيد اإلنسان ونعمة 
أنعم اهلل هبا عليه، فالواجب عىل اإلنسان أن يشكر اهلل تعاىل عليها ويرتمها ويافظ عليها وينتفع 
هب�ا فيا يفيد، وإذا اس�تغنى عنها أو أخذ الكفاية منه�ا قدمها ملن هو يف حاجة إليها ول يرتكها 
تفسد أو خترب أو تضيع؛ ألن النبي <: هنى عن إضاعة املال)6(، وأمر بأخذ اللقمة الساقطة 
عىل األرض وأكلها بعد إزالة ما قد يكون عليها من أذى قال <: ) إذا سقطت لقمة أحدكم 

)1( كا يف احلديث الذي سريد يف صفحة: 185. 
)2( قلع�ه ج�ي، حمم�د رواس، مباحث يف القتصاد اإلس�امي من أصوله الفقهي�ة، ص102، والرزين، عبد اهلل بن 

حممد، سوق املال، ص199.
)3( الزحييل، وهبة، الفقه اإلسامي وأدلته، بريوت: دار الفكر املعارص، ط4، 1422ه�2002، ج7، ص4984.

)4( الطريق�ي، عب�د اهلل، القتص�اد اإلس�امي، ص90-91. وانظر: محي�ش، عبد احلق، تفعي�ل دور دين الزكاة يف 
املجتمعات اإلسامية املعارصة، الكويت: جملة الرشيعة والدراسات 

   اإلسامية، عدد: 73، مجادى األوىل، يونيو2008، ص324.
)5( أخرج�ه البخ�اري يف األحكام، ب�اب هدايا العال، احلديث رقم: 7174، موس�وعة احلديث الرشيف ) الكتب 

الستة (، ص598.
    ومسلم يف اإلمارة، باب حتريم هدايا العال، احلديث رقم: 1832، موسوعة احلديث الرشيف ) الكتب الستة (، ص1007. 

)6( انظر: خترجيه يف صفحة 177.



99 

فليأخذها، فليمط ما كان هبا من أذى وليأكلها، ول يدعها للشيطان ()1(، وحث رسول اهلل < 
عىل النتفاع بجلد امليتة فقال: ) لو أخذتم إهاهبا قالوا: إهنا ميتة؟ فقال: يطهرها املاء والقرظ)2(، 
ورغب يف اس�تصاح األرايض الزراعية وإحيائها وزراعتها، وأل ترتك بدون اس�تفادة منها، 
وبنّي ثواب ذلك قال <: ) ما من مسلم يغرس غرسًا إل كان ما أكل منه له صدقة، وما رسق 
من�ه ل�ه صدقة، وما أكل الس�بع منه فهو له صدقة، وما أكلت الط�ري فهو له صدقة، ول يرزؤه 

أحد إل كان له صدقة ()3(، وقال: ) من أحيا أرضًا ميتة فهي له ()4(.

ْرِض  - املحافظة عىل البيئة وجتنب امللوثات عند القيام بعملية الستثار قال تعاىل:﴿َوَل ُتْفِسُدوا يِف اأْلَ
َبْعَد إِْصَاِحَها ﴿56﴾)األعراف(، وعدم دفن النفايات السامة عىل األماكن التي يعيش فيها الناس 
أو التي قد يصل رضرها إليهم)5(، وكذلك محاية الكائنات احلية عند الستثار يف البحر أو الرب، 
وعدم اس�تخدام أس�اليب ترض بالكائنات احلية وكذلك املوارد األخرى، أو تؤدي إىل نفادها أو 
انتهائها، وكذا احلفاظ عىل نظافة اهلواء ومحاية الغاف اجلوي لألرض، فقد هنى النبي صىل اهلل 
عليه وسلم عن قتل عصفور عبثًا فقال: ) من قتل عصفورًا فا فوقها بغري حقها سأل اهلل عز وجل 
عنها يوم القيامة، قيل يا رسول اهلل فا حقها؟ قال: حقها أن تذبحها فتأكلها ول تقطع رأسها فريمى 
هب�ا ()6(، وح�ذر < من ذبح احللوب قائًا لألنصاري: )...إياك واحللوب ()7(، ويف حال عدم 
التزام املستثمر هبذا الضابط ستكون استثاراته وباًل عىل األمة وسيكون رضرها أكرب من نفعها. 

)1( أخرج�ه مس�لم يف األرشبة، باب اس�تحباب لعق األصاب�ع  والقصعة وأكل اللقمة الس�اقطة...،  احلديث رقم: 
2033، موسوعة احلديث الرشيف ) الكتب الستة (، ص 1040.

)2( أخرجه أبو داود يف اللباس، باب يف أهب امليتة، احلديث رقم: 4126، موسوعة احلديث الرشيف ) الكتب الستة 
(، ص1524. صححه األلباين يف صحيح اجلامع الصغري برقم: 5234، ج2، ص929. 

)3( أخرج�ه البخ�اري يف احل�رث واملزارعة، باب فضل ال�زرع والغرس، احلديث رقم: 2320، موس�وعة احلديث 
الرشيف ) الكتب الس�تة (، ص181؛ ومس�لم يف املس�اقاة، باب فضل الغرس والزرع ، احلديث رقم: 1552، 

موسوعة احلديث الرشيف ) الكتب الستة (، ص948. 
)4( رواه الرتمذي يف األحكام، باب ما ذكر يف إحياء أرض املوات، احلديث رقم: 1379، وقال عنه: حسن صحيح، 

موسوعة احلديث الرشيف ) الكتب الستة (، ص 1791.صححه يف إرواء الغليل برقم: 1550، ج6، ص4.
)5( عبد، حممد عبد العزيز، الستثار األجنبي املبارش يف الدول اإلسامية يف ضوء القتصاد اإلسامي، ص140.

)6( أخرجه النسائي يف الضحايا، باب من قتل عصفورا بغري حقها، احلديث رقم: 4450، موسوعة احلديث الرشيف 
) الكتب الستة (، ص 2377. ضعفه يف ضعيف اجلامع الصغري برقم: 5751، ص829، وتقعب بأنه صحيح؟. 

)7( أخرجه مسلم يف األرشبة، باب جواز استتباعه غريه إىل دار من يثق برضاه بذلك...، 
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- إتقان العمل سواء العمل اجلسدي أوالذهني وإحسانه فهو أمر مأمور به رشعًا قال <:إن اهلل 
كتب اإلحسان عىل كل يشء... ()1(، قال ابن رجب احلنبيل رمحه اهلل: )) وهذا احلديث يدل عىل 
وجوب اإلحسان يف كل يشء من األعال...(()2( واإلحسان يف كل يشء بحسبه فاإلحسان يف 
الواجبات اإلتيان هبا عىل وجه الكال، واإلحسان يف املحرمات جتنبها ظاهرا وباطنا والنتهاء 
عنه�ا، )) واإلحس�ان يف معاملة اخللق ومعارشهت�م: القيام با أوجب اهلل من حقوق ذلك كله 
واإلحس�ان الواجب يف ولية اخللق وسياستهم، القيام بواجبات الولية كلها (()3( روي عن 
النبي < أنه قال: ) إن اهلل يب إذا عمل أحدكم العمل أن يتقنه ()4( بأن يستثمر يف جمال يفيد 
األمة، وأن يستكمل كل رشوط ومتطلبات املرشوع الستثاري الناجح، من إجراء دراسات 
اجلدوى القتصادية، والتأكد من صاحية البيئة لاس�تثار، وتوفر الكفاءة واألمانة ملن يدير 
املرشوع والعاملني معه، مستفيدًا من أحدث وأفضل الوسائل واملخرتعات العرصية املحققة 
لألهداف املنشودة؛ ألن العربة بحسن العمل وجودته وأمهيته وليس بكثرته قال:﴿ الهَِّذي َخَلَق 
ُكْم َأْحَسُن َعَمًا َوُهَو اْلَعِزيُز اْلَغُفوُر ﴿2﴾)امللك(، فقد ضمن املوىل  َياَة لَِيْبُلَوُكْم َأيُّ امْلَْوَت َواحْلَ
اِت إِنهَّا َل  احِلَ ِذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصهَّ جل وعا للمحس�ن أل يضيع إحس�انه قال تعاىل: ﴿ إِنهَّ الهَّ

ُنِضيُع َأْجَر َمْن َأْحَسَن َعَمًا ﴿30﴾)الكهف(. 

- التواضع واجتناب الكرب والتعايل عىل الناس خاصة الفقراء واملحتاجني، وكل من يتعامل معهم 
من املوظفني العاملني يف مرشوعه، أو غريهم، قال <: ) إن اهلل أوحى إيّل أن تواضعوا حتى ل 
ِذيَن  اُر اآْلِخَرُة َنْجَعُلَها لِلهَّ يفخر أحد عىل أحد، ول يبغي أحد عىل أحد()5( قال تعاىل:﴿ تِْلَك الدهَّ
ْرِض َوَل َفَساًدا  َواْلَعاِقَبُة لِْلُمتهَِّقنَي ﴿83﴾)القصص(، وكثري من املظاهر  ا يِف اأْلَ َل ُيِريُدوَن ُعُلوًّ
التي تراها يف األمة خمالفة لإلس�ام، فتجد التكرب عىل الفقراء واملس�اكني والضعفاء وكرههم 

)1( أخرجه مسلم يف الصيد والذبائح، باب األمر بإحسان الذبح والقتل، حديث رقم: 1955، 
موسوعة احلديث الرشيف ) الكتب الستة (، ص1027.  

)2( جامع العلوم واحلكم، ج1، ص381.
)3( ابن رجب، عبد الرمحن بن شهاب الدين، جامع العلوم واحلكم، ج1، ص382.

)4( جممع الزوائد98/4. حسنه األلباين يف صحيح اجلامع الصغري برقم: 1880، ج1، ص383.
)5( أخرجه مسلم يف صفة اجلنة، باب الصفات التي يعرف هبا يف الدنيا أهل اجلنة وأهل 
   النار، احلديث رقم: 2865، موسوعة احلديث الرشيف ) الكتب الستة (، ص 1175.



101 

والقسوة عليهم، يف مقابل التحبب والتملق بل والتذلل أحيانا ألصحاب السلطة واجلاه واملال! 
فليحذر املستثمر ذلك؛ فإن الناس ل يتفاضلون بناء عىل يتمتعون به من مال أو سلطة أو جاه، 
ا النهَّاُس إِنهَّا َخَلْقَناُكْم ِمْن َذَكٍر َوُأْنَثٰى  َ وإنا يتفاضلون بناء عىل أعاهلم وتقواهم قال تعاىل:﴿َيا َأهيُّ

ِ َأْتَقاُكْم ﴿13﴾)احلجرات()1(. َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوًبا َوَقَبائَِل لَِتَعاَرُفوا  إِنهَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اهللهَّ

- التصاف بحس�ن اخللق، فينبغي للمس�تثمر أن يكون متصفًا بحسن اخللق، وأن يعامل الناس 
بخلق حسن وأن يعاملهم كا يب أن يعاملوه، وأن يب هلم ما يب لنفسه، وأن يكون طليق 
الوجه عند تعامله معهم؛ فإن اإلسام جاء إلمتام مكارم األخاق كا روي عن النبي <: )إنا 
بعثت ألمتم صالح األخاق ()2( وقد قال تعاىل: ﴿ َوإِنهََّك َلَعىَلٰ ُخُلٍق َعِظيٍم ﴿4﴾)القلم(، ومن 
األحاديث الواردة يف احلث عىل حسن اخللق كثرية منها: قول النبي <: ) اتق اهلل حيثا كنت، 
وأتبع السيئة احلسنة متحها، وخالق الناس بخلق حسن ()3(، وقال <: ) ل حتقرن من املعروف 
شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق ()4(، وأن يكون اتصافه بحسن اخللق امتثاًل ألمر اهلل تعاىل 
بعيدا عن أي غرض ودافع دنيوي، فقد يقوم بعض املستثمرين بأعال خرية من صدقة أو حسن 
خلق يف تعامله مع اآلخرين لكن ذلك ليس ابتغاء مرضاة اهلل لكن لتحقيق مكاسب دنيوية كأن 
يكس�ب ثق�ة العماء وينال رضاهم، أو رغبة يف زيادة مال�ه، وإنفاق املال ألجل هذه املقاصد 
فقط غري صحيح عند املس�تثمر املس�لم ول متثل بالنسبة له األولوية لكن إن حتقق له ذلك تبعًا 

فحسن؛ ألن دينه يأمره بأن يّسن خلقه بغض النظر عن املكاسب الدنيوية التي تعود عليه.

ِذيَن آَمُنوا َل َتْأُكُل�وا َأْمَواَلُكْم َبْيَنُكْم  ا الهَّ َ - جتن�ب أكل أم�وال الن�اس بالباطل    قال تعاىل: ﴿َي�ا َأهيُّ
اَرًة َعْن َتَراٍض ِمْنُكْم  َوَل َتْقُتُلوا َأْنُفَسُكْم ﴿29﴾)النساء(، ألي سبب  بِاْلَباِطِل إِلهَّ َأْن َتُكوَن جِتَ
وحتت أّي اسم وأّي ذريعة قال تعاىل: ﴿َبِل اإْلِْنَساُن َعىَلٰ َنْفِسِه َبِصرَيٌة ﴿14﴾َوَلْو َأْلَقٰى َمَعاِذيَرُه 
﴿15﴾)القيامة( بالرشوة أو الغش أو غريها؛ وعليه أن يتجنب التحايل؛ ألنه فعل قبيح وسلوك 

)1( الرزين، عبد اهلل بن حممد، س�وق املال، ص200؛ وابن قيم اجلوزية، حممد بن أيب بكر، مدارج الس�الكني، ج2، 
241؛ والقرضاوي، يوسف، دور القيم واألخاق يف القتصاد اإلسامي، ص108. 

)2( رواه أمحد يف املسند برقم: 8952، ج14، ص513. وصححه العامة األلباين يف صحيح اجلامع 2349، ج1، ص464.
)3( تقدم خترجيه يف صفحة: 86.

)4( أخرجه مسلم يف الرب والصلة واآلداب، باب استحباب طاقة الوجه عند اللقاء، احلديث رقم: 2626، موسوعة 
احلديث الرشيف ) الكتب الستة (، ص 1136.
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سيئ اشتهرت به اليهود، فقد كانوا يصطادون يوم السبت املحرم عليهم اصطياده بالحتيال، 
كا كانوا يذيبون الشحم املحرم عليهم أكله، فيبيعونه ثم يأكلون ثمنه.

وعلي�ه أن يذر تس�مية األش�ياء بغري أس�ائها؛ وألن حرمة مال املس�لم – وك�ذا أموال غري 
املس�لمني – عظيمة كحرمة دمه قال <: ) كل املس�لم عىل املس�لم حرام دمه وماله وعرضه()1(، 
وألن األحكام الرشعية منس�جمة، ول تقبل التحايل عىل املحرمات وتس�مية األش�ياء عىل غري 
أسائها؛ لذا حرم اإلسام الستثار يف كل ما حرم إنتاجه أو استهاكه قال <: ) قاتل اهلل اليهود 
إن اهلل عز وجل ملا حرم عليهم ش�حومها أمجلوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه ()2(، ويف القاعدة الفقهية: 

) ما حرم عىل اآلخذ أخذه، حرم عىل املعطي إعطاؤه ()3()4(.

 - جتنب الظلم والبغي عىل الناس مجيعًا حتى غري املسلمني وقال <: ) ل حتاسدوا ول تناجشوا 
ول تباغضوا...املسلم أخو املسلم ل يظلمه ول خيذله ول يقره... كل املسلم عىل املسلم حرام: 
دم�ه، ومال�ه، وعرضه ()5(، قال الصنعاين رمحه اهلل يف رشحه هلذا احلديث: )) والظلم حمرم يف 
حق الكافر أيضًا وإنا خص املسلم لرشفه (()6(، وعليه أن ل يؤذي أحدًا بسبب استثاره، ول 

هيضم حقوقه؛ فإنه ل رضر ول رضار.

- الس�تثار يف الطيبات والبتعاد عن الس�تثار يف اخلبائث واملحرمات؛ ألن اهلل أحل الطيبات 
وحرم اخلبائث، والتحريم يف اإلسام يتبع الرضر واخلبث، فاخلبيث الضار حمرم، قال تعاىل: 
َبائَِث ﴿157﴾)األعراف(، قال <: ) إن اهلل طيب ل  ُم َعَلْيِهُم اخْلَ ررِّ َباِت َوُيَ يرِّ ُم الطهَّ ﴿َوُيِ�لُّ هَلُ
يرِّبنَِي  َباُت لِلطهَّ يرِّ بِيُثوَن لِْلَخبِيَثاِت  َوالطهَّ بِيَثاُت لِْلَخبِيثنَِي َواخْلَ يقبل إل طيبًا ()7(، وقال تعاىل: ﴿اخْلَ
)1( أخرجه مس�لم يف الرب والصلة واآلداب، باب حتريم ظلم املس�لم ...، احلديث رقم: 2564، موس�وعة احلديث 

الرشيف ) الكتب الستة (، ص1127.
)2( أخرجه مس�لم يف املس�اقاة، باب حتريم بيع اخلمر ... احلديث رقم: 1581، موسوعة احلديث الرشيف ) الكتب 

الستة (، ص952.
)3( الزركش، حممد بن هبادر، املنثور يف القواعد، حتقيق: حممد حس�ن إس�اعيل، بريوت: دار الكتب العلمية، ط1، 

1421ه� 2000م، ج2، ص245.
)4( املصلح، عبد اهلل ، والصاوي، صاح، ما ل يسع التاجر جهله،  ص14، والقرضاوي، يوسف، احلال واحلرام 

يف اإلسام، ص34.
)5( تقدم خترجيه اهلامش رقم )1( من هذه الصفحة.

)6(الصنعاين، حممد بن إساعيل، سبل السام، ج4، ص372.
)7( أخرجه مسلم يف الزكاة، باب قبول الصدقة من الكسب الطيب احلديث رقم: 1015، موسوعة احلديث الرشيف 

) الكتب الستة (، ص837.
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ْم ُق�لْ ُأِحلهَّ َلُكُم  َب�اِت ﴿26﴾)الن�ور(، وقال تعاىل: ﴿َيْس�َأُلوَنَك َماَذا ُأِحلهَّ هَلُ يرِّ ُب�وَن لِلطهَّ يرِّ َوالطهَّ
َب�اُت ﴿4﴾)املائ�دة()1(، ف�ا بد من أن تك�ون األموال التي يدخله�ا يف مرشوعه أو التي  يرِّ الطهَّ
يموله هبا من مصدر حال، ل أن تكون متأتية من مصادر حمرمة أو مشبوهة كاألموال املتأتية 
أو املكتسبة عن طريق غسل األموال وتبييضها، أو عن طريق الحتيال أو الرسقة أو الغصب 
أو البغي، أو من أي مصدر خبيث وغري مرشوع قال <: ) إن اهلل طيب ل يقبل إل طيبًا()2(، 
ومن رشوط إجابة الدعوة طيب املطعم، ففي احلديث دللة عىل أن العمل ل يقبل ول يصح 

ما مل يكن املال الذي يأكل منه املرء حاًل)3(.

- الشعور باملسؤولية جتاه األمة، وأن يدرك أنه عىل ثغرة من ثغور اإلسام، فالكل راع ومسؤول 
عن رعيته كا يف احلديث الرشيف، فاملس�تثمر راع ومس�ؤول عن اس�تثاره، وأن يكون منتميًا 
ألمت�ه يش�عر بآلمها وآماهلا، يفرح بتقدمها ويزن لتأخره�ا، يعمل يف مصاحلها فا يدخل – 
مث�ًا - يف عق�ود مع جهات تعلن احلرب عىل األمة أو تناصب هلا العداء يمكن أن تتقوى من 
عوائد وفوائد هذه العقود، ول يس�تثمر يف جمالت أقل أمهية وهناك جمالت أوىل منها تش�تد 
حاجة األمة إليها، فاملس�تثمر جزء من األمة، فائدته يف فائدهتا وخس�ارته يف خس�ارهتا، وليس 
ح�رًا طليق�ًا يف كل م�ا يقوم به يتكم إىل رغباته وش�هواته واألرباح التي تع�ود عليه كا تؤمن 
بع�ض امل�دارس القتصادية األخرى، لكن هذه األمة متكافل�ة متعاونة بعضهم أولياء بعض 
ل يكتمل إيان الفرد وجاره بجنبه جائع؛ وألن ملكيته للال ليست مطلقة بل مقيدة با يقق 

مصلحته ومصلحة أمته)4(. 
- جتن�ب التناف�س غري الرشي�ف والتعاون مع الصلحاء واألمناء واملس�ؤولني م�ن أبناء األمة يف 
سبيل رفع املستوى القتصادي لألمة وسّد حاجتها يف جماله )) فانتظام أمر الكل بتعاون الكل، 
ْقَوٰى  َوَل َتَعاَوُنوا َعىَل اإْلِْثِم  وتكفل كل فريق بعمل (()5(، قال تعاىل: ﴿ َوَتَعاَوُنوا َعىَل اْلرِبرِّ َوالتهَّ

)1( القرضاوي، يوسف، احلال واحلرام يف اإلسام، ص31.
)2( تقدم خترجيه يف صفحة:102.

)3( ابن رجب، جامع العلوم واحلكم ج1، ص260.
)4( املصلح، عبد اهلل، والصاوي، صاح، ما ل يسع التاجر املسلم جهله، ص18؛ وبابليل، حممود، الكسب واإلنفاق، ص84.  

)5( القاسمي، حممد مجال الدين، موعظة املؤمنني من إحياء علوم الدين، ص118.
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َواْلُعْدَواِن ﴿2﴾)املائ�دة(، وأن ي�ب هلم اخلري؛ ألن إيان املؤمن ل يكمل حتى يب إلخوانه 
املسلمني ما يب لنفسه ويكره هلم ما يكره لنفسه)1(، لقوله <: ) ل يؤمن أحدكم حتى يب 

ألخيه ما يب لنفسه ()2(.
- مراعاة األولوية يف جمالت الس�تثار حس�ب احلاجة والنفع، فا تشد حاجة الناس إليه أفضل 
من غريه، قال الدكتور يوسف القرضاوي: )) وكل صناعة أو حرفة تسد حاجة يف املجتمع أو 
جتلب له نفعًا حقيقيًا فهي عمل صالح إذا نصح فيها صاحبها وأتقنها كا أمره اإلسام (()3(.
ف�ا ينبغ�ي أن يس�تثمر يف جم�الت تقل إليها احلاج�ة وهناك جمالت رضوري�ة أو أكثر إليها 
احتياجًا، وتقدير ذلك للمجتمع حسب ظروفه  وزمانه ومكانه، فاملجالت احليوية أو الرضورية 
ملجتمع حرضي متقدم يعيش يف بيئة مدنية خيتلف عن جمتمع بدائي أو بدوي: رعوي أو زراعي، 

فإن لكل عرص حاجاته، ولكل بيئة ظروفها. 
 فمث�ًا م�ن القطاعات واملجالت التي ل حتتل مركزًا متقدمًا يف س�لم األولويات املطروحة 
أمام املستثمرين قطاع الرياضة واأللعاب؛ ألنه يف أحسن أحواله يقع يف دائرة املباحات، وكثري من 
الرضوريات واحلاجيات مل تغط بعد، ل سيا وأن لبعض هذه األلعاب مفاسد كثرية باإلضافة إىل 
ما فيها من تضييع للال والوقت، وكذا قطاع السياحة؛ ألنه قد يشوبه بعض املخالفات الرشعية)4(.
وينبغي أن ينطلق املستثمر وكذا اجلهات املسؤولة عن الستثار عند قيامهم برتتيب وحتديد 

أولوية مرشوع عن مرشوع من تقسيم مصالح املجتمع إىل ثاثة:
الرضوريات وهي: التي ل تستقيم حياة املجتمع بدوهنا كاملأكل واملرشب وامللبس واألمن والصحة، 
واحلاجيات وهي: التي بفقداهنا يلحق باملجتمع الضيق واملشقة واحلرج املرفوع يف الرشيعة اإلسامية، 

والتحسينات وهي: املصالح التي حتقق للمجتمع مزيدا من الرفاهية ول يلحق احلرج بفقداهنا)5(.

)1( ابن حجر، فتح الباري، ج1، ص74.
)2( أخرجه البخاري يف اإليان، باب من اإليان أن يب ألخيه ما يب لنفسه، احلديث رقم: 13، موسوعة احلديث 
الرشيف ) الكتب الستة (، ص 3؛ ومسلم يف اإليان، باب الدليل عىل أن من خصال اإليان أن يب ألخيه املسلم 

ما يب لنفسه من اخلري، احلديث رقم: 45، موسوعة احلديث الرشيف ) الكتب الستة(، ص 688.
)3( القرضاوي، يوسف، احلال واحلرام يف اإلسام، ص125.

)4( قلعه جي، حممد رواس، مباحث يف القتصاد القتصادي، ص35.
)5( القاسمي، مجال الدين، موعظة املؤمنني، ص118.
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وترتيب هذه املصالح ليس ثابتًا دائًا، وإنا هي ختضع لظروف الزمان واملكان والبيئة، فقد يصبح 
احلاجي رضوريًا، وقد يتحول التحسيني إىل حاجي؛ ولذا ينبغي للمستثمر أن يرتب استثاراته حسب 
حاجات املجتمع بدءاً بالرضوريات ثم احلاجيات ثم التحسينيات، واللتزام هبذا الرتتيب للمصالح 

يف الستثار هو األجدى واألصلح للمجتمع واألنفع للمستثمر واألكثر فائدة له يف اآلخرة)1(.
- اختيار األسلوب األفضل والطريق األحسن عند الستثار حتى يتمكن من حتقيق األهداف املرجوة من 
الستثار، والستفادة من املوارد واإلمكانات املتاحة أقىص استفادة، والسعي إىل الوصول إىل أعىل 
الدرجات وأفضلها يف هذا املجال؛ لقوله <: ) إن اهلل يب إذا عمل أحدكم عمًا أن يتقنه ()2()3(.
واألصل يف اختيار الوس�يلة اإلباحة، فليس هناك أس�اليب بعينها جيب عىل املس�تثمر التقيد 
هبا، فأي وس�يلة وأي أس�لوب ل يتعارض مع مبادئ الرشيعة وقواعدها العامة ويقق مقاصد 

الرشيعة يف تنمية املال واستثاره فا مانع من استخدامها.
فإذا كانت التجارة واملضاربة واملشاركات واملزارعة واملساقاة وغريها طرقًا لستثار األموال 
يتحدث عنها الفقهاء يف مؤلفاهتم؛ فإنه ل مانع رشعًا من ابتكار طرق وأساليب جديدة لاستثار 
أو حتديث تلك األساليب القديمة با يتوافق مع متطلبات العرص احلارض، وعىل املستثمر أن يعيش 
يف عرصه ويقف عىل أحدث األس�اليب القتصادية وأحس�نها وأولها جلبًا للفائدة ما دامت ل 
تتعارض مع أحكام الرشيعة حتى ولو مل ترد يف كتب وفتوى الفقهاء السابقني، ومل تكن معهودة 
يف املجتمعات املسلمة التي عاشت يف العصور القديمة)4(، قال <: ) أنتم أعلم بأمر دنياكم ()5(.
- التخطي�ط وإجراء دراس�ات اجل�دوى القتصادية للمرشوع، ) التخطيط القائم عىل األس�س 
الصحيحة والعلمية من إحصاء وحتليل... من قبل اخلرباء والعلاء يف هذا املجال، وعليه أن 
يتأكد من صاحيته اجتاعيا واقتصاديا وبيئيًا وأمنيًا، فليس من حق املستثمر أن يزج أمواله يف 
بيئة غري مستقرة ومضطربة أمنيًا تسود فيها الفوىض والقاقل كاملناطق التي ابتليت باحلروب 
األهلية والرصاعات الداخلية، وإل اعترب متهورًا مضيعًا للال غري قائم بمهمة الستخاف يف 

)1( سانو، قطب مصطفى، الستثار ، ص 213.
)2( أخرجه البيهقي يف شعب اإليان، ج4، ص334.

)3( ابن ثنيان، سليان بن إبراهيم، العمل وأحكامه، الرياض: جملة البحوث اإلسامية، عدد62، صفر، سنة:1422ه�، ص222.
)4( سانو، قطب مصطفى، الستثار، ص 219.

)5( تقدم خترجيه يف صفحة: 74.
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املال عىل الوجه املطلوب، وينبغي أن يشمل التخطيط كل أنواع التخطيط من قريب ومتوسط 
وبعيد املدى، وأن يستعني بأهل اخلربة يف القتصاد)1(، لقد أصبح التخطيط رضورة عرصية، 
فا جمال لارجتال أو الفوضوية يف أي عمل من األعال، فا بد من )) الدراس�ة املوضوعية 
البعيدة عن حكم العواطف، املتحررة من تأثريات الظروف الشخصية والبيئية والوقتية )2(، 
واهت�ام املس�تثمر بجان�ب التخطيط باإلضافة إىل الضوابط األخرى س�بب قوي لنجاحه يف 
استثاره وأن تتحقق له األهداف التي يسعى إىل حتقيقها، وعليه أن هيتم بالعنرص البرشي يف 

عملية الستثار؛ ألنه أساس التنمية.
- معرفة األس�اليب املعارصة املتبعة يف الس�تثار، فإن مل يمكنه ذلك فبإمكانه أن يفس�ح املجال 
لغريه، أو أن يوكل غريه من يسن ذلك يف القيام بعملية الستثار نيابة عنه، ولدى الرشيعة 
اإلسامية بسعتها ومرونتها من القواعد ما يضمن حلهَّ تلك املشكات؛ ولعل إباحة الرشيعة 

لبعض العقود التي تسد هذه احلاجة كاملضاربة كان مراعاة هلذا اجلانب.
- الهت�ام بماحظ�ة التط�ورات املتس�ارعة احلاصلة يف املجتم�ع ومتابعتها أوًل ب�أول، خاصة 
التحولت القتصادية، ول يقف عند الطرق القديمة لاس�تثار فقط بل يتخذ كل الوسائل 
املمكنة التي من شأهنا أن حتقق الربح الدنيوي والثواب األخروي مع التقيد بالضوابط الرشعية 
يف كل أعاله، فا جيمد عىل القديم إذا أثبتت التجارب فش�له، ول يرتك القديم من أجل أنه 
قديم إذا كان يقق اهلدف، ول ينبغي أن يقع يف أس�اليب اس�تثارية غري مناس�بة أو حمظورة 
رشع�ًا، أو ليس�ت ذات أمهية اجتاعي�ا أو اقتصاديا من أجل أهنا حديثة، وعليه أن يعمل عىل 

تطوير ذاته وتطوير عمله، ومن ثم تطوير أمته، وأن يسهم يف تقدمها وازدهارها)3(.
- معرفة األحكام الرشعية املتعلقة بعمله حتى ينطلق فيه عىل بينة من أمره، ول يقع عىل حمظورات 
رشعي�ة ي�روى عن عمر ب�ن اخلطاب ريض اهلل عنه أن�ه كان خُيرج من الس�وق من ل علم له 

بأحكام البيع والرشاء قائًا: ) ل يبع يف سوقنا إل من تفقه يف الدين ()4(. 

)1( اهلواري، سيد، املوسوعة العلمية والعملية للبنوك اإلسامية) الستثار (، ج6، ص295
)2( القرضاوي، يوسف، يف فقه األولويات، بريوت: مؤسسة الرسالة، ط1، 1422ه�2001م، ص 78.

)3( فياض، عطية، مدخل إىل فقه املهن، القاهرة: دار النرش للجامعات، ط1، 1426ه�2005م، ص146، 149.
)4( أخرجه الرتمذي يف الصاة، باب ما جاء يف فضل الصاة، احلديث رقم: 487، وقال عنه: حسن غريب، موسوعة احلديث 
الرشيف ) الكتب الستة (، ص1692، قال عنه األلباين: صحيح اإلسناد يف صحيح وضعيف سنن الرتمذي برقم: 487.
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ول ينبغي أن يقدم املرء عىل مهنة أو معاملة أو عقد كالبيع والنكاح وشبهها إل بعد معرفة رشوطها 
وقيودها وسائر أحكامها، روي عن النبي < أنه قال: ) طلب العلم فريضة عىل كل مسلم()1(. 

فعىل كل ذي صنعة ووظيفة تعلم األحكام الرشعية املتعلقة بعمله حتى ل يقع يف املحرمات؛ 
ألن جتن�ب املحظ�ورات الرشعي�ة واجب عليه، وم�ا ل يتم الواجب إل به فه�و واجب، وكا أن 
علي�ه أن هيت�م بأحكام العبادات عليه أن هيتم بأح�كام املعامات، وأن يتعلمها قبل النطاق يف 

مرشوعه أو وظيفته)2(. 
- الطاع عىل القوانني واللوائح املنظمة لش�ؤون الس�تثار أو املعمول هبا يف املكان الذي جيري 
في�ه الس�تثار، وأن يتجنب خمالفتها حت�ى ل يتعرض للماحقات القانونية وللمس�اءلت 
املدني�ة أو اجلزائي�ة، ل س�يا وأن كثريًا م�ن الضوابط التي تنص عليها األنظم�ة احلديثة التي 
وضعتها الدول اإلسامية والعربية ل تتعارض مع أحكام الرشيعة اإلسامية كحظر بعض 
تلك األنظمة كل ما فيه خمالفة للرشيعة اإلس�امية أو النظام العام أن يكون جماًل لاس�تثار 
كالس�تثار يف بيع األعضاء البرشية، أو الس�تثار يف الستنس�اخ البرشي، أو الس�تثار يف 

األدوية أو املستحرضات أو العقاقري املستمدة من مصادر حمرمة رشعًا)3(.؟
- وجود هيئات وجهات رشعية يرجع إليها املستثمر عند احلاجة يف معرفة أحكام النوازل والقضايا 
املس�تجدة املتعلقة بالس�تثار، وتوضح له رأي الرشع يف التعامات املالية كاملجامع الفقهية 
واهليئات الرشعية؛ ألن كثريا من املستثمرين غري متخصصني بالعلوم الرشعية باإلضافة إىل 

دقة وجدة بعض األحكام املتعلقة بالستثار)4(.

)1( رواه اب�ن ماج�ه يف املقدم�ة، باب فضل العلاء واحلث عىل طلب العلم، احلديث رقم: 224، موس�وعة احلديث 
الرشيف ) الكتب الستة (، ص2491. صححه األلباين يف صحيح اجلامع الصغري، برقم: 3913، ج2، ص727.
)2( الن�ووي، حمي�ي الدين ييى بن رشف، املجموع رشح امله�ذب، ج1، ص64، وج9، ص110؛ وفياض، عطية، 

مدخل إىل فقه املهن، ص108،
)3( املصلح، عبد اهلل والصاوي، صاح، ما ل يس�ع التاجر املس�لم جهله، دليل املس�تثمر، ص16، 18؛ واهلواري، 

سيد، املوسوعة العلمية والعملية للبنوك اإلسامية) الستثار (، ج6، ص308.
)4( ابن ثنيان، سليان بن إبراهيم، العمل وأحكامه، الرياض: جملة البحوث اإلسامية، عدد62، صفر، سنة:1422ه�  

ص223؛ وزعرتي، عاء الدين، معامل اقتصادية يف حياة املسلم، ص199.
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3. 2. 3 آداب استثمار الدولة للمال العام

من حق الدولة بل من واجبها أن تقوم باس�تثار أموال اخلزينة العامة، فإن من واجبات ويل 
األم�ر العناي�ة باألجهزة واملؤسس�ات القتصادية واملالية وتطويره�ا وحتديثها وبذل أقىص جهد 
مكن يف حتس�ينها وتفعيلها، فتقوم الدولة بحفر اآلبار واألهنار وإجراء املاء فيها وإقامة الس�دود، 
إذا كان يف ذل�ك مصلح�ة لألمة، ويقال مثل ذلك يف كل املش�اريع التي فيها مصلحة للمس�لمني 
وزيادة ألمواهلم)1(، فللدولة أن تقيم مش�اريع اس�تثارية يف جمال اخلدمات العامة وجمال الصناعة 
وجم�ال املوارد الطبيعية كالبرتول والغ�از الطبيعي واملعادن، ويف جمال املصارف والرشكات، ويف 
جم�ال الث�روات احليوانية والبحري�ة والنباتية...بل إن ذلك من واجب�ات الدولة؛ ألن اإلمام راع 

ومسؤول عن رعيته)2(. 

وي�دل ع�ىل مرشوعية اس�تثار املال العام فع�ل النبي < وصحابت�ه ريض اهلل عنه فقد كانوا 
يس�تثمرون أم�وال الصدق�ة ويقوم�ون بحفظه�ا ورعايتها عن طري�ق: ) الرعي، النس�ل، الدر، 

والتجارة، والزراعة...( ونحوها.

ومن ضوابط وآداب استثار الدولة لألموال العامة ما ييل:

- توفري املناخ املناسب والصالح لاستثار وتشجيع النشاطات الستثارية بشتى الوسائل املمكنة 
مع احلزم والرصامة يف تنفيذ القوانني واألنظمة واللوائح املنظمة لشؤون الستثار.

- العناية بالبنية التحتية املادية من الطرق واملواصات والتصالت وغريها)3(. مع رعاية التوازن 
بني جمالت الستثار حسب حاجة األمة ومصاحلها.

- اتب�اع سياس�ة اقتصادي�ة ونقدية صحيحة وإتاحة الفرصة للجميع وفت�ح املجال للتنافس احلر 
املنضبط بأحكام الرشع لكل املستثمرين. 

)1( أبو يوس�ف، يعقوب بن إبراهيم، اخلراج، حتقيق: طه عبد الرؤوف س�عد، وس�عد حس�ن حممد، القاهرة: املكتبة 
األزهرية للرتاث، 1420ه�1999م، ص123.

)2( مح�اد، نزي�ه، قضايا فقهية اقتصادية، ص 530-532؟؟. زيدان، عبدالكريم، أصول الدعوة، بريوت: مؤسس�ة 
الرسالة، ط5، 1417ه�1996م، ص236.

)3(  ابن خلدون، عبد الرمحن، املقدمة، ص221.
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- أن يكون أسلوب الستثار سائغا رشعًا منسجًا مع مقاصد الشارع يف تنمية األموال وزيادته، 
واختيار األسلوب األصلح واآلمن واألبعد عن املخاطر، وعىل احلكومة أن تقوم )) بالتخطيط 

الدقيق، والتقدير السليم لاحتياجات والقدرات (()1(.

وعليها أيضًا أن تراقب املش�اريع الس�تثارية وتوجهها الوجهة الصحيحة با يضمن حتقيق 
املصالح العامة لألمة ومنع الرضر عنها قال الدكتور وهبة الزحييل: )) وللدولة أن تراقب أرباب 
األموال يف كيفية استثار أمواهلم فإذا جنحوا إىل تعطيل استثار املال، جاز اختاذ التدابري التي حتمي 
املصلحة العامة (()2(، وعليها أيضًا إرشاد املستثمرين إىل املجالت الصاحلة لاستثار والتي متس 

حاجة الناس إليها)3(.

- مراعاة األولوية يف املش�اريع الس�تثارية فيقدم األنفع لألمة واألكثر عائدا عىل األمة واملحوج 
إليه أكثر، فإذا كانت احلاجة أكثر يف قطاع الصناعات احلربية أو املدنية أو اخلدمية وجه الستثار 

إليها وإذا كان هناك جمال آخر أوىل وجه إليه الستثار. 

- أل يك�ون الس�تثار احلكومي م�رضًا بالقطاع اخلاص؛ ألن احلكوم�ة أوجدت حلاية مصالح 
املجتم�ع أف�رادًا ومجاعات وحتقيق األمن له وتوجيهه الوجه�ة الصحيحة، فا يليق باحلكومة 
التي أنش�ئت لتحقيق هذه املصالح لألفراد أن تتحول هي إىل منافس�ة األفراد ومضايقتهم قال 

ابن خلدون: )) وهذا غلط عظيم وإدخال الرضر عىل الرعايا...(()4(.

ومن آداب العاملني يف األجهزة احلكومية املختصة بالستثار:

- التواصل مع املستثمر وزرع الثقة يف نفسه والتعامل معه عىل أساس النوايا احلسنة با أن العامل 
يف الش�أن الع�ام يعترب أجريًا للن�اس وخادمًا هلم ينبغي أن يكون تعامله مع املس�تثمر قائا عىل 

)1(  اب�ن ثني�ان، س�ليان ب�ن إبراهي�م، العم�ل وأحكام�ه، الري�اض: جمل�ة البح�وث اإلس�امية، ع�دد62، صفر، 
سنة:1422ه�، ص222؟.

)3( الزحييل، وهبة، الفقه اإلسامي وأدلته، ج7، ص4990-4989.
)4( ابن ثنيان، سليان بن إبراهيم، العمل وأحكامه، الرياض: جملة البحوث اإلسامية، 

   عدد62، صفر، سنة:1422ه� ص222.
)4( مقدمة ابن خلدون، ص220؛ وقضايا فقهية اقتصادية، نزيه محاد، ص 530-532؛ والطريقي، عبد اهلل، القتصاد 

اإلسامي، ص138.
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هذا األساس وأن  يتواصل معه ويتفهم حاجاته ودوافعه ويراعي مشاعره ويقدر ظروفه حتى 
يكسب ثقته؛ ألن هذه الثقة ستساعد عىل إنجاح املهمة وحتقيق األهداف املرجوة للطرفني كا 

تؤدي إىل اطمئنان املستثمر إىل جدية املوظف وحسن خلقه.

- احلف�اظ ع�ىل رسي�ة املعلومات ب�ا أن العامل�ني يف جمال الس�تثار يطلعون عىل ق�در كبري من 
املعلومات املتعلقة باملرشوع الستثاري فعليه أن يافظ عىل رسية هذه املعلومات التي تكون 
أحيان�ا حقوقا خاصة للمس�تثمر وق�د عقد البخاري رمحه اهلل يف صحيح�ه بابًا عنون له: باب 
يستحب للكاتب أن يكون أمينًا عاقًا، يف املقابل يعطى معلومات كافية عن جمالت وفرص 

الستثار املتاحة)1(.

- احل�رص ع�ىل الش�فافية يف اإلدارة، والع�دل يف التعامل مع املس�تثمرين وفق�ًا ألحكام الرشع 
واألنظمة املنظمة لذلك، وعىل الدولة الرقابة عىل موظفيها ومتابعتهم)2(.  

3. 2. 4 آداب االستثمار األجنبي وضوابطه

   عّرف احتاد القانون الدويل الس�تثار األجنبي بأنه: )) حتركات رؤوس األموال من البلد 
املستثمر، نحو البلد املستفيد، بقصد إنشاء أو تنمية مرشوع إلنتاج السلع واخلدمات (()3(.

ومن أبرز ضوابط الستثار األجنبي: 

- التزام الضوابط الرشعية والتي من أمهها حتقيق مصالح األمة، فا يستثمر مثًا يف جمال خمدوم 
أو غ�ري ه�ام ل يتل األولوية، واللتزام بمضمون العق�د املوقع بني الطرفني ورشوطه أيضًا، 

وعىل الدولة أن تراقب الستثارات األجنبية بدقة.

- أن ل يرض بأي رشكة أو مرشوع أو منتج وطني، وأن يقق مصالح ملموس�ة يف اقتصاد األمة 
كزيادة فرص العمل، تدريب األيدي العاملة، زيادة اإلنتاج، تعزيز مناخ الستثار، وأن حتقق 

تنمية حقيقية لألمة.

)1( ابن حجر، أمحد بن عيل، فتح الباري، 13، ص222. 
)2( أبو يوسف، يعقوب بن إبراهيم، اخلراج، ص124، وإبراهيم فوزى، أخاقيات اإلدارة ف الصناعة والستثار.

)3( البقمي، ناصح، سياسات منظات العوملة القتصادية، ص117.
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- أن ل يرتتب عن الستثار األجنبي أرضار رشعية أو اقتصادية أو اجتاعية أو سياسية أو صحية 
أو أخاقية أو غريها ولو يف املستقبل البعيد)1(.

- تف�ادي س�لبياهتا أو عىل األقل التقليل منها؛ إذ إن الس�تثارات األجنبي�ة بجانب إجيابياهتا هلا 
س�لبيات منها: تقليص الس�تقالية القتصادية للدولة املضيفة وزيادة اعتادها عىل اخلارج، 
فإمكانية الستثارات اخلارجية يف حلظة أمر وارد ما يعرض القتصاد الوطني لاهنيار، الكثري 
من األرباح التي حتققها رشكات الستثار األجنبي حتول للخارج والذي يدخل إىل البلد قليل.

استنزاف خريات املسلمني بمقابل زهيد يف كثري من األحيان)2(. 

)1( عبد، حممد عبد العزيز، الستثار األجنبي املبارش يف الدول اإلسامية يف ضوء 
القتصاد اإلسامي، ص192 وما بعدها.

)2( البقمي، ناصح، سياسات منظات العوملة القتصادية، ص235، 237 .



112 

الفصل الرابع
جرائم االستثمار وسبل مواجهتها

 في الشريعة اإلسالمية والقوانني الوضعية
4. 1  مفهوم جرائم االستثمار وأنواعها  

4. 2  سياسة اإلسالم في مواجهة جرائم االستثمار  

4. 3.  احلماية اجلنائية لالستثمار في القوانني الوضعيةواملواثيق الدولية  



113 

الفصل الرابع
جرائم االستثمار وسبل مواجهتها

 في الشريعة اإلسالمية والقوانني الوضعية
4 . 1 مفهوم جرائم االستثمار وأنواعها

متهيد

واجهت البرشية منذ نش�أهتا ظاهرة اجلريمة كواحدة من الظواهر اإلنسانية، وكانت تعاين 
من آثارها الس�يئة عىل الفرد واجلاعة إل أن الذي كان يقلقها دائًا هو ارتفاع معدلهتا وظهور 
أن�واع وأن�اط جدي�دة للجريمة واتس�اع نطاقها م�ا جعلها يف رصاع دائم م�ع ظاهرة اجلريمة، 
فق�د كان يصاح�ب تط�ور املجتمعات تطور يف أناط اجلريمة وأش�كاهلا حتى جاء هذا العرص، 
فظهرت فيه جرائم خطرية وذات أثر يسء عىل البرشية مجعاء، ترتكب ملآرب خمتلفة من أبرزها 
تلك اجلرائم التي تقع عىل األموال وترتكب رغبة يف احلصول عىل املال ورغبة يف الثراء الرسيع 
بطريق غري مرشوع، س�واء كانت جرائم مس�تحدثة أو تقليدية ترتكب بوسائل حديثة، وسواء 
ارتكبها شخص طبيعي أو اعتباري، وسواء ارتكبها فرد أو رشكة أو دولة ضد فرد أو جمموعة 

أو دول�ة)1(.

  ومل�ا كان للجرائ�م املالي�ة والقتصادي�ة والس�تثارية أثر س�لبي عىل اس�تقطاب رؤوس 
األموال، وحركة األس�واق املالية، وقيام املش�اريع التجارية والصناعي�ة املجدية، وعىل التنمية 
القتصادي�ة برمته�ا، كان من األمهية بمكان إلق�اء الضوء عىل أبرز اجلرائم الواقعة عىل العملية 
الس�تثارية مع بيان مفهومها كي تس�هل س�بل مواجهتها وقاية وعاجًا  وهذا ما س�يتم تناوله 

يف املطلب�ني اآلتي�ني.

)1( البرش، خالد بن س�عود، مكافحة اجلريمة يف اململكة العربية الس�عودية، الرياض: أكاديمية نايف العربية للعلوم 
األمنية، ط1، 1422ه�/2001م، ص5.



114 

4. 1. 1  مفهوم جرائم االستثمار
أواًل: تعريف اجلريمة لغة واصطالحًا

   أ- اجلريمة يف اللغة: القطع، وتطلق عىل الكسب املكروه غري املستحسن يقال: َجَرَم جْيِرُم َجْرمًا 
أي أذنب واكتسب اإلثم، واجُلْرُم واجلريَمُة واإلجرام بمعنى واحد)1(.

ب- عرفت اجلريمة يف الصطاح الرشعي بأهنا: )) حمظورات رشعية زجر اهلل تعاىل عنها بحّد أو تعزيز((
)2(، كا عرفت بأهنا: )) فعل ما هنى اهلل عنه وعصيان ما أمر اهلل به (()3(، ويقرب من معنى اجلريمة يف 

القرآن: املعصية، واإلثم، واخلطيئة)4(، فأساس اعتبار السلوك جريمة معصية اهلل والتعدي عىل حرمات 
الرشع، أو املصالح التي جاءت الرشيعة حلفظها من الرضوريات واحلاجيات والتحسينيات)5(. 

ج- وعرفت اجلريمة يف القانون بأهنا: )) كل فعل أو امتناع ضار جيرمه القانون ويفرض له عقابًا(()6(. 

ثانيًا: تعريف جرائم االستثامر يف الرشيعة والقانون

 تعت�رب جرائم الس�تثار ج�زءًا من اجلرائم القتصادية واملالية؛ ألن الس�تثار أس�لوب من 
أساليب كسب املال وتنميته، فا يقع عىل املال من اجلرائم التقليدية أو املستحدثة يقع عىل الستثار 
أيضًا؛ ولذلك فإن اجلرائم الستثارية من حيث حتديدها وبيان اجلزاءات املقررة هلا ترد يف قانون 
العقوب�ات الع�ادي ك�ا ترد يف القوان�ني املكملة له كقان�ون العقوبات القتص�ادي)7(، إذًا فا هو 

تعريف اجلريمة القتصادية؟.

)1( الفيومي، أمحد بن حممد، املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري، ص89، مادة ) جرم(؛ والفريوزأبادي، حممد بن 
يعقوب، القاموس املحيط، ترتيب: الطاهر أمحد  الزاوي، ص480-481، مادة) جرم (.

)2( املاوردي، عيل بن حممد، األحكام السلطانية والوليات الدينية، بريوت: دار الكتب العلمية، ]د.ت.[، ]د.ط.[، 
ص 273.

)3( أبو زهرة، حممد، اجلريمة والعقوبة يف الفقه اإلسامي ) اجلريمة (، القاهرة: دار الفكر العريب، ]د.ت.[، ]د.ط.[، ص20.
)4( املرجع السابق، ص21.

)5( البرش، خالد بن سعود، مكافحة اجلريمة يف اململكة العربية السعودية، ص32-31.
)6( عوض، حممد حميي الدين، أهم الظواهر القتصادية النحرافية واإلجرامية، يف: أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية، الندوة 
العلمية احلادية واألربعون ) اجلرائم القتصادية  وأساليب مواجهتها (، الرياض، ]د.ط.[، 1417ه�1996م، ص13. 
)7( عالية، س�مري، املدخل لدراس�ة جرائم األعال املالية والتجارية، بريوت: املؤسس�ة اجلامعية للدراس�ات، ط1، 

1429ه�2008م، ص21-20، 33-32.  
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عرفت اجلريمة القتصادية يف الرشيعة بأهنا: )) كل خمالفة ألمر اهلل أو هنيه فيا يتعلق باألموال 
أو املوارد القتصادية (()1(. 

   وعرفت اجلرائم القتصادية يف القانون بأهنا: فعل أو امتناع ضار بالقتصاد الوطني جيرمه 
القانون ويقرر له عقوبة)2(، فاجلرائم القتصادية تشمل العتداء عىل املصالح القتصادية عمومًا 

أو التهديد هلا سواء كانت املصلحة فردية أو عامة خافًا للقانون)3(.

   أم�ا م�ا يتعلق باجلرائم الس�تثارية فل�م أجد تعريفًا دقيقًا هلا لكن يمك�ن تعريفها بناء عىل 
تعريف اجلرائم املالية والقتصادية، فيمكن أن يقال يف تعريفها يف الرشيعة اإلس�امية بأهنا: كل 
عصيان أو خمالفة ) فعل أو امتناع ( ألمر اهلل أو هنيه يف اس�تثار األموال أو اس�تغال املوارد املالية 

أو القتصادية.

   وأم�ا يف القان�ون فيمك�ن تعريفها بأهنا: كل فعل أو امتناع من ش�أنه إحلاق الرضر بالعملية 
الستثارية جيرمه القانون ويقرر له عقوبة.

4. 1. 2  أبرز أنواع جرائم االستثمار
    كثري من اجلرائم القتصادية املعارصة والتقليدية تقع عىل الس�تثار كا تقع عىل غريه من 
املجالت واألنشطة واحلقوق املالية والقتصادية؛ لذا من الصعب حرص جرائم الستثار يف هذه 

الدراسة ولكن أحاول التمثيل ألبرز أنواعها عىل النحو التايل:

1- الغ�ش والتدلي�س س�واء يف التجارة أو الصناع�ة أو الزراعة أو غريها، وس�واء حصلت من 
املنتج أو الصانع أو التاجر أو البائع...وس�واء انصّب الغش عىل ماهية الس�لعة وجوهرها، 
أو كميتها ومقدارها، أو جودهتا، أو سعرها، ومن أنواع الغش التاعب يف مكونات السلعة 
كخلط السكر بالعسل...، أو مدة صاحيتها، فالغش إذًا يكون يف الصناعة أو يف املواصفات 
واملقادير، كا يكون يف املعاملة؛ لذا يعترب الغش آفة اجتاعية واقتصادية وأخاقية، تستوجب 

)1( النمري، خلف بن س�ليان، اجلريمة القتصادية من وجهة النظر اإلس�امية، يف: أكاديمية نايف العربية للعلوم 
األمنية،) اجلرائم القتصادية وأساليب مواجهتها (، ص196.

)2( مصطفى، حممود، اجلرائم القتصادية يف القانون املقارن، القاهرة: مطبعة جامعة القاهرة، ط2، 1979، ص215.
)3( عب�د املوىل، س�يد، مواجهة اجلرائم القتصادية يف ال�دول العربية، الرياض: جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، 

ط1، 1427ه�2006م، ص 11 وما بعدها.
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تضافر اجلهود ملحاربتها عىل مستوى الدولة واملجتمع)1(، وبا أن التجارة من أكثر النشاطات 
املالية البرشية؛ فإن أنواع اجلرائم التي يمكن أن حتصل فيها من غش وخداع وتاعب واحتيال 

وغريها كثرية)2(. 

ومن أبرز أنواع جرائم التجارة املعارصة اإلعان الكاذب س�واء يف طبيعة الس�لعة واخلدمة،   
أو سعرها أو ميزاهتا أو جودهتا، ونرش األكاذيب والشائعات وتضليل الناس عن طريق أي 
وسيلة كان ذلك سواء عن طريق التلفزيون، أو الصحف، أو اإلنرتنت، أو النرشات والكتيبات 

أو امللصقات)3(.

2 � الحتكار وذلك بتعطيل السلع والبضائع واألموال ومنعها من التداول والستثار كإغاق 
املحل بدون س�بب مع حاجة الناس إىل الس�لعة التي فيه، أو اش�رتاط رشاء كمية حمددة من 
الس�لعة، أو رشاء بضاعة أخرى عىل العميل مثًا، أو بيعها بس�عر أعىل من س�عرها احلقيقي 
استغاًل حلاجة العميل، ومثل ذلك منع الناس من الستثار يف األرايض واملوارد القتصادية 
الصاحلة لاستثار؛ ملا يف ذلك من انتشار البطالة ونقص السلع والضطرار إىل السترياد من 

اخلارج ومن ثم النصياع إىل رشوط األمم األخرى بمن فيهم أعداء األمة)4(. 

  ومثلها أن تغرق إحدى الرشكات سلعة ما ببيعها بسعر يقل عن سعر التكلفة فتتكبد الرشكات 
األخرى املنتجة لنفس السلعة خسائر فادحة فتخرج من السوق، أو تضطر لبيع السلعة بالسعر 
الذي تبيعه به تلك الرشكة مع ما  يف ذلك من خسائر كبرية ثم تفرض الرشكة املغرقة السعر 

الذي تراه مناسبًا هلا دون منافسة)5(.

)1( النمري، خلف بن سليان، اجلريمة القتصادية من وجهة النظر اإلسامية، يف: أكاديمية  نايف العربية للعلوم األمنية، 
) اجلرائ�م القتصادية وأس�اليب مواجهتها (،ص202؛  والرساج، عب�ود، مكافحة اجلرائم القتصادية والظواهر 

النحرافية، يف: أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية، ) اجلرائم القتصادية وأساليب مواجهتها (، ص71. 
)2( صالح، نائل عبد الرمحن، احلاية اجلزائية للمستهلك يف القوانني األردنية، جملة احلقوق، الكويت: العدد الرابع، 

عام1420ه�1999م، ص144. 
)3( القره داغي، عيل حميي الدين، املقدمة، ص489-488.  

)4( النمري، خلف بن س�ليان، اجلريمة القتصادية من وجهة النظر اإلس�امية، يف: أكاديمية نايف العربية للعلوم 
األمنية، ) اجلرائم القتصادية وأساليب مواجهتها (، ص202، 204.

)5( ال�رساج، عب�ود، مكافحة اجلرائم القتصادية والظواهر النحرافية، يف: أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية، ) 
اجلرائم القتصادية وأساليب مواجهتها (، ص76-75.
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ومثلها أيضًا أن تتقاسم الرشكات الكربى املنتجة للسلع األسواق العاملية فيا بينها بحيث ل   
تنافس إحدامها األخرى فتفرض كل رشكة السعر الذي تراه يف سوقها، ول خيفى ما يف ذلك 
إرضار بالتجار واملستثمرين الصغار والتآمر عليهم إلخراجهم من السوق با يعود بدوره عىل 

املجتمع واقتصاده واستقراره بالرضر البالغ وغريها من صور الحتكارات املعارصة)1(.

3 � جرائم أصحاب الياقات البيضاء)2(، وهؤلء يرتكبون خمتلف اجلرائم القتصادية ذات التأثري 
السيئ عىل التنمية القتصادية والعمليات الستثارية؛ لذا تنبهت املجتمعات والدول املتقدمة، 
فقامت بسّن ترشيعات رادعة ملنع أصحاب النفوذ السيايس والجتاعي واألثرياء من القيام 
بأع�ال غري مرشوعة، كا أنش�أت أجهزة أمني�ة وعدلية ملراقبتهم وحماكمته�م ومعاقبتهم يف 

حال إدانتهم.

واإلس�ام أيضًا حّرم الرش�وة وتقدي�م اهلدايا ألصحاب املناصب والنف�وذ، كا ل جيوز هلم   
طلب الرشوة أو أخذها)3(.

 4 � جريمة الرشوة وتتضمن دفع مبالغ مالية، أو أي منفعة أخرى ملوظف عام أو خاص؛ للوصول 
إىل تفضي�ل أو مناف�ع ل يمكن الوصول إليها بدون الرش�وة، ولو مل يكن الطالب هلذه املنافع 

مستحقًا هلا.

إن هذه اجلريمة تعمل عىل إفساد املوظفني واملسؤولني والعاملني يف املرشوعات الستثارية؛   
وهلذا تكون آثارها القتصادية ضارة جدًا عىل الصعيد املحيل والعاملي، ففي جمال الستثار� 
مثًا � يتم الرتخيص لألقل كفاءة أو يف املجالت غري ذات األولوية؛ لكوهنم دفعوا رشاوى)4(.

)1( ع�وض، حمم�د حميي الدين، أهم الظواهر القتصادية النحرافية واإلجرامية، يف: أكاديمية  نايف العربية للعلوم 
األمنية، ) اجلرائم القتصادية وأساليب مواجهتها (، ص27.

)2( ويقصد هبا: جرائم رجال األعال واألثرياء وأصحاب النفوذ السيايس والقتصادي والجتاعي( انظر: الرساج، 
عبود، جرائم أصحاب الياقات البيضاء، يف جملة احلقوق والرشيعة، الكويت: السنة األوىل، العدد الثاين، 1977م، 

ص89 وما بعدها.
)3( الرساج، عبود، مكافحة اجلرائم القتصادية والظواهر النحرافية، يف: أكاديمية نايف   العربية للعلوم األمنية، ) 

اجلرائم القتصادية وأساليب مواجهتها (، ص79 وما بعدها.  
)4( عبد املوىل، سيد، مواجهة اجلرائم القتصادية، ص15؛ وأبو شامة، عباس، عوملة  اجلريمة القتصادية، ص102،  

.115
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5- ع�دم الوف�اء بالعقود والوع�ود والتفاقيات املوقعة مع اآلخرين ب�أي ذريعة أو تفريغها من 
ِذيَن آَمُنوا َأْوُفوا بِاْلُعُقوِد  ا الهَّ َ مضموهنا أو التحايل عليها أو خمالفة مقتضاها قال تعاىل: ﴿ َيا َأهيُّ
﴿1﴾)املائدة()1(، ويف اآلية األمر بالوفاء بالعقود عمومًا با فيها العقود الستثارية، واألمر 

للوجوب إن مل تقرتن به قرينة ترصفه عن ذلك كا علم ذلك يف علم أصول الفقه)2(.

6- العتداء عىل احلقوق املعنوية كامللكية الفكرية والصناعية وبراءة الخرتاع، أو العتداء عىل 
العامات واألس�اء واألرسار والس�معة التجارية أو الصناعية، أو تزوير وتقليد العامات 
التجارية لرشكة معينة ووضعها يف س�لعة من إنتاج رشكة أخرى، أو التجس�س عىل األرسار 
التجاري�ة أو رسقته�ا، فالعتداء عىل هذه احلقوق من قبل املس�تثمر أو غريه تعترب جريمة كا 

أقرت املجامع الفقهية املعارصة)3(.

7- الربا وهي من اجلرائم القتصادية ذات األثر السيئ، وختللها إىل املعامات املالية والستثارية 
يؤدي با ش�ك إىل نتائج وخيمة، ويس�بب رضرا كبريا لقتصاد املجتمع، والربا من اجلرائم 
املنص�وص عليه�ا يف الكت�اب والس�نة وإن مل يرد نص يب�ني عقوبتها الدنيوي�ة، فعقوبتها من 
العقوبات التعزيرية املرتوكة للدولة حتددها حسب حجم اجلريمة وخطورهتا وحسب املصالح 

التي حتقق للمجتمع من تلك العقوبة)4(.

8- النصب والحتيال وهو محل الغري عىل تس�ليم ماله باس�تخدام طرق احتيالية خداعية، وقد 
انت�رش ه�ذا األمر يف اآلونة األخ�رية، وظهرت رشكات ومهية تبحث ع�ن فرائس توقعها يف 

شباكها، وهذه األعال جمرمة رشعًا وقانونًا أيًا كان املرتكب هلا مستثمرا أو غريه)5(.

)1( عبد اهلل، حلس�ن بونعامة، الفس�اد وأث�ره يف القطاع اخلاص، يف: أكاديمية نايف العربي�ة للعلوم األمنية، مكافحة 
الفساد، الرياض، 1424ه�2003م، ج2، ص604.

)2( اجلديع عبد اهلل بن يوسف، تيسري علم أصول الفقه، ص 222.
)3( اجليزاين، حممد حسني، فقه النوازل،  ج3، ص130؛ والسواعدة، عمر كامل، األساس 

   القانوين حلاية األرسار التجارية، عان: دار احلامد، ط1، 2009، ص89.
)4( ع�ودة، عب�د القادر، الترشيع اجلنائي اإلس�امي، بريوت: مؤسس�ة الرس�الة، ط14، 1421ه��2000م، ج1، 

ص140.
)5( سليان، حسني حممد، مكافحة اجلرائم القتصادية، يف: أكاديمية نايف العربية للعلوم   األمنية، ) اجلرائم القتصادية 
وأس�اليب مواجهتها (، ص221؛ وعبد اهلل، حممد حامد، أنواع اجلرائم القتصادية، يف: أكاديمية نايف العربية 

للعلوم األمنية، ) اجلرائم القتصادية وأساليب مواجهتها (، ص187.
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9- الخت�اس؛ وه�ي إدخ�ال املوظف إىل ذمته ما وجد يف حوزت�ه أو وكل إليه من أموال عامة 
أو خاصة كالختاس من )) خزائن أو صناديق البنوك أو مؤسس�ات اإلقراض املتخصصة 
أو الرشكات املس�امهة العامة من قبل العاملني فيها (()1(؛ ألن ذلك يؤدي إىل فش�ل املشاريع 
الستثارية والتنموية، بل وإشهار إفاس الرشكات... إذا استفحل هذا األمر ومل يتم تداركه.

ومثلها جريمة الستياء بانتزاع املال خلسة أو حيلة، أو غصبًا)2(، وكذا جريمة خيانة األمانة، ويشتد   
رضر هذه اجلريمة بوجود عدد كثري من عقود األمانات املباحة يف الرشيعة اإلسامية، ومثلها أيضًا 
جرائم: الرسقة، وقطع الطريق، والغصب، وخطف الطائرات، والقرصنة عىل السفن، واإلرهاب، 
والسطو عىل املصارف واملحات التجارية وغريها، وتؤدي إىل زعزعة األمن ورفع تكاليف األمن 
والسامة والتأمني ما يؤدي إىل زيادة أسعار السلع واخلدمات ومنع تدفق السلع بني الدول واألقطار، 

والتوقف عن القيام باملشاريع الستثارية والتجارية؛ ألن رأس املال جبان كا يقال)3(.

10- اإلرضار واإلفساد أي إحداث أّي مفسدة أو مرضة تلحق بالعملية الستثارية؛ قال <:)ل 
رضر ول رضار ()4(.

ومن صور اإلرضار احلديثة: التعاقد برشوط جمحفة ظاملة واستغال حاجة الناس وظروفهم   
وجهلهم، إفش�اء األرسار، إخفاء بعض املس�تندات أو إتافها، الس�تثار فيا يفس�د عقول 
الناس وأخاقهم)4(؛ وهلذا يرم الستثار يف كل ما فيه رضر للفرد أو املجتمع، بل ول جيوز 
الستثار فيا ل فائدة فيه ل للفرد ول للمجتمع فضًا عن الستثار فيا فيه رضر للمجتمع 

يف اقتصاده أو أمنه أو صحته أو بيئته أو غريها)5(.

)1( سليان، حسني حممد، مكافحة اجلرائم القتصادية والظواهر النحرافية والوقاية منها، يف: أكاديمية نايف العربية 
للعلوم األمنية، ) اجلرائم القتصادية وأساليب مواجهتها (، ص215.  

)2( أوه�اب، نذي�ر بن حممد، محاية املال العام يف الفقه اإلس�امي، الرياض: أكاديمية ناي�ف العربية للعلوم األمنية، 
ط1، 1422ه�2001م، ص214. 

)3( عبد اهلل، حممد حامد، أنواع اجلرائم القتصادية، يف: أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية، ) اجلرائم القتصادية 
وأساليب مواجهتها (، ص184-185؛ وعبد املوىل، مواجهة اجلرائم القتصادية، ص17. 

)4( تقدم خترجيه يف صفحة: 105.
)5( أوهاب، نذير بن حممد، محاية املال العام يف الفقه اإلسامي، ص228.   

)6( النمري، خلف بن س�ليان، اجلريمة القتصادية من وجهة النظر اإلس�امية، يف: أكاديمية  نايف العربية للعلوم 
األمنية، ) اجلرائم القتصادية وأساليب مواجهتها (، ص205.
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ومثلها جريمة ختريب املال أو إتافه أو تعطيله باحلرق أو اهلدم أو التس�ميم...بأعال الش�غب   
أم بغريها، وكذلك جتريف األرايض الزراعية وختريبها، أو دفن النفايات الس�امة واملؤذية فيها 
كالنفايات النووية أو قاذورات الرصف الصحي والقامة واحليوانات النافقة واملواد الضارة يف 
املياه البحرية اإلقليمية أو األهنار أو املوارد املائية العذبة؛ وألن ختريب موارد املجتمع القتصادية 
تعني ختريب املجتمع نفسه والعبث بأمنه واستقراره ومقدراته، وهذا عني الفساد الذي هنى اهلل 
 ٰ ْرِض َبْعَد إِْصَاِحَها ﴿56﴾)األعراف(، وقال: ﴿َوإَِذا َتَوىلهَّ عنه قال  تعاىل: ﴿َوَل ُتْفِسُدوا يِف اأْلَ

ُ َل ُيِبُّ اْلَفَساَد ﴿205﴾)البقرة(. ْرَث َوالنهَّْسَل  َواهللهَّ ِلَك احْلَ ْرِض لُِيْفِسَد ِفيَها َوهُيْ َسَعٰى يِف اأْلَ

11- إمه�ال امل�ال والتقص�ري يف حفظ�ه وصيانته ب�أي صورة حص�ل ذلك كمنع�ه وتعطيله عن 
الس�تثار، أو اس�تثاره فيا يؤدي إىل خس�ارته أو إتافه، ويرم اإلرساف والتبذير للموارد 
القتصادية وعنارص اإلنتاج يف جمال اإلنتاج أو يف جمال الستهاك دون أي اعتبار للمستقبل 
أو لألجيال القادمة، فإذا قرص املضارب مثا بنكا أو رشكة جتارية أو مؤسسة مالية يف حفظ 
املال املس�تثمر واس�تثاره فيا يع�ود بالنفع عىل صاحب املال واملض�ارب، فإن املقرص يضمن 

ويلقى جزاءه العادل)1(. 

12- الستثار يف زراعة أو صناعة املسكرات أو املخدرات واملؤثرات العقلية كاخلمر واحلشيش 
واألفيون والكوكايني والقات ونحوها، وتروجيها، أو هتريبها، أو الجتار فيها؛ ولذلك تتقاىض 
املنظ�ات اإلجرامي�ة من جراء هذه األس�اليب اإلجرامية مليارات الدولرات س�نويًا، بينا 

املحتاجون ل جيدون ما يسدون به رمقهم يف كثري من مناطق العامل)2(.

وجتد جريمة غسل األموال املناخ املناسب واألرضية الصاحلة يف جمال املخدرات واملؤثرات   
العقلية، فاملنظات اإلجرامية رغبة منها يف إخفاء مصدر املال اخلبيث تقوم بعمليات استثارية 

وجتارية كرشاء العقارات والنوادي الليلية ونحوها)3(.

)1( النمري، خلف بن س�ليان، اجلريمة القتصادية من وجهة النظر اإلس�امية، يف: أكاديمية  نايف العربية للعلوم 
األمني�ة، ) اجلرائ�م القتصادي�ة وأس�اليب مواجهته�ا (، ص203؛ والق�ره داغي، عيل حمي�ي الدين، بحوث يف 

القتصاد اإلسامي، ص 308.
)2( ع�وض، حممد حميي الدين، أهم الظواه�ر القتصادية النحرافية واإلجرامية، يف: أكاديمية نايف العربية للعلوم 

األمنية، ) اجلرائم القتصادية وأساليب مواجهتها (، ص23.
)3( عيد، حممد فتحي، اإلجرام املعارص، الرياض: أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية،  1419ه�1999م، ص290.
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ومن أخطر اجلرائم املالية يف هذا العرص جريمة غس�ل األموال والتعامل بأموال من مصادر   
خبيثة، أو متويل املش�اريع الس�تثارية هبا؛ لذا حظيت باهتام يف الساحة القتصادية الدولية 

يف اآلونة األخرية.

وقد استفحل أمر جريمة غسل األموال بسبب التقدم احلاصل يف وسائل التصال، وغياب   
الشفافية يف كثري من التعامات املالية عىل مستوى العامل.

13- س�وء اس�تخدام وس�ائل التصال احلديثة يف املج�الت الصناعية والتجاري�ة، والعمليات 
الس�تثارية واملالي�ة، واملعامات املرصفية وأنش�طة البنوك وغريها؛ إذ م�ن املعلوم أن ثورة 
املعلوم�ات والتص�الت فرضت إجراء الكثري م�ن املعامات املالي�ة واملرصفية عن طريق 
الكمبيوت�ر واجل�وال واألجهزة اإللكرتونية األخ�رى كتحويل رؤوس األم�وال بني الدول 
والقارات وإبرام الصفقات عرب اإلنرتنت، وهذه الوسائل احلديثة ليست بمأمن عن حصول 
جرائ�م فيه�ا من قبيل )) رسق�ة املعلومات واألرسار الصناعية املودع�ة يف قواعد املعلومات 

والغش والتزوير يف تلك املعلومات وإتافها أو إفسادها(()1(. 

14- إجرام الرشكات الستثارية الكبرية العابرة للقارات أو املتعددة اجلنسيات، فإن كثريًا منها 
ترتكب جرائم ضد البيئة وضد صحة اإلنسان ومعاشه، وتقوم أيضا بإفساد الذمم ورشائها، 
وتدفع رشاوى للسياسيني واملسؤولني والقادة للوصول إىل أهدافها اخلاصة، وبسبب نفوذها 

القوي يف األوساط السياسية تفلت من العقاب يف كثري من احلالت)2(. 

15- التهرب الرضيبي واجلمركي أو عدم دفع احلقوق الواجبة يف املال؛ ألن ذلك يؤدي إىل عدم 
الع�دل بني املس�تثمرين املؤدين هلذه احلقوق واملتهربني منها، ك�ا أن ذلك يعود عىل املجتمع 

بالرضر.

)1( ع�وض، حممد حميي الدين، أهم الظواه�ر القتصادية النحرافية واإلجرامية، يف: أكاديمية نايف العربية للعلوم 
األمنية،) اجلرائم القتصادية وأساليب مواجهتها (، ص29؛ أبو شامة،  عباس، عوملة اجلريمة القتصادية، ص16.
)2( الشيخ، بابكر عبد اهلل، العوملة والفساد، يف: أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية، مكافحة  الفساد، ج2، ص446؛ 

ودباح، عيسى، موسوعة القانون الدويل، عان: دار الرشوق، ط1، 2003م، ج4، ص18.
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ومن جرائم املستثمرين وجتاوزاهتم حتويل أو هتريب السلع والعمات املحلية واألجنبية إىل   
خارج الباد أو إىل الداخل، وملثل هذا التهريب آثار سيئة عىل قيمة األسعار والنقود، وكذلك 

التعامل بالسوق السوداء)1(. 

 16- الس�تثار يف املج�الت الت�ي ختدم اإلجرام بكل أش�كاله وأنواعه عىل مس�توى الدول أو 
اجلاعات أو األفراد كالستثار يف جتارة الساح املحرم، والتجارة بالبرش أو األعضاء البرشية، 
أو التعامل مع اجلهات ذات بالقرصنة البحرية، وقطع الطرق وفرض اإلتاوات عىل الناس)2(.

17- اإلجرام املنظم العابر للحدود والذي تغلغل بشكل واسع يف القتصاديات العاملية وأعال 
التجارة الدولية واألنش�طة الس�تثارية، ويعترب من أخطر اجلرائم ذات الصبغة القتصادية 
الت�ي تواج�ه العامل اليوم، فاإلج�رام املنظم وراء حدوث أزمات اقتصادي�ة تصيب العامل بني 

الفينة واألخرى، كا أنه عائق كبري يف عملية التنمية القتصادية)3(.

18- املاطلة يف دفع الديون واحلقوق األخرى املستحقة ومعلوم أن كثريا من املستثمرين يمولون 
مش�اريعهم الس�تثارية بقروض وس�لف يصلون عليها من البنوك واملصارف اإلس�امية 
ونحوه�ا، فعدم التزام تس�ديد الديون يف مواعيدها املح�ددة بدون عذر رشعي يعترب جريمة 

وظلا رشعًا قال <: ) مطل الغني ظلم... ()4(. 

19- خمالفة األحكام الرشعية واألنظمة واللوائح املنظمة لشؤون الستثار واملعامات املالية عمومًا، 
وكذا خمالفة الرشوط التي تضمنها العقد املربم وفق أحكام الرشيعة واألنظمة املقتبسة منها.

باإلضافة إىل ما تقدم من اجلرائم فهناك ما يسمى) باملخاطر غري التجارية ( التي قد يتعرض 
الستثار األجنبي هلا من قبل الدولة املضيفة وهي: التأميم، املصادرة، الستياء اجلربي، ووضع 
احلراس�ة، وضع قيود ش�ديدة عىل حتويل األموال للخارج، والثورات واحلروب األهلية التي قد 

)1( الشواريب، عبد احلميد، اجلرائم املالية والتجارية، األسكندرية: دار املطبوعات اجلامعية،  ط1، 1986م، ص 73.
)2( عيد، حممد فتحي، اإلجرام املعارص، ص284، 290.

)3( املعا، حممد خليفة، اجلريمة املنظمة والفساد، يف: أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية،  مكافحة الفساد، ج2، ص660.
)4( أخرجه البخاري يف احلوالت، باب احلوالة، احلديث رقم: 2287، موسوعة احلديث الرشيف ) الكتب الستة(، 
ص178؛ ومس�لم يف املس�اقاة، باب حتريم مطل الغني...، احلديث رقم: 1564، موس�وعة احلديث الرشيف ) 

الكتب الستة (، ص950.
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حتدث يف البلد املضيف لاس�تثار، وكذا التجميد لألموال املستثمرة ملربرات خمتلفة مثل جتفيف 
مناب�ع اإلره�اب قب�ل التأكد من صلته�ا بذلك خاص�ة إذا كانت هذه األموال ملس�لمني، وتعترب 
ه�ذه املخاطر م�ن أهم العوائق التي حتول دون تدفق الس�تثارات األجنبي�ة إىل الباد املحتاجة 
إىل الس�تثار اخلارجي)1(، كا يعترب الفس�اد من أهم العوائق التي متنع تدفق األموال األجنبية إىل 

تلك الباد)2(.

   ما تقدم يف هذا املطلب يعترب من أبرز جرائم الس�تثار ول ختتص بالس�تثار كا تقدمت 
اإلش�ارة إىل ذل�ك، وهلذه اجلرائم آثار س�يئة عىل املجتمعات اجتاعي�ًا واقتصاديًا وأمنيًا؛ لذا كان 
من الرضوري الوقوف عىل سياس�ة اإلس�ام جتاه مواجهتها؛ ألنه ما من مش�كلة إل يف اإلسام 

السبيل إىل حّلها.

كا أن الدول احلديثة تبذل جهودًا عديدة ملواجهتها والتقليل من آثارها، ومن خال املبحثني 
اآلتيني أحاول إلقاء الضوء عىل املواجهة الرشعية والقانونية لتلك اجلرائم .

4. 2 سياسة اإلسالم في مواجهة جرائم االستثمار

4. 2. 1  مظاهر حماية املال في الشريعة اإلسالمية جنائيًا ومدنيًا

   إن حف�ظ امل�ال م�ن املقاصد الكلي�ة للرشيعة اإلس�امية؛ لكون املال وس�يلة لبقاء الناس 
واس�تمرار حياهت�م، ورضوريًا حلفظ النوع البرشي؛ وهلذا حفظت�ه الرشيعة ومحته من كل ما من 
ش�أن العت�داء عليه أو اإلرضار به حت�ى يؤدي دوره والغرض من خلقه ع�ىل الوجه املطلوب.   
وهناك مظاهر ودلئل عديدة تدل عىل أن الرشيعة أولت اهتامًا كبريًا بحفظ املال ومحايته جنائيًا 

ومدنيًا، وأذكر أمثلة هلذه احلاية عىل سبيل اإلمجال والختصار يف الفقرات اآلتية)3(.

)1( اليحيى، حممد بن صالح، أحكام اس�تثار رؤوس األموال األجنبية يف الفقه والنظام، رس�الة  دكتوراه من قس�م 
السياس�ة الرشعية باملعهد العايل للقضاء التابع جلامعة اإلمام حممد بن س�عود اإلس�امية، عام 1424ه�، ج2، 

ص475 وما بعدها، وج2، ص495.
)2( بابكر عبد اهلل الشيخ، العوملة والفساد يف: أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية، مكافحة  الفساد، ج2، ص468.

)3( اليويب، حممد سعد، مقاصد الرشيعة اإلسامية وعاقتها باألدلة الرشعية، ص286 وما بعدها.
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1- جتريم العتداء عىل املال عامًا أو خاصًا ملس�لم أم لغري مس�لم إل مال املحارب، بأي وس�يلة 
حصل العتداء بالغصب أو النهب أو الرسقة أو الحتيال أو الختاس أو الرشوة أو غريها، 
اِم لَِتْأُكُلوا َفِريًقا ِمْن َأْمَواِل  كهَّ ا إىَِل احْلُ قال تعاىل: ﴿َوَل َتْأُكُلوا َأْمَواَلُكْم َبْيَنُكْم بِاْلَباِطِل َوُتْدُلوا هِبَ
النهَّاِس بِاإْلِْثِم َوَأْنُتْم َتْعَلُموَن ﴿188﴾)البقرة(، قال <: ) ل يل مال امرئ مس�لم إل عن 

طيب نفس منه..()1(.

 2- ترشي�ع العقوب�ات الرادعة ملن يعتدي عىل املال، س�واء العقوب�ات احلدية كعقوبة الرسقة أو 
احلرابة، أو العقوبات التعزيرية املختلفة كعقوبة الغرامة أو املصادرة، أو اإلتاف أو غريها)2(.

3- التشديد عىل حرمة أموال الضعفاء وناقيص األهلية من فئات املجتمع املختلفة مثل:

ِذيَن َيْأُكُلوَن َأْمَواَل اْلَيَتاَمٰى ُظْلًا إِنهَّ�اَ َيْأُكُلوَن يِف ُبُطوهِنِْم  أ- أم�وال اليتام�ى قال تع�اىل: ﴿إِنهَّ الهَّ
َناًرا َوَسَيْصَلْوَن َسِعرًيا ﴿10﴾)النساء(، وعّد األكل من مال اليتيم من السبع املوبقات، 
ومع هذه النصوص الزاجرة عن أكل أموال اليتامى؛ فإن هناك نصوصًا أخرى ُترّغب يف 
حفظ أمواهلم مع جواز األكل منها عند الرضورة أو احلاجة)3(، قال تعاىل: ﴿َوَيْسَأُلوَنَك 
ُ َيْعَلُم امْلُْفِسَد ِمَن امْلُْصِلِح  الُِطوُهْم َفإِْخَواُنُكْم  َواهللهَّ ْم َخرْيٌ  َوإِْن خُتَ َعِن اْلَيَتاَمٰى ُقْل إِْصَاٌح هَلُ
ٰى إَِذا َبَلُغوا النرَِّكاَح َفإِْن آَنْسُتْم ِمْنُهْم ُرْشًدا  ﴿220﴾)البقرة(، وقال: ﴿َواْبَتُلوا اْلَيَتاَمٰى َحتهَّ
ا َفْلَيْسَتْعِفْف   وا  َوَمْن َكاَن َغنِيًّ اًفا َوبَِداًرا َأْن َيْكرَبُ ْم  َوَل َتْأُكُلوَها إرِْسَ َفاْدَفُعوا إَِلْيِهْم َأْمَواهَلُ

َوَمْن َكاَن َفِقرًيا َفْلَيْأُكْل بِامْلَْعُروِف ﴿6﴾)النساء(.

ٍء ِمْنُه  ب- أم�وال النس�اء قال تعاىل: ﴿ َوآُتوا النرَِّس�اَء َصُدَقاهِتِنهَّ نِْحَلًة  َفإِْن ِطْب�نَ َلُكْم َعْن يَشْ
َنْفًس�ا َفُكُلوُه َهنِيًئا َمِريًئا ﴿4﴾ )النس�اء(،  وقال:﴿َوإِْن َأَرْدُتُم اْس�تِْبَداَل َزْوٍج َمَكاَن َزْوٍج 
َتاًنا َوإِْثًا ُمبِيًنا ﴿20﴾)النساء(. َوآَتْيُتْم إِْحَداُهنهَّ ِقْنَطاًرا َفَا َتْأُخُذوا ِمْنُه َشْيًئا  َأَتْأُخُذوَنُه هُبْ

ج - أموال أبناء السبيل واملسافرين والغرباء، فقد هنى النبي < عن تلقي الركبان، وأن يبيع 

)1( أخرج�ه اإلم�ام أمحد يف املس�ند، احلديث رق�م: 20695، ج34، ص299، وصححه األلب�اين يف إرواء الغليل، 
برقم: 1459، ج5، ص279.

)2( حرز اهلل، عبد القادر، املدخل إىل علم مقاصد الرشيعة، الرياض: مكتبة الرشد، ط1، 1426ه�2005، ص157.
)3( القرطبي، حممد بن أمحد، اجلامع ألحكام القرآن، ج6، ص70 وما بعدها.  
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احلارض للباد، وأن يكون له سمسارَا قبل أن يأيت إىل السوق ويطلع عىل األسعار وأحوال 
السوق، عن ابن عباس ريض اهلل عنها قال: ) هنى رسول اهلل < أن يتلقى الركبان، وأن 
يبيع حارض لباد ()1(؛ إذ الرشاء منهم قبل وصوهلم إىل الس�وق ومعرفتهم األس�عار، قد 
يتضمن خديعة هلم وإرضارًا بمصاحلهم املالية؛ جلهلهم باألسعار، كا قد يتضمن إرضارًا 

بمصالح عامة الناس)2(.

قُّ َسِفيًها  ه�- أموال السفهاء والضعفاء وصغار السّن قال تعاىل: ﴿...َفإِْن َكاَن الهَِّذي َعَلْيِه احْلَ
ُه بِاْلَعْدِل ...﴿282﴾)البقرة(. َأْو َضِعيًفا َأْو َل َيْسَتِطيُع َأْن ُيِملهَّ ُهَو َفْلُيْمِلْل َولِيُّ

ولذلك يرشع احلجر عىل السفهاء والصغار واملفلسني حفاظًا  عىل أمواهلم وأموال اآلخرين،   
ب�ل إن الرشيع�ة متنع املدين من بعض الترصفات كالس�فر أو الت�ربع باله حتى يؤدي حقوق 

الدائنني أو يأذنوا له بذلك)3(. 

4- التحذير من أخذ أموال الناس وإتافها، قال <:    ) من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى 
اهلل عنه، ومن أخذ يريد إتافها أتلفه اهلل ()4(، وكذا التحذير من العتداء عىل األموال العامة 
املش�رتكة بني الناس والتي ل تدخل ضمن ملك ش�خص معني كأموال بيت املال واألوقاف 
ونحوه�ا؛ وهلذا ش�ددت الرشيعة عىل حتريم الغل�ول وهدايا العال ملا فيها من العتداء عىل 
األموال العامة، أو الستغال للوظيفة العامة)5( قال تعاىل: ﴿َوَما َكاَن لَِنبِيٍّ َأْن َيُغلهَّ  َوَمْن َيْغُلْل 
ٰ ُكلُّ َنْفٍس َما َكَسَبْت َوُهْم َل ُيْظَلُموَن ﴿161﴾)آل عمران(. َيْأِت بَِا َغلهَّ َيْوَم اْلِقَياَمِة  ُثمهَّ ُتَوفهَّ

5- حتريم إضاعة املال، فقد هنى النبي < عن إضاعة املال)6( سواء بالتبديد أو اإلتاف أو اإلفساد 
أو ترك استثاره أو غري ذلك.

)1( أخرجه البخاري يف اإلجارة، باب أجر الس�مرسة، احلديث رقم: 2274، موس�وعة احلديث الرشيف ) الكتب 
الستة (، ص 176؛ وأخرجه مسلم يف البيوع، باب حتريم بيع احلارض للبادي، احلديث رقم: 1521، موسوعة 

احلديث الرشيف ) الكتب الستة (، ص940.
)2( زغيبة، عز الدين، مقاصد الرشيعة اخلاصة بالترصفات املالية، عان: دار النفائس، ص111.

)3( زغيبة، عز الدين، مقاصد الرشيعة اخلاصة بالترصفات املالية، ص116-115.
)4( أخرج�ه البخاري يف الس�تقراض وأداء الديون..، باب من أخ�ذ أموال الناس يريد أداءها، أو إتافها، احلديث 

رقم:2387، موسوعة احلديث الرشيف ) الكتب الستة (، ص187.
)5( الغلول لغة: اخليانة. انظر: ابن منظور، لسان العرب، ج10، ص107 مادة) غلل (.

)6( انظر: خترجيه يف صفحة 128.
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6- التذكري بالوقوف أمام اهلل يوم القيامة وحماس�بة كل أحد عن ماله لقوله <: ) ل تزول قدما 
عبد حتى يسأل عن أربع... وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه ()1(.

7- ذم البخ�ل والش�ح والتقتري املمحق لربكة املال ونائ�ه يف مقابل النهي عن اإلرساف والتبذير 
َعْل َيَدَك  يف اإلنتاج أو الس�تهاك، أو اإلرساف يف األكل أو الرشب... قال تعاىل: ﴿ َوَل جَتْ
ُسوًرا ﴿29﴾)اإلرساء(، وق��ال:  َها ُكلهَّ اْلَبْس�طِ َفَتْقُعَد َمُلوًما حَمْ َمْغُلوَلًة إىَِلٰ ُعُنِقَك َوَل َتْبُس�طْ

لَِك َقَواًما ﴿67﴾)الفرقان(. وا َوَكاَن َبنْيَ َذٰ ُفوا َومَلْ َيْقرُتُ ِذيَن إَِذا َأْنَفُقوا مَلْ ُيرْسِ ﴿َوالهَّ

8 - ض�ان املتلف�ات من األموال بغض النظر عن نية املتلف أي س�واء حصل اإلتاف بقصد أم 
بغري قصد، وسواء كان املتلف مكلفًا أو غري مكلف، فيجب تعويض من تعرض ماله إلتاف 

أو اعتداء، وهذا دليل عىل أمهية املال وحرص الرشيعة عىل حفظه ومحايته)2(.

9- مرشوعي�ة الدف�اع عن املال وإن أدى إىل املوت، أو قتل الصائل املعتدي لقوله <:) من قتل 
دون ماله فهو شهيد ()3(. 

10- توثيق الديون بالكتابة واإلش�هاد ونحو ذلك، كا جيب حفظ األموال املودعة لدى األفراد 
أو البنوك أو املؤسسات وأدائها ألهلها، وقد وردت أطول آية يف كتاب اهلل يف هذا الشأن قال 
ى َفاْكُتُبوُه ﴿282﴾)البقرة( قال  ِذيَن آَمُنوا إَِذا َتَداَيْنُتْم بَِدْيٍن إىَِلٰ َأَجٍل ُمَس�مًّ ا الهَّ َ تع�اىل: ﴿َي�ا َأهيُّ
القرطبي رمحه اهلل: )) ملا أمر اهلل تعاىل بالكتب واإلشهاد وأخذ الرهائن كان ذلك نصًا قاطعًا 

عىل مراعاة حفظ األموال وتنميتها (()4(. 

11- حفظ املال الضائع وتعريفه وبذل اجلهد يف س�بيل إيصاله إىل مالكه قال <حني س�ئل عن 
اللقطة: ) اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها س�نة فإن جاء صاحبها وإل فش�أنك هبا ( قال: 

)1( تقدم خترجيه يف صفحة 7.  
)2( ابن عاشور، حممد الطاهر، مقاصد الرشيعة، ص474.

)3( أخرجه البخاري يف املظامل، باب من قاتل دون ماله، احلديث رقم: 2480، موسوعة احلديث الرشيف ) الكتب 
الس�تة (، ص195، ومس�لم يف اإلي�ان، ب�اب الدليل عىل أن من قصد أخذ مال غريه بغ�ري حق.. احلديث رقم: 

226، موسوعة احلديث الرشيف ) الكتب الستة (، ص701.
)4( القرطبي، حممد بن أمحد، اجلامع ألحكام القرآن، ج4، ص480.
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فضال�ة الغن�م؟ قال: لك أو ألخيك أو للذئب، قال: فضال�ة اإلبل؟ قال: ما لك وهلا؟ معها 
سقاؤها وحذاؤها، ترد املاء وتأكل الشجر حتى يلقاها رهبا ()1(. 

12- حمارب�ة التصح�ر واجلفاف ومحاية البيئة ومكافحة الفق�ر واجلوع حتى يف أصعب األوقات 
قال <: ) إذا قامت القيامة يف يد أحدكم فسيلة فليزرعها..()2(.

13- احرتام املال والتذكري بأنه نعمة من نعم اهلل جيب الستفادة منه فيا ينفع، ويرم تضييعه أو 
إمهاله أو اإلرساف يف استعاله.

14- جواز شق بطن امليت إذا كان يف بطنه مال حفظًا للال ومنعًا من إضاعته)3(.

15- من�ع الوكي�ل أو املض�ارب وويل اليتيم واملجنون ونحوهم - وكذا كل أمني - من الترصف 
باملال فيا ل مصلحة فيه فضًا عا فيه رضر بل حتى مالك املال منوع منه ذلك ويجر عليه 

إذا ترصف يف املال با فيه رضر لسفه فيه)4(.   

16- حتري�م أكل أم�وال الن�اس بالباطل ولو ع�ن طريق القضاء ق�ال <: ) إنكم ختتصمون إيّل 
ولع�ل بعضك�م أحلن بحجته من بعض، فمن قضيت له بحق أخيه ش�يئًا بقوله فإنا أقطع له 
قطع�ة م�ن النار فا يأخذها ()5(،  كا حرم املكوس وأّي اعتداء عىل أموال الناس وحقوقهم 
من قبل الس�لطات أو احلكام أو املش�ايخ أو الس�اطني بأي اسم اس�تخدم قال تعاىل:﴿ َوَل 
اِم لَِتْأُكُلوا َفِريًقا ِم�نْ َأْمَواِل النهَّاِس بِاإْلِْثِم  كهَّ ا إىَِل احْلُ َتْأُكُل�وا َأْمَواَلُك�ْم َبْيَنُكْم بِاْلَباِط�ِل َوُتْدُلوا هِبَ
َوَأْنُتْم َتْعَلُموَن ﴿188﴾)البقرة()6(، وثبت عن النبي < أنه قال:  ) إن اهلل حرم عليكم عقوق 

)1( أخرجه البخاري يف اللقطة، باب إذا جاء صاحب اللقطة، احلديث رقم: 2436، موسوعة احلديث الرشيف )الكتب الستة 
(، ص191؛ وأخرجه مسلم يف اللقطة، احلديث رقم: 1722، موسوعة احلديث الرشيف )الكتب الستة (، ص983. 
)2( أخرج�ه أمح�د يف املس�ند، برق�م: 12902.، ج20، ص251. وصحح�ه األلب�اين يف صحي�ح اجلام�ع الصغ�ري 

برقم:1424، ج1، ص300.
)3( السيوطي، عبد الرمحن بن أيب بكر، األشباه والنظائر يف قواعد وفروع فقه الشافعية، بريوت: دار الكتب العلمية، 

ط1، 1419ه�1998م، ج1، ص 184.
)4( زغيبة، عز الدين، مقاصد الرشيعة اخلاصة بالترصفات املالية، ص116.

)5( أخرجه البخاري يف الشهادات، باب من أقام البينة بعد اليمني، احلديث رقم: 2680، موسوعة احلديث الرشيف 
) الكتب الستة (، ص212؛ ومسلم يف األقضية، باب بيان أن حكم احلاكم ل يغري الباطن، احلديث رقم: 1713، 

موسوعة احلديث الرشيف ) الكتب الستة (، ص981.
)6( ش�حاتة، حممد الس�انويس، التجارة الدولية يف ضوء الفقه اإلس�امي واتفاقيات اجلات، اإلسكندرية: دار الفكر 

اجلامعي، ط1، 2007م، ص159.
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األمهات، ووأد البنات ومنعًا وهات، وكره لكم ثاثًا : قيل وقال وكثرة الس�ؤال، وإضاعة 
املال ()1( ويف احلديث النهي عن طلب ما ليس له أن يطلب حاكًا أو غريه.

17- اختيار القوي األمني احلفيظ العليم ذي الكفاءة لتويل الوظائف اهلامة، وبالذات الوظائف 
املالية بشكل خاص، قال تعاىل حكاية عن نبي اهلل يوسف عليه السام: ﴿ َقاَل اْجَعْلنِي َعىَلٰ 
ْرِض إيِنرِّ َحِفيٌظ َعِليٌم ﴿55﴾)يوسف(، وقال عن نبي اهلل موسى عليه السام مع  َخَزائِِن اأْلَ
ِمنُي  ا َيا َأَبِت اْسَتْأِجْرُه  إِنهَّ َخرْيَ َمِن اْسَتْأَجْرَت اْلَقِويُّ اأْلَ الشيخ الصالح وبناته: ﴿َقاَلْت إِْحَدامُهَ
﴿26﴾)القصص(، ويف اآليتني مراعاة املعرفة واألمانة والكفاءة والقدرة يف الش�خص عند 
تكليفه بمهمة أو عمل ما، ولذلك فإن العامل املتخصص اخلبري يف جمال الستثار املدرك لدقائقه 

وجزئياته األمني املخلص يف عمله أوىل بالقيام بمهمة الستثار من غريه.

18- مرشوعية التأمني ضد املخاطر املحتملة خاصة التأمني القائم عىل األس�س الرشعية اخلايل 
من الربا والقار كالتأمني التعاوين، وإن كان هناك من جييز من العلاء حتى التأمني التجاري.

ول مان�ع من ابتكار وس�ائل عرصية حلاية الس�تثارات وتأمينها ضد املخاطر مثل: إنش�اء   
صناديق أو حمافظ أو أوقاف هلذا الغرض)2(.

19- مرشوعية أخذ الضانات عىل الديون كالرهن والكفالة والضان.

20- مرشوعية اللجوء إىل السلطة والقضاء ملن تعرض لظلم أو انتهاك حلقه املايل، فإقامة الدعوى 
واللجوء إىل القضاء وسيلة من وسائل محاية احلقوق. 

يتضح ما س�بق وفيا ل يدع جماًل للش�ك عناية اإلس�ام الفائقة بحاية املال عاما أو خاصًا 
مستثمرًا أو غري مستثمر وذلك عن طريق وسائل عديدة خمتلفة، مرة بالنص عىل حرمة العتداء 
عليه، ومرة بترشيع الوسائل الكفيلة لتنميته وزيادته من جانب، وترشيع وسائل تسهم يف حفظه 

ومحايته من جانب آخر، مرة بوسائل جنائية، ومرة بأخرى مدنية.

)1( أخرج�ه مس�لم يف األقضية، باب النهي عن كثرة املس�ائل من غري حاجة والنهي ع�ن منع وهات، احلديث رقم: 
593، موسوعة احلديث الرشيف ) الكتب الستة (، ص982.

)2( إساعيل، عمر مصطفى، ضانات الستثار، ص156.
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كا تبني من النصوص املتقدمة مسؤولية األفراد عن محاية أمواهلم قبل أن حتميها هلم الدولة 
بحيث جيوز هلم الدفاع عن أمواهلم حتى املوت، كا يظهر أيضًا عظم املس�ؤولية امللقاة عىل عاتق 
الدول�ة حلفظ أموال الناس وتوفري األمن هل�ا كغريها من املجالت واملصالح اجلوهرية الواجب 

عىل الدولة حتقيقها للناس.

4. 2. 2 دور السياسة اجلنائية الشرعية في مواجهة جرائم االستثمار

   قب�ل اخل�وض يف بيان سياس�ة اإلس�ام جت�اه احلاية اجلنائي�ة لألموال املس�تثمرة والعملية 
الستثارية كلها يستحسن تقديم نبذة تعريفية خمترصة عن السياسة اجلنائية يف الرشيعة اإلسامية 

تعطي صورة واضحة عنها وهي عىل النحو التايل:

مفهوم السياسة اجلنائية

  أ ـ السياسة اجلنائية يف اللغة:

السياس�ة يف اللغة تطلق عىل الرياس�ة قال <: ) كانت بنو إرسائيل تسوسهم األنبياء()1( أي 
يتولون أمورهم كا تفعل األمراء والولة بالرعية)2(. وتطلق عىل الرتويض والتذليل يقال: ساس 
الداب�ة إذا ق�ام عليها وراضها)3(، وتطلق عىل: القيام ع�ىل الشء با يصلحه، وهو املعنى األقرب 
إىل املعن�ى املقصود يف هذه الدراس�ة)4(، وأما ) اجلنائية (، فتق�دم تعريفها يف مصطلحات البحث 

با يغني عن إعادهتا هنا)5(. 

)1( أخرج�ه البخ�اري يف أحادي�ث األنبياء، باب ما ذكر عن بني إرسائيل، احلديث رقم: 3455، موس�وعة احلديث 
الرشيف ) الكتب الستة (، ص282.

)2( صحيح مسلم، برشح النووي، ج12، ص193.
)3( ابن منظور، لسان العرب، ج6، ص430.

)4( املصدر السابق، ج6، ص430-429.  
)5( انظر: صفحة 11 من هذا البحث.
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ب- تعريف السياسة اجلنائية يف الرشيعة اإلسالمية: 

عرف�ت بتعريف�ات ع�دة منه�ا: )) جمموعة الوس�ائل التي تس�تخدم ملن�ع اجلريمة والعقاب 
عليها (()1(. وقيل: اخلطة التي رسمها الرشع للجريمة والعقوبة واملجرم)2(. 

ويمك�ن تعريفه�ا أيضًا بأهنا: العمل عىل مواجهة اجلرائم املاس�ة بمصال�ح الناس اجلوهرية 
)من دين ونفس وعقل وعرض ومال ( باستخدام كافة الوسائل والطرق املرشوعة وفق أحكام 

الرشيعة ومقاصدها.

كا يمكن تعريفها بأهنا: األحكام املتصلة بحفظ حقوق الناس ومحاية أرواحهم ومتلكاهتم 
من اجلرائم بالوقاية منها أو حماربة من ينتهك هذه احلقوق بالعقوبات الرادعة)3(. 

تتبنى الرشيعة اإلسامية سياسة جنائية حكيمة فريدة هتدف إىل محاية األموال واملمتلكات من 
اجلرائم، وتأخذ صورًا وأشكاًل عديدة وحتقق األهداف املرجوة بأقىص ما يمكن، األمر الذي ل 
يمكن -أو يصعب- أن يتحقق يف ظل األنظمة البرشية األخرى؛ ألهنا سياسة ذات طابع خاص 
تتميز وتعلو عىل كل سياسية جنائية برشية، وهي سياسة ربانية أصوهلا ثبتت بالوحي، وفروعها 

تبنى عىل تلك األصول)4(.

   وتنقسم السياسة اجلنائية الرشعية إىل ثاثة أنواع، كل نوع له دور معني يف مواجهة اجلريمة.

النوع األول: سياسة الوقاية واملنع من اجلريمة

 وهذا النوع من السياسة اجلنائية ويف هذه املرحلة ) قبل وقوع اجلريمة ( هو أهم أنواع السياسة 
اجلنائية تقريبًا يف مكافحة اجلريمة؛ ألنه يؤدي دورًا وقائيًا بحيث يتم العمل عىل منع اجلريمة قبل 

حدوثها وقبل أن حُتدث رضرًا أو خسائر يف املجتمع، فالوقاية خري من العاج كا قيل قديًا.

)1( العريفي، سعد بن عبد اهلل ، احلسبة والسياسة اجلنائية يف اململكة العربية السعودية ، الرياض: مكتبة الرشد، ط2، 
1423ه�2002م، ص171.

)2( هبنيس، أمحد فتحي، السياسة اجلنائية يف الرشيعة اإلسامية، القاهرة: دار الرشوق، ط2، 1409ه�1988م، ص25.   
)3( بوس�اق، حممد املدين، اجتاهات السياس�ة اجلنائية املعارصة والرشيعة اإلسامية، الرياض: أكاديمية نايف العربية 

للعلوم األمنية، ط1، 1423ه�2002م، ص79.
)4(املصدر السابق، ص76.
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ويف ه�ذه املرحل�ة يتم بناء الش�خصية وحتصينها ض�د اجلرائم وهتذيب س�لوكياهتا ونزعاهتا 
واملحافظة عىل فطرهتا التي فطرها اهلل عليها، وإبعادها عن مواطن الرش والفس�اد، وتربيتها عىل 
الفضيل�ة والنزاهة واألمانة والعدل والص�دق... ويف هذه املرحلة أيضًا تقوم أجهزة فعالة قادرة 
عىل تتبع بوادر اجلريمة وإهنائها يف مهدها قبل ظهورها كجهاز احلسبة والرشطة، كا أن املجتمع 
بش�كل ع�ام بقيم�ه وأخاقياته يضغ�ط جتاه املنع من اجلريم�ة بحيث يقوم أف�راده بواجب األمر 
باملعروف والنهي عن املنكر امتثاًل لقوله <: ) من رأى منكم منكرًا فليغريه بيده، فإن مل يستطع 

فبلسانه، فإن مل يستطع فبقلبه، وذلك أضعف اإليان ()1()2(.  

إن العوامل املؤدية إىل ارتكاب اجلريمة كثرية حتى أوصلها بعضهم إىل مائة وسبعني عامًا)3( 
وأب�رز تل�ك العوامل تعود إما إىل عوامل من داخل الفرد ويطلق عليها العوامل النفس�ية، أو إىل 
عوام�ل م�ن خارج�ه كاملحيط ال�ذي يعيش فيه م�ن األرسة والرفق�ة والبيئ�ة، أو وضعه املعيش 
والقتص�ادي، فقد أثبتت الدراس�ات امليدانية التي أجريت ح�ول عوامل اجلريمة إىل أن العامل 
القتص�ادي من العوامل املهيئة لرتكاب اجلريمة، فالرغبة يف احلصول عىل املال والثراء الرسيع 
– وكذا الفقر والعوز والبطالة - إذا مل يضبطها وازع ديني أو خلقي أو قيمي أو خوف من عقاب 

أو مساءلة، فقد يدفع صاحبه إىل الوقوع يف اجلريمة )4(.

  وتتضمن سياسة الوقاية واملنع يف الرشيعة اإلسامية جمموعة من التدابري واآلليات ملواجهة 
اجلرائم بشكل عام، وجرائم املال والستثار عىل وجه خاص)5( أمجلها يف الفروع التالية:

)1( أخرج�ه مس�لم يف اإليان، باب بيان كون النهي عن املنكر م�ن اإليان... وأن األمر باملعروف والنهي عن املنكر 
واجبان، احلديث رقم:  49، موسوعة احلديث الرشيف ) الكتب الستة (، ص688.

)2( البرش، خالد، مكافحة اجلريمة، ص11؛ والعريفي، سعد بن عبد اهلل، احلسبة والسياسة اجلنائية يف اململكة العربية 
السعودية، ص171؛ وبوساق، حممد املدين، اجتاهات السياسة اجلنائية املعارصة، ص112 وما بعدها.

)3( البرش، خالد، مكافحة اجلريمة، ص348.
)4( املصدر السابق، ص363؛ وحسني، أمحد ضياء الدين، )) دور الرتبية اإلسامية يف الوقاية من اجلريمة ((، جملة 

كلية الدراسات اإلسامية والعربية، ديب، عدد 36، سنة 1429ه�2008م، ص254.  
)5( قطب، حممد عيل، املوسوعة القانونية واألمنية يف محاية املال العام، ص83.
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الفرع األول: التدابر الدينية الواقية من جرائم االستثامر

أواًل: دور اإليامن يف الوقاية من جرائم االستثامر

   إن من أهم التدابري التي تس�اعد عىل حتصني الناس ضد النحراف واإلجرام غرس القيم 
اإليانية يف نفوسهم، وتقوية الوازع الديني لدهيم؛ ألن ذلك يقوم بدور رقابة داخلية، فمن الصعب 

أن يعيص املؤمن احلقيقي موله وخالقه الذي يراه ويعلم حاله يف رسه وعانيته. 

إن لإليان أثرًا قويًا يف س�لوك الفرد هيذب س�لوكه ويبعده عن الرذائل واملفاس�د والرشور 
ق�ال <: ) ل ي�زين ال�زاين حني يزين وهو مؤمن، ول يرشب اخلمر حني يرشب وهو مؤمن، ول 
يرسق حني يرسق وهو مؤمن...()1(، فاملؤمن احلق يب إلخوانه املسلمني ما يب لنفسه، ويقنع 
با قس�مه اهلل له، فا يمد عينيه إىل ما عند غريه؛ لذلك فإن املس�تثمر املس�لم امللتزم بأحكام دينه 
لي�س مه�ه مجع املال واحلصول عىل الربح فقط، وإنا يس�عى للجمع ب�ني املصلحتني الدنيوية من 
ربح وفائدة ونجاح يف مرشوعه الس�تثاري، واملصلحة األخروية من كس�ب الثواب ونيل رضا 
اهلل، وبالت�ايل ف�ا يظلم ول يعتدي ول يرتكب اجلرائم؛ ألنه يوقن بأنه حماس�ب عن أعاله، وأنه 

لن يفلت من عقاب اهلل يف اآلخرة إن أفلت من العقوبة الدنيوية. 

وإذا ارتك�ب اجلريم�ة عن غفلة وجه�ل، فإنه رسعان ما يتوب إىل اهلل ويمتنع عن العودة إىل 
وَء بَِجَهاَلٍة ُثمهَّ َيُتوُبوَن ِمْن َقِريٍب  ِذيَن َيْعَمُلوَن السُّ ِ لِلهَّ ْوَبُة َعىَل اهللهَّ َا التهَّ اجلرم مرة أخرى قال تعاىل: ﴿إِنهَّ

ُ َعِليًا َحِكيًا ﴿17﴾)النساء(. ُ َعَلْيِهْم  َوَكاَن اهللهَّ ئَِك َيُتوُب اهللهَّ َفُأوَلٰ

ثانيًا: دور العبادات يف الوقاية من جرائم االستثامر

العب�ادات م�ن صاة وزكاة وصوم وح�ج وغريها هلا أثر قوي يف الوقاي�ة من اجلريمة؛ ألن 
العبادات هتذب س�لوك األفراد؛ إذ العبادة توجه العبد إىل النقياد التام هلل اعتقادًا وقوًل وعمًا 
ِ َربرِّ اْلَعامَلِ�نَي ﴿162﴾)األنعام(، وقال  َياَي َوَمَ�ايِت هلِلهَّ ق�ال تع�اىل: ﴿ُقْل إِنهَّ َصَايِت َوُنُس�ِكي َوحَمْ

)1( أخرج�ه البخ�اري يف املظامل، باب النهبى بغري إذن صاحبه؛ احلديث رقم: 2475، موس�وعة احلديث الرشيف ) 
الكتب الس�تة (، ص195؛ ومس�لم يف اإليان، باب بيان نقص اإليان باملعايص، احلديث رقم: 57، موس�وعة 

احلديث الرشيف ) الكتب الستة (، ص690.
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َاَة َتْنَهٰى َعِن اْلَفْحَش�اِء  َة  إِنهَّ الصهَّ �اَ تع�اىل يف بي�ان دور الص�اة املنعي م�ن اجلرائم: ﴿ َوَأِقِم الصهَّ
ا  يِهْم هِبَ ُرُهْم َوُتَزكرِّ َوامْلُْنَك�ِر  ﴿45﴾)العنكب�وت(، وقال عن الزكاة: ﴿ُخْذ ِمْن َأْمَواهِلِْم َصَدَقًة ُتَطهرِّ
ُ َسِميٌع َعِليٌم ﴿103﴾)التوبة(، وقال تعاىل:﴿َوَما آَتْيُتْم  ْم َواهللهَّ َوَصلرِّ َعَلْيِهْم  إِنهَّ َصَاَتَك َسَكٌن هَلُ
ئَِك ُهُم  ِ َفُأوَلٰ ِ  َوَما آَتْيُت�مْ ِمْن َزَكاٍة ُتِريُدوَن َوْجَه اهللهَّ ُبَو يِف َأْمَواِل النهَّاِس َفَا َيْرُبو ِعْنَد اهللهَّ ِم�ْن ِرًب�ا لرَِيْ
امْلُْضِعُف�وَن ﴿39﴾)ال�روم( وقال < عن الص�وم: ) من مل يدع قول الزور والعمل به، فليس هلل 
جُّ َأْشُهٌر َمْعُلوَماٌت  َفَمْن َفَرَض  حاجة يف أن يدع طعامه ورشابه ()1(، وقال تعاىل عن احلج: ﴿احْلَ
ُدوا َفإِنهَّ  ُ َوَتَزوهَّ جرِّ  َوَما َتْفَعُلوا ِمْن َخرْيٍ َيْعَلْمُه اهللهَّ جهَّ َفَا َرَفَث َوَل ُفُس�وَق َوَل ِجَداَل يِف احْلَ ِفيِهنهَّ احْلَ

ْلَباِب ﴿197﴾)البقرة(. ُقوِن َيا ُأويِل اأْلَ ْقَوٰى َواتهَّ اِد التهَّ َخرْيَ الزهَّ

- ومن الوس�ائل التي هلا دور مهم يف الوقاية من جرائم الس�تثار أيضًا تطبيق الرشيعة يف ش�تى 
جم�الت احلياة وخاصة الترشيع اجلنائي اإلس�امي؛ فإن لذلك أثرًا فعاًل يف احلد من اجلرائم 

بمختلف أنواعها، وما جتربة اململكة العربية السعودية عنا ببعيدة.

الفرع الثاين: التدابر االجتامعية واالقتصادية

هنالك العديد من التدابري الجتاعية التي تعني عىل حتصني املجتمع ضد اجلرائم الستثارية منها:

- تفعيل دور مؤسسات املجتمع الرتبوية والتعليمية مثل: األرسة، املدرسة، املسجد، وسائل اإلعام 
للمس�امهة يف جهود وقاية املجتمع من اجلرائم، والهتام برتبية األولد، وإبراز القدوة هلم من 
الوالدين أو املدرسني، وشغل أوقات فراغهم فيا يفيد، فإن لذلك أثرًا قويًا يف إصاح الناشئة، 
فالرقابة التي توفرها هذه املؤسسات رقابة أساسها املجتمع كله بجميع مؤسساته الرسمية وغري 
الرسمية، ما يؤدي إىل أن يسود يف املجتمع اخلري والصاح، وختتفي املظاهر اإلجرامية اخلبيثة؛ 
ألن من الواجب رشعًا عىل من رأى منكرًا من أفراد املجتمع أن ينهى عنه باألسلوب األجدى 
واألنسب بالقوة أو بغريها قال < ) من رأى منكم منكراً فليغريه بيده)2(... وهلذا ينادى يف اآلونة 

)1( أخرج�ه البخ�اري يف الصوم، باب من مل يدع قول الزور والعمل به يف الصوم، احلديث رقم: 1903، موس�وعة 
احلديث الرشيف ) الكتب الستة (، ص 149.

)2( أخرج�ه مس�لم يف اإليان، باب بيان كون النهي عن املنكر م�ن اإليان... وأن األمر باملعروف والنهي عن املنكر 
واجبان، احلديث رقم: 78، موسوعة احلديث الرشيف ) الكتب الستة ( ، ص688.
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األخرية بالرشطة املجتمعية التي تعني تعاون كافة أفراد املجتمع يف مكافحة اجلريمة ومساندة 
رجال الرشطة عىل القيام بمهمتهم بجدارة)1(.

- إص�اح املناهج التعليمي�ة والرتبوية وتضمني القيم اإلس�امية ذات الصلة باملعامات املالية 
فيه�ا، وإص�اح األجه�زة اإلعامية وتوجيهها إىل بث ونرش ما فيه نفع لألمة بل ويس�اهم يف 

توجيه الناس وتربيتهم عىل الرب والتقوى ويبعدهم عن الرشور واجلرائم)2(. 

- غرس القيم األخاقية الفاضلة يف نفوس الناس، والعمل عىل بناء اإلنسان بناء صاحلًا متكامًا 
من مجيع نواحيه املادية واملعنوية، واحلث عىل ترمجة هذه القيم إىل سلوكيات عملية ظاهرة، ما 
يؤدي إىل التزام املستثمرين بآداب اإلسام عند التعامل مع اآلخرين يف جمالت البيع والرشاء 
وغريه�ا كالص�دق واألمانة والقناع�ة والرمحة، والمتناع عن الصفات الذميمة مثل: اجلش�ع 

واألنانية والطمع واحلرص الزائد عىل املكاسب الدنيوية)3(.

- حتقيق التكافل الجتاعي عن طريق أداء الواجبات، والقيام باألعال التالية عىل الوجه املطلوب: 
دفع الزكوات والصدقات، وحماربة الفقر واجلوع، والقيام بصلة الرحم وبر الوالدين، وإكرام 

الضيف، وحفظ حقوق اجلريان، وتعزيز أوارص األخوة...)4(.

- احلث عىل العمل والكس�ب احلال وحتقيق الكتفاء الذايت والعيش الكريم للجميع، والعمل 
عىل رفع مستوى املعيشة وحتسني األوضاع القتصادية ألفراد املجتمع، مع مساعدة العاجزين 

عن العمل والكسب احلال ومد يد العون هلم)5(.

)1(أبو ش�امة، عباس، رشطة املجتمع، الرياض: أكاديمية نايف، ط1، 1419، ص30-32؛ وحس�ني، أمحد ضياء 
الدين، )) دور الرتبية اإلس�امية يف الوقاية من اجلريمة ((، جملة كلية الدراس�ات اإلسامية والعربية، ديب، عدد 

36، سنة 1429ه�2008م، ص256.  
)2( الربيش، أمحد بن س�ليان، جرائم اإلرهاب وتطبيقاهتا الفقهية املعارصة، الرياض: أكاديمية نايف العربية للعوم 

األمنية، 1414ه�2003م، ص114 وما بعدها.
)3( النمري، خلف بن س�ليان، اجلريمة القتصادية من وجهة النظر اإلس�امية،  يف: أكاديمية نايف العربية للعلوم 

األمنية، ) اجلرائم القتصادية وأساليب مواجهتها (، ص199. 
)4( اجلريوي، عبد الرمحن بن إبراهيم، منهج اإلس�ام يف مكافحة اجلريمة، ]د.ن.[، ط1، 1421ه�2000م، ج1، 

ص419، 462.
)5( البرش، خالد بن سعود، مكافحة اجلريمة يف اململكة العربية السعودية، ص132.
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ومن الوسائل املهمة حلاية الستثار حتقيق األمن القتصادي، وهو كغريه من املجالت األمنية 
األخرى – كمجال: األمن الجتاعي واألمن السيايس- أصبح رضوريًا للمجتمعات املعارصة.

إن تأمني الستثار وحفظ أمنه يعترب من أهم أنواع األمن القتصادي، بحيث يتعزز ويستتب 
األمن القتصادي كلا يرتفع مستوى الدخار والستثار واإلنتاج، وهلذا أصبح من الرضوري 
تبني سياسات اقتصادية تعزز النمو القتصادي، وتعالج املشكات القتصادية وتوصل الناس 
إىل العيش الكريم وحتارب الفقر والبطالة واجلهل واملرض باختاذ خطوات عديدة لتحقيق ذلك 
م�ن تنويع امل�وارد القتصادية، وفتح عاق�ات جتارية متنوعة مع الع�امل اخلارجي وضان األمن 

الغذائي للجميع)1(.

وحتقيق أمن الستثار قضية شائكة تشمل جهات أو أطراف عديدة كاملستثمر، مكان الستثار 
وبيئت�ه، رأس امل�ال املس�تثمر فا ب�د إذًا من تضافر اجله�ود لتحقيق أمن الس�تثار والتعاون بني 
السلطات وأفراد املجتمع بمختلف فئاته كل حسب موقعه وحسب قدرته وإمكاناته وصاحياته.

- رفع مس�توى وعي أفراد املجتمع وتبصريهم بمدى خطورة اجلرائم القتصادية والس�تثارية من 
خال وسائل اإلعام وخطب اجلمع، ومن خال جهود املؤسسات الرتبوية والتعليمية والتوجيهية 
ومؤسسات املجتمع املدين، وتبصريهم أيضًا بمسؤوليتهم عن اختاذ اإلجراءات الوقائية الازمة 

حلاية أنفسهم ومحاية أمواهلم، فالكل مسؤول عن القيام بواجباته حاكًا وحمكومني)2(. 

الفرع الثالث: التدابر األمنية والقضائية

   وملا كان اإلنس�ان مدنيًا بالطبع ل يس�تطيع الوصول إىل مصاحله إل بالتعاون والتفاعل مع 
اآلخري�ن، وكان�ت حاج�ات الناس ورغباهت�م وأهواءهم خمتلفة، دعت احلاجة إىل جود س�لطة 
يرجع إليها يف التوفيق بني هذه الرغبات احلاجات، والفصل يف النزاعات احلاصلة بسبب ذلك با 
يقق املصلحة العامة، ويدفع الرشور واملفاسد عن الناس، فكان وجود السلطة بفروعها املختلفة 

)1( الشهراين، سعد، اقتصاديات األمن الوطني مدخل إىل املفاهيم واملوضوعات، ، ط1، 1424ه�2003، ص15-
17؛ واخلضريي، حمسن، أمن الستثار، ص5.

)2( الربيش، أمحد بن سليان، جرائم اإلرهاب، ص110؛ وعبد املوىل، سيد، مواجهة اجلرائم القتصادية يف الدول 
العربية، ص130.
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رضورة برشي�ة ورشعية قال ش�يخ اإلس�ام اب�ن تيمية رمحه اهلل: )) ومجيع الوليات اإلس�امية 
إنا مقصودها األمر باملعروف والنهي عن املنكر، س�واء يف ذلك ولية احلرب الكربى مثل نيابة 
الس�لطنة، والصغ�رى مث�ل ولية الرشطة، وولي�ة احلكم، أو ولية املال وه�ي ولية الدواوين 

املالية، وولية احلسبة (()1(.

وبا أن الوليات يف اإلسام جعلت جللب مصالح العباد ودفع املضار عنهم، وأن ترصفات 
اإلمام مناطة باملصلحة، فعىل ولة األمور دعم األجهزة املسؤولة عن رعاية مصالح الناس ماديا 
ومعنويا وخاصة املصالح ذات العاقة باملال والتي يكثر فيها الفس�اد يف هذا الزمن، وإن تطلب 
األمر إىل إنش�اء أجهزة مس�تحدثة متخصصة يف أي جمال من املجالت املالية كمجال الس�تثار 

فله فعل ذلك.

ختتل�ف ال�دول يف أس�لوب محاية الس�تثار، فبعضها ت�درج مهمة محاية الس�تثار وحتقيق 
أمن�ه ضم�ن مهام أجهزهتا األمنية والعدلية العادية من حيث حفظ أمن الس�تثار، والتحقيق يف 
اجلرائم الواقعة فيه، واحلكم فيها، وتنفيذ احلكم، بينا أنش�أت بعض الدول وحدة أمنية خاصة؛ 
لتوفري املناخ األمني بالتنس�يق مع القطاعات واألجهزة األخرى ذات العاقة، ويكون من مهام 
هذه الوحدة تقديم الستشارات واخلدمات األمنية للمستثمرين، والتأكد من قانونية الرشكات 
الستثارية القائمة وكوهنا وفق القوانني املنظمة لذلك، واستقبال شكاوى املستثمرين والتحقيق 

فيها وتقديم مرتكبي اجلرائم ضد العمليات الستثارية للمحاكمة.  

ونظراً لطبيعة الستثار التي تتطلب عناية خاصة ورسعة البت فيها، أصبح من األمهية بمكان 
استحداث جهاز خاص يتمتع أفراده بمعرفة جيدة لشؤون املال والستثار والقوانني املنظمة له داخليًا 
وخارجيًا، كا فعلت بعض الدول)2(، وأما يف الرشيعة اإلسامية فإن لويل األمر أن يقيم تنظيات وأجهزة 
متطورة ومواكبة ملس�تجدات العرص ومواجهة اجلرائم املس�تجدة، حتى إنه إذا أمر باملباح يتحول إىل 
واجب، وإذا منع املباح حرمت خمالفته فيه ما دام وضع هذا التنظيم وأنشئت هذه األجهزة وفق أسس 

سليمة ل تتعارض مع أحكام الرشيعة ومقاصدها العامة، ما دامت حتقق مصالح الناس. 

)1( ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم، جمموع الفتاوى، ج28، ص62.
)2( أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية، مكافحة الفساد، الرياض: 1424ه� ج2، ص776.
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ومن األجهزة املسؤولة عن محاية الستثار ما ييل:
1- احلس�بة بتطبيقها املعارصة س�واء قام بالحتس�اب جهاز خاص مناط هبذه املهمة كا فعلت 
اململك�ة العربية الس�عودية، أو ق�ام هبا أي فرد من افراد املجتمع، فاحلس�بة من أهم األجهزة 
املكلفة بمحاربة املنكرات الظاهرة عموما با فيها املخالفات الواقعة عىل الس�تثار)1(، ويتم 
مارس�ة أعال احلس�بة ذات العاقة بالس�تثار - يف هذا العرص - من قبل عدد من األجهزة 
والوزارات كوزارة التجارة، والصناعة، والبلدية، والداخلية، ووزارة الستثار وهيئة سوق 
املال والبنك املركزي والغرفة التجارية وغريها، باإلضافة إىل األجهزة الرقابية األخرى)2(. 
2- الرشطة وهو اجلهاز األول املس�ؤول عن توفري األمن العام وعن محاية الس�تثارات من أي 
خطر أمني يمكن أن يطال العملية الستثارية، وقد خصصت بعض الدول وحدة من الرشطة 
ألمن ومحاية الس�تثارات  كا فعلت األردن... وتقوم الرشطة بحاية الس�تثار قبل وقوع 
اجلريمة عليه وهو ما يعرف بمهمة الضبط اإلداري، كا تقوم بضبط جرائم الستثار والبحث 
عنها بعد وقوعها وهو ما يعرف بالضبط القضائي، وجهاز الرشطة هو املس�ؤول عن تطبيق 

األحكام التي تصدرها املحاكم ضد كل من يرتكب جرمًا ضد الستثار)3(. 
3- جهاز التحقيق والدعاء العام)النيابة العامة( وخاصة نيابة األموال وتعترب مهام هذا اجلهاز جزءاً من 
اختصاصات احلسبة قدياً، فقد خصصت بعض الدول جهازاً خاصًا بمكافحة املنكرات واجلرائم 
املالية والقتصادية، والتبليغ عنها ومبارشهتا أمام املحاكم املختصة ملعاقبة مرتكبي تلك اجلرائم)4(.
4- القضاء عامًا كان أو خاصا بالقضايا املالية أو الستثارية سواء كان عاديا أو إداريا أي قضاء 
املظامل سابقًا؛ ألن القضاء هو اجلهة املسؤولية عن إصدار األحكام العادلة والرادعة ملن ارتكب 

جرمًا ضد العملية الستثارية)5(. 
5- ومن الوس�ائل التي يكون هلا دور يف الوقاية من اجلرائم الس�تثارية إصدار القوانني واألنظمة 
اخلاصة باملال أو القتصاد كنظام الستثار، والتموين، والتجاري، وقانون العقوبات القتصادي.

)1( جمموع  فتاوى شيخ اإلسام، ج28، ص72 وما بعدها.
)2( قطب، حممد عيل، املوسوعة القانونية واألمنية يف محاية املال العام، ص142.

)3( اخلضريي، أمن الستثار، ص54، 87 وما بعدها . 
)4( العريفي، سعد بن عبد اهلل، احلسبة والنيابة العامة، ص95. 

)5( البرش، خالد، مكافحة اجلريمة، ص428؛ وقطب، حممد عيل، املوسوعة القانونية واألمنية يف محاية املال العام، ص143.
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النوع الثاين: سياسة التجريم

  من خال هذا النوع من السياس�ة اجلنائية الرشعية يتم جتريم الس�لوكيات التي متثل انتهاكًا 
واعت�داء ع�ىل املجتمع وإرضارًا بمصاحل�ه اجلوهرية كالعتداء عىل دينه أو مال�ه أو العبث بأمنه 

واستقراره، أو العتداء عىل عقول الناس، أو أنساهبم أو أعراضهم أو حقوقهم األخرى.

 والقص�د من سياس�ة التجري�م يف الرشيعة اإلس�امية  حتصيل مصالح العباد ودرء املفاس�د 
واجلرائم عنهم؛ ألن اهلل سبحانه وتعاىل غني عن البرش وهم الفقراء إليه، ل تنفعه طاعتهم ول ترضه 
معصيتهم، إذًا اهلدف من ترشيع هذه األحكام حتقيق مصاحلهم؛ وألن اجلرائم أكرب مهدد ملصاحلهم 
إذ إهنا اعتداء عىل أنفس�هم وأمواهلم... لذا أولت الرشيعة اهتامًا بش�أن اجلرائم، ونزلت يف ش�أهنا 
نص�وص قطعية من الكتاب والس�نة خاصة اجلرائم الكبرية الت�ي يتم من خاهلا انتهاك للمصالح 
الكلية ) الرضوريات اخلمس (، وأما ما دوهنا فلم هتمله الرشيعة وإنا تركت جتريمه والعقوبة عليه 
ألولياء األمور عن طريق اجلهات املختصة، نظرًا لكون املصلحة ختتلف يف ذلك من حيث الزمان 
واملكان والظروف، وهذا من براهني صاحية الرشيعة اإلسامية للتطبيق يف كل زمان ومكان)1(.

   تتمي�ز سياس�ة التجري�م يف الرشيع�ة اإلس�امية بكوهن�ا تعترب أس�اس جتريم الس�لوك هو 
عصي�ان اهلل بفع�ل منه�ي عنه أو ترك مأمور ب�ه ل با تراه عقول الناس الق�ارصة أو تقرها أغلبية 
برملانية ونحوها، وعليه فكل عصيان هلل س�بحانه يتعلق باس�تثار املال فهو جريمة، كا تتميز بأهنا 
تتبع سياس�ة جنائية معتدلة حيث حددت اجلرائم األخطر وعقوباهتا وتركت ما دوهنا من حيث 
التجري�م والعق�اب للناس عن طريق اجلهات املختصة املعروفة يف هذا الزمن عىل أن تكون وفق 
أحكام الرشيعة اإلسامية ومقاصدها وأهدافها يف العقوبات، إل أنه يف بعض األحيان يتم جتريم 
بع�ض األفع�ال يف نصوص الكتاب والس�نة دون أن يتم حتديد عقوب�ات هلا كا احلال يف جرائم: 

الربا ، والرشوة، الغش)2(.

)1( ابن عاشور، حممد الطاهر، مقاصد الرشيعة اإلسامية، ص 515.
)2( عودة، عبد القادر، الترشيع اجلنائي اإلسامي، ج 1، ص620-621؛ وبوساق، حممد املدين، اجتاهات السياسة 

اجلنائية املعارصة والرشيعة اإلسامية، ص159-158.
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النوع الثالث: سياسة العقاب

وسياس�ة العقاب هي اجلزء املكمل لسياس�ة التجريم؛ ألنه ل فائدة لتجريم ل يعقبه عقاب 
إذا ارتكب ذلك الس�لوك امُلجّرم؛ فالناس أصناف، فمنهم من ينزجر بمجرد التحذير واإلنذار، 
ومنهم من ل ينفعه إل إيقاع العقوبة عليه؛ لذا كان من الرضوري إنزال العقوبات الرشعية احلدية 
والتعزيري�ة ع�ىل كل من يرتكب موجباهتا؛ لردعه وزجر غ�ريه؛ ألن العقوبات موانع قبل الفعل 

زواجر بعده كا يقول الفقهاء)1(. 

 والواجب رشعًا محاية أفراد املجتمع منتجني ومستهلكني مستثمرين وغريهم من اجلرائم التي 
تستهدف أمواهلم واقتصادهم وأمنهم، وعىل اجلميع سلطة وشعبًا أن يتعاونوا عىل حتقيق ذلك بتطبيق 
أحكام الرشيعة اإلسامية وبالذات جانب العقوبات باستخدام كافة الوسائل املرشوعة دون نقص 
أو زيادة أو تأخري أو تبديل أو خوف من أحد؛ إذ إن تنفيذ الرشيعة واجب رشعي باإلضافة إىل ما 

يتضمنه من مصالح دينية ودنيوية من استقرار واستتباب لألمن وجذب لاستثارات)2(. 

وفي�ا ي�يل ياول الباحث إب�راز دور العقوبات الرشعية يف محاية الس�تثار مقدمًا عىل ذلك 
مفهوم العقوبة وأنواعها. 

أواًل: تعريف العقوبة لغة واصطالحًا.

أ- العقوبة واملعاقبة والعقاب يف اللغة املجازاة)3(.

 ب- عرف�ت العقوب�ة يف الرشيع�ة بأهن���ا: )) اجل��زاء املقرر ملصلح�ة اجلاع�ة ع�ىل عصيان أمر 
الشارع (()4(، أو )) جزاء وضعه الشارع للردع عن ارتكاب ما هنى عنه وترك ما أمر به (()5(.

)1( ابن اهلام كال ، فتح القدير، ج5، ص3.
)2( النمري، خلف بن س�ليان، اجلريمة القتصادية من وجهة النظر اإلس�امية،  يف: أكاديمية نايف العربية للعلوم 

األمني، اجلرائم القتصادية وأساليب مواجهتها، ص206.    
)3( ابن منظور، لسان العرب، ج9، ص305، مادة:) عقب (؛ ومصطفى، إبراهيم وآخرون، املعجم الوسيط، ج2، 

ص613؛ والراغب األصفهاين، احلسني بن حممد، املفردات يف غريب القرآن، ص340.
)4( عودة، عبد القادر، الترشيع اجلنائي اإلسامي، ج1، ص191.

)5( هبنيس، أمحد فتحي، السياسة اجلنائية يف الرشيعة اإلسامية، 270؛ وبوساق، حممد بن املدين، اجتاهات السياسة 
اجلنائية املعارصة والرشيعة اإلسامية، ص191.
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ج- وعرف�ت العقوب�ة يف القان�ون بأهن�ا: )) إيام يصي�ب املحكوم عليه كرهًا بس�بب وعىل قدر 
اجلريمة التي ارتكبها (()1(.

ثانيًا: أنواع العقوبات

تنقسم العقوبات يف الرشيعة اإلسامية إىل قسمني)2(: 

القسم األول: عقوبات جرائم احلدود والقصاص والدية وهذا النوع من العقوبات حمددة من قبل 
الش�ارع، وردت بش�أهنا نصوص قطعية، جيب تطبيقها إذا ما ارتكبت موجباهتا وثبتت 
بوسائل اإلثبات املحددة رشعًا من دون تدخل من السلطة احلاكمة أو من غريها بإعفاء 
أو ختفيف أو تش�ديد، أو اس�تبدال أو تأويل ونحوها، تطبق عىل اجلميع بعدل ومساواة 
دون تفريق بني حاكم أو حمكوم، ول عامل أو جاهل، ول غني أو فقري، وهذه العقوبات 
رشع�ت للجرائم األخطر واألش�د تأثريًا عىل س�امة املجتم�ع وأمنه واس�تقراره دينيًا 

واجتاعيًا واقتصاديًا وسياسيًا؛ هلذا مل يرتكها اخلالق لجتهاد عامل، ول رأي حاكم)3(.

القس�م الث�اين: التعزيرات، وهي عقوبات للجرائم عدا الن�وع األول املتقدم، وهي مفوضة لويل 
األمر أو القايض، وختتلف باختاف حجم اجلريمة، وخطورهتا، وش�خصية املجرم من 

خال التفريد العقايب، وتبدأ بأيرس العقوبات كالتوبيخ، وقد تصل إىل القتل.

وم�ن املعل�وم أنه ل بد لكل جريمة من عقوبة أخروي�ة، أو دنيوية ينفذها احلاكم، أو يكلف 
الف�رد بفعلها ما مل تتم التوبة منه�ا حتقيقًا للعدل وإنصافًا للمظلومني وتأديبًا للمعتدين؛ هلذا كان 
اهلدف من ترشيع العقوبات حتقيق مصالح الناس ودفع املضار عنهم، فهي متنع املجرم من ارتكاب 
اجلرائم أو من العودة إليها، وتسهم يف إصاحه وتأديبه، كا حتمي حقوق املجتمع ومصاحله وحتفظ 

نظامه وأمنه، وتزجر غري املجرم أن يرتكب مثل جرمه اقتداء باملجرم)4(. 
)1( عبد املنعم، سليان، النظرية العامة لقانون العقوبات، بريوت: منشورات احللبي احلقوقية، 2003م، ص728.
)2( وهناك أنواع أخرى يكمن اعتبارها عقوبات مثل: الكفارات. ينظر: عودة، عبد القادر، الترشيع اجلنائي اإلسامي، 

ج1، ص683. 
)3( املصدر السابق، ج1، ص631-629.

)4( عودة، عبد القادر، الترشيع اجلنائي اإلسامي، ج1، ص609؛ والنمري، خلف، اجلريمة القتصادية من وجهة 
النظر اإلسامية، يف: أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية، ) اجلرائم القتصادية وسبل مواجهتها (، ص196.
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  وأغلب جرائم الستثار جرائم حديثة، ل تدخل حتت جرائم احلدود والقصاص يف الغالب، 
وعليه فإن عىل الدولة أن تضع عقوبات مناس�بة حلجم اجلريمة واألرضار املرتتبة عليها، والقيام 
بالتفريد العقايب، واحلرص عىل حتقيق العدل بحيث يكون اجلزاء عىل قدر اجلرم؛ فإن اجلزاء من 
ابِِريَن  َو َخرْيٌ لِلصهَّ ُتْم هَلُ جنس العمل، قال تعاىل: ﴿ َوإِْن َعاَقْبُتْم َفَعاِقُبوا بِِمْثِل َما ُعوِقْبُتْم بِِه َوَلئِْن َصرَبْ
﴿126﴾)النحل(، وهذا العدل ليس خاصًا يف اجلزاء فقط بل هو من سنن اهلل يف الكون قال <: 
) إن اهلل مجي�ل ي�ب اجل�ال ()1(، وقال: ) إن اهلل طيب ل يقبل إل طيبًا ()2(، وقال: ) إن هلل تس�عة 

وتسعني اسًا...وهو وتر يب الوتر ()3()4(.

فمن الرضوري أن حترص اجلهات املسؤولة عن حتديد عقوبات جرائم الستثار، أو احلكم 
هبا عىل الوصول إىل أفضل وأنسب العقوبات بالنظر إىل نوع  اجلريمة وحجمها وخطورهتا وآثارها 
اقتصادي�ًا واجتاعيًا وسياس�يًا وأمنيًا، فاجلرائم خمتلفة ومرتكبوه�ا خمتلفون، فا بد من النظر إىل 
قصد املجرم ) فيعاقب بنقيض قصده (، وإىل شخصيته، فمنهم من يرتدع بمجرد التهديد، فمنهم 
من تردعه أبسط العقوبات، ومنهم من ل يرتدع إل بالعقوبة الشديدة، ومنهم من جرمه كبري وله 

آثار سيئة عىل مصالح األمة.

فالواج�ب إذًا تطبي�ق العقوب�ات بعدل وإنص�اف حرصًا عىل مصلحة املج�رم وحفاظًا عىل 
حرمات اجلاعة ومصاحلها األساسية؛ لذا فإن للعقوبات يف الرشيعة دورًا غري خاف يف املنع من 
اجلرائ�م، فالعقوبات موانع قب�ل ارتكاب اجلريمة زواجر بعده؛ وألنه ل بد من عقاب رادع، ملن 
أس�اء األدب وارتكب املحرمات، ومل يس�تحي ل من اهلل ول من الناس؛ وألن من َأِمَن العقاب 

أساء األدب)5(. 

)1( أخرج�ه مس�لم يف اإلي�ان، باب حتريم الكرب وبيانه، احلديث رقم: 147، موس�وعة احلدي�ث الرشيف ) الكتب 
الستة (، ص694-693.

)2( تقدم خترجيه يف صفحة: 102. 
)3( أخرجه البخاري يف الدعوات، باب: هلل مائة اسم غري واحد، احلديث رقم: 6410، موسوعة احلديث الرشيف 

) الكتب الستة (، ص539.
)4(  ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم، جمموع الفتاوى، ج28، ص119.

)5( البرش، خالد بن سعود، مكافحة اجلريمة يف اململكة العربية السعودية، ص233.
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وينبغي أن تتسم العقوبات ) التعزيرية ( باملرونة؛ فإن الظروف القتصادية والجتاعية تتغري 
برسع�ة، ف�ا هو مباح اليوم فقد يتحول غدًا إىل جريمة، وما يعّد اليوم جريمة قد ل يكون كذلك 

يف املستقبل)1(.

  وهناك العديد من صور العقوبات املالية والتي قد يكون هلا دور فعال يف مواجهة هذه اجلرائم 
الس�تثارية، فا دامت اجلرائم الستثارية ترتكب يف الغالب ألغراض مالية فمن املستحسن أن 
تكون عقوباهتا مالية كالغرامة؛ تطبيقًا للقاعدة الفقهية املشهورة: ) من استعجل الشء قبل أوانه 
عوق�ب بحرمان�ه ()2(؛ وألن اجلزاء من جنس العمل عىل الرغم من اختاف العلاء يف مرشوعية 
العقوبات املالية)3(، وخاصة العقوبات التي هلا مردود ونفع مادي أو معنوي للمجتمع مثل تكليف 
وإلزام املخالف- رشكة أو فردًا - ألنظمة وأحكام الس�تثار أن يس�تثمر يف جمالت تشتد حاجة 

املجتمع إليها وإن كانت عوائدها أقل بالنسبة للمستثمر املخالف.

ومن العقوبات التي يمكن أن تقرر عىل اجلرائم الستثارية والتي تقع من املستثمرين والتي 
تقررها كثري من الدول: املنع النهائي أو املؤقت من مارس�ة النش�اط الس�تثاري، الوضع حتت 
املراقبة، اإلغاق النهائي أو املؤقت ملنشآت املرشوع املستخدمة يف ارتكاب اجلريمة، نرش احلكم، 
املصادرة للشء الذي استخدم يف ارتكاب اجلريمة، أو نجم عن اجلريمة مع مراعاة حقوق الغري، 

أو احلكم برد الربح احلاصل من اجلريمة)4(.

ك�ا ينبغي اللت�زام بمبدأ تفريد العقوبة واجلريمة مع مراع�اة مقاصد الرشيعة يف العقوبات 
عند تنظيم العقوبات جلرائم الستثار ونحوها.

)1( ع�وض، حممد حميي الدين، أهم الظواه�ر القتصادية النحرافية واإلجرامية، يف: أكاديمية نايف العربية للعلوم 
األمنية، ) اجلرائم القتصادية وسبل مواجهتها (، ص7.

)2( الزركش، بدر الدين حممد بن هبادر، املنثور يف القواعد، ج2، ص 297.
)3( ع�ودة، عب�د الق�ادر، الترشيع اجلنائي اإلس�امي، ج1، ص705 وم�ا بعدها؛ وعوض، حممد حمي�ي الدين، يف: 
أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية، ) اجلرائم القتصادية وسبل مواجهتها(، ص19؛ وأبو زيد، بكر بن عبد 

اهلل، احلدود والتعازير عند ابن القيم، الرياض: دار العاصمة، ط2، 1415ه� ص493وما بعدها.
)4( عوض، حممد حميي الدين، يف: أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية، ) اجلرائم القتصادية وس�بل مواجهتها (، 

ص19-18.
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كا يمكن للجهات املسؤولة عن محاية الستثار وحفظ أمنه استكاًل لدور العقوبات اختاذ 
التدابري الحرتازية الازمة بجانب العقوبات ملكافحة اجلرائم الستثارية. 

وباإلضافة إىل العقوبات الدنيوية فهناك العقوبات األخروية والتي هلا دورها القوي – أيضًا - 
عىل املنع من اجلرائم الستثارية والوقاية منها، فكل من يؤمن باحلساب يوم احلساب إيانا صادقًا 
ل شك أنه يسب ألف حساب لذلك اليوم اخلطري الذي جيعل الولدان شيبًا، ويمتنع عن اجلرائم. 

4. 3  احلماية اجلنائية لالستثمار في القوانني الوضعية واملواثيق الدولية

4. 3. 1  أساليب مواجهة جرائم االستثمار في القوانني الوضعية

 يشهد التاريخ بأن اجلرائم الواقعة عىل األموال كانت حتدث مها كانت درجة رقي املجتمع 
وتقدمه، ومها كانت درجة فقره وتأخره وإن اختلف حجم تلك اجلرائم ونطاق انتشارها؛ هلذا 
تبذل املجتمعات املختلفة والدول قديمة أو حديثة جهودًا حثيثة يف سبيل مواجهتها؛ حلاية األموال 

واملمتلكات من عبث العابثني وختريب املخربني وإفساد املفسدين)1(. 

   إن دراس�ة موضوع: اجلرائم القتصادية واملالية با فيها الس�تثار، وسبل مواجهتها، أخذ 
حيزًا كبريًا يف القوانني الوضعية، وترد أحكامها عادة يف القسم اخلاص من قانون العقوبات، وقد 
ت�رد يف قوانني خاصة مس�تقلة مكملة لقانون العقوبات كقوان�ني: الرضائب واجلارك والتجارة 

والرشكات واملصارف والرشوة وغريها، كا قد ترد يف القسم العام من قانون العقوبات)2(. 

   ونظ�رًا خلط�ورة تلك اجلرائ�م وآثارها القتصادية والجتاعية والسياس�ية واألمنية تتخذ 
الدول عادة اسرتاتيجية ملكافحتها تتضمن النقاط التالية: 

1- جتريم السلوكيات املرضة باملجتمع، أو املعرضة مصاحله للخطر، أو املاسة باقتصاده أو أمنه.

2- تطبيق القوانني التي تتضمن عقوبات عىل هذه اجلرائم عن طريق أجهزهتا املختصة.
)1( أبو ش�امة، عباس، عوملة اجلريمة القتصادية، ص36؛ وعبد املوىل، س�يد، مواجهة اجلرائم القتصادية يف الدول 

العربية، ص161.
)2( يع�رف قان�ون العقوب�ات بأنه: ذلك الف�رع من القانون العام الداخيل الذي متارس الدولة من خاله س�لطتها يف 
التجريم والعقاب حلاية املصالح اجلوهرية للمجتمع. وينقسم إىل موضوعي، وإجرائي) شكيل (، واملوضوعي 
ينقسم إىل: القسم العام، والقسم اخلاص. انظر: عبد املنعم، سليان، النظرية العامة لقانون العقوبات، ص10، 12.
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3- التع�اون مع احلكومات واملنظات الدولية يف س�بيل مكافحة ه�ذه اجلرائم، وقيام ما يمكنها 
من جهد يف هذا الصدد.

ومن اجلهود التي تقوم هبا الدول يف سبيل تنفيذ اسرتاتيجيتها يف جمال التجريم ما ييل:

- سّن قوانني وأنظمة جترم السلوكيات التي تشكل اعتداء أو هتديدا للحقوق واملصالح القتصادية 
واملالية عمومًا واملصالح املرتبطة بالس�تثار عىل وجه اخلصوص، وتقرير العقوبات املناس�بة 
هلا، مع مراعاة حتديثها كلا دعت إىل ذلك احلاجة حتى تستطيع مواكبة املستجدات اإلجرامية 

يف القطاعات املالية والقتصادية، باإلضافة إىل انتهاج سياسة جنائية فعالة)1(. 

وتقوم الدول عادة بتجريم الس�لوكيات املرضة باملصالح القتصادية والس�تثارية يف قوانني 
خمتلفة كقانون العقوبات، وقانون الس�تثار، وقانون العقوبات القتصادي، والقانون التجاري، 
وقوانني: اجلارك، الرشكات، التموين والتسعري، والسترياد والتصدير، والقوانني املنظمة لشؤون 
الثروة الزراعية واحليوانية والسمكية، وقوانني مكافحة الرشوة والتزوير وتقليد العمات وهتريبها، 
وقوانني املصارف)2( هبدف محاية احلقوق واملصالح القتصادية اجلوهرية لألفراد واملجتمع، ومكافحة 

املخالفات املصاحبة للنشاطات املالية والقتصادية والستثارية يف خمتلف قطاعاهتا)3(.

ك�ا تقرر ال�دول يف قوانينها جزاءات)4(، وتدابري إدارية ومدنية واقتصادية وجزائية حس�ب 
جسامة اجلريمة املستهدفة وخطورهتا ملواجهة جرائم الستثار)5(.

 )1( أبو شامة، عباس، عوملة اجلريمة القتصادية، ص37.
)2( سليان، حسني حممد، مكافحة اجلرائم القتصادية، يف: أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية،) اجلرائم القتصادية وسبل 
مواجهتها (، ص260 وما بعدها؛ وعالية، سمري، املدخل لدراسة جرائم األعال املالية والتجارية، ص28؛ أبو عامر، 
حممد زكي، وعبد املنعم، سليان، قانون العقوبات اخلاص، بريوت: منشورات احللبي احلقوقية، 2006م، ص20-19.
)3( هتدف القوانني بأنواعها املختلفة إىل محاية املصالح الجتاعية كل فرع من زاويته، وخيتص القانون اجلزائي بحاية 
املصالح اجلوهرية للمجتمع واحلقوق األساسية لألفراد حتى وإن وردت تلك املصالح ضمن فروع أخرى للنظام 
القانوين كالقانون الدس�توري، وامل�دين واإلداري والتجاري. انظر: الرساج، عب�ود، مكافحة اجلرائم القتصادية 
والظواهر النحرافية، يف: أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية، ) اجلرائم القتصادية وأساليب مواجهتها (، ص63.
)4( اجلزاء هو األثر املرتتب عىل خمالفة القاعدة الرشعية أو القانونية وقد يكون جنائيا أو مدنيا أو إداريًا. انظر: خلف، 
أمحد حممد، احلاية اجلنائية للمستهلك يف القوانني اخلاصة، املنصورة: املكتبة العرصية، 2008م، ص 536؛ وعبد 
املنعم، سليان، النظرية العامة لقانون العقوبات، ص10، 15. وعرف أيضًا بأنه: ردة الفعل الجتاعي جتاه من 

اقرتف اجلريمة يف حق املجتمع. انظر: سليان، حسني حممد، مكافحة اجلرائم القتصادية، ص260.
)5( س�ليان، حس�ني حمم�د، مكافحة اجلرائ�م القتصادية...، يف: أكاديمي�ة نايف العربية للعل�وم األمنية، ) اجلرائم 

القتصادية وأساليب مواجهتها (، ص296.
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ومن اجلزاءات املدنية التي تتضمنها قوانني مكافحة اجلرائم املالية والستثارية:

1- بطان العقد أو الترصف املخالف للقانون بطانًا مطلقًا أو نسبيًا.

2- اإللزام بإعادة احلال إىل ما كانت عليه قبل اجلريمة.

3- التعويض عن األرضار الناجتة عن انتهاك املصلحة الستثارية)1(.

ومن اجلزاءات اإلدارية)2( التي تفرضها الدول عىل املستثمر املخالف للقانون واملرتكب جرائم 
يف ح�ق العملية الس�تثارية ويف ح�ق املجتمع ملنعه من تكرار جريمت�ه ومحاية املجتمع من رشه: 
مصادرة املواد واألجهزة التي ارتكب هبا املخالفة، سحب الرتخيص، إغاق املؤسسة، املنع من 
مزاولة النش�اط، احلرمان من اإلعفاءات واملزايا واحلوافز املقدمة للمس�تثمرين، زيادة الرضائب 
ع�ىل املس�تثمر املخالف، توجيه اللوم أو اإلنذار إلي�ه، وكثريًا ما تكون هذه اجلزاءات ذات صبغة 

اقتصادية كا يظهر من األمثلة السابقة)3(.

وم�ن اجل�زاءات اجلنائية)4(: الغرام�ة، واملصادرة، واحلبس أو أي عقوب�ة أخرى تراها اجلهة 
املختصة مؤدية للغرض كا ورد يف قوانني كثري من الدول العربية)5(، وعىل الرغم من اختاذ الدول 

)1( خلف، أمحد حممد، احلاية اجلنائية للمستهلك يف القوانني اخلاصة، املنصورة: املكتبة العرصية، 2008م، ص573، 
574؛ وعالية، سمري، املدخل لدراسة جرائم األعال املالية والتجارية، ص34.

)2( خت�ول القوان�ني عادة األجهزة اإلدارية بفرض عقوبات ملن خيل بأوامرها دون الرجوع إىل الس�لطة الترشيعية أو 
القضائية برشط أن تكون هذه اجلزاءات عىل وفق القانون. انظر: قطب، حممد عيل، املوسوعة القانونية واألمنية 

يف محاية املال العام، ص163.
)3( ال�رساج، عب�ود، مكافحة اجلرائم القتصادية والظواهر النحرافية، يف: أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية، ) 
اجلرائم القتصادية وأساليب مواجهتها (ص127؛ وخلف، أمحد حممد، احلاية اجلنائية للمستهلك يف القوانني 
اخلاصة، املنصورة: املكتبة العرصية، 2008م، ص575؛ وعالية، س�مري، املدخل لدراس�ة جرائم األعال املالية 

والتجارية، ص35.
)4( واجلزاء اجلنائي يشمل العقوبات املنصوص عليها يف قانون العقوبات أو يف القوانني اخلاصة، كا يشمل التدابري 
الحرتازية، ويعرف بأنه: التبعة القانونية التي يتحملها اجلاين كأثر مرتتب عىل اجلريمة التي ارتكبها. انظر: عبد 
املنعم، س�ليان، النظرية العامة لقانون العقوبات، ص701؛ وخلف، أمحد حممد، احلاية اجلنائية للمس�تهلك يف 

القوانني اخلاصة، ص541.
)5( الرساج، عبود، مكافحة اجلرائم القتصادية والظواهر النحرافية، يف: أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية،)اجلرائم 
القتصادية وأساليب مواجهتها (، ص128، 129؛ وخلف، أمحد حممد، احلاية اجلنائية للمستهلك يف القوانني 
اخلاصة، ص541؛ وعالية، س�مري، املدخل لدراس�ة جرائم األعال املالية والتجارية، ص34؛ والشواريب، عبد 

احلميد، اجلرائم املالية والتجارية، ص52-51.
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موقفًا متش�ددًا من مرتكبي اجلرائم املالية والقتصادية والس�تثارية، فإهنا يف املقابل تسعى دومًا 
إىل توفري ضانات عدلية وقضائية يستطيع الشخص من خاهلا التظلم أمامها إذا ما أراد ومل يرض 

باإلجراءات التي اختذت يف حقه أو األحكام الصادرة ضده.

إن جتريم الس�لوكيات الضارة وتش�ديد عقوباهتا مل يعد وحده كافيًا ملكافحة اجلرائم بش�كل 
ع�ام، وإن�ا أصبح من الرضوري إجي�اد جمموعة متكاملة من الوس�ائل والتداب�ري الوقائية املنعية 
والعاجي�ة للوق�وف أم�ام كل العوامل والظ�روف املهيئة حلدوث اجلريمة س�واء كانت عوامل 

نفسية أو اجتاعية أو اقتصادية أو غريها.

وحت�ى ت�ؤيت جهود مكافحة اجلرائ�م القتصادية واملالية ثارها جيب أن تش�تمل عىل وضع 
خطط تنموية اس�رتاتيجية تس�تهدف مكافحة الفقر واجلوع والتخلف واجلهل واملرض وغريها 
من األمراض الجتاعية الفتاكة، والتي قد يكون هلا دور يف هذه اجلرائم، وهو ما تسعى إليه كثري 

من الدول من خال أجهزهتا املختلفة)1(.

 وم�ا تق�وم به كثري من الدول احلديثة إجياد س�لطات خمتصة ) أمنية، حتقيق، قضاء ( ملكافحة 
جرائ�م الس�تثار، فقد أنش�أت بعض الدول العربي�ة جهاز أمن خمتص بمواجه�ة اجلرائم املالية 
والقتصادي�ة ب�ل وأنش�أ بعضها وح�دة أمن خاصة بمكافحة جرائم الس�تثار ك�ا هو احلال يف 
األردن، كا أنش�أت بعض الدول جهازًا خاصًا بماحقة مرتكبي اجلرائم املالية والتحقيق معهم 
ومب�ارشة الدع�وى ضدهم أمام املحاكم املختصة س�مي ) نيابة الش�ؤون املالي�ة والتجارية (، أو 
)النياب�ة العام�ة املالية ( كا فعلته كل من م�رص ولبنان، كا خصصت بعض الدول جهازا قضائيا 
للش�ؤون املالية كمرص وس�وريا حيث شكلتا حماكم ختتص بالنظر يف اجلرائم القتصادية، وقضاة 

للتحقيق يف اجلرائم القتصادية باإلضافة إىل األجهزة الرقابية األخرى)2(.

)1( التونيس، مصطفى، مكافحة اجلرائم القتصادية، يف: أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية، ) اجلرائم القتصادية 
وأساليب مواجهتها (، ص320.

)2( بكري، عبد الوهاب، التنظيم القانوين للنيابة العامة يف مرص ودوره يف مكافحة الفساد، يف: أكاديمية نايف العربية 
للعلوم األمنية، مكافحة الفس�اد، ج2، ص776؛ وعالية، س�مري، املدخل لدراس�ة األعال والتجارية، ص23؛ 
وزوين، هش�ام، وزوين، حمس�ن، وإس�حاق، أمحد، موسوعة املحاكم القتصادية، اإلس�كندرية: املكتب الدويل 

للموسوعات القانونية، ط1، 2009م، ص13.
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ويفرتض أن تكون لدى العاملني يف هذه األجهزة خربة كافية يف املجالت الستثارية واجلرائم 
التي يمكن أن تقع فيها نظرا للخصوصية التي تتميز هبا األنشطة الستثارية يف هذا العرص.  

   ومن الوسائل التي تتخذها الدول لتفادي وقوع اجلرائم املالية والوقاية منها وضع السياسات 
القتصادي�ة الازم�ة ملعاجلة املش�اكل القتصادية )كالفقر والبطالة وس�وء احلالة املعيش�ية...(، 
والجتاعي�ة ) كالتفرق�ة العنرصي�ة لبعض فئات املجتمع (، والسياس�ية املهيئ�ة حلصول جرائم 
الستثار، وإزالة العوائق التي متنع من نجاح اجلهود املبذولة يف احلد من جرائم الستثار، ويكون 

ذلك منصوصًا يف دساتريها وقوانينها الداخلية)1(.

- ومنها مكافحة الفساد اإلداري واملايل يف القطاعني العام واخلاص واختاذ اخلطوات واألساليب 
املالي�ة واإلداري�ة واملحاس�بية املناس�بة للحد من ذلك؛ نظرًا للنتائج الس�يئة هل�ذه اجلرائم عىل 

املؤسسات القائمة بالستثار ما يؤدي إىل خسارهتا أو اهنيارها متامًا.

إن مكافحة الفس�اد أو عىل األقل الدعوة إىل مكافحته تزداد حمليًا ودوليًا خاصة بعد إنش�اء 
منظمة الشفافية الدولية)2(. 

- ومنها مكافحة جرائم إس�اءة اس�تعال أجهزة التصال احلديثة بسن أنظمة عىل قدر ودقة 
هذا النوع من اجلرائم التي ترتكب عرب هذه الوسائل، وبدًل من ذلك الستفادة من هذه التقنيات 

يف الكشف عن هذه اجلرائم ومكافحتها)3(.

- ومنها أن الدول تنص يف قوانينها الداخلية ويف التفاقيات التي تكون طرفًا فيها عىل أهنا تتعاون 
مع الدول األخرى يف مكافحة هذه اجلرائم، وأهنا تشارك يف األجهزة واملنظات املكلفة بمحاربة 
اجلرائم املالية كالنرتبول يف جمال تسليم املجرمني ومصادرة األموال غري املرشوعة، واملنظات 

واألجهزة التابعة لألمم املتحدة ذات العاقة باجلرائم املالية والقتصادية بشكل فعال)4(.

)1( ال�رساج، عب�ود، مكافحة اجلرائم القتصادية والظواهر النحرافية، يف: أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية، ) 
اجلرائم القتصادية وأساليب مواجهتها (، ص144.

)2( عبد اهلل، حلسن بونعامة، )) الفساد وأثره يف القطاع اخلاص (( يف مكافحة الفساد، ج2، ص587، 590.
)3( عبد اهلل ، حممد حامد،، أنواع اجلرائم القتصادية، يف: أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية، ) اجلرائم القتصادية 

وأساليب مواجهتها (، ص175.
)4( سليان، حسني حممد، مكافحة اجلرائم القتصادية، يف: أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية، ) اجلرائم القتصادية 

وأساليب مواجهتها (، ص294.
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4. 3. 2  االتفاقيات واملواثيق الدولية ودورها في حماية االستثمار وحتقيق أمنه

وفيه فرعان:

الفرع األول: أنواع محاية االستثامر 

   هتت�م ال�دول بحاية اقتصاده�ا وأموال مواطنيها من اجلرائم والنته�اكات، وتضع أنظمة 
وقوانني جترم اإلخال بسياستها القتصادية واملالية، أو اإلخال باألنشطة الستثارية العامة أو 
اخلاصة الكائنة يف أراضيها، كا جترم السلوكيات )) املخلة بنظام التموين والتسعري وتنظيم الجتار 
باملواد الغذائية والسلع واستريادها وتصديرها وعمليات اإلنتاج والتوزيع والستثار...(()1(. 

   ه�ذا م�ا يتعلق بحاية أم�وال الدولة واقتصادها وثروات ومتل�كات مواطنيها داخليًا، أما 
محاية األموال الوطنية املستثمرة خارج حدود الدولة، فهناك نوعان من احلاية حتظى هبا.

النوع األول: احلامية املوضوعية 

   عرفت احلاية املوضوعية لاستثار بأهنا: )) كافة الضوابط واألسس الواجب التقيد هبا من 
قبل الس�لطات العامة يف الدولة املضيفة لاس�تثارات يف التعامل مع تلك الستثارات والناشئة 
عن األنظمة الداخلية للدولة والنظم واألعراف الدولية والتفاقيات واملعاهدات الدولية املربمة 

يف هذا الشأن (()2(، وتتم احلاية املوضوعية عادة عن طريقني:

الطريق األول: طريق الدساتري واألنظمة الداخلية وما تشتمل عليه من نصوص وأحكام تتضمن 
محاية امللكية اخلاصة والستثارات من أي اعتداء من قبل السلطات أو من غريها، فتنص 
الدولة املضيفة يف قوانينها عىل عدم جواز العتداء عىل حقوق املستثمرين، فا جيوز تأميم 
أو مص�ادرة أو ن�زع ملكية أي مس�تثمر إل لرضورة املصلحة العام�ة وطبقًا للقانون مع 
التعويض العادل املناسب الفوري؛ إذًا فالواجب عىل الدولة – تطبيقًا للحاية املوضوعية 
لاستثارات- منح كافة التسهيات الازمة لتنفيذ املشاريع الستثارية املرخص هلا من 

)1( أبو شامة، عباس، عوملة اجلريمة القتصادية، الرياض: جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، 1428ه�2007م، ص37.    
)2( اليحيى، حممد بن صالح، أحكام استثار رؤوس األموال األجنبية يف الفقه والنظام، ج2، ص496.
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قبلها، والس�اح للمس�تثمرين بتحويل أية مبالغ يرغبون يف حتويله�ا لإليفاء بالتزاماهتم 
وواجباهتم دون عوائق أو تأخري غري مربر، واحلرص عىل توفري احلاية القانونية الرضورية 

لاستثارات املنفذة داخل حدودها)1(. 

  الطريق الثاين: احرتام قواعد القانون الدويل التي تتضمن حدا أدنى من احلاية لألموال املستثمرة 
يف الدول األخرى، ما يعرض الدولة للمساءلة القانونية الدولية خلرقها قواعد القانون 
ال�دويل وعدم احرتامه�ا لاتفاقي�ات واملعاهدات الدولي�ة، فرعاية التفاق�ات الثنائية 
واجلاعي�ة املتعلقة بالس�تثار، وع�دم اإلخال بقواعد القانون الدويل حول الس�تثار 
والتج�ارة الدولي�ة واجب دويل، وعىل الدولة املضيفة لاس�تثار أن تف�ي به، ويف حالة 
نشوب حرب أو أي نزاع مسلح أو ثوري أو حرب أهلية أو حالة طوارئ وطنية، فعىل 

الدولة املضيفة أن تبذل أيضًا اجلهد الازم حلاية املستثمرين وأمواهلم)2(. 

النوع الثاين: احلامية اإلجرائية) الدبلوماسية( لالستثامر

   إن احلاية القانونية املوضوعية ليست كافية حلاية الستثار من التجاوزات والعتداءات، 
ب�ل ول تظه�ر فاعليتها إل عندما تظهر منازعات بني املس�تثمر والدولة املضيفة، كا أن املش�كلة 
ليس�ت فقط يف حتديد حقوق املس�تثمر يف القانون وتعريفه هبا بقدر ما هي يف طريقة الوصول إىل 
هذه احلقوق وإجياد )) وس�يلة مس�تقلة وحمايدة وفعالة يمكنه اللجوء إليها للفصل يف املنازعات 
الستثارية التي قد تنشأ بينه وبني الدولة املضيفة (()3(، فدعت احلاجة إىل وجود احلاية اإلجرائية 
حلاية حقوق املس�تثمرين؛ إذًا فاحلاية اإلجرائية رضورية يف حالة العتداء عىل حقوق املس�تثمر 
م�ن قب�ل الدولة املضيف�ة، أو عدم التزامها بتعهداهت�ا، أو عدم متكنه من الدف�اع عن حقوقه أمام 

الدولة املضيفة)4(. 

)1( خالد، هشام، عقد ضان الستثار، اإلسكندرية: جار الفكر اجلامعي ، ط1، 2008م، ص10-11؛ وصادق، 
هشام، النظام العريب لضان الستثار ضد املخاطر غري التجارية، اإلسكندرية: دار املطبوعات اجلامعية، 2003م، 

ص18 وما بعدها.  
)2( اليحيى، حممد بن صالح، أحكام استثار رؤوس األموال، ج2، ص496 وما بعدها.

)3( والنظامي، مصطفى خالد، احلاية اإلجرائية لاستثارات األجنبية اخلاصة، 2002م، ص28. 
)4( املصدر السابق، ص31.
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   وتعني احلاية اإلجرائية أن تتدخل دولة املستثمر وتقوم بإجراءات معينة جتاه الدولة املضيفة 
لاستثار مطالبًة بحقوق املستثمرين التابعني هلا واحلاملني جلنسيتها والذين تعرضوا ملخاطر غري 
جتارية من تأميم ومصادرة ملمتلكاهتم ونحوها، أو اعتداء أو مساس بحقوقهم انطاقًا من حقها 
يف محاية مواطنيها ومتلكاهتم يف الداخل واخلارج، مع إخفاق املعاجلات املحلية من قضاء داخيل 
أو حتكيم أو الطرق الودية بحّل القضية، فحينئذ تتدخل دولة املستثمر حماولة حّل القضية بالطرق 
الودية والطرق السياس�ية والدبلوماسية عن طريق بعثاهتا الدبلوماسية والقنصلية، واملفاوضات 
والتصالت الرسمية وغري الرسمية، أو عن طريق التحكيم أو القضاء الدويل كاللجوء إىل حمكمة 
العدل الدولية، وقد تلجأ يف حالت نادرة إىل اختاذ إجراءات أحادية ضد تلك الدولة مثل: وقف 
أو تعليق املساعدات القتصادية، أو مقاطعة سلع وبضائع تلك الدولة، أو جتميد أرصدهتا لدهيا، 
أو جتميد العاقات الدبلوماس�ية ويف حالت نادرة قد تلجأ إىل القوة العس�كرية مع كوهنا حمرمة 

يف القانون الدويل)1(.

الفرع الثاين: اجلهود اإلقليمية والدولية حلامية االستثامر

   وملا كانت كثري من اجلرائم املعارصة ذات الصبغة القتصادية واملالية تتجاوز حدود الدول 
يف ظل عرص العوملة واإلنرتنت ووسائل التصال احلديثة، وكان الستثار بطبيعته عابرًا للحدود)2( 
خاصة بعد إزاحة احلواجز وختفيض التعريفات اجلمركية وتطبيق كثري من الدول سياسة السوق 
احل�رة، وبعد إنش�اء منظمة التجارة العاملية التي يتضمن نظامها إلغ�اء القيود عىل حركة األموال 
وتدف�ق الس�لع، وكانت هذه العملية ل ختلو من مصاحبة بع�ض اجلرائم واملخالفات التي تطال 
مصالح العديد من الدول واألشخاص، برزت احلاجة إىل تعاون دويل وإبرام اتفاقيات ومعاهدات 

دولية تنظم هذا الشأن، وحتمي عملية الستثار. 

)1( صادق، هشام، النظام العريب لضان الستثار، ص22؛ والشيخ، فتح الرمحن عبد اهلل، محاية الستثارات األجنبية 
اخلاصة... ص 327؛ واليحيى، حممد بن صالح، أحكام استثار رؤوس األموال األجنبية يف الفقه والنظام، ج2، 

ص541، 543.
)2( تقسم الستثارات إىل  نوعني: وطني، وأجنبي واألخري هو الذي العابر حلدود وطنه.
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وهلذه املعاهدات الدولية والتفاقيات الثنائية أمهية كبرية يف محاية الستثار، وهلا قيمة قانونية 
يف القانون الدويل؛ لذا هتتم الدول احلديثة بمثل هذه التفاقيات واملعاهدات اخلاصة بالس�تثار 

حلاية أموال مواطنيها املستثمرة لدى الدول األخرى)1(.

وحت�رص ال�دول أن يكون نظامها القضائي الداخيل هو الفيصل يف أّي نزاع يقوم بينها وبني 
املس�تثمرين، وتن�ص عىل ذلك يف قوانينها إل أن املس�تثمر عادة ينظر إىل النظ�م القضائية للدولة 
املضيف�ة لاس�تثار نظرة ريبة؛ إذ ه�ي من صنع الدولة املخاصمة له يف الن�زاع املطروح، فيفضل 
دائًا اللجوء إىل التحكيم واجلهات العدلية الدولية؛ وهلذا تظهر احلاجة إىل إبرام معاهدات ثنائية 

ومجاعية تتضمن احلل هلذا اإلشكال.  

وبالفعل أبرم العديد من املعاهدات اجلاعية والثنائية، تتضمن التفاق عىل إنشاء مؤسسات 
ومراكز عدلية ورقابية؛ لتنظيم شؤون الستثار والتجارة الدوليني با يضمن حقوق كل من الدول 
واملستثمرين، وتتضمن أيضًا مكافحة اجلرائم القتصادية والستثارية من حيث الوقاية واملعاجلة 

مع الرتكيز عىل النواحي الوقائية واملنعية)2(. 

ومن أبرز املعاهدات والتفاقيات الدولية يف تسوية املنازعات الناشئة عن األنشطة الستثارية:

- التفاقية الدولية متعددة األطراف التي بموجبها أنشئ مركز دويل للتسوية والتوفيق والتحكيم 
يف املنازعات الستثارية وسميت ) اتفاقية البنك الدويل لتسوية املنازعات الستثارية بني الدول 
ومواطني الدول األخرى ( يف عام 1965م، ودخلت حيز التنفيذ عام 1966م. وأبرمت هذه 
التفاقية هبدف تش�جيع انتقال رؤوس األموال بني الدول وتوفري الوس�ائل القانونية الكفيلة 
لذل�ك وتس�وية أي ن�زاع قانوين ينش�أ عن أحد الس�تثارات، وذلك بالتوفي�ق بني األطراف 

املتنازعة أو التحكيم قبل اللجوء إىل القضاء الدويل)3(. 

)1( الشيخ فتح الرمحن عبد اهلل، محاية الستثارات األجنبية اخلاصة يف القانون السوداين والقانون الدويل، ص325.
)2( عوض، حممد حميي الدين، جريمة غسل األموال، ص224-223.

)3( دباح، عيسى، موسوعة القانون الدويل، ج4، ص133؛ والنظامي، مصطفى خالد، احلاية اإلجرائية لاستثارات 
األجنبي�ة اخلاصة، 2002م؛ وغانم، حممد أمحد، قواعد احلاية املوضوعية واإلجرائية لاس�تثارات األجنبية يف 

القانون الدويل والقانون املرصي املقارن، مكتبة الوفاء، ط1، 2009م.
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- ومن التفاقيات التي أبرمت حلاية التجارة والستثار الدوليني التفاقية التي أنشئت عىل ضوئها 
منظمة التجارة العاملية التي هتدف إىل حترير ومحاية التجارة والستثار الدوليني، وتشجيع حركة 
رؤوس األموال عىل املستوى الدويل وحل كافة املنازعات التي قد تثور بني الدول األطراف، 

تلك املنظمة التي تعمل جنبًا إىل جنب مع صندوق النقد الدويل)1(.

  - ومنه�ا التفاقي�ة الدولية ملكافحة الفس�اد، ك�ا أن هناك جهودًا دولي�ة ملكافحة الفقر واجلهل 
واملرض وتعزيز التنمية، وتأثري كل ذلك عىل األمن القتصادي واضح)2(.

   وكان اهت�ام الع�امل بمكافح�ة اجلرائم القتصادي�ة با فيها اجلرائم ذات الصلة بالس�تثار 
يف ازدياد منذ الس�بعينات من القرن املايض حيث كان يطرح موضوعات مثل: جرائم أصحاب 
الياقات البيضاء، والرشوة، واجلريمة املنظمة، وجرائم الرشكات املتعددة اجلنسيات جريمة غسل 
األموال وغريها من املوضوعات يف املؤمترات الدولية كمؤمتر األمم املتحدة للوقاية من اجلريمة 
ومعاملة املذنبني عام1975م واملؤمترات التي أعقبته، كا كانت هناك جهود دولية وإقليمية وحملية 

ملواجهة اجلرائم املالية والقتصادية ومحاية الستثارات)3(.

فمنها عىل املستوى الدويل:

1- إنشاء الوكالة الدولية لضان الستثار عام: 1984م، وإنشاء املنظمة الدولية للرشطة اجلنائية) 
اإلنرتبول (، وإنشاء حماكم عدلية وجنائية دولية، كا أبرمت العديد من املعاهدات تسهم يف 

مكافحة اإلجرام وتنظيم تسليم املجرمني)4(.

)1( قامت الدول الرأس�الية املنترصة يف احلرب العاملية الثانية بإنش�اء ثاث مؤسس�ات اقتصادية هي: صندوق النقد 
ال�دويل هيت�م بالش�ؤون النقدي�ة الدولية، والبنك ال�دويل هيتم بالقضاي�ا التنموية، ومنظمة التج�ارة العاملية هتتم 
بالقضايا التجارية والستثارية. انظر: البقمي، ناصح، سياسات منظات العوملة القتصادية، ص65؛ وشحاتة، 
حممد الس�انويس، التجارة الدولية يف ضوء الفقه اإلس�امي واتفاقيات اجلات، ص131-133؛ وصدقة، عمر 
هاش�م، ضان�ات الس�تثارات األجنبية يف القانون الدويل، اإلس�كندرية: دار الفك�ر اجلامعي، ط1، 2008م، 

ص153-151. 
)2(عبد املوىل، سيد، مواجهة اجلرائم القتصادية يف الدول العربية، ص152.  

)3( أبو شامة، عباس، عوملة اجلريمة القتصادية، ص120.
)4( عبد املنعم، سليان، النظرية العامة لقانون العقوبات، ص29-28.
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2- جهود اهليئات املختلفة التابعة لألمم املتحدة التي هتتم بالشؤون القتصادية، ومكافحة اجلرائم، 
وجهود منظمة التعاون والتنمية القتصادية األوروبية، وجمموعة العمل املايل، وجهود الدول 
الثانية الكربى كالتوصيات األربعني املنبثقة من مؤمتر باريس 1989م للدول السبع الكربى 

واتفاقية بازل األوىل والثانية)1(.

 أما عىل املستوى اإلقليمي فهناك جهود عديدة أيضًا ملكافحة هذه اجلريمة، ففي أوروبا حيث 
يوجد العديد من األجهزة واملنظات ملواجهتها، وكذا القارة األمريكية.

- كا أن هناك جهودًا جيدة بذلت من قبل الدول العربية ملكافحة اجلرائم ذات الصبغة القتصادية 
كالجت�ار باملخ�درات واملؤث�رات العقلية وغس�ل األموال جاءت عىل ش�كل عق�د مؤمترات 
وإب�رام اتفاقي�ات واس�رتاتيجيات، ومن اجلهود العربي�ة يف هذا الصدد إص�دار اتفاقية عربية 
حول اس�تثار رأس املال العريب سميت: ) التفاقية املوحدة لستثار رؤوس األموال العربية 

يف الدول العربية(.

واس�تمرت اجلهود العربي�ة ملكافحة اجلرائم املالية والقتصادية حتى اآلن، فعىل س�بيل املثال   
ورد يف توصيات املؤمتر الرابع والعرشين لقادة الرشطة واألمن العرب عام 2000م )) دعوة 
الدول األعضاء إىل توعية مواطنيها والرشكات الستثارية بأساليب العصابات اإلجرامية يف 

عمليات غسيل األموال (()2(.

 - ومن اجلهود العربية يف هذا الصدد أيضًا إنشاء الوكالة العربية لضان الستثار عام 1971م، 
ودخلت حيز النفاذ عام 1974م، وهتدف إىل التأمني ضد املخاطر غري التجارية تشجيعًا لنتقال 
رؤوس األم�وال ب�ني الدول العربية، كا يوجد الكثري من رشكات التأمني الوطنية واإلقليمية 

والدولية والتي تستهدف محاية الستثار)3(. 

 )1( عبد املوىل، سيد، مواجهة اجلرائم القتصادية يف الدول العربية، ص148، 152-151.
)2( ش�بييل، خمتار حس�ني، اإلجرام القتصادي واملايل الدويل وسبل مكافحته، الرياض: جامعة نايف العربية للعلوم 

األمنية، 1428ه�2007م.
)3( ص�ادق، هش�ام عيل، النظام العريب لضان الس�تثار ضد املخاط�ر غري التجارية، اإلس�كندرية: دار املطبوعات 

اجلامعية، 2003م، ص42، 48-46.
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واخلالصة 

   إن مواجهة ظاهرة اجلريمة الستثارية تتطلب تضافر جهود وطنية وإقليمية ودولية، تبدأ 
بش�عور وإدراك حجم وخطورة هذه الظاهرة وأثرها السيئ عىل التنمية القتصادية والجتاعية 
وعىل الس�تقرار واألمن الجتاعي، ومن ثم القيام بتوعية الناس عىل خطورهتا باس�تخدام كل 
الطرق والوس�ائل املتاحة، واختاذ كافة التدابري الازمة ملواجهتها، ووضع قوانني فعالة، وانتهاج 
سياس�ة جنائية حكيمة منبثقة من مبادئ رشيعتنا الغراء، وتفعيل التفاقيات واملعاهدات املربمة 
بني الدول العربية واإلسامية أوًل ثم بقية دول العامل حول هذا املوضوع رشيطة أل تتعارض مع 
أحكام الرشيعة، وكذلك إنشاء أجهزة مكافحة ورقابة فاعلة وقوية وقادرة عىل مواجهة املشكلة، 
ليس فقط عىل املستوى الوطني وإنا تتجاوزها إىل املستوى الدويل؛ بحيث يتم التعاون والتنسيق 
بني دول العامل ملواجهة جرائم الستثار مع اختاذ التدابري واآلليات الرضورية الكفيلة لذلك مثل 
مكافحة الفساد يف كل املستويات، وحتسني أوضاع املوظفني، وتقوية األجهزة الرقابية وتنويعها 

بني أهلية ورسمية)1(.

)1( عبد املوىل، سيد، مواجهة اجلرائم القتصادية يف الدول العربية، 142.
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الفـصـل اخلامس
االستثمار في جمهورية جيبوتي وسبل حمايته

 في ضوء قانون االستثمار
5. 1 التمهيد

   أصبح اإلجرام بأناطه وأنواعه املختلفة، يقلق البرشية وهيدد مصاحلها اجلوهرية من نفس 
أو مال أو عرض ويعرضها للخطر؛ لذا كانت البرشية قديًا وحديثًا تسعى دائًا إىل مواجهته باختاذ 
كاف�ة التدابري املمكنة للحيلول�ة دون وقوع جرائم خطرية تنتهك مصاحله احليوية، وكانت خترتع 
العدي�د من الوس�ائل واألس�اليب ملواجهة هذا اخلطر الداهم والتي ق�د ختتلف باختاف الزمان 

واملكان والظروف واملجتمعات والدول.

  ويف ه�ذا الفص�ل ياول الباحث بيان اجلرائ�م واملخاطر واملخالفات التي يمكن أن حتصل 
ضد تنمية املال واستثاره يف مجهورية جيبويت وبيان ما تضمنه قانون الستثار اجليبويت من أحكام 
وإجراءات مع إلقاء الضوء عىل األنش�طة الستثارية يف جيبويت وجمالهتا، وبيان الضانات التي 
تقدمها احلكومة للمستثمرين وللعملية الستثارية عمومًا سواء كانت قانونية أو قضائية أو أمنية 

من خال قانون الستثار، مع بيان أنواع احلاية األخرى التي يتضمنها قانون الستثار. 

5. 2  التعريف بجمهورية جيبوتي

   تقع مجهورية جيبويت يف رشق القارة اإلفريقية ) منطقة القرن اإلفريقي (، حتدها من الغرب 
إثيوبيا، ومن اجلنوب الصومال، ومن الشال أرترييا، ومن الرشق خليج عدن، وتطل عىل املدخل 

اجلنويب للبحر األمحر وبالتحديد عىل مضيق باب املندب)1( واخلريطة الاحقة توضح ذلك.

)1( خوجيل، مصطفى حممد، )) مجهورية جيبويت (( يف: املوسوعة اجلغرافية للعامل اإلسامي، جامعة اإلمام حممد بن 
سعود اإلسامية، 1419ه�1999م، ج10، ص533.
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 استعمرت مجهورية جيبويت من قبل فرنسا قرنًا كامًا أو يزيد واستقلت عنها عام 1977م.

   وظه�ر اهتام فرنس�ا بجيبويت بعد احتال منافس�تها ) بريطانيا( أج�زاءًا من أرايض الدول 
املج�اورة مث�ل: الصومال) زيلع وبرب�را (، واليمن)عدن( املجاورتني جليب�ويت؛ لكي حتافظ عىل 
ت�وازن الق�وة يف هذه املنطقة املهمة خاصة بعد افتتاح قناة الس�ويس عام 1869م، فوطئت أقدام 
الفرنس�يني عىل الس�واحل اجليبوتية وبالتحديد س�احل)أوبوك( عام 1862م تقريبًا، ويف وقت 

لحق بنى الفرنسيون ميناء جيبويت الذي حتول بعد ذلك إىل عاصمة للمستعمرة الفرنسية)1(. 

  تبلغ مس�احة جيبويت ثاثة وعرشين ألف كيلو مرت مربع تقريبًا، ويقدر عدد الس�كان بثان 
مائ�ة ألف)800.000( نس�مة، متث�ل القومية الصومالية األغلبية، تأيت بعده�ا القومية العفرية، 

وهناك أقلية عربية، كا يوجد جمموعات فرنسية وإثيوبية وأرتريية استوطنت جيبويت)2(.

 يتكلم سكان جيبويت باللغات: الصومالية، والعفرية، والفرنسية، والعربية، والفرنسية هي 
اللغة الرسمية يف الباد.

)1( فريد، عثان عبد اهلل، تأخر موظفي القطاع العام عن س�اعات العمل الرس�مية وأثره عىل أداء العاملني، رس�الة 
ماجستري يف إدارة األعال من جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، 2010م، ص107-106.

)2( املص�در الس�ابق، ص104؛ وخوج�يل، مصطف�ى حمم�د، )) مجهورية جيب�ويت (( يف: املوس�وعة اجلغرافية للعامل 
اإلسامي، ج10، ص533.
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سكان جيبويت مسلمون مائة يف املائة )100%(، وإن كانت هناك بعض الدراسات تشري إىل 
وجود نسبة حمدودة غري مسلمة، ولكن ل وجود هلا يف واقع املجتمع اجليبويت)1(.

5. 3  مناخ االستثمار)2( في جمهورية جيبوتي

5. 3. 1 نبذة عن االقتصاد اجليبوتي

   متتاز مجهورية جيبويت بأمهية اقتصادية وباقتصاد نام؛ ألهنا تتمتع بموقع اسرتاتيجي حيوي 
بحي�ث تط�ل ع�ىل مضي�ق ) باب املندب ( ذل�ك املمر املائي ال�ذي يمر به جزء كب�ري من التجارة 
الدولي�ة، ك�ا أهنا قريبة م�ن أغنى منطقة بالنفط يف العامل )منطقة: ش�به اجلزي�رة العربية والعراق 
وإيران (، فهي تقع عىل خط اتصال بني قارات العامل آس�يا وإفريقيا وأوروبا وأمريكا جتاريًا، كا 
متتاز باستقرار سيايس وأمني، باإلضافة إىل أهنا متتلك العديد من الثروات املتنوعة مل يستفد منها 

بالوجه األمثل حتى اآلن)3(. 

القتصاد اجليبويت اقتصاد نام له مس�تقبل واعد، فاحلركة التجارية والس�تثارات تتطور يف 
جيبويت بشكل ملحوظ مستفيدة من ميزاهتا اجلغرافية، وقد تنبهت احلكومة اجليبوتية مبكرًا ألمهية 
موقعها اجلغرايف اقتصاديًا، وحاولت استثار ذلك، فبدأت بخطوات إصاح اقتصادي يف وقت 
مبك�ر، وقامت بتنفيذ سياس�ة اخلصخصة وفتح الباب أمام القطاع اخلاص واس�تقطاب رؤوس 
األموال األجنبية (، وقامت بتحديث وجتهيز مرافقها احليوية كامليناء واملطار بش�كل يتناسب مع 
تطلعاهتا وخططها التنموية والقتصادية، باإلضافة إىل أهنا تتمتع بعملة )الفرنك اجليبويت( ثابتة 

ومستقرة حيث مل تشهد تغريات كبرية يف سعر الرصف منذ فرتات طويلة)4(.

)1( فريد، عثان عبد اهلل، تأخر موظفي القطاع العام عن ساعات العمل الرسمية وأثره عىل أداء العاملني، ص106.
)2( يقصد بمناخ الستثار: )) جممل األوضاع والظروف السياسية والقتصادية والجتاعية والقانونية التي تؤثر يف 
توجهات رأس املال وتوطنه، أو التي تؤثر يف ثقة املس�تثمر  (( انظر: النظامي، مصطفى خالد، احلاية اإلجرائية 

لاستثارات األجنبية اخلاصة، ص24.
)3( مع ما يقال من قلة موارد جيبويت لكني واثق من كفاية مواردها لس�كاهنا عىل األقل لو اس�تخرجت واس�تثمرت 

واستغلت ووزعت بطريقة صحيحة وعادلة.
)4( فارح، أمحد حسن، تقويم األداء القتصادي جلمهورية جيبويت، رسالة ماجستري يف القتصاد من جامعة أمدرمان 

اإلسامية، كلية القتصاد والعلوم السياسية، 1425ه�2004م، ص93-92.
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تعت�رب مجهوري�ة جيبويت م�ن الدول الفقرية ملحدودي�ة مواردها الطبيعي�ة والبرشية، ويعتمد 
اقتصادها يف أغلبه عىل التجارة واخلدمات، ويس�تفيد القتصاد اجليبويت من الوجود العس�كري 
األجنبي عىل أراضيه فلفرنس�ا أكرب قاعدة عس�كرية خارج أراضيها؟ ويف جيبويت قاعدة للقوات 
الدولية ملكافحة ما يسمى باإلرهاب وخصوصًا القوات األمريكية واملتحالفون معها كا يستعني 
باملعونات اخلارجية من قبل الدول الصديقة أو املانحة كاململكة العربية السعودية وفرنسا واليابان 
وغريها، أو املعونات التي تقدمها املؤسسات الدولية كالبنك الدويل وصندوق النقد الدويل لتغطية 

بعض حاجاته القتصادية ومتويل املشاريع التنموية)1(.   
وأغلب األنش�طة القتصادية يف جيبويت ترتكز عىل الزراعة والرعي وصيد األس�اك والنقل 

والتصالت السلكية والاسلكية واملصارف والتجارة والسياحة وفيا ييل تفصيل ذلك)2(. 
   - الزراع�ة: ونظ�رًا لقلة األمطار وتذبذهبا قلت الس�تثارات الزراعية؛ ولذا تثمل الزراعة %5 
من الناتج القومي املحيل؛ وهلذا تستورد جيبويت معظم احتياجاهتا من احلبوب والثار والفواكه 
واخل�رضوات من اخلارج، كا تس�تورد معظم احتياجاهت�ا الغذائية من اللحوم واأللبان والرز 

والرب والسكر والشاي وغريها)3(.  
- الرعي: كان الرعي وتربية احليوانات من احلرف واألنش�طة القتصادية الرئيس�ة يف جيبويت إىل 
عهد غري بعيد، ول يزال الرعي يؤدي دورًا هامًا ويسهم يف القتصاد اجليبويت بشكل ملحوظ، 
وتعترب الثروة احليوانية من أهم مواردها، فهي متتلك عرشات اآللف إن مل تكن مئات اآللف 
م�ن رؤوس احليوان�ات من اإلبل والبقر والغنم، لكن مع ذلك؛ فإهنا ليس�ت مكتفية وثروهتا 
احليوانية تتدهور بسبب اجلفاف املتكرر والرعي اجلائر واإلفساد البيئي وتدمري الغطاء النبايت 
بقطع األش�جار ألغراض الوقود والبناء من قبل بعض الس�كان، وبسبب نزوح وهجرة كثري 
من س�كان البادية إىل املدن واس�تقرارهم فيها وخاصة العاصمة جيبويت، فهؤلء يس�تهلكون 

حاجتهم من اللحوم واأللبان ونحوها دون أن يسهموا يف إنتاجها)4(. 

)1( خوجيل، مصطفى حممد، )) مجهورية جيبويت (( يف: املوسوعة اجلغرافية للعامل اإلسامي، ج10، ص564؛ واملؤسسة 
العربية لضان الستثار، تقرير مناخ الستثار يف الدول العربية لعام 1998م، الكويت، ص121-120. 

)2( خوجيل، مصطفى حممد،)) مجهورية جيبويت (( يف: املوسوعة اجلغرافية للعامل اإلسامي، ج10، ص564. 
)3( املصدر السابق، ج10، ص565.

)4( خوجيل، مصطفى حممد، )) مجهورية جيبويت (( يف: املوسوعة اجلغرافية للعامل اإلسامي، ج10، ص572-567.



160 

- صيد األساك: يبلغ طول سواحل جيبويت إىل )300( كيلومرت تقريبًا وهي غنية بالثروة السمكية 
بطبيع�ة احلال، والس�تفادة م�ن هذه الثروة متدنية ألس�باب منها: ضع�ف اإلمكانات املادية 
والفنية لدى كثري من أبناء الشعب، النظرة الجتاعية ملن يمتهن هذه املهمة كا هو احلال عند 
كثري من س�كان هذه املنطقة، قلة الس�تثارات الوطنية واخلارجية يف هذا القطاع، قلة الوعي 
وع�دم وجود سياس�ة اقتصادية فعالة، ومع ذلك تنت�ج جيبويت مئات اآللف من األطنان من 

املنتجات السمكية سنويًا)1(. 

�  الث�روة املعدني�ة: ومتتلك جيبويت ثروة معدنية مث�ل امللح واحلديد والنحاس واجلبس والذهب 
وبرليت مل يستغل بعد بشكل جيد بسبب قلة الستثارات الوطنية واألجنبية يف هذا املجال)2(.

- الس�ياحة ف�إن لدى جيبويت من مجال الطبيعة من ش�واطئ وجب�ال وتضاريس ما يكفل جذب 
السياح إليها)3(. 

�   التج�ارة: وتق�دم جيب�ويت خدم�ات مهمة للتج�ارة اخلارجية عن طريق املين�اء واملطار اللذين 
يتميزان بأمهية خاصة بسبب موقع جيبويت اجلغرايف، فهي مركز نقل للبضائع خاصة من وإىل 
جارهت�ا الكب�رية إثيوبيا والتي ل متتلك ميناء رغم كرب كثافتها الس�كانية وحاجتها لاس�ترياد 
والتصدي�ر، وهناك خط س�كة حدي�د يربط بني عاصمة البلدين: جيب�ويت وأدس أبابا يقارب 

طوله ثان مائة)800( كيلومرت وهو الوحيد الذي يربط إثيوبيا بالبحر)4(.   

- ومن املجالت التي تستحق التنويه والذكر واإلشادة جمال املصارف فلها تاريخ طويل يف جيبويت 
وقفزت إىل األمام بش�كل ملحوظ يف اآلونة األخرية، بل دخلت املصارف اإلس�امية إىل هذا 

املجال بقوة فضا عن املصارف التجارية والبنك املركزي)5(. 

)1( املصدر السابق، ج10، ص573.   
)2( فارح، أمحد حسن، تقويم األداء القتصادي جلمهورية جيبويت، ص54، 114.  

)3( خوجيل، مصطفى حممد، )) مجهورية جيبويت (( يف: املوسوعة اجلغرافية للعامل اإلسامي، ج10، ص564.
)4( العبودي، حممد بن نارص،القلم وما أويت يف جيبويت، الرياض: مطبعة النرجس، ]د.ت[،ص28.

)5( فارح، أمحد حسن، تقويم األداء القتصادي جلمهورية جيبويت، رسالة ماجستري »غري منشورة«، ص95 .
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- كا تتس�م الس�وق اجليبوتية باحلرية، وتصنف جيبويت ضمن الدول اجليدة يف مس�توى احلرية 
التجاري�ة، ول يوج�د قي�ود كبرية عىل التجارة اخلارجية متنع تدفق الس�لع عرب احلدود س�واء 
الص�ادرات أو ال�واردات، أو قيود عىل التحويل من عملة إىل أخرى، ومن جيبويت إىل اخلارج 

مقارنة بدول أخرى جماورة أو غري جماورة هلا)1(. 

- الصناع�ة: تس�اهم كل من وزارة التجارة والصناع�ة ووزارة الزراعة يف توفري املواد اخلام التي 
تعتم�د عليه�ا الصناعة الوطنية، وللقطاع اخلاص دور مهم يف دفع عملية التنمية الوطنية قدمًا 
وبالذات الس�تثار يف القطاع الصناعي، ومن اجلهود التي تبذهلا وزارة الصناعة والتجارة يف 

هذا الصدد:

- تطوير القوانني املعمول هبا يف هذا املجال كقانون املوارد الوطنية وقانون الستثار.

- تطوير قطاع النقل واملواصات. 

- إعادة النظر يف أسعار اخلدمات التي تدخل يف عملية التصنيع مثل الكهرباء واملاء والتصالت)2(.

5. 3. 2  النشاطات االستثمارية في جمهورية جيبوتي

   حت�رص ال�دول عادة ع�ىل جذب رؤوس األموال اخلارجية إليه�ا، وتبذل جهودًا حثيثة يف 
ذلك؛ لفوائد هذه األموال لاقتصاد الوطني من نقل للتقنية وتدريب لأليدي الفنية الوطنية وتنويع 
ملصادر الدخل وتطوير للمنتجات الوطنية ومتويل املرشوعات التنموية املنشودة؛ كا جتتهد حتسني 
مناخها الستثاري ومهد الطريق أمام الستثارات األجنبية باختاذ اإلجراءات والتدابري الكفيلة 
لذلك؛ وبناء عىل ذلك فإن مجهورية جيبويت ليس�ت بدعًا يف أن تبذل جهودا كبرية يف اس�تقطاب 

رؤوس األموال لاستثار يف جيبويت)3(.

)1( فارح، أمحد حسن، تقويم األداء القتصادي جلمهورية جيبويت، ص103؛ واملوسوعة اجلغرافية للعامل اإلسامي، 
ج10، ص574.

)2( خوجيل، مصطفى حممد، املوسوعة اجلغرافية للعامل اإلسامي، ج10، ص574، 588؛ وانظر: احلوار مع وزير 
.www.alqarn.dj:التجارة والصناعة املنشورة يف جريدة القرن اجليبوتية

)3( النظامي، مصطفى خالد، احلاية اإلجرائية لاستثارات األجنبية اخلاصة، 2002م،  ص240.
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    هناك أمور ثاثة يدخلها – عادة - املستثمر يف اعتباره قبل الستثار هي: 

1- الفرص الستثارية املتوفرة واملتاحة يف املكان الذي يرغب يف الستثار فيه.

2- الظروف السياسة والجتاعية والقانونية.

3- اإلجراءات احلكومية ذات الصلة بالستثار)1(.   

وبالنس�بة جلمهوري�ة جيب�ويت، فإهن�ا عىل مس�توى جيد يف هذه األم�ور؛ إذ إهن�ا تتمتع بأمن 
واس�تقرار فريدين مقارنة ببقية دول املنطقة، وهلا عاقات جيدة مع دول اجلوار؛ وذلك بس�بب 
سياس�تها احلكيمة، ما جعلها حمل أنظار املس�تثمرين وفتح أبواهبا لاستثارات األجنبية، وبدأت 
بالفعل تتواىل الستثارات إليها كالستثار يف املوانئ حيث بدأت رشكة موانئ ديب العاملية تستثمر 
يف املين�اء اجليبويت ووف�رت له التجهيزات واملعدات واخلدمات العرصي�ة املطلوبة، وهناك ميناء 
آخر)دورال�ه( حت�ت اإلعداد، وهناك أيضًا مرشوع طموح وفريد وهو بناء اجلرس الذي يربط بني 
جيب�ويت واليم�ن، ومن ثّم يربط بني القارتني اإلفريقية واآلس�وية، كا ف�ازت رشكة إماراتية عام 

2002م أيضًا بعقد لاستثار يف املطار. 

ك�ا بدأت الس�تثارات اخلارجية يف القطاع احليواين ) الثروة احليوانية( فقد أنش�أت رشكة 
اجلابري الس�عودية حمجرًا للموايش، ك�ا أن احلكومة اجتهت نحو اخلصخصة لبعض القطاعات 

واملرافق العامة كامليناء واملطار)2(. 

من أبرز القطاعات املتاحة لاستثار فيها حسب قانون الستثار اجليبويت ما ييل:

- الستثار يف صناعة املنتجات ذات األصل النبايت أو احليواين.

- الستثار يف املنتجات السمكية صيدًا وجتميدًا وختزينًا... وبناء وإصاح وصيانة السفن.

- استغال املعادن والستثار يف جمال املعادن استخراجًا وحتويًا وتصنيعًا.

- الستثار يف املجالت اللكرتونية والكهربائية والطاقة.

- النشاطات املرصفية واملالية والقروض)3(.   

)1( النظامي، مصطفى خالد، احلاية اإلجرائية لاستثارات األجنبية اخلاصة، ص24.
)2( فارح، أمحد حسن، تقويم األداء القتصادي جلمهورية جيبويت، ص111.

)3( انظر: املادة التاسعة من قانون الستثار اجليبويت.  
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5. 4  سبل حماية االستثمار في جمهورية جيبوتي وفق قانون االستثمار
5. 4. 1  أبرز املخاطر واجلرائم واملخالفات التي يتعرض لها االستثمار في جيبوتي

تسعى الدول إىل ترسيع عملية التنمية القتصادية ودفعها قدمًا، وتضع اخلطط الكفيلة لذلك 
بدءًا بتحس�ني بنيتها األساس�ية وتعديل قوانني ونظم الرضائب والس�تثار، والعمل عىل توطيد 
األمن هبدف توطني رؤوس األموال الوطنية، وجذب رؤوس األموال األجنبية مع تقديم احلوافز 

الازمة لذلك.

 ومع ذلك فهناك خمالفات وجرائم ترتكب يف هذا اإلطار تقلل من نجاح هذه املساعي وتلك 
اخلطط منها: التهرب الرضيبي والرشوة واستغال النفوذ وجرائم ذوي الياقات البيضاء وهتريب 
األم�وال إىل اخل�ارج بطريق غري مرشوع وجريمة النصب والحتي�ال والغش التجاري وتزييف 

العمات والحتكار وتلويث البيئة والعتداء عىل املال وغريها، 

ومن املخاطر غري التجارية التي قد يتعرض هلا الستثار أيضًا: التأميم، املصادرة ونزع امللكية، 
الس�تياء، وضع احلراس�ة عىل املرشوع، احل�دّ من حرية حتويل النقود إىل خ�ارج البلد املضيف 
لاستثار، األرضار التي قد حتصل للمستثمرين جراء الثورات الداخلية واحلروب األهلية)1(.  

وترتكب هذه املخالفات واجلرائم ألسباب منها: 

- عدم وضوح وشمول القوانني املتعلقة باملجالت القتصادية.

- عدم استقرارها؛ لكوهنا عرضة للتغيري يف أي حلظة.

- فقداهن�ا اهليب�ة والحرتام والس�يادة ما يؤدي إىل انتش�ار املخالف�ات واجلرائم التي تؤثر س�لبًا 
ع�ىل حتقي�ق التنمية القتصادية، وتعرقل دخول األموال املس�تثمرة إىل الوطن وحتد من حتقيق 

األهداف املرجوة.

- الرغبة يف احلصول عىل أرباح كبرية رسيعة من قبل املس�تثمرين، وارتكاب ما يتضمن إخاًل 
باملصالح اجلوهرية املتعلقة بالستثار.

)1( انظر: املواد من 37-42 من قانون الستثار اجليبويت.  
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- خمالفة القواعد والضوابط والرشوط واللوائح املنظمة لشؤون الستثار من قبل املستثمرين.

- التغريات السياسية والقتصادية كالنتقال إىل املذهب الشرتاكي القتصادي، أو تغيري السلطة 
السياسية)1(. 

وجترم خمتلف القوانني با فيها قوانني مجهورية جيبويت كل األمور التي من شأهنا اإلخال بأمن 
الستثار، وتعمل الدول عىل محاية الستثار بعدة طرق منها: توفري ضانات اقتصادية وأمنية وقضائية، 
ومنها: تضمني جزاءات وعقوبات يف قوانينها لزجر كل من تسول له نفسه اقرتاف خمالفة ضد الستثار، 

ويف املطلبني اآلتيني يتم احلديث عن الضانات واجلزاءات التي يتضمنها قانون الستثار اجليبويت.

5. 4. 2 الضمانات التي يتضمنها قانون االستثمار 

   هناك العديد من الطرق واألساليب حلاية الستثارات والتجارة الدوليني يوفرها القانون 
الدويل والقوانني الداخلية من الناحية املوضوعية واإلجرائية، ويعترب توفر الضانات الدستورية 
والقانونية لاستثار أمرًا رضوريًا عىل الرغم من عدم استقرار القوانني يف كثري من الدول النامية 

وذات احلزب الواحد وسهولة تعديلها حسب رؤى وسياسات قادهتا)2(.   

  إن القوانني اجليبوتية أسوة بغريها من قوانني دول العامل حتتوي عىل ضانات عديدة تقدمها 
للمس�تثمرين تش�جيعًا لاس�تثار يف جيبويت وتوطني رؤوس األم�وال الوطنية وجذب رؤوس 
األم�وال األجنبي�ة، وهي أنواع عدة فمنها ضانات أمنية لتوفري املناخ اآلمن املس�تقر لاس�تثار، 
وضان�ات قضائية يتمكن املس�تثمر م�ن خاهلا التظلم أم�ام اهليئات القضائي�ة اجليبوتية من أي 
جتاوزات يتعرض هلا سواء من قبل احلكومة أو من غريها وتعويض املترضر بتعويض عادل حسب 
ما نصت عليه املادة الثانية عرش من الدستور والثانية واألربعون من قانون الستثار اجليبويت.  

وأنش�أت احلكوم�ة جهة ترشف عىل الس�تثار وه�ي الوكالة الوطنية لاس�تثار، وهلا كافة 
الصاحيات ملراجعة وتدقيق الطلبات املقدمة من املستثمرين الراغبني يف الرتخيص ملرشوعاهتم 

)1( عبد املوىل، سيد، تأثري اجلريمة عىل خطط التنمية الجتاعية والقتصادية يف الوطن العريب، الرياض: املركز العريب 
للدراسات األمنية والتدريب، 1414ه� ص109.

)2( الشيخ، فتح الرمحن عبد اهلل، محاية الستثارات األجنبية، ص156 وما بعدها.



165 

الس�تثارية وتقييمها، وتقوم اللجنة بمراقبة تنفيذ الس�تثارات، ويمكنها الس�تعانة باجلهات 
اإلدارية املختصة، كا يمكنها الستعانة بأّي خبري مؤهل ختتاره لذلك. 

من الضانات التي تضمنها قانون الستثار اجليبويت ما ييل:

1- لكل شخص طبيعي أو معنوي حرية الستثار يف أرايض مجهورية جيبويت يف حدود القوانني 
واللوائح املعمول هبا واملنظمة لشؤون الستثار)1(.

2- يكفل قانون الستثار اجليبويت حرية التنقل واإلقامة والتصال لكل من يشغل وظيفة مهمة 
يف املرشوع الستثاري يف حدود القوانني السارية وخاصة تلك التي تنظم شؤون األجانب)2(. 

3- املساواة أمام القانون مكفولة لكل املؤسسات واملشاريع الستثارية الوطنية واألجنبية فاجلميع 
سواسية أمام القانون)3(.  

4- يظ�ر قانون الس�تثار اجليبويت العتداء عىل ح�ق امللكية ويمنع النيل منها باملصادرة أو نزع 
امللكي�ة إل يف احل�الت الرضوري�ة من أجل حتقي�ق املصلحة العامة، مع وج�وب التعويض 
العادل والعاجل عن أي مصادرة كلية أو جزئية، أو أي رضر أو إخال يصل من قبل رجال 
السلطة العامة)4(، وهو حق يكلفه الدستور اجليبويت أيضًا حيث نصت املادة الثانية عرش من 
الدستور عىل أنه: ) يضمن هذا الدستور حرية امللكية ول جيوز النيل من هذا احلق سوى يف 

حالة رضورة عامة مقررة قانونًا وذلك برشط دفع تعويض عادل ومسبق (.

5- ح�ق التحقي�ق القضائي العادل والنزيه قبل مصادرة األموال املس�تثمرة يف جيبويت وقبل نزع 
ملكيتها من أصحاهبا إل يف احلالت العاجلة أو احلالت التي متثل خطورة جسيمة، كا جيب 
أن يس�بق احلك�م القضائي بتحقيق دقي�ق، كا جيب أن تكون م�داولت املحاكمة حضورية 

ومكتوبة، كا يق لكل طرف الستعانة بمحام)5(.

)1( انظر: املادتني: ) 1، 37 ( من قانون الستثار اجليبويت.
)2( انظر: املادة رقم)38(. 
)3( انظر: املادة رقم)38(.

)4( انظر: املادتني رقم)39، 42(.
)5( انظر: املادتني: 39، 44.  
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6- حق التقايض حيث يق لكل مستثمر يف حالة النزاع اللجوء إىل املحاكم اجليبوتية املختصة فقد 
نصت املادة الثالثة واألربعون من قانون الس�تثار اجليبويت عىل أن املحاكم اجليبوتية تفصل 
يف أي نزاع ينشأ عن تطبيق قانون الستثار دون إخال باملعاهدات والتفاقيات التي تكون 

جيبويت طرفًا فيها)1( . 

- احرتام املعاهدات والتفاقيات الدولية ذات الصلة بالستثار والتي تكون الدولة طرفًا فيها)2(. 

   ك�ا يتمت�ع األجان�ب املوج�ودون يف األرايض اجليبوتي�ة بصف�ة نظامي�ة  بحاي�ة القان�ون 
ألش�خاصهم وأمواهل�م فقد نصت املادة الثامنة عرشة من الدس�تور عىل أن�ه: ) يتمتع كل أجنبي 

يوجد بصفة منتظمة يف األرايض الوطنية بحاية القانون لشخصه وأمواله (.

5. 4. 3  اجلزاءات املترتبة على مخالفة املستثمر لقانون االستثمار اجليبوتي.

حت�ى تضم�ن الدول احرتام قوانينها وتنفيذها تضمن فيها ع�ادة عىل جزاءات حتمل الناس 
ع�ىل احرتامه�ا؛ لذا تضمن قانون الس�تثار اجليبويت عىل جزاءات يمكن أن تقرر ضد املس�تثمر 

املخالف لقانون الستثار.

هناك جلنة مكلفة بمتابعة ش�ؤون الس�تثار وهي ) الوكالة الوطنية لاس�تثار(، وتقوم هذه 
الوكالة بالتأكد من مطابقة الس�تثارات لرشوط وقيود الس�تثار والتي بناء عليها متت املوافقة 
عىل الرتخيص للمس�تثمر كا تقوم بكل أنواع الرقابة الازمة وهلا أن تس�عني باإلدارات املختصة 

أو بأي خبري قادر عىل القيام باملهام املوكولة إليه بكفاءة)3(.

ويف ح�ال عدم التقيد بالرشوط والواجبات املطلوبة من املس�تثمر بش�كل كيل أو جزئي، أو 
عدم التنفيذ الكيل أو اجلزئي لاستثارات التي بشأهنا صدر إقرار وموافقة من قبل اجلهات املعنية، 
وكذا إذا تم إدخال تغيريات يف نشاط املؤسسة املتوقع، فللجنة اقرتاح إلغاء أو تعطيل املزايا التي 
يمنحها قانون الستثار، كا يمكن هلا سحب العتاد وإلغاء الرتخيص، أو إعادة النظر يف رشوطه.

)1( انظر مثًا: التفاقية املوحدة لستثار رؤوس األموال العربية يف الدول العربية.
)2( انظر: املادة) 43( من قانون الستثار اجليبويت. 

)3( انظر: املادة: )35(.
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ويص�در جمل�س ال�وزراء قرارا بإلغاء أو تعطي�ل املزايا ، كا يمكنه س�حب العتاد أو إعادة 
النظر يف رشوطه)1(. 

ورد العدي�د م�ن اجلزاءات يف قانون الس�تثار اجليبويت يف حق املخالفني لقانون الس�تثار 
يمكن ترتيبها عىل النحو التايل: 

- إعادة النظر يف رشوط العتاد والرتخيص.

- إلغاء املزايا املمنوحة للمستثمرين.

- سحب العتاد من املستثمر املخالف.

-إلغاء الرتخيص املمنوح للمستثمر.

)1( انظر: املادة )35( واملادة )36(.
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الفصل السادس 

 اخلالصة والنتائج والتوصيات
6. 1   اخلالصة

احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات والصاة والسام عىل املبعوث رمحة للعاملني وعىل آله 
وصحبه ومن اهتدى هبديه إىل يوم الدين. 

   أما بعد 

 فقد اشتمل البحث عىل ستة فصول، تناول الفصل األول مشكلة البحث وأبعاده من: مشكلة 
البحث وأمهيته وأهدافه، والتعريف بأهم مفاهيمه ومصطلحاته، والوقوف عىل أبرز الدراسات 
السابقة، وكان الفصل الثاين مدخًا لاستثار متضمنًا عددًا من الفقرات منها: مفهوم الستثار، 
وأمهيت�ه، وأنواع�ه، وأب�رز صيغ�ه، وعوائقه، ثم حكمه الرشع�ي، وأما الفص�ل الثالث فقد كان 
معقودًا لبيان آداب الستثار والضوابط الرشعية احلاكمة عىل العملية الستثارية قبل الستثار 
وأثناءه وبعده، وعالج الفصل الرابع جرائم الس�تثار وكيفية مواجهتها يف الرشيعة اإلس�امية 
والقوان�ني الوضعي�ة، ومن أبرز املباحث التي تضمنها: مفهوم جرائم الس�تثار وأبرز صورها، 
وسبل مواجهتها يف الرشيعة اإلسامية مع املقارنة بالقوانني الوضعية واملواثيق الدولية من حيث 

الوقاية واملعاجلة، مع إلقاء الضوء عىل اجلهود الوطنية والدولية ملواجهة جرائم الستثار.

أما الفصل اخلامس فقد تناول الباحث فيه الستثار يف مجهورية جيبويت وسبل محايته كنموذج 
تطبيق�ي للبحث، وتضمن الفقرات التالية: التعريف بجمهوري�ة جيبويت، األوضاع القتصادية 
والستثارية يف مجهورية جيبويت، أهم املعوقات التي يتعرض هلا الستثار من جرائم وخمالفات 

وسبل مواجهتها يف ضوء قانون الستثار اجليبويت.

وأم�ا الفصل الس�ادس- وه�و هذا الفصل الذي نحن بصدده - فق�د كان تلخيصًا لفصول 
الدراسة وبيانًا ألهم ما توصل إليه الباحث من النتائج من خال هذه الدارسة، وما يقرتحه من 

توصيات ظهرت له أثناء تنفيذ البحث، وقد جاءت النتائج عىل النحو التايل:
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6. 2  النتائج:

أواًل : النتائج العامة

من النتائج التي توصلت إليها من خال هذا البحث ما ييل:

- شمول مفهوم الستثار لكل طرق تنمية املال وزيادته املرشوعة قديمة كانت أو حديثة.

- أمهية املال؛ لكونه تتوقف عليه كثري من مصالح الناس الدينية والدنيوية من عبادات ومعامات 
بحيث ل تس�تقيم حياة الناس بل ول تس�تمر بدون مال، ما جعل اكتس�ابه واستثاره وحفظه 

رضوريًا بل وواجبًا رشعيًا.

- أمهية الستثار يف احلياة القتصادية والتنموية للمجتمعات املعارصة، سواء كان الستثار داخل 
البلد الواحد أو جتاوزه إىل خارجه، وسواء كان عاما أو خاصًا، حقيقيا أو ماليًا...

 - إن الس�تثار يعت�رب م�ن أهم وس�ائل حفظ املال املأم�ور به رشعًا؛ ل�ذا كان الراجح يف حكمه 
الوجوب؛ ألن ما ل يتم الواجب إل به فهو واجب. 

- إن الرشيعة اإلسامية حتتوي من القواعد واألحكام ما يكفل توفري احلاية الازمة لاستثار، 
ويسهم يف جذب الستثارات والتحسني يف األوضاع التنموية. 

- عظمة الترشيع اإلس�امي ومتيز سياس�ته جتاه الوقاية من اجلرائم عمومًا واجلرائم القتصادية 
واملالية والستثارية خصوصًا، وكذلك سياسته جتاه معاجلة آثارها إذا ما وقعت تلك اجلرائم، 
فهي سياسة تتسم بالشمول والواقعية والعتدال، وتنطلق من املعرفة الدقيقة للنفس البرشية 
ومل�ا في�ه خريها وصاحها يف الدنيا واآلخرة؛ ألهنا سياس�ة منزلة م�ن خالق البرش قال تعاىل: 
برُِي ﴿14﴾ )امللك(، فهي سياس�ة توازن بني النواحي  ِطيُف اخْلَ ﴿ َأَل َيْعَل�مُ َم�ْن َخَلَق َوُهَو اللهَّ
املادية واملعنوية، وبني الروح واجلس�د، وتلبي احلاجات اإلنس�انية الطبيعية باعتدال، وتواجه 

السلوكيات اإلجرامية بحزم وقوة. 

- إن النظام القتصادي اإلس�امي يتميز بتضمنه لضوابط وقواعد سلوكية )عقدية، وأخاقية، 
واقتصادية... (، وآداب، جتب عىل املستثمر أو احلكومة أو كل من له عاقة بعملية الستثار 

مراعاهتا والتأدب هبا.
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- يث اإلس�ام عىل العتاد عىل النفس فيا يتعلق باملجال القتصادي، وإجياد مدخرات حملية 
قادرة عىل إقامة وحتريك املشاريع الستثارية لألمة. 

- هناك جهود دولية ملواجهة اجلرائم املالية والقتصادية والس�تثارية، وتّم اختاذ تدابري من قبل 
الدول، كا تّم وضع جزاءات متنوعة جزائية ومدنية وإدارية...وإن مل حتقق األهداف املرجوة 

بالشكل املطلوب ألسباب خمتلفة.

ثانيًا: النتائج املتعلقة بجمهورية جيبويت 

- جهود مجهورية جيبويت يف مكافحة اجلرائم املالية والقتصادية ومحاية الستثارات؛ لذا ضمنت 
يف قان�ون الس�تثار الكث�ري من الضانات التي من ش�أهنا محاية الس�تثار باإلضافة إىل بعض 

اجلزاءات يف حق املخالفني للقانون. 

- وجود فرص استثارية جيدة يف جيبويت بفضل موقعها اجلغرايف املتميز باإلضافة إىل كوهنا عضواً يف املؤسسات 
القتصادية العاملية كمنظمة التجارة العاملية، باإلضافة إىل ما تقدمه احلكومة من مزايا للمستثمرين.

- هناك بدايات مشجعة لاستثار يف جيبويت يف قطاعات وجمالت عدة أبرزها الستثار يف املوانئ 
واملطار، ويف جمال الثروة احليوانية واملصارف...

- ل خيلو الستثار يف جيبويت من عوائق وصعوبات تواجهه كغريها من دول العامل الثالث؛ ولذا 
حتاول السلطات اجليبوتية احلد منها، فوضعت قانونًا لاستثار يوي عىل نصوص وأحكام من 
شأهنا أن تسهم يف محاية الستثار، كا أسندت احلكومة مهمة متابعة شؤون الستثار وتوفري 

احلاية الازمة له بالتعاون مع اجلهات ذات العاقة إىل وكالة مستقلة.

6. 3  التوصيات
أواًل : التوصيات العامة

ومن أبرز ما أويص به يف هذا املقام ما ييل:

- نرش الوعي الديني يف أوس�اط املجتمع وتقوية الوازع الديني لدى الناس، وحثهم عىل تطبيق 
األحكام الرشعية يف جمال الستثار، والتزام القيم واألخاق اإلسامية فيه، وتبصريهم باآلثار 

السيئة الجتاعية والقتصادية جلرائم وخمالفات الستثار.
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- تفعي�ل اجلهود املبذول�ة يف هتيئة املناخ القتصادي واإلداري والقان�وين واألمني املائم لتنفيذ 
الستثارات الداخلية واخلارجية.

- مكافحة جرائم الس�تثار باس�تخدام كافة الوسائل املرشوعة الوقائية والعاجية كإجياد جهاز 
خاص ومستقل ومكون من عدة فروع: ) إداري، أمني، وحتقيق وادعاء، وقضائي ( يراقب سري 
أعال قطاع الستثار والتزام املستثمرين بالضوابط والقواعد الرشعية والقانونية املنظمة لقطاع 
الس�تثار، ويتأكد من توفر الصفات املطلوبة يف الستثار اجليد، ويقوم بحفظ أمن الستثار 
وبالضبط اإلداري والقضائي، والنظر يف اجلرائم واملخالفات الستثارية وإجراء التحقيقات 

الازمة، ثم القضاء فيها وفقًا للرشع وتنفيذ العقوبات املقررة يف حق املخالفني للقانون.

- تفعيل دور أجهزة الرقابة احلكومية ملراقبة أنشطة املستثمرين واجلهات ذات العاقة ومكافحة 
الفس�اد يف ه�ذا القطاع م�ع العمل عىل فرض هيبة الرشع والقان�ون واحرتامه وتنفيذ أحكامه 

عىل اجلميع.

- تش�جيع الس�تثارات القائمة عىل األس�س الرشعية، وتوفري كافة أنواع الدعم الازم هلا حتى 
تكون قادرة عىل منافسة الستثارات القائمة عىل أسس غري مرشوعة بغية اإلحال يف حملها. 

- تفعيل التفاقيات واملعاهدات حول محاية الستثار وتعزيز التعاون الدويل يف ذلك مع تفعيل 
دور املؤسس�ات األمنية والعدلي�ة الدولية للفصل يف املنازعات الس�تثارية وتنفيذ أحكامها 

وقراراهتا بعدل ومساواة.

- تعديل وتطوير ما يتطلب تعديًا وتطويرًا من تلك التفاقيات واملعاهدات لتستجيب حلاجات 
ومصالح كل الشعوب والدول بحيث ل تطغى عليها مصالح األقوياء، برشط أل تكون خمالفة 

ألحكام الرشيعة.

- إجراء دراسات مستفيضة حول الستثار وسبل محايته اقتصاديًا ومدنيًا وجنائيَا مع إعادة النظر 
يف السياسات القتصادية والتنموية من وقت آلخر، وانتهاج سياسة اقتصادية إصاحية تويل 

أولوية لاستثارات املنتجة، والعمل عىل تقديم املحفزات القتصادية والقضائية واألمنية.

- تشجيع الستثارات البينية بني الدول العربية واإلسامية، وإقامة مرشوعات استثارية مشرتكة 
قائم�ة عىل أح�كام الرشيعة اإلس�امية، وتعزيز التكاف�ل القتصادي بني الش�عوب والدول 
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اإلسامية؛ ملواجهة الصعوبات واملشاكل القتصادية الداخلية والتكتات القتصادية اخلارجية 
وحتقيق الس�تقالية القتصادية لألمة اإلس�امية، مع العتاد عىل الذات يف حتقيق الرفاهية 
القتصادية هلا وفق عقيدهتا ومبادئ دينها، والتعاون مع األمم والش�عوب األخرى فيا ينفع 

البرشية وجيلب هلا اخلري. 

- العم�ل ع�ىل منع اإلرساف والتبذير يف مقابل منع التقت�ري والبخل مع التأكيد عىل األخذ بمبدأ 
الرتشيد والتوسط والعتدال يف كل ما يتعلق باملال كسبا واستثارا وإنفاقا واستهاكًا. 

- تقديم برامج وترتيب دورات تدريبية علمية ورشعية للمستثمرين ترفع من وعيهم وترشدهم 
إىل القواع�د الس�لوكية الصحيح�ة وتعرفهم باملمنوع�ات الرشعية والنظامي�ة، وتوثق الصلة 
بينهم وبني اجلهات املعنية بالس�تثار، وتتضمن احلث لكل من له صلة بعملية الس�تثار عىل 
تعل�م األح�كام الرشعية املتعلقة باملعامات املالية والتجاري�ة يف حدها األدنى يف املجتمعات 
اإلس�امية، ك�ا روي ع�ن عمر بن اخلط�اب ريض اهلل عنه، وتتضمن أيضًا حث املس�تثمرين 
عىل الش�عور باملس�ؤولية امللقاة عىل عاتقهم جتاه هذا الدين وجتاه الدعوة إليه، ومساندة ودعم 

املشاريع اخلريية واهليئات واملؤسسات القائمة هبا.

- تأسيس رابطة تشكل من املستثمرين املسلمني حمليا ودوليًا لتوثيق الصلة بينهم وتقويتها والتنسيق 
بني الس�تثارات التي يقومون هبا، وتقوم برتتيب لقاءات واجتاعات تشاورية فيا بينهم، أو 
بينهم وبني اهليئات الرشعية واملجامع واملجالس الفقهية ملدارسة املستجدات الفقهية املتعلقة 

باملعامات املالية أو العملية الستثارية.  

- وضع أنظمة وقوانني مائمة ملواجهة جرائم الس�تثار من حيث التجريم والعقاب والتدابري 
الوقائية واملنعية، تواكب التطورات التي حتصل يف هذا الصدد.

- ينبغي أن تنص القوانني املنظمة لشؤون الستثار عىل عقوبات متدرجة ومتنوعة ملن خيل بقانون 
الس�تثار، أو يرتكب خمالفات وجرائم يف حق العملية الس�تثارية أيا كان مواطنا أو أجنبيا، 
مسؤوًل أم غريه، وتكون هذه العقوبات ذات طابع اقتصادي؛ ألن اجلرائم الستثارية ترتكب 
بدوافع مالية، فيعاقب املرء بنقيض قصده ؛ ألن من استعجل الشء قبل أوانه عوقب بحرمانه؛ 

وألن اجلزاء من جنس العمل.
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ثانيًا: التوصيات املتعلقة بجمهورية جيبويت

- تشجيع الستثارات الوطنية واألجنبية – مع تقديم التسهيات واحلوافز الازمة لذلك - يف 
املجالت التي حتتل األولوية وتوجيه املس�تثمرين إليها نحو: القطاع، والزراعي، واحليواين، 
والصناعي، والتصالت وتقنية املعلومات، والنقل واملواصات، والقطاع اخلدمي، والصحي 

وقطاع التعليم.

- تفعيل دور الوكالة الوطنية، وإنش�اء رشطة أو جهاز حس�بة متخصص يتوىل اختاذ اإلجراءات 
الفعلية الازمة حلاية الستثار بالتنسيق مع اجلهات املعنية األخرى، وختصص دوائر قضائية 

لختاذ إجراءات التحقيق والفصل يف خمالفات وجرائم الستثار.

- اجل�زاءات الت�ي يقررها قانون الس�تثار اجليبويت ل تتناس�ب م�ع األرضار املرتبة عىل جرائم 
الس�تثار، وبالت�ايل ل حتقق األهداف املنش�ودة م�ن العقوبة، وعليه ينبغ�ي تضمينه جزاءات 

متدرجة تتناسب مع حجم اجلريمة ورضرها.
- إصدار الائحة التنفيذية لقانون الستثار اجليبويت وترمجة القوانني اجليبوتية إىل اللغات العاملية 
املهم�ة ويف مقدمتها اللغة العربية؛ ألن جيبويت دولة عربية إس�امية، وتقع جغرافيا يف املنطقة 
العربية، فمن املنطق أن تكون أنظمتها وقوانينها عربية باإلضافة إىل كون ذلك حاجة ورضورة 

اقتصادية وثقافية وسياسية إن مل يكن واجبًا رشعيًا. 
- تعزيز التنسيق بني اجلهات ذات العاقة واألجهزة املعنية بشؤون الستثار كوزارة التجارة أو املالية 
أو البنك املركزي، أو وزارة اخلارجية، أو العدل، أو الوكالة الوطنية لاستثار أو اجلهات األمنية 
خاصة املسؤولة عن أمن الستثار، باإلضافة إىل تعزيز التعاون مع دول العامل حلاية الستثار.

- انته�اج سياس�ة اقتصادية معتدلة مفتوحة، واحلد من تدخ�ل الدولة بحيث يقترص دورها عىل 
التوجي�ه إىل املجالت ذات األولوية وتوفري املناخ املناس�ب لاس�تثار، والعمل عىل تبس�يط 

اإلجراءات وتسهيلها.

- الستفادة من وسائل التصال احلديثة املقروءة واملسموعة واملرئية يف استقطاب رؤوس األموال 
لاستثار يف جيبويت وتوفري احلاية الازمة لاستثار.

واحلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات و< عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه
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